
 
 

 

 :ُعمر أبو ريشةالشاعر قال 

1.   
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وووووووووووووووووووووووووووال يموووووووووووووووووووووووووو    تم 

 

      وووووووووووووووووووووووووووووو    ع رضوووووووووووووووووووووووووووووو     
 
 قبضوووووووووووووووووووووووووووووو 

 2.   
 
ووووووووووووووووووووو         أيووووووووووووووووووووة  ووووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووووو   ضووووووووووووووووووووو      ض 
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 3.  ( 
 
  وووووووووووووووووووووووووووو        وووووووووووووووووووووووووووو  (وقوووووووووووووووووووووووووووو     وووووووووووووووووووووووووووو ر  

 

  
 
قفوووووووووووووووووووووووووووووو       ضوووووووووووووووووووووووووووووو        جوووووووووووووووووووووووووووووو    و 

وووووووووووووو    .4          يوووووووووووووو  رو  وووووووووووووو     وووووووووووووو   يوووووووووووووو   ج وووووووووووووو      

 

  
 
     بوووووووووووووويوووووووووووو  ر ج ع اووووووووووووو   ع ووووووووووووو   فوووووووووووووة    
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ووووووووووووووووو       سووووووووووووووووو م   
 
 شووووووووووووووووو       ض

 
 أشووووووووووووووووو   

 
ّمم اّأييت:ّيّرااختّ-الًّأوّ  ّد ( /10) لكّل إجابة صحيحة  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاإلجابةّالصحيحةّمنّكل ٍّ
ّاألبياتّالس ابقةّمنّالش عر: .1

ّاإلنسانّ  دّالقوميّ  جّالوطنّ  بّالذايتّ ّأ
 :ّّةالس ابقّالفكرةّالعام ةّلألبيات .2

ّابلقدسّووجوبّالدفاعّعنها بّفرحةّالن صرّابجلالء أ ّوحدةّالعربّسبيٌلّللن صر دّمتجيدّالبطوالتّوالتضحيات جّالتغن 
 :بيتّالر ابعفكرةّال .3

ّساالتّالس ماوي ةالرّ ّمهدّ ّانبالد دّوحدةّاآلالمّواملصري جّوجوبّالدفاعّعنّالقدس بّمرتفعاتّالقدسّمنبعّالتاريخّأ
 لـــ:ّّيفّالبيتّالثانّابلعقربرمزّالشاعرّ .4

ّالت خاذلّالعربّ  دّاالحتاللّالعثمانّ  جّاالحتاللّالصهيونّ  بّاالستعمارّالفرنسيّ  أ
ّجمدّالقدسّيفّالبيت:حلمايةّأشارّالش اعرّإىلّالسعيّ .5

ّاخلامس دّالرابع جّالثان بّاألول أ
ّالشاعرّ .6  عن:ّأبسلوبّاالستفهامّيفّالبيتّالث انعّب 

ّغدرّالعقربّووجوبّاجتناهبا دّالضعيفّيفّاجلسدم ّسّ الأتثريّ جّحبق ّالض عفاءّرائماجلكثرةّ بّاجلرائمّالعاملّعنصمتّ أ
ّأبوائلّالكلمات:ّأيخذّ ّ(ّوفقّورودهاّيفّمعجمٍّّرواب،ّجملى،ّرؤىترتيبّالكلماتّ) .7

ّرواب،ّرؤى،ّجملى دّ،ّرواب،ّرؤىجملى جّجملىّ،رواب،ّرؤى بّرواب،ّجملىّ،رؤى أ
ّ:ّحملس نّالبديعي ّيفّالبيتّالس ادسا .8

ّتصريع دّجناس جّمقابلة بّطباق أ
ّ:الثالثّيفّالبيتّد اخلي ةدرّاملوسيقاّالاصممنّ .9

