
 
 2018/2019اللغة العربية العام الدراسي  -سلم االمتحان النصفي 

 نموذج )أ( -الثالــــث الثانوي العلمـــــي                                                               

 أوالً:    
 درجات 10د                                              لكل سؤال  -8ج /  -7ب /  -6ب /  -5أ /  -4د /  -3ج/  -2ب / -1  -أ
      -ب

 د(5د( ألنها قادمة من أهله وإخوانه )5دعا الرياح إلى التدفق بشدة ) .1
 د( 5د( الوسيلة: الوجدان )5.   شارك بقلبه )2        
 د( كالهما يعبر عن التعلق بالوطن أو معاناة البعد عن الوطن5بين أثر الفراق )كالهما . 3        

 (5جورج صيدح ) (5نسيب عريضة )

 الفراق شطر الروح عن الجسد الفراق شطره إلى نصفين

 د( 2الجمل االسمية( ) –الفعلية الجمل  –اإلنشائي  –األسلوب الخبري  –د( مستعمالً )الصورة 3:أميل إلى أحدهما ألنه بيّن المعنى )الميل      
 أ: ثانياً:    

 (                                                                              5(: ابن العروبة / ال أسلو الربوع )5( / التراكيب)5(: ابن العروبة)5الصورة )أدوات التعبير:(،  10اعتزاز أو افتخار ) الشعور: .1
 خدام حروف الهمس: الحاء/ ( حرف الدال / الميم/ النون. است5تكرار )شام( ) –( 5من مصادر الموسيقا الداخلية في البيت الرابع: التكرار ) .2

 التاء/ الهاء/ الشين / الصاد.

 (5تنسى ) -( / مثاله: لم أنس 5طباق سلب ) نوعه: .3
 د/10/ أ ما في معنى ذلك ثبات واستقرار وحدة األوطان / أو/ محبة األوطان .4

 ب:        
بالغ الشاعر في  /2فاالستعارة مكنية / /3أبقى شيئاً من لوازمه )أنفاس( /  /5)إنسان( محذوف / المشبه به /5المشبه )كثبان( / .1

 /2من خالل تشبيه )الكثبان( بـ )اإلنسان( فجعل المتخيل كالمتحقق / /3توضيح معنى التعلق بالوطن /
 /5دخلت على الماضي ولم تكرر / /3أفادت الدعاء / /2ال جارت حدودهم / .2
 /9ستئنافية ال محل لها من اإلعراب /)دعوا( : ا .3

: مفعول به منصوب /  /3عالمة نصبه الكسرة / /4النسماتِّ
 /3وعالمة رفعه الضمة / /4أخُت: خبر مرفوع /

 /3وعالمة جزمه حذف حرف العلة / /4بلّبِّ: فعل مضارع مجزوم /
 /5/ نوع المشتق )مثيرة( اسم فاعل /5العلة الصرفية في )تناَدوا( إعالل بالحذف / .4
 /5الصوت: اسم ثالثي ساكن الوسط / /5أسلو: همزة الفعل المضارع / .5
 /5حب الوطن / التعلق بالوطن / تقدير الوطن / الشوق إلى الوطن / .6
(التنبؤ بما سيحدث ودفع األحداث 3( الكشف عن أعماق الشخصية ومستواها 2(إضفاء الحيوية على المواقف ومسرحة السرد 1 .7

 /5وللمثال المناسب / /5( إضاءة عناصر السرد األخرى . يكتفى بوظيفة واحدة مما سبق، للوظيفة /4
 /3وكل المقومات اإلنسانية والوطنية //3ونات القومية والشعبية /وبكل المك /4تاريخاً وحاضراً ومستقبالً /كل عناصر الواقع العربي ب. 8 

 المستوى اإلبداعي: ثالثاً:    
 /5مناسبة/ المقدمة: -أ

 /10داً....// الزهاوي: أغث بل 10/الدعوة إلى إنقاذ الوطن من خطر المستبدين -1: العرض
 /10صيدح: ما رست حيث رست / /10المعاناة من االغتراب القسري عن الوطن / -2           
 /5الرصافي: وطن المرء... / /15الغيرة على تراب الوطن / -3          

 
 

 ( درجات10( درجات / األسلوب )5) الخاتمة:    
    -ب    

 ( 10)      مقدمة + خاتمة  (1
 /10/أهمية تكامل العلم والعمل  -: أالعرض

 /10/ اآلثار المترتبة على تخلي أي منهما عن اآلخر -ب          
 ( 10) األسلوب

 ( 10)      مقدمة + خاتمة  (2
 /10ضرورة االهتمام بتربية الطفل وتعليمه / -: أالعرض

 /10إبراز المخاطر المترتبة عن التقصير في رعاية الطفل / -ب          
 (                               10) األسلوب

 انتهى السلم
  

  400الدرجة:


