
 

 االضه:                     الصباحيدوام ال الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                              

   الشعب٘:                                                     اللغـــة العربيــةاملادة :                                                                                                                                    
 ضاعتاٌ ّ ىصف :املدٗ                         (    8102– 8102ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 : سٖاٍاجلْ مَدٖ حمند الشاعس قال 
 

َ  خلنوتتتتتتتت       تتتتتتتت        تتتتتتتت   -1   خّلفتتتتتتتت
 ضتتتتتتت     كتتتتتت    ،قنب تتتتتت    متتتتتت    تتتتتت    -2
ُ    يتتت ِ   ي تتت   يتتت   -3  ِقتتتبي بتتت   لتتتا  ي ِتتت
َ     تتتتتتتني      تتتتتتت  ن   -4                                            إ   دمتتتتتتتنت ( رسيتتتتتتت

، فقتتتتت  خ تتتتت   ي تتتتت ن                                                     أ  يط ق ِ تتتتت  تتتتت  ن    -5
. 

 

َ  أقتتتتتتتتتس    تتتتتتتتتُ    ي  تتتتتتتتت    ِ      أت تتتتتتتتت
   ألرتتتتتتتتت      حلتتتتتتتتت     صتتتتتتتتتطُ     متتتتتتتتت  

                                                 محتتتتتتتتتتتُ ِ  قتتتتتتتتتتت  دٍ  ِتتتتتتتتتتت      م تتتتتتتتتتت 
    ألم تتتتتتنِ   تتتتتتند نِت صتتتتتت    متتتتتت  أ تتتتتتن(

 

                                                                يسلغتتتتتتتتتتن  مقنيتتتتتتتتتت    يسل تتتتتتتتتت  بف تتتتتتتتتت 
.. 

  : يفكُّي  ملِت ىأ الت: 
  يكّ  إجنب  ص       ُ د جنتد ج   ( 80(  ألب نت  يِنبق ، ث    خرت  إلجنب   يص    :قُأ   -أ

  دزدات(  01)                          :                                                                                                                            الشعز حتت النص يندرج. 1

 أ الْطين ب الراتٕ ج القْمٕ د اإلىطاىٕ

  دزدات(  01)           :                                                                                                                            هي الضابل النصز العامة الفكزة. 2

 أ الشَادٗ ّاضتلَاو اإلباء ب املالكٕ عدىاٌ مدح ج بالشَٔد الفدس د التازٓذ ضخآا

  دزدات(  01)                     :                                                                                                                            إىل «قابيل» ب الشاعز رمش. 3

 أ األخْٗ ب التطامح ج الغدز د الغضب

  دزدات(  01):                                                                                                                  هو اخلامط البيت يف (أنطكين) الضياقي املعنى. 4

 أ عّلنين ب أهلنين ج زعاىٕ د ٍّبين

  دزدات(  01)                  :                                                                                                                            األول البيت يف الشاعز يبتػي. 5

 أ التضخٔ٘ تعله ب الشَادٗ ىٔل ج الدفاع عً األم٘ د صخٔح ضبق ما كل

  دزدات(  01)                  :                                                                                                                            اخلامط البيت يف الشاعز بدا. 6

 أ متفائاًل ب متخّطسًا ج مرتددًا د ٓائطًا

  دزدات(  01)             :         ألنى طويلة فرتات أمى عن جواد يػيب: سرسور فارظ للكاّص «صنلتكي غدا» املطالعة نص فونك من. 7

 أ بالتدزٓب مشغْل ب قتالٔ٘ مَن٘ يف ج الكتٔب٘ أفساد ْٓدُ د الرخريٗ ٓيقل

  دزدات(  01):                                                                                             يف الكلنات بأوائل يأخذ معجه يف «دعاها» كلنة جن . 8

 مساعاٗ مع الدال باب

 العنيالٔاء ف

 مساعاٗ مع الدال باب د

 تاءفال العني

 مساعاٗ مع الدال باب ج

 فالٔاء العني

 مساعاٗ مع الدال باب ب

 فالْاّ العني

 أ

 د ج    40( : آلت    أل ئل     أج  -ب

 دزدات(  01)                                         . إالو زمص الشاعس باليطس اخلضٔب يف البٔت الجالح، ّما الرٖ ٓبتغُٔ ميُ؟0

 دزدات(  01)                                    . مً فَنك البٔت اخلامظ، ما أثس األضٙ يف الشاعس، ّما الرٖ دعلُ ٓتذاّشِ؟2

  اَءــمط اِنـى الشمـعل وَفـو الضيـيكض      الـي الفـد فزَّـف اجملـيا الّضـوا أيُّـي. قال الشاعس أمحد شْقٕ ٓسثٕ عنس املدتاز: 3

- ّٔ  دزد٘( 21)                                        َنا متٔل معلاًلً إىل أّّٓاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت الجالح مً حٔح املضنٌْ ، ّب



 

 : يفين  ملِت ى: ثن  نت

                                                                                                        درجة(  55امأل الفزاغ مبا يناصبى فينا يأتي, وانكلى إىل ورقة إجابتك: ) - أ
 دزد٘( 21)      ............... مجل: .................:عيُ التعبري أدّات ................ ّمً: :ٍْ األّل البٔت يف الغالب العاطفٕ الشعْز .0

 دزدات( 01)                                   ...................: :مجل................... : :اخلامظ البٔت يف الداخلٔ٘ املْضٔقا مصادز مً .2

 دزدات( 01)                                                ...................:: ىْعُ ...................:: ٍْ األّل، البٔت يف البدٓعٕ احملطً .3

 دزدات( 01)                          .................. ...........................: علٙ الدالل٘ يف الجالح البٔت يف األمس أفعال اضتعنال أفاد .4

 درجات( 115: )اآلتية األصئلة عن أجب -ب

 دزد٘( 21)                    .فَٔا ّالتْضٔح الشسح ّظٔف٘ ّاشسح مسَا، ثه حللَا، صْزٗ، ،(الشذا خيق: )الشاعس قْل يف. 0

 دزدات( 01)                                   .ممّٔصًا بيكسٗخصَّ باملدح الشَٔد )عدىاٌ( علٙ أٌ ٓكٌْ الفاعل ضنريًا مطترتًا . 2

 دزد٘( 51)                                                           مجل إعساب قْضني بني ّما مفسدات، إعساب خط حتتُ ما أعسب. 3

 دزدات( 01)                                                                       (.قف اصطساع،: )ٓأتٕ مما كل يف الصسفٔ٘ العل٘ ضّه. 4

 دزدات( 01)                (.أىطقين) كلن٘ يف صْزتَا علٙ األّلٔ٘ اهلنصٗ ّ( دعاٗ) كلن٘ يف صْزتَا علٙ التاء كتاب٘ لعل. 5

 دزدات( 01)                                                             .ميَا ّاحدٗ السابع البٔت مً اضتدسج متيْع٘ بقٔه ّصالّي خسذ. 6

 : إلب      ملِت ى: نتيجثن

 ( دزد٘  01)                                                                                                                                 :  الجسن ّي  يتعسري

 اٍته َّاألدباء العسب بالقضآا القْمٔ٘، فخّرزّا مً الغفل٘، ّ دعْا إىل اليَْض مً أدل إىقاذ البالد، ّ جّمدّا االىتصازات العسبٔ٘ 

  .ىاقش ٍرا القْل ّأّٓد ما ترٍب إلُٔ بالّشْاٍد املياضب٘-

 ( دزد٘  41)                                                                                                                                   : إلب   ّ   يتعسري

 اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي: 

 اللغ٘ العسبٔ٘ مً أقدو اللغات ّ أمجلَا:. أ

 اكتب مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً أٍنّٔ٘ اللغ٘، ّ مجاهلا، ثّه اذكس ّادب املتعلنني حنٍْا.-    

ّٕ. ب  :قال السافع

                                                   كتتتتتتتن   ي متتتتتتتن  ي تتتتتتتن    يلِتتتتتتت  جنمعتتتتتتت  
أ تتتتتتتتترتل  يغتتتتتتتتتُب  لتتتتتتتتت   ن ب خُفتتتتتتتتت                                                    

ُ   تتتتتتتتتت ب  ي تتتتتتتتتتن ب                                                                                                                 تتتتتتتتتت  ن   تتتتتتتتتت
                          . 

 

ُ    قلتتتتتتت                                                    فقتتتتتتت  خلتتتتتتت   ن يتتتتتتت     ألمتتتتتتت
                     م تتتتتتتُ   ي تتتتتتت    سك  تتتتتتتن     ت تتتتتتت                       

                                                                                        فك تتتتتتتتب  رتكتتتتتتتت     يس تتتتتتتتُ   ِتتتتتتتتُب   
. 

ّٕ  .حّسز األبٔات الطابق٘ مً اجلاىب الفكسٖ ّ الفّي

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

 

 

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


