
 

 االضه:                  يف مادة اللغة العربية سبــــر                                                                                             

 :الشعبة                               8102 / 8102الثانوي العلني     األول                                                                                                                         
 :عبد اهلل حالق متػّييًا بدمشق قال الشاعس

                           ُ حّباااُ    شاااَ ناااك صو ٌااا     ااا    .1
ُ       اااُ    .2                  ذكاااَ ُ  و صناااعل  بااا  يبااا
                   رفَّااِ   باا  صي ااكنُ عااكاُ      ااك    .3
َأَيااااُ  صي  ويااااه  ب وهاااا    اااابكي ك                   .4
 صيّشااااكُ  ب كاااابة صي  ويااااه  ٌااااكر   .5

 

                     فااااكدق فااااُقلكُ  صيبباااا     ةاااا ُ   
                     يأن ااااكل صِباااا        ااااا ُ   فخاااا   

َُ   أ ٌّفكأّن اااااااك                       ُبحتاااااااّ  و َ ِحااااااا
  عهاا   ف خلااكل صيّع ااكر و   اا ُب    

 ف ضاااا ُب صيظااااك ن بباااا   اااا َ  
 

 
         :                                                                                                                            صألسئبه

 دزجة( 06)                                       أعسب ما حتتُ خط إعساب مفسدات و ما بني قوضني إعساب مجل. .1

 دزجات( 06)                            مصادز املوضيقا الداخلية بسش يف البيت األّول, ومثِّل لُ.اذكس مصدزًا مً  .2

 دزجة( 06) .مع التوضيح( صوزة بياىّية مسَِّا, و حّللَا, و اذكس وظيفة مً وظائفَا كبُّ صي  ويهيف قول الّشاعس ) .3

 دزجة( 06)                     األداة اليت أبسشتُ مع التنثيل.ٍاِت شعوزًا عاطفّيًا بسش يف البيت الّثاىي, و اذكس  .4

 تدفـع عـن محاهـاو بم يف دمشق: دمسخليل قال الشاعس  .5
ّ
    فكـن محلـت عن العـرب الرزايـا    كـذاك األم

 دزجة( 06)                              واشٌ بني ٍرا البيت و البيت الّثالث مً الّيّص الّطابق مً حيث املضنوٌ.

 دزجات( 06)                    ضلوبًا خربّيًا, و آخس إىشائّيًا, و اذكس ىوع كلٍّ ميَنا.سج مً البيت األول أاضتخ .6

 دزجة( 06) ( عه  صيّع كر و    ُب( , )صيّشك ُ ب كبة صي  ويه  ٌكر  اجلنلتني اآلتيتني مبؤّكد مياضب: )يف أّكد الفعل  .7

 دزجات( 06)                                                                              (؟ بب كلنة )ما العّلة الصسفّية يف  .8

 دزجات( 06)                                                          (؟     (, و ما مصدز الفعل )  ُ ُ  ما ىوع املشتق ) .9

 دزجة( 06)                                                                             أكنل الفساغات التالية مبا يياضبَا:  .11

 (: فعل معتل ...................... عه (: اضه جامد, ىوعُ .............., )صي خ )

 ............(: فعل, اضه الفاعل ميُ .......صنعل(: ...................... , )رفلِ الوشٌ الّصسيف لللنة )

 دزجة( 06)       (. قلك ( , و التاء على صوزتَا يف كلنة )عكا علل كتابة اهلنصة على صوزتَا يف كلنة ) .11

 دزجة( 06)  (ُب  ,      ُبَُ   ة    ,   حت: ) زتِّب الللنات التالية حبطب وزودٍا يف معجه يأخر بأواخس الللنات .12

 **انتهت األسئلة** 
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 ميشي مزهوًا :خيلكلسيف قاطع ,    :ٌكر  تعطف  ,    :حتُباألسري  ,    :صي كنُ :     شرح املفردات


