
 

 االصِ:                        الثانيـةة ـــريـــريـــرة التحـــذاكـــامل                                                                                                                   

 ايغعب١:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 ايعال١َ:                    لدوام الظهرية(  8102 – 8102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                              

 :ٓقْل الشاعر عدىاٌ مردو بك

                           دٌّ الففففففدٓاا مْ ٔففففففًا خاشفففففف ًاقفففففف   .1 
                             ٘مففففففْقٍففففففيٖ الففففففدٓاا  فففففف اٜ   مر .2
                                يف كفففففف م شففففففسري مففففففً  راٍففففففا  فففففف ٗ     .3
ُه وكففففففر ِ ّت ااكفففففف     ّطففففففي .4                                تقففففففدر
5.       ٗ ٗ  يف ش ففففففففدر ْر                                         ٍففففففففْ م قفففففففف   لي فففففففف
6.  ٘ ِ  لمفففففففال  الر فففففففال ّك  ففففففف                                                          ّميفففففففا

.                           
 

                         حفففففدر الفففففدٓاا عجفففففٙ ا فففففدٚ ب ففففف ْد     
                         مج فففففف   مففففففً ايى ففففففاٛ كفففففف ر تجٔففففففد  

  ٘                          ب فففففٔ  شفففففَٔد  (  فففففط ره  )ل طْلففففف
                          بكففففففف   ق فففففففٔد  احل فففففففيٙأمسفففففففا ِ 

                           ّكتففففففا    ففففففد  عففففففً  ففففففدّد   ففففففٔد  
                                                                خفقففففف   كفففففا ايك فففففاد  عفففففً تْحٔفففففد    

. 

ٖم:    أّاًل: ا  تْٚ الفكر
 دا ٘( )لك م إ اب٘ عشر دا ا ( 88)                                                                    اقرأ ايبٔا  ال ابق٘،  هر اخرت اإل اب٘ ال  ٔ ٘: :ال ؤال ايّل

 الفلسة العامة للنص السابق:  .1

 أ كسظ ٚ االعتشاس أمدلدهٙاملحب ايٛطٔ  ب حّب ايٛطٔ ٚ احلشٕ ع٢ً َضتكبً٘

 ج االعتشاس أتضخٝدت ايغٗساء يف ايٛطٔ ه تكسٜط ذنز ايٛطٔ

 :هي فلسة البيت الجالح .2

 أ ايٛطٔ صري٠ ععب١ٝ ب ايٛطٔ أرض٘ َكسص١

 ج َهتٛأ١ ع٢ً أرض ايٛطٔتضخٝدت األأطدٍ  ه ايٛطٔ َعّطز أكساص١ أرض٘

 : زبط الصاعس يف نصى بني .3

 أ أدلده ايٛطٔ يف املدضٞ ٚ تضخٝدت احلدضز فكط ب أطٛالت املدضٞ ٚ إخفدقدت املضتكبٌ

 ج احلضز٠ عًٝٗدأطٛالت املدضٞ ٚ  ه أطٛالت املدضٞ ٚ تضخٝدت احلدضز ٚ آَدٍ املضتكبٌ

 : جّمد الصاعس وطنى يف البيتني السابع و اخلامس ألنى .4

 أ صدحب أدلده ب ايذنز َكّسظ ج َبدرى األمسدء ه نٌ َد صبل صخٝح

 :إقساز بأّنيف البيت السادس  .5

 أ ايٛطٔ حيكل اآلَدٍ ب األأطدٍ األحزار ايٛطٔ ذلّط اآلَدٍ ٚ قب١ً

 ج ايٛطٔ قًب األأطدٍ ايٓدأض ه ايٛطٔ أرض٘ َّٛحس٠

 : ليس من خصائص األدب الوجداني يف الّنّص .6

ٌَّ ج ايرتانٝب املٛح١ٝ ه ايتصٜٛزجتّٓب   أ ٚحس٠ االْطبدع ب ايتم

 :وا ألنى )دزس مونة الصاعس(اصّوغالصاعس زائد التجسبة اإلنسانية و  .7

 أ ٜبتعس عٔ ايكِٝ اإلْضد١ْٝ ب ٜتذّٓب املجٌ اإلْضد١ْٝ ايعًٝد

ٛه د ُدم اٛي ٗد إىل أع ضري أ  ٜٚ  ١ٝ ٝد٠ اإلْضْد ل احل ػدٝي  ج فخضبٜٗتِ أكضدٜد ذات٘  ه ٜهغفَ 

 ثساها( يف معجه يأخر بأوائل الللنات: –تسابوا  –الرتتيب الصحيح للللنات اآلتية )توحيد  .8

 أ تٛحٝس -ثزاٖد    -تزاأٗد     ب ثزاٖد    -تزاأٗد    -تٛحٝس 

 ج ثزاٖد    -تٛحٝس    -تزاأٗد    ه تٛحٝس -تزاأٗد    -ثزاٖد   

                                                                                                                           درجة( 40) :أِجب عن األسئمة اآلتية :الثاىٕال ؤال 
ٍّٚ عٔ إنبدرٙ األرض ٚ متذٝسٖد, ّٚضح ذيو.                                            (1  هرددت( 01) عّبز ايغدعز يف ايبٝت األ

 هرددت(  01)                                                          .عع١ُ أرض ايٛطٔ, ّٚضح ذيوأأزس ايغدعز يف ايبٝت ايجدْٞ  (2

 النموذج

 األول



 

 أتً                                     : ٜكٍٛ ايغدعز عُز أأٛ رٜغ١ (3
ِّ
ر تدما حر

ّ
 هرد١(        01)له تري حفىح رمل فىقها      مل تعط

ِّ , املع٢ٓايبٝت ايجديح َٔ حٝح ٚ ايبٝت ايضدأل أني اسٕ ٚ -    .أّٝٔ إىل أُّٜٗد متٌٝ َع ايتعًٌٝث

  درجة(  50) :امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقمه إىل ورقة إجابتك   اىًٔا: ا  تْٚ الفي:
1) ّٞ  (١هرد 01)           ٍ: ............ دعٓ٘: .......... َج ٖٛ: ............ َٚٔ أهٚات ايتعبريايزاأع يف ايبٝت ايػديب  ايغعٛر ايعدطف

 هرددت(    01)                                            : ............. َجدي٘: .............َٔ َصدهر املٛصٝكد ايساخ١ًٝ يف ايبٝت اخلدَط  (2

  هرددت( 01)                                                   : ....................  ْٛع٘: ................ ٖٛ, يف ايبٝت األٍٚ أصًٛب إْغدئٞ (3

 (هرددت 01)                                  .    ايسالي١ ع٢ً ..............ايضدهظ ( ايٛاره يف ايبٝت توحيد)املصسر أفده اصتعُدٍ  (4

ٖم:                                                                                                          درجة(  110: )اآلتيةأجب عن األسئمة  الثًا: التط ٔد الجغْ
 تراتها     ركه ٜكٍٛ ايغدعز يف ايكصٝس٠ ذاتٗد:  (1

ّ
رخ مدارجها كأن

ّ
 عمٍد                   الطه

ّ
 هرد١( 01)   عتٍق جبفه كل

ِّ ّٚضح ٚظٝف١ املبديػ١ فٝٗد (, صٛر٠ أٝد١ْٝ, حًًّٗد,عتيقالكأّن ترابها ركن يف قٍٛ ايغدعز: ) ِِّ ْٛعٗد, ث ِّ ص         .                 ث

 هرددت( 01.  )مبؤّنسٜٔ أحسُٖد ايالّ املشحًك١ َزاعًٝد ايضبط أديغهٌ ( نن ررااا يةرٌ ربيف كلّ ش)اجل١ًُ اآلت١ٝ: أّنس  (2

 هرد١( 31)          أعزب َد حتت٘ خّط إعزاب َفزهات, َٚد أني قٛصني إعزاب مجٌ.                                            (3

 هرددت( 01)                                              (؟                        نناط(؟ ٚ َد ٚسٕ ن١ًُ )احلسنىَد مجع ن١ًُ ) (4

 هرددت( 01)    .                 (كعبة)ن١ًُ يف  ٚ ايتدء َزأٛط١ً, (صحائف)ن١ًُ ع٢ً صٛرتٗد يف ش٠ اهلُعًٌ نتدأ١  (5

 هرددت( 01)                                              .           ٚاحس٠ َٓٗداصتدزج َٔ ايبٝت األٍٚ , َتٓٛع١سخز ايٓص أكِٝ  (6

 هرددت( 01)                                                                   ( أليف١ اإلهييب:        دنشق يا بسمة احلزنٚره يف رٚا١ٜ ) (7

ٍٍ ع٢ً  » ٚ حيُزُّ ٚد٘ أخٞ راغب, ٚ ٜٓهط رأص٘ هٕٚ إٔ ٜٓبط أه١ًُ ٚاحس٠, ٚ أدسْٞ أنزنز ضدحه١ أصٛت عد

ّٛرٙ أٓتًد ٚ ندٕ قس خّغٔ صٛت٘ ٚ أسأ عدرأدٙ أديعٗٛر  .«ايزغِ َّٓٞ عٓسَد أتص

 َد ايطزٜك١ اييت جلمت إيٝٗد ايهدتب١ يزصِ ايغدص١ٝ يف املكتطف ايضدأل؟ ٚضِّح ذيو َع ايتُجٌٝ.

ضٞ(, نهمة الشعر)قزاء٠ هرظ َٔ  (8 ْٛ ايتّٝدر ايزَْٚد ؟ يف ايغعز َدذا أّنس ممّجً  هرددت( 01)     أغمٕ قِٝ احلّل ٚ اخلري ٚ اجلٍُد

ٕم:  درجة( 120) ااب ًا: ا  تْٚ اإلبداع

 األدب الوجداني مسآة تعلس أعناق األدباء و أحاسيسوه, فأظوسوا حسسة النقطاع وصاهله مبحبوباتوه, مرهولني ُيعّد ) ( قين:1

 (١هرد 01)                                 (.و مالذًا لنفوسوه بسحيل أبنائوه و فقدهه, واجدين يف الطبيعة ملجًأ لصلواهه                

 ٚأّٜس َد تذٖب إيٝ٘ أديغٛاٖس املٓدصب١, َٛظِّفًد ايغدٖس اآلتٞ:ْدقػ املٛضٛع ايضدأل, 

 شـاك إىل البحـر اضطـراب خواطــري      فيجيبــــين برياحـــه اهلوجــــاء: خًٌٝ َطزإايغدعز ٜكٍٛ 

                (١هرد 01)                                                             ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                             2

 آَدهلِ: تعّس اجلُعٝدت اخلري١ٜ يف دلتُعدتٓد َالذ ايفكزاء ٚ ذلّط. أ

ًّٝٓد ٚادبٓد جتدٖٗد.  انتب َكدي١ تتخّسخ فٝٗد عٔ أ١ُٖٝ ٖذٙ اجلُعٝدت, َب

 :ٜكٍٛ ايغدعز َعزٚف ايزصديف. ب

٘  ابمفففففففْا                                                                                                          ال فففففففيت مفففففففة الت جفففففففٔه تربٔففففففف
.                           

 

                                                                                        مي ففففففٕ بَففففففا ىففففففاق  ايخففففففا  مكففففففتنا 
. 