ّأّ+ّج دّتكرارّاألحرف جّاجلناس بّتكرارّالصيغّاالشتقاقي ة أ
ّ:ّّالر ابعّ(ّيفّالبيتّرؤىّّالعلةّالصرفيةّيفّكلمةّ) .10

ّقلبتّالواوّألفاًّ دّأبدلتّالياءّألفاًّ جّأبدلتّالواوّألفاًّّبّقلبتّالياءّألفاًّ أ
ّ:األو لاخلّبّيفّالبيتّ .11

ّالّيوجدّخّب دّإنكاريّ  جّطلبّ  بّابتدائيّ  أ
ّ:البارزانّيفّالبيتّالث انّالعاطفي انّالش عوران .12

ّكرهّوأمل دّأملّوتفاؤل جّأملّوحنني بّشفقةّوأمل أ

ّةّوآداهباغةّالعربيّ اللّ 
 الثانويّالعلميّالثالث

 

ّاالســم:ّ..................
ّاملد ة:ّساعتانّ

 

 



ّاليتّذكرهتاّالدكتورةّجناحّالعط ار:ّاملقاومةّمنّوظائفّأدبّليس .13

ّأ
ورؤيةّّفّاآلفاقااستشّر

 بّاخلطر
ّروحّالتضحيةّملواج هةّبث 

 جّاملخاطر
صّللمقاومِةّقبلّأنّارهاإل

 دّتكون
حتويلّالرغبةّيفّاملقاومةّإىلّ

ّفعل
ّ:ن هأبّدّالشاعرّالفلسطينّعبدّالرحيمّحممودتفرّ  .14

أو لّمنّكتبّقصيدةّّأ
ّمقاومة

املمارسةّالشعريةّّوربطّتزمّ الّب
ّالثوريةملمارسةّاب

ّجّ+ّأّدّأو لّمنّهاجم ّبشعرهّج

ّ:د(ّ/140)ّّعنّاألسئلةّاآلتيةّبياثنياً:ّأج
 دّ/10ّّّّّّّّّّأذاه...عدمّفنائهّمهماّحاولّاملغتصبونّّ-خلودّاحلقّ.ّّّّّّوصلّالش اعرّإىلّنتيجةٍّّيفّالبيتّاألو ل،ّوض حيها .1
 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟اذاوملّس؟يفّالبيتّالسادّكماّبداّلكِّالشاعرّمنّاملصائبّّموقفّّما .2

اّمجعتّالعرب،ّأوّسامهتّيفّوحدهتمّ-ابركها  موقفهّإجياب ...ّ//ّألّن 
 د/10ّّّّّّّّّمنّهولّاملصائبّوكثرةّاجلرائم..ّوقوفّالت اريخّمستغرابًّمرجتفاً.ّّّّّّّّّّي،ّعل لوالث الثّالث انمنّفهمكّالبيتنيّ

 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟عليهّهعتمادالاملعنوي ةّّاللةّ دّ الوماّّ؟رابعالّيتالبالش اعرّيفّّعليهّاعتمدماّاألسلوبّالذيّ .3
ّعلىّقو ةّالعاطفةّأوّحد ةّاالنفعاالت...  النداء//ّاإلنشاءّالطلب...//ّيدل 

 دّ/20ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تهاّيفّاملبالغةوظيفّياذكّرّوّهايسّ ّها،ّمثيل"ّصورةّبيانية.ّحلّ ّالت اريخّارجتفّ ّالشاعرّ"يفّقولّ .4
د(/ّمكني ةّّ/3تركّبعضّلوازمه)ّاالرجتاف(ّ)ّ/د(ّ/3)ّبهّحذفّاملشبهّ/د(ّ/3)/ّذكرّاملشبهّّ(ّدّ/3ّ)شبهّالتاريخّابإلنسانّالذيّيرجتف

