
 

 االضه:                       االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ثالخ ضاعات املدٗ: ,دزد٘ 600الدزد٘:                      اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                                              
 التازٓذ:               (          8102 – 8102) األدبيالثانوي  الثالث                                                                                                              

    قال الشاعر جورج صيدح :

                        زلينينينينينينينينأ ي  ينينينينينينينين   ي ينينينينينينينين   وطينينينينينينينين   ينينينينينينينين . 1

                     شينينينينينينينينينينينين    ينينينينينينين  لبينينينينينينين أ   لينينينينينينين   لينينينينينينين    . 2

                     و     ينينينينينينينينينينينينين  وشينينينينينينينينينينين         ينينينينينينينينينينين  . 3

                           ينينينينينينينف   ينينينينينينينح   وينينينينينينين  شينينينينينينين    لو ينينينينينينينينى    . 4

                      ينينينينينينينينينينين   وهل   ـينينينينينينينينينينين     ينينينينينينينينينينينى ولينينينينينينينينينينينينين ْأ. 5
  

                 يف قلينينينينينينينينينينين   ل لينينينينينينينينينينين   ل تينينينينينينينينينينين    ينينينينينينينينينينين     و 

                             لينينينينينينينينين   يشينينينينينينينينينينينينينينين   سينينينينينينينينينينينينينينين   و ينينينينينينينينينينينين    

                         ينينينينينينينينينينينينينينينينينح  م  لينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين    إ   جيتينينينينينينينينينينينينين  

                                 لب   ينينينينينينينينينينينينصـ    ينينينينينينينينينى   لينينينينينينينينينينينين و    ينينينينينينينينينينينينينينين     

  ينينينينينينينينينص      سلس ى  ستدينينينينينينين    لينينينينينينين    
 

درجة( )لكّن إجابة صحيحة عشر درجات( 180)   ، ثمَّ اخرت اإلجابة الصحيحة:السابكةأواًل: اقرأ األبيات   

 اليص الطابل إىل الػعس : ٓيتنٕ (1

 الكْمٕ د املَذسٖ ج اإلىطاىٕ ب الْطين أ

 الفهسٗ العاّم٘ لليص الطابل ٍٕ: (2

عصّٗ ىفطُ ج املعاىاٗ مً الػسب٘ ب ُبعد الػاعس عً األٍل أ  تصْٓس عّصٗ اليفظ د غس٘ب الػاعسّ 

 ٓسٚ الػاعس ىفطُ يف البٔت األّل : (3

 ضبل صخٔحنل ما  د مػّسبًا ج ّحٔدًا ب ٓتٔنًا أ

 (  يف البٔت اخلامظ:ورد املاءاملعيٙ الطٔاقٕ للرتنٔب ) (4

 أ + ج د غسب املاٛ ج ميبع املاٛ ب مصادز اخلري أ

 أغاز الػاعس يف البٔت الجاىٕ إىل : (5

طً ب ضٔل العٔؼ يف الػس٘ب أ  حتّنل الصعاب د املعاىاٗ املؤقت٘ ج ضٔل العٔؼ يف اْل

 ظَست عصل٘ الػاعس دلٔ٘ ّاضخ٘ يف البٔت:  (6

 السابع د الجالح ج الجاىٕ ب األّل أ

 بدا الػاعس يف البٔت الجالح:  (7

 مرتددًا د مطتطلنًا ج فدْزًا ب حصٓيًا أ

ٌّ أضساز الػَْات اليت خيّلفَا عدو تسّٓض الكلب : رسالة الشرق املتجددٓسٚ مٔدأٜل ىعٔن٘ يف "  (8  " أ

ٗ تدمري ب العكلالعبح بيتاج  أ ٓل الكلب إىل أدا هلا إىل مصدز غكٛا ج حتْ  أ + ج د حت

 ( يف معذه ٓأخر بأّاٜل الهلنات:أدعوَكجند نلن٘ ) (9

 أ
باب العني مع مساعاٗ 

 الدال فالْاّ
 ج باب الْاّ فصل الدال ب

باب الدال مع مساعاٗ 

 العني فالْاّ
 د

باب الْاّ مع مساعاٗ 

 العني فالدال

درجة( 90) عمى األسئمة اآلتية:ثانيًا: أجب   

 (٘دزد 20)                                              .  أغاز الػاعس إىل عالق٘ متبادل٘ بٔيُ ّبني الياع يف البٔت الجالح, ّّضح ذلو. 1

 (٘دزد 20)                                                              .أّند الػاعس يف البٔت اخلامظ عّصٗ ىفطُ, ٍات دلٔلني علٙ ذلو. 2

تيـي قلـف :قال غفٔل معلْف .3
ّ
 ـن جــَبِ املغر

 
 (٘دزد 30)                                        ادِ ــاى اجلِعــى اجلثـا علــمحلًَ       راح

 .اًلاملضنٌْ, ّبًّٔ إىل أَٓنا متٔل معلِّّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت األّل يف الّيص الطابل مً حٔح      

 (٘دزد 20)                                                                                       .اغسح معيٙ البٔت الجاىٕ مً اليص غسحًا ّافًٔا. 4



 

 درجة( 60: )امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, و انقله إىل ورقة إجابتك :الجالحالسؤاه 
 (دزد٘ 20)  الػعْز العاطفٕ الػالب يف البٔت األّل ٍْ................., ّمً أدّات التعبري عيُ ................ مجل..................  (1

 دزدات(     10)                                           مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ يف البٔت السابع: ............. مجل ..................... (2

 دزدات( 10)                                               احملطً البدٓعٕ يف البٔت الجالح ىْعُ..................   مجال ..................... (3

 دزدات( 10)                                  .. ( يف البٔت اخلامظ يف الدالل٘ علٙ ..........................ولغتأفاد اضتعنال الفعل ) (4

 دزدات( 10)                                                      األضلْب اإلىػاٜٕ يف البٔت األّل ىْعُ ............ مجل ..................  (5

 درجة( 180) أِجب عن األسئلة اآلتية: الرابع :السؤاه 

 (دزد٘ 20)  ( صْزٗ حللَا ثه مّسَا ّبًّٔ ّظٔف٘ الػسح ّالتْضٔح فَٔااحلشرات ولغتيف قْل الػاعس ) (1

 دزدات( 10)   ( مطتددمًا صٔػ٘ ما أفعلُ !استسكى الربدتعّذب مً الفعل الْازد يف اجلنل٘ التالٔ٘ ) (2

 دزدات( 10)                 (يرجو ، عافضّه العل٘ الصسفٔ٘ يف نل مما ٓأتٕ : ) (3

 (دزد٘ 50)   إعساب مفسدات ّما بني قْضني إعساب مجل مً الّيص الّطابل. أعسب ما حتتُ خط (4

 (دزد٘ 20)               ( شاعر ُيرجى وال يرجــو والقّطع عسّضًٔا الػطس اآلتٕ ّضّه حبسِ : ) (5

 دزدات( 10)                  (استسكى( ّاأللف يف )زلت واعلل نتاب٘ التاٛ يف ) (6

 دزدات( 10)                   (شاعرع املػتل )( ّما ىْ انفردما مصدز ) (7

 دزدات( 10)                   حّدد قٔن٘ إجيابٔ٘ ّزدت يف البٔت األّل . (8

 (دزد٘ 20)                     قال مجٔل شنٕ قيصل : (9

 
 
                                            يثوــــــي اوكوــــــَ  ٍنَ ــــــي  ــــــرب
ــــــــا                        اوشـــــــَل يس ـــــــر     اوهٌــ
 
 
                                                                                        ال يسدًـــــــي   ويـــــــ  قــــــــــــــث 

.                           
 

ٌـــــا  عـــــــــــة 
ّ
ـــــااة كيـــــاج نل                                                  س

 
ّ
ــــــم ــــــا  و  ــــــرين   ــــــ رب ٍاو                             ض

 
 
ـــــــَب

ّ
ــــــــي اوو ــــــــ ـه ــــ

ّ
                                                                                                                                                                    إال  َو

. 

 معذنًا لػًْٓا جملال املعاىاٗ , ثه ادزع الظاٍسٗ اليفطٔ٘ للنبدعغّهل مً ألفاظ اليص الطابل -

 دزدات( 10)                   .:ّزد يف زّآ٘ املصابٔح الصزم حلّيا مٔيا (10

 (جن م: إن  ل        يل    لفو ج  و ،    ذ    عل    إذ  مل يو   هل   ـ ل؟  /     لس: هذ  صح ح.  ـ ل و لفو ج ول   .)

 .خالل قساٛتو املكطع, حّدد ما ٓلٕ : ىْع غدصٔ٘ فازع ثّه مظَسٍا.ع ( مً 

 دزدات( 10)           .( للدنتْزٗ جناح العطاز : نرلو ناٌ غأٌ ادب احلسّب يف احلسّبأدب املكاووةّزد يف ىص ) (11

 ما غأٌ أدب املكاّم٘ الفلططٔين , ننا ّزد يف نتابو املكسز ؟-

 درجة( 180اإلبداعّي: )املستوى  الرابع :السؤاه 

( دزد٘ 120)                                                                                                        . اكتب يف املوضوع اآلتي:                                                          1  

 هت  م  س      لع ب،       إىل إ   ذ  ل ال  ، ؤك  ح ث     حلق ، وجّم و   ضح    ش لأ  ل ض     ل      و ل طن   ) 

   لصو    يف  ص  ح،  وحت  و   لع و   لصو      لذ    ول كد  إل     لصع   ل لدط  

ُ بالػْاٍد املياضب٘, مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ: -  :الفلططٔين مسٔح الكاضهقال الػاعس  ىاقؼ املْضْع الطابل, ّأِّد ما ترٍب إٔل

ج / أن  د لَا او ي  تثكة إترج /  ن أن متيتَا تاض ٌادنم ٍ يض فهرج.
ّ
 أًَن أوف  ر

 دزد٘( 60)                                                  :                                                                    اكتب يف أحد املوضوعني. 2

٘ يف أحكّٔتَه يف الكدع العسب٘ٔ , ّإثبات حّل العسب (1 ي ٛات الصَٓا ُ عً أٍنٔ٘ دّز اإلعالو يف تعسٓ٘ ادعا  . انتب مْضْعًا تتخدخ فٔ

 :قال الػاعس بدز الدًٓ احلامد (2

ــــَ ٌ ـــدهيا ٍ ًــ ـــَ او ـــاا ً  اجل
 
ـــَا                                             اي

                                                                                        يــــا  اقــــداي    ٍاتــــي  ي ــــلَن أفــــ 
.                           

 

  
 
ـــــاا                                                   ووــــا اتتٌــــاني ٍولثــــاــ إ ــــــــ
                                                                                                                                                                    جلــــ فره ـــا فهـــا   اوـــدا  ًضـــاا

. 

انتب مْضْعًا تتخدخ فُٔ عً دالٛ املطتعنس الفسىطٕ عً ضْزٓ٘ ّما ٓتضنيُ مً معاٌ ّقٔه ضامٔ٘ مربشًا دّز  

 .الْطً يف حتكٔل اليصس مطتفٔدًا مً معاىٕ البٔتني الطابكنيأبياٛ  بطْالت

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