ًّٝٓد هٚر ارتبدط ايعًِ أدألخالم ايفدض١ً يف ْٗض١ احلضدر٠ ٚ  انتب َكدي١ تتخّسخ فٝٗد عٔ ضزٚر٠ تعًِٝ األأٓدء, َب

 تميكٗد, َضتفٝسًا َٔ َع٢ٓ ايبٝت ايضدأل.

 
 **انتهت األسئلة**
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 االصِ:                        الثانيـةاملـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة                                                                                                                    

 ايغعب١:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 ايعال١َ:                    لدوام الظهرية(  8102 – 8102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                              

 :ٓقْل الشاعر بدا الدًٓ احلامد يف ق ٔدتُ )لْع٘ الفرا (

                            أكفففففاٌ التاقفففففٕ ٓفففففا  فففففؤاد  خٔفففففاال      .1 
                       ع ثفففف  بففففُ  مهربه ففففًا ففففقاي احلٔففففا ٓففففا  .2
                      ٔفففك ال فففٔاه حجفففًْا مياق فففُ     ىقففف  أمل  .3
                                 اعففففففٙ ان مففففففا كيرففففففا عجٔففففففُ   ىرففففففُ  .4
                         يفففففا ب فففففد وا الجقفففففا ّمفففففا كيففففف   أداٖ أىر .5
6.    ٚ                                            ٔفففا لٔففف  أىرفففا مفففا التقٔيفففا عجفففٙ ٍفففْ

.                           
 

                             ىه  ن يفففففففا بفففففففُ  فففففففهر ا فففففففن  ر ّ اال    
                       ففففففرّا اللمففففففاٌ الغففففففاداا    ففففففاال   
                             أمل ى جفففففففو  الشففففففف ّ ال  ٔفففففففد ميفففففففاال  

                      بفففففاالمفففففً ااجفففففد ّالففففففردُّ أى فففففه  
                      ما فففففٔيا اخنٔففففف  خٔفففففاال  ( ٔ ففففف  )

ٝ اه التيفففففففاٜٕ إو ٓكفففففففٌْ مففففففف ال                                                                  ل  ففففففف
. 

ٖم:    أّاًل: ا  تْٚ الفكر
 دا ٘( )لك م إ اب٘ عشر دا ا ( 88)                                                                    اقرأ ايبٔا  ال ابق٘،  هر اخرت اإل اب٘ ال  ٔ ٘: :ال ؤال ايّل