 د(ّ/5ابلغّالشاعرّيفّتصويرّأتث رّالتاريخّهبولّاجلرائم...)ّ//ّالوظيفة:ّّّد(ّ/3)
رقالّ .5 ّغداّللع ربّرابطًةّّّّّّّّوعقدةٍّّوح دتّللع ربّم عتقدا:ّّالشاعرّالقروي ّيفّشهداءّأّي   أكرِْمّحببلٍّ

ّمنّحيثّاملضمونّمبي نًةّرأيك.ّّّّنّ المنّّبنيّهذاّالبيتّوالبيتّاألخريّوازن ّد/20ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّص 
 د( /5الرأي ) د( /10) االختالف د( /5) الّتشابه 

وحدة العرب/ تحّدث عن هما كل  أبو ريشة

 اجتماع العرب
 
ت تفّرق 

ّ
 الشعب الغاضب الخطوب ) املصائب( تجمعنا//  مل

ل
ّ
 أّي رأي منطقي معل

 على توكيد الفكرة// 
ً
اعتمادا

مصادر املوسيقا// املحسنات// 

 جمال التصوير
 حبل املشنقة ) الحبل ( يجمعنا )ربط بيننا( ووّحد معتقداتنا القروّي 

 د/30ّّّّّّّّّّّّّّّابق.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسّ ّصّ وماّبنيّقوسنيّإعرابّمجلّمنّالنّ ّ،إعرابّمفرداتّماّوضعّحتتهّخطّ ّأعرب .6
ن    ع   )  •

 
د(،ّألن ّّّ/5د(ّحمل هاّالن صبّ)ّّ/5(ّّّّّّ//ّ}وتقبلّحالي ة)ّّد(ّ/5د(،ّحمل هاّالر فعّّ)ّّ/5صفة/ّنعتّ)ّّ؟(           

ّ)ضلوع(ّنكرةّموصوفة{
ّد(ّ/5)ّّ،ّالفتحةّالظاهرةد(ّ/5)ّّوقفة:ّمفعولّمطلقّمنصوب •
 د(ّ/5)ّّالض م ةّالظاهرةّد(ّ/5)ّّاخلطب:ّانئبّفاعلّمرفوع، •

 د/10ّّّّّّّّّّّّّّعيسى:ّاسمّعلمّأعجميّفوقّثالثيّّّسببّمنعه.ّيهّواذكّرياسٌمّممنوٌعّمنّالص رف،ّاستخرجّيفّالبيتّالر ابع .7
(ّفعٌل،ّمصدره:)ت المِّّإىلّورقةّإجابتك:ّهيالفراغّمباّيناسب،ّمثّانقلّئيامل .8 ّدّّ/10ّّصفةّمشب هةّاسمّمشتق ،ّنوعه:ّض ة()غّ مالمسةّّس 
 د/10ّالد فاعّعنّالوطن/ّحبّالوطن/ّالسعيّللحفاظّعلىّاملقد سات/ّرفضّالذ لّّّّّّّّ.هاي،ّسّ إجيابي ةقيمٌةّّيفّالبيتّالسادس .9

ّدّ/012ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:املستوىّاإلبداعيّ ّاثلثاً:
علىّالعودةّإىلّالوطن،ّّمنّفلسطنيّ,ّفأظهرواّإصرارّاملهج رينيفّالعصرّاحلديثّاألدابءّالعرب"شغلتّالقضاّيّالوطنيةّوالقوميةّاهتمامّ .1

ّ."مة,ّوربطواّأجمادّاملاضيّابحلاضروتفاءلواّجبيلّاملقاّو
ّالشاهدّاآليت:ّموظفةًّّإليهّابلشواهدّاملناسبة،ّنيماّتذهبّيأي دّواملوضوعّالس ابقّّيانقش

اّحط نيّ ّّّّّّّّ:ّبعدّانتصارّتشرينلّنزارّقبانّخماطباًّدمشقّاقّ م هاّبِكّبدٌرّّّّّّّواستعادْتّشباهب  ّّّّّّّّّّدّ/80ّّّّّّّّ:اسرتد تّأّي 
ّ



ّ
ّدرجات10ّّ+ّخامتة:ّمقد مة

ّدرجة15ّاألسلوب:ّ
ّّ.علىّالعودةّمنّفلسطنيّإصرارّاملهج رينوىل:ّاألفكرةّال

ّد(ّ/8ّ:هاّشرحدّ)ّتسميةّالفكرة:ّدرجتان،ّّوّ/10الفكرةّاألوىلّ
ّ{(/7) متهيد: درجتان / اسم الشاعر: درجة واحدة / الشاهد:  دّ/10الشاهدّ:ّ

  واملساء  يداً تقود   وكاَن الصَّخر  يضمر  //قالوا  // أو زحفاً على األيدي نعود  // مشياً على األقدامشاهدّأو لّّّحممودّدرويش:ّّّّّّّّّّّّّّ
ّتشرين....مة:ّلّجبيلّاملقاّوّؤاالتففكرةّاثنية:ّال ّّسليمانّالعيسى:ّأطفال 

 د( /8) تسمية الفكرة: درجتان، وشرحها : دّّ/10الفكرةّالثانيةّ
ّ{(/7) متهيد: درجتان / اسم الشاعر: درجة واحدة / الشاهد:  دّ/10الشاهدّ:ّ

م هاّبِكّبدٌرّّّّّّّثالثة:ّربطّأجمادّاملاضيّابحلاضر:ّنزارّقبانّالفكرةّال اّحط نيّ اسرتد تّأّي  ّواستعادْتّشباهب 
ّد(ّ/10ةّالفكرة:ّدرجتان(ّ)الشرح:ّ)ّتسميدّّ/15الثالثةّّالفكرةّ

ّللت مهيدّفقط(ّّّد/3الشاهدّ:)ّ
 د/40ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفّواحدٍّّمم اّأييت:ّاكتب .2
 ّّّّّّّّخطواته.ةًّالتقريرّمراعيّتقريرٍّّعنّتراجعّاملطالعةّيفّاملدرسة،ّاكتبّكتابةّ كل فكّمدر سّالعربي ةّّ -أ

ّالمحترممدر سّالعربي ةّّي دالسّ 
 المدرسة،تراجعّاملطالعةّيفّم الذي يقضي بتكليفي إعداد تقرير حوَل 2017/  6 /23 بناًء على كتابكم الصادر بتاريخ 

 د( /5)   على الوضع، أرفع إليكم التقرير اآلتي:وبعد االّطالع 
 د(ّ/10)ّّفيّالحيثي اتّوالوقائعّ:ّ -1
 أ( 
 ب(

 د( /10)   أقترح عليكم ما يأتي:  فيّالحلولّوالمقترحات:ّ-2
 أ( 

 ب( 
                                                                                      ّوتفّضلوا بقبول االحترام                                         

 2017/ 6/  25في                                                                                         

 د ( /5)  االسم والّتوقيع:                                                                
 ّّّد  /10األسلوب )

ّالسابقّمباّالّيتجاوزّمخسةّأسطر.ّيانثّر -ب  ّأبياتّالن ص 
وإّني ألستغرُب من إجرام الصهاينة بحّق األطفال والضعفاء الحّق خالٌد ال يموت مهما حاول الظالمون القضاء عليه،       

في مدينة القدس، هذه الجرائم التي أدهشت التاريخ وجعلته يضطرب ويهتّز من هولها، فيا بالدنا العربّية يا مهد األديان 
ألّنها جمعت  والرساالت السماوّية سنحمي عالك ونحافظ على أمجادك على طول الزمان، وإّني ألحّيي هذه المصائب

ّهىّالسلمانتّّّّّّّّّّّّّّّّ.ولّم تفّرقهم ساهمت في وحدتهمالعرب، و 


