
 

 االصه:                      املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة الثانيــــة                                                                                                                   

 الشعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 صاعتاٌ ّ ىصف املدٗ:                                          (    8102 – 8102) األول الثانوي                                                                                                                         

 : قال الشاعر معروف الرصايف يف األرملة املرضعة
 

َيااااااُ 1  َِااااااا  ممااااااا                                         َأْلَكاهاااااااا . َلِكيُتهااااااا َلييتم
ـماِ يمااااااااةٌ  رمثَّااااااااٌة. َأثيوماُبااااااااهما 2  ُِ                                          والرِّجيااااااا
ـينمرَّ ي ممااااا ماِمُعهما 3 ِم الَحْكاااااَر َ اااااا                                    . بمَكااااا ي ِمااااا
َم  وم يِنيهمااااا  ووُ  4                             سيااااِعُ هما. ممااااا م الاااا ) َ ااااا
                                       . امَلاااااااويُ  َأْ امعمهمااااااااا ومالَحْكاااااااُر َأويجمعمهماااااااا   5
َيَظَرهماااااااا   6 ََ ممشيُهااااااو ب ِبنم ْي َيَظاااُر احل ااااا                                                          .  نم

.                           
 

ِم اَمياااا ُ  ممنيشماهاااااا                            تمنيِشاااا  و َقاااا ي َأثيَكاااا
َماهااااااااا َُ يف اَ اااااااا ِّ عميي ُِ تم يَر  اااااااا                                   والاااااااا َّمي

ِي ُجااااااو     ٍَ ِماااااا                               ُم ميَّاهاااااااواصيااااااَحرَّ َ ااااااالومري
ِْ ِباااااالَحْكَر  َأ يَكاهااااااا    الااااا َّهيُر  ِي بمعياااااِ                              ِمااااا

َماهااااااااااا                                                  واهَلاااااااااَه َأ ي مَلهماااااااااا وال ماااااااااَه َأضي
ٍُو  َب ِبنماااري هاااااااااا   الُباااااا ي ُْ ممْكاااااااااُرو                                                                 ممااااااري 

. 

                                                                                                                                                           رجة  120                                                                                             : وا كلها إىل ورقة إجابتك اخرت اَجابة الص ي ة  ينا وأت  :الس ال األولأواًل:  

  :الفكزٗ العام٘ لألبٔات (1

حشٌ األرمل٘ ّصف ثٔاب األرمل٘ ب مدح صرب األرمل٘ ج صْٛ حال األرمل٘ د أ

 :البٔت اخلامطفكزٗ  (2

ب ٘ أماو املصٜا ضعف األرمل ٛ حاهلا د ٘ أماو صْ ٔار األرمل ٙ األرم٘ل ج اَى ب عل ٙ األرم٘ل ب تشاحه املصٜا تكالب الياظ عل أ

 :( يف البٔت الجاىٕرّثةمعيٙ كلن٘ ) (3

مسٔك٘ مزتب٘ ب ممشَّق٘ ج رقٔك٘ د أ

 :(وال مِ ت ر َ يف ا ّ  عيَاهاأراد الشاعز مً قْلُ: ) (4

بالدمْعفزحَا  َا ب أثز الدمْع يف ّدََا ج تكّطع بكاٛ األرمل٘ د ٔٔي ْع يف ع امحزار الدم أ

 :( ٍٕالضعفالكلن٘ اليت ال تيتنٕ إىل احلكل املعذنٕ جملال ) (5

أحنلَا امحزَّت ب أفذعَا ج أّدعَا د أ

 :(اَم  ِضّد كلن٘ ) (6

الفكز احلضزٗ ب احلشٌ ج الغيٙ د أ

  :بدا الشاعز يف البٔت األّل (7

متفاٜاًل متناصكًا ب متأملًا ج مرتّددًا د أ

ّٖ الصحٔح لكلن٘ ) (8  :(مر هااجلذر اللغْ

رٍا مزأ ب رأٚ ج راِ د أ

 :( يف البٔت الزابعما ٓدل الفعل املاضٕ ) (9

سّال املْت ّتزادعُ اصتنزار املْت ّجتّددِ ب أصال٘ املْت ج حتّكل املْت ّثباتُ د أ

 :ىْعَايف البٔت الجالح ثالخ مجل،  (11

ابتدأٜ٘ ب طلبٔ٘ ج ابتدأٜ٘ ّإىكارٓ٘ د ابتدأٜ٘ ّطلبٔ٘ أ

  :( يف البٔت األّلت ق العل٘ الصزفٔ٘ يف كلن٘ ) (11

إبدال إعالل بالكلب ب إعالل بالتضكني ج إعالل باحلذف د أ

12) ّٕ  :مً مسات املذٍب االتباع

دشال٘ األلفاظ ب الزمش ج متاى٘ الرتاكٔب د أ + ج أ



 

 درجة( 41أجب على األسئلة اآلتية: ) :الثا  الس ال              
 دردات( 01)                  إالَو رّد الشاعز فكز األرمل٘ املزضع ّأملَا يف البٔت الزابع؟                                             1

 دردات( 01)                            (.                                                  اصحرار وجهها -ثكِ خطواتها عّلل مً اليّص: )  2

ها مِن وايلقاَل الشاعز حافظ إبزأٍه:   3
َ
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 درد٘( 01)                  َأمس

 املطنٌْ.ّاسٌ بني ٍذا البٔت ّالبٔت الزابع مً حٔح 

 درجة( 51امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:   ) :األولالس ال ثا يًا: 
 (درد٘ 01)  ... ......... مجل: .................. ّمً أدّات التعبري عيُ: ...............الشعْر العاطفٕ يف البٔت اخلامط ٍْ: .........  1

ّٔ٘ يف البٔت األّل: .........مً مصادر املْصٔكا   2  دردات( 01)             ....                             ......... مجل: ...............الداخل

 دردات(     01)                                                   ... ......... ىْعُ: ...............احملضًِّ البدٓعٕ يف البٔت الجالح ٍْ: .........  3

  (دردات 01)            ( الْارد يف البٔت األّل يف الدالل٘ علٙ ........... .                   متش أفاد اصتعنال الفعل املطارع )  4

ِي ُجو   ُم ميَّاهايف قْل الشاعز: ) :الس ال الثا                  ٍَ ِم   درجة( 21)(، صْرٗ بٔاىٔ٘، ّضِّحَا، ّبًّٔ ّظٔفتَا. اصيَحرَّ َ الومري

 درجة(  111أجب عن األسئلة اآلتية: ) :األولالس ال ثالثًا: 
 درد٘( 01)                أعزب ما حتتُ خّط إعزاب مفزدات، ّما بني قْصني إعزاب مجل.                                       1

ّْل الفعل الْارد يف اجلنل٘   2 ِم اَمي ُ  ممنيشماهاااآلتٔ٘ إىل صٔغ٘ املبين للنذَْل: )ح  دردات( 01)                 (.              َأثيَك

ِم الَحْكَرأكِّد اجلنل٘ اآلتٔ٘ مبؤكٍِّد مياصب: )  3  دردات( 01)         (.                                                              بمَك ي ِم

 دردات( 01)           ... ...............(: لكيتهاّسٌ كلن٘ ) -... ...............( فعٌل. مصدرِ: اصحرَّ) -اغ مبا ٓياصب: امأل الفز  4

 ..................( مشتل. ىْعُ: مكروَ) -... ...............: (    اصه دامد. ىْعُاحلَْ) -                               

 دردات( 01)              (.             الب ٍ(، كتاب٘ اهلنشٗ علٙ صْرتَا يف: )ممشىعلٙ صْرتَا يف: )علل كتاب٘ األلف   5

 (درد٘ 01)                 قّطِع الشطز األّل مً البٔت الزابع تكطٔعًا عزّضًّٔا، ّصهِّ حبزِ.                                        6

 درد٘( 01)                                            ؟ما دَْدِ يف إعادٗ احلٔاٗ إىل الشعز العزبَٕمً راٜد االتباعٔ٘ العزبٔ٘؟ ّ   7

                                                                                                         رجة  160  : التعبري  رابعًا
ربوعها، مربزين  القدماَء يف وقوفهم باألمكنة وارتباطهم بها، فعّبروا عن ذكرياتهم يف حاكى الشعراء االتباعيون» قٔل  1

 «. مكانتها السامية يف نفوسهم، ممّجدين التضخيات املشّرفة من أجلها

 درد٘( 011)                                                     .ىاقش املْضْع الضابل ّأّٓد ما تذٍب إلُٔ بالشْاٍد املياصب٘ -           

 درد٘( 01)                                                                                               :اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي  2

ِّ (أ   . فكط قِه بتحزٓز أبٔات الشاعز معزّف الزصايف مً حُٔح املضتْٚ الفيِّ

  فارق٘ يف اجملتنعات العزبٔ٘.عالم٘ تَعدُّ ظاٍزٗ الفكز  (ب 

ً٘ مً حٔح أصبابَا، ّ آثارٍا الضلبٔ٘  ٍذِ الظاٍزٗتتياّل فُٔ اكتب مكااًل صحفًٔا   . للدالص ميَامكرتحًا حلْاًل مياصب

 **انتهت األسئلة**

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