 : الفلسة العامة للّنّص السابق (1

 أ فزام أرض ايٛصدٍ ب ايتُتع أمرض ايٛصدٍ

 ج ٠ ايغدعز الْكطدع ٚصدي٘ مبخبٛأت٘زحض ه ّ ع٢ً ٚصدٍ ًَٞء أديػسرٓساي

 كانت نظسة الّصاعس يف الّنّص: (2

 أ ذات١ٝ اْفعدي١ٝ ب َٛضٛع١ٝ ج َٓطك١ٝ ه حٝده١ٜ

 : بدا الصاعس يف البيت السادس (3

 أ ْدهًَد ع٢ً ايبعس ٚ ايٛصدٍ ب َصريٙ إىل فصدٍ ْدهًَد ع٢ً ٚصدٍ

 ج ْدهًَد ع٢ً ايعغل ٚ ايبعس ه َتخضزًا ع٢ً عغل يٝط فٝ٘ ذلبٛأت٘

 يف البيت الجالح من الّنّص أقسَّ الّصاعس: (4

 أ يف هٜدر احملبٛأ١ ٚ حتكٝل آَدي٘ ت٘صعده ب ايتُّتع أًذ٠ ايعٝػ ٚ أًٛغ ايػدٜدت

 ج ايتُتع أبًٛغ ايػدٜدت ايٛدسا١ْٝ مجدٍ ايعٝػ ٚ ه نٌ َد صبل صخٝح

 من مسات األدب الوجداني )وحدة االنطباع( و ما يدّل على ذلم : (5

 أ ديٛصدٍ ٚ أمل ايفصدٍيتُّتع أا ب احلضز٠ ع٢ً اْكطدع اآلَدٍ يف ايشَدٕ

 ج ع أدملدضٞ ٚ األٌَ أدحلدضزايتُّت ه ايتُتع أًذ٠ ايعٝػ يف املضتكبٌ

 كّنا عليى( إشازة إىل: يف قول الصاعس )زعى اهلل ما (6

 أ ايٛفدء يًشَدٕ ٚ ايسٜدر ب أدحملبٛأ١ ايٛفدء ألٜدّ ايٛصدٍ

 ج ايٛفدء ملزاأع ايعٝػ اجلٌُٝ ه ايٛفدء يًدٝدٍ

 ايف )مونة الصعس( أن الصعس:يسى الدكتوز نعيه الي (7

ٌّ ٚ عٌُ  أ ٚحٞ ٚ صٓدع١ ب ٚحٞ ٚ حزف١ ج ٚحٞ ٚ يٝط صٓدع١ أٚ حزف١ ه إهلد

 : )مراقى( يف معجه يأخر بأوائل الللنات جند معنى كلنة (8

 أ أدب املِٝ َع َزاعد٠ ايساٍ فديكدف ب أدب ايذاٍ َع َزاعد٠ ايٛاٚ فديكدف

 ج أدب ايذاٍ َع َزاعد٠ األيف ٚ ايكدف ه أدب ايذاٍ فصٌ ايٛاٚ

                                                                                                                           درجة( 40) أِجب عن األسئمة اآلتية: :الثاىٕال ؤال 
 هرددت(  01)                                                                                     .يف ايبٝت ايجدْٞ صبب ٚ ْتٝذ١, ّٚضخُٗد (1

 هرددت( 01)                                                 ٚ َد أثزٙ يف ْفض٘؟  ؟َد ايذٟ ندٕ جيًٗ٘ ايّغدعز يف ايبٝت اخلدَط (2

 النموذج

 الثاني



 

 هرد١(        01)أضحى التىائً تدٌالً مه تداوٍىا           و واب عه طٍة لقٍاوا جتافٍىا              : ٜكٍٛ ايغدعز اأٔ سٜسٕٚ (3

  .أّٝٔ إىل أُّٜٗد متٌٝ َع ايتعًٌٝٚ , ٖذا ايبٝت ٚ ايبٝت ايضدهظ َٔ حٝح املضُٕٛأني ٚاسٕ  -

  درجة(  50) :امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقمه إىل ورقة إجابتك   اىًٔا: ا  تْٚ الفي:
1)  ّٞ  (هرد١ 01)              ٖٛ: ............ َٚٔ أهٚات ايتعبري عٓ٘: .......... َجٌ: ............ األٍٚ يف ايبٝت ايػديب ايغعٛر ايعدطف

  هرددت( 01)                                   َٔ َصدهر املٛصٝكد ايساخ١ًٝ يف ايبٝت ايجدْٞ:......................... َجدي٘ : .................. (2

 هرددت(    01)                                       : .............صٝػت٘: ............. ايضدهظ أصًٛب إْغدئٞ غري طًيب َجدي٘ يف ايبٝت  (3

 هرددت( 01)                         . يسالي١ ع٢ً ..............ااخلدَط ( ايٛاره يف ايبٝت اجلميل)ايصف١ املغب١ٗ أفده اصتعُدٍ  (4

ٖم:                                                                                                          درجة(  120: )أجب عن األسئمة اآلتية الثًا: التط ٔد الجغْ
ِّ ْٛعٗد, َٛضِّخًد  (, صٛر٠ أٝد١ْٝ, حًًّٗد,املاضي خياليف قٍٛ ايغدعز: ) (1 ِّ ص  هرد١( 01) .فٝٗد ايتٛضٝحايّغزح ٚ ٚظٝف١ ث

ِّ اذنز هاليتٗد عبثت به صروف الزنانع٢ً اجل١ًُ اآلت١ٝ: )  (ال)أهخٌ  (2  هرددت( 01.                                          )( ث

 هرد١( 31)          أعزب َد حتت٘ خّط إعزاب َفزهات, َٚد أني قٛصني إعزاب مجٌ.                                            (3

 هرددت( 01)                                              (؟               حال)َد ايع١ً ايصزف١ٝ يف ن١ًُ (؟ ٚ نآل)َد ٚسٕ ن١ًُ  (4

 هرددت( 01)                      (الغادرات)يف ن١ًُ  ط١ًبضٛ, ٚ ايتدء َ( الشأو)ن١ًُ ع٢ً صٛرتٗد يف اهلُش٠ عًٌ نتدأ١  (5

 هرددت( 01)                                              .           ٚاحس٠ َٓٗداصتدزج َٔ ايبٝت األٍٚ , َتٓٛع١سخز ايٓص أكِٝ  (6

 هرددت( 01)                                                                           : يًهدتب حّٓد َٝٓد( املصابيح الزرقٚره يف رٚا١ٜ ) (7

ّٕ يٞ حبٝب١ أرٜس ايشٚاج أٗد, فُدذا تفعٌ أٞ إذا مل أّٚفز هلد املدٍ؟ ٚ ملدذا حنّب إذا مل ْفهِّز أديشٚاج  »  .«إ

ِّ َّجٌ هلد َٔ املك  طف ايضدأل.تاذنز ٚظٝف١ َٔ ٚظدئف احلٛار, ث

 هرددت( 01)                     ؟َد ايفزم أني قض١ٝ ايغعز ٚ قض١ٝ ايعدمل َٔ حٝح ايػد١ٜ(, نهمة الشعر)َٔ فُٗو هرظ  (8

ٕم:  درجة( 120) ااب ًا: ا  تْٚ اإلبداع

علس األدباء يف أشعازهه أحاسيسوه و زغباتوه, فتػّنوا بأزض الوطن املليئة بالتضحيات, و حتّسسوا لفقد أبنائوه فلرة       ) ( قين:1

 (١هرد 01)             (.أكبادهه, واجدين يف مصود الػسوب عربة و موعظة 

 ٖس اآلتٞ:ْدقػ املٛضٛع ايضدأل, ٚأّٜس َد تذٖب إيٝ٘ أديغٛاٖس املٓدصب١, َٛظِّفًد ايغد

ـرجٍ       للمستهــــام و ع  : خًٌٝ َطزإايغدعز ٜكٍٛ 
ْ
ث
َ
 ٌــا للغــروب و مـا تـه مـه ع

ْ
        رج للـــــرائًـــث

                (١هرد 01)                                                             ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                             2

 أصُٗت احلزٚب يف غزأ١ األأٓدء عٔ آأدئِٗ,. أ

 .انتب َكداًل تتخّسخ فٝ٘ أثز أعس األأٓدء يف ْفٛظ آأدئِٗ, َٛدًِّٗد ْساءى يهٌ َػرتب يًعٛه٠ إىل أًٖ٘ ٚ ٚطٓ٘   

 :ايزصديف ٜكٍٛ ايغدعز َعزٚف. ب

 ً ِ  ّطففففففففففف                                                                                                          ا فففففففففففرٛ عر فففففففففففُ ّ ٍفففففففففففْا
.                           

 

                                                                                        ّ عجففففففففٙ ال ففففففففر  كفففففففف  حففففففففر  ٓغففففففففاا    
. 

ًِّٝٓد أثز  يف األٚطدٕ ٚ األدٝدٍ ايتضخٝدت انتب َكداًل إأساعًٝد تتخّسخ فٝ٘ عٔ ٚادب األفزاه يف ايسفدع عٔ ايٛطٔ, َب

 ايكده١َ َضتفٝسًا َٔ َع٢ٓ ايبٝت ايضدأل.
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