
 

 2018/2019اللغة العربية العام الدراسي  -سلم االمتحان النصفي     

 (دنموذج ) -الثالــــث الثانوي العلمـــــي                                                         

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

 د(10) انتماءه للبالد العربية أو عّد البالد العربية جميعها وطناً لهرفض الشاعر الحدود، وأكد  .1
  /5األطالل أو اآلثار في بالده وطنُهُ / /5. ساكنو الوطن أهله /2        
 أو ما في معنى ذلكد( 5) الطبيعة في الشاعر المغترب. كالهما بين أثر 3        

 (5) عريضة (5) أيوب
 بين أثر الثلج

 األهلتذكر 
 بيّن أثر الرياح

  تذكر أمه
 د( 2( )الصورة البيانية أو الجمل اإلنشائيةد( مستعمالً )3:أميل إلى أحدهما ألنه بيّن المعنى )الميل      

 أ: ثانياً:    
 ( 5)( المثال المناسب 5) األداة: تركيب  /لفظ(،  10) شوق / حنين / اعتزاز الشعور: .1
 /5المثال المناسب /( 5) / استخدام حروف الهمس التكرارمصادر الموسيقا:  .2

 (5) أنسيت -ذكريني ( / مثاله: 5) إيجابطباق  :المحسن البديعي نوع .3

 د/10/ تأجج العاطفة وصدق االنفعال في التعبير عن الشوق إلى األهل و األوطان .4
 ب:        

الشاعر في  بالغ /2فاالستعارة مكنية / /3( /جارتأبقى شيئاً من لوازمه )  /5نسان( محذوف /اإلالمشبه به ) /5( /الحدودالمشبه ) .4
   /5التعبير عن معنى رفض الحدود أو ظلم الحدود من خالل تشبيه الحدود باإلنسان فجعل المتخيل كالمتحقق /

 /5نوعها: مفردة / /5الحال: هائجة / .5
 /3وعالمة جره الكسر / /4اف إليه مجرور /: مضالربعِّ  /3وعالمة نصبه الفتحة / /4: منادى منصوب /رياح .6

 /3وعالمة رفعه الضمة / /4: خبر مرفوع /أختُ 
 /9)جارت حدودهم( :في محل جر باإلضافة /

ْلُت / /5السائل: إبدال / .4  /5أُنسْيُت : أُْفعِّ
 /5أْخُت: اسم ثالثي ساكن الوسط / /5الحمى: ثالثة أصلها ياء / .5

هل / حب الوطن أو األهل / االنتماء للوطن / الوفاء لألهل أو الوطن / يكتفى بقيمة واحدة فقط تقدير األهل أو الوطن / التمسك باأل .6
/10/ 

للمثال المناسب  /3استعمل ضمير المتكلم لكشف أبعاد الشخصية تدريجياً عبر أحاديثها / /5الطريقة التمثيلية أو غير المباشرة / .7
/2/ 

 /5والشهوات السود /طغيان الحقد  /5طغيان األنانية /. 8 
 المستوى اإلبداعي: ثالثاً:    
 /10/ : األسلوب  /10/ :والخاتمة المقدمة -أ

 : العرض

 25الشواهد  35الفكر 

 /10دوافع االغتراب / .1
 /10استنكار قيم المجتمع المادي / .2
 /15الدعوة إلى التآخي / .3

 /10بَعْدُت عنها أجوُب  /جورج صيدح: فيه ربعي/ تجّشمت العنا / ما رضيُت البين / 
 /10جبران: ليس في الغابات.... أو هل تخدت الغاب... /

 /5أبو ماضي: يا أخي ال تمل ..... /

 
    -ب        

 ( 10)      مقدمة + خاتمة  (1
 /10/ معاناة المغترب -: أالعرض

 /10/ سبل إنهاء المعاناة -ب          
 ( 10) األسلوب

 ( 10)      مقدمة + خاتمة  (2
 /10/ أهمية تنظيم الوقت -: أالعرض

                           ( 10) األسلوب      /10/ دور الوقت في تفّوق الفرد وازدهار المجتمع -ب                   

 انتهى السلم
 

  400الدرجة:


