
 

 االسم:                     الصباحيدوام ال الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                              

   الشعبة:                                                     اللغـــة العربيــةاملادة :                                                                                                                                    
  الدرجة :                         (    2018– 2017ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 : اجلوري مهدي حممد الشاعر قال 
 

 ورائ          اخلن         ِ  غاش         َ ُت ف        خّل -1 
 ض           وك          ،قاب           عه         م         -2
 ل     م ول     اخلض       النس   ِ  عل     ب     ْفق     -3
                                          رس       الٌ ( ت )وهْب        دم       ًاإ    ع         اُ  -4 

                                                     الش      ا خن       فق       ، ن      َقَطْ َأ ع       اُ  -5
. 

 

 ه اء الش           مج          َ  أق         بُ  وأت          ُت 
 واأله          اء  احل          ِ  اص         ط ا   رم         ُ 

                                                 مح            اء  ق            ادٍ  س                 من            
  (األمن      اء  ه      ادعات  ص        م م        أ       ا)

 

                                                               البلغ          اء مقال          َ  البل             بف            
.. 

  :الفك ّي املست ىأواًل: 
 (لكّ  إجاب  ص     عش  درجاتدرج ( ) 80) السابق ، ثم  اخرت اإلجاب  الص    :ق أ األب ات ا -أ

  درجات(  10)                          :                                                                                                                            الشعر حتت النص يندرج. 1

 أ الوطين ب الذاتي ج القومي د اإلنساني

  درجات(  10)           :                                                                                                                            هي السابق النصر العامة الفكرة. 2

 أ الشهادة واستلهام اإلباء ب املالكي عدنان مدح ج بالشهيد الفخر د التاريخ ضحايا

  درجات(  10)                     :                                                                                                                            إىل «قابيل» ب الشاعر رمز. 3

 أ األخوة ب التسامح ج الغدر د الغضب

  درجات(  10):                                                                                                                  هو اخلامس البيت يف (أنطقين) السياقي املعنى. 4

 أ عّلمين ب أهلمين ج رعاني د وهبين

  درجات(  10)                  :                                                                                                                            األول البيت يف الشاعر يبتغي. 5

 أ التضحية تعلم ب الشهادة نيل ج الدفاع عن األمة د صحيح سبق ما كل

  درجات(  10)                  :                                                                                                                            اخلامس البيت يف الشاعر بدا. 6

 أ متفائاًل ب متحّسرًا ج مرتددًا د يائسًا

  درجات(  10)             :         ألنه طويلة فرتات أمه عن جواد يغيب: زرزور فارس للقاّص «سنلتقي غدا» املطالعة نص فهمك من. 7

 أ بالتدريب مشغول ب قتالية مهمة يف ج الكتيبة أفراد يوجه د الذخرية ينقل

  درجات(  10):                                                                                             يف الكلمات بأوائل يأخذ معجم يف «دعاها» كلمة جن . 8

 مراعاة مع الدال باب

 العنيالياء ف

 مراعاة مع الدال باب د

 تاءفال العني

 مراعاة مع الدال باب ج

 فالياء العني

 مراعاة مع الدال باب ب

 فالواو العني

 أ

 درج (  40) :اآلت   األسئل  ع  أج  -ب

 درجات(  10)                                         . إالم رمز الشاعر بالنسر اخلضيب يف البيت الثالث، وما الذي يبتغيه منه؟1

 درجات(  10)                                    . من فهمك البيت اخلامس، ما أثر األسى يف الشاعر، وما الذي جعله يتجاوزه؟2

  اَءــمض اِنـى الزمـعل وَفـو السيـيكس      الـي الفـد فرَّـف اجملـيا الّسـها أيُّـي. قال الشاعر أمحد شوقي يرثي عمر املختار: 3

 درجة( 20)                                        هما متيل معلاًلن إىل أّيوازن بني هذا البيت والبيت الثالث من حيث املضمون ، وبّي -



 

 :الفين املست ى: ثا  ًا

                                                                                                        درجة(  50امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك: ) - أ
 درجة( 20)      ............... مثل: .................:عنه التعبري أدوات ................ ومن: :هو األول البيت يف الغالب العاطفي الشعور .1

 درجات( 10)                                   ...................: :مثل................... : :اخلامس البيت يف الداخلية املوسيقا مصادر من .2

 درجات( 10)                                                ...................:: نوعه ...................:: هو األول، البيت يف البديعي احملسن .3

 درجات( 10)                          .................. ...........................: على الداللة يف الثالث البيت يف األمر أفعال استعمال أفاد .4

 درجات( 110: )اآلتية األسئلة عن أجب -ب

 درجة( 20)                    .فيها والتوضيح الشرح وظيفة واشرح مسها، ثم حللها، صورة، ،(الشجا خنق: )الشاعر قول يف. 1

 درجات( 10)                                       . «لَذَع إىل صغيُن ال احلبِّ بين اإّن: »الشاعر قول يف ونوعه املختص االسم حدد. 2

 درجة( 50)                                                           مجل إعراب قوسني بني وما مفردات، إعراب خط حتته ما أعرب. 3

 درجات( 10)                                                                       (.قف اصطراع،: )يأتي مما كل يف الصرفية العلة سّم. 4

 درجات( 10)                (.أنطقين) كلمة يف صورتها على األولية اهلمزة و( دعاة) كلمة يف صورتها على التاء كتابة لعل. 5

 درجات( 10)                                                             .منها واحدة الرابع البيت من استخرج متنوعة بقيم النصر زخر. 6

 :اإلب اع  املست ى: ًالثثا

 ( درجة  80)                                                                                                                                 : االجبارّي التعبري

 اهتم َّاألدباء العرب بالقضايا القومية، فحّذروا من الغفلة، و دعوا إىل النهوض من أجل إنقاذ البالد، و جّمدوا االنتصارات العربية 

  .ناقش هذا القول وأّيد ما تذهب إليه بالّشواهد املناسبة-

 ( درجة  40)                                                                                                                                   :اإلب اعّ  التعبري

 هاز اإلداري.كّلفك مدير املدرسة بإعداد تقرير حول إهمال الطالب للدراسة و التخّلي عن األخالق الفاضلة يف التعامل مع املدّرسني و اجل

 .اكتب تقريرًا حول ذلك-

 **انتهت األسئلة....مع أطيب األماني بالتوفيق**
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