
 
                  2019/2020العام الدراسي  -   اللغة العربية  سلم املذاكرة الثانية     

 الثالــــث الثانوي العلمي )د(                                       

             
 
 أول
 
 درجات( 10درجة( لكل سؤال ) 60)                                                                                        اإلجابة الصحيحة من كل  مم ا يأتي:                                          ي ر اأ: اخت -   
 

 درجة(  45عن األسئلة اآلتية: ) ي بيأج -ب 

 د/ 10/العدل عند الناس هو زائل مثل الثلج الذي سيذوب حين تطلع عليه الشمس                                                   .1

 د/ 10/.                                                                                                                             دعا إلى الغناء والفن الجميل، ألن  فيه العدل الحقيقي أو متعة القلوب .2

 درجة( 20.                                                                                          ) كالهما يتحدث عن الزهد .3

 جبران:  

 املستقبل أو يدعو غيره للزهد.  /يزهد فيما سيأتي

 الرومي:                        ابن 

    يتحدث عن نفسه أو  يزهد في اإلثراء

 درجات (  5)        رفض الكآبة والحزن / تقدير األمل /                                                                                             .4

: املستوى الفني : ) 
 
                   ثانيا
 
 درجة( 50     

 الفراغ بما يناسبه، ثم انقله إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:ئي امل -أ

                                                                                            د/ 10/تأكيد زوال الهموم / املبالغة في زوالها / حصر أحزان النفس بظل الوهم الزائل                                              -1

  / الغنا عدل.                                                                  –تركيب  –فرح /إعجاب  -2
                                                                               أعطني الناي / غن 
 د/ 10/                          

 د/  10/                                                                    .                                          يفنى ( طباق إيجاب #)يبقى  .1 -ب

 املشبه الشمس / املشبه به إنسان يرى / حذفنا املشبه به وتركنا ما يدل عليه )الرؤية( / االستعارة مكنية / شرحت ووضحت معنى  .2

 د/20/                                                                سطوع الشمس أو إذابتها لعدل الناس في املجتمع املادي  أو مافي معناه 

: التطبيق وقواعد اللغة والنحو واإلمالء: )    
 
                                       ثالثا
 
 درجة( 75     

 ) أ ( امأل الفراغ بما يناسبه فيما يأتي, وانقله إلى ورقة إجابتك.                   

 درجات(  5)                                                                               إعالل بالقلب.                                                       .1

 درجات( 5)                   قطع ألنها أمر رباعي.                                                                                                          .2

 درجات( 5)             تفنى.                                                                                                                –غيوم  –عدل  .3

 يعد جبران خليل جبران من شعراء:  .1

 املهجر الشمالي د العصبة األندلسية ج املهجر الجنوبي ب الرابطة األدبية أ

 املعنى السياقي لكلمة )النجوم( في البيت الثاني:   .2

 الكواكب  د املنزلة العالية ج األمل  ب جمال السماء أ

 الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني من النص السابق:  .3

 أ
                         تقدير الفن  واستنكار قيم 

 املجتمع املادي
 د قيم العالم املادي ج الرضا بعالم الغربة  ب

تقدير الطبيعة والتغني  

 بجمالها

 األحزان كما يراها الشاعر في البيت األول: .4

            ظالل متفر قة د زائلةأوهام  ج             خيال مستمر   ب تمأل الصدور  أ

 موقف الشاعر من املوسيقا والذنوب كما بدا في البيت الخامس:       .5

 أ
املوسيقا خالدة والذنوب  

 فانية
 ب

املوسيقا  فانية والذنوب 

 خالدة
  د كالهما سيفنى ويزول  ج

 
 كالهما سيبقى خالدا
 
                  

 من سمات املذهب اإلبداعي في النص: .6

 أ
استخدام اللغة 

أنوسةامل  
 محاكاة القدماء في التصريع د وحدة القافية ج متانة التراكيب ب



 

 درجات( 10)                                                       غيوم: مبتدأ اسم مفرد أو ظاهر / )تبدو( الخبر جملة فعلية.               . 1 -ب()    

 درجات( 10)                                                                                 .                                             أن  تفنى : في محل جر باإلضافة / مجرور باإلضافة .2

 درجة( 40)                                                          اإلعراب:                                                                                .3

 د/4د/ وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. /4                    ظل : خبر ليس منصوب /

 د/4د/ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة./4يدوم: فعل مضارع مرفوع /

 د/4د/ وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. /4                      الن جوم: فاعل مرفوع  /

: فعل أمر مبني  
               غن 
 د/4د/على حذف حرف العلة./4/     

 د/.4د/ ال محل لها من اإلعراب /4)ذاب( : جواب شرط جازم  /

اية و املطالعة : )      : الرو
 
ابعا                         ر
 
 درجة (  30     

 درجات( 10.    ))أبرزت وجهة نظر نجوم من الذهاب إلى ليبيا أو من العمل( املثال : ) ال ش يء في ليبيا( أو ) لقد عفت نقل الحص ى(          

د ممثلو التيار الرومانس ي وحدة هذه القيم، حيث سلكوها في مقولة مثالية -1
 
                                                                    الحق والخير والجمال وأك
 
 د/ 20/ واحدة مترابطة.                         

: املستوى اإلبداعي : )    
 
                    خامسا
 
 درجة( 140     

 تحرير النص:        

 / 5مقدمة مناسبة : /

 /5يعاني الشاعر من التمزق الروحي بين الغربة والوطن /  -1املعاني: 

 وراء تحقيق الغايات / -2
 
                     ابتعاد الشاعر عن وطنه سعيا
 
                          5/ 

/ دلت املاضية على ثبات وتحقق بعد املشاعر 5)تسير ، أجوب...(/                                                             األفعال : نو ع الشاعر بين األفعال املاضية )بعدت، حثثت( واملضارعة

ت املضارعة على تجدد واستمرار معاناة الشاعر في الغربة. 
 
                                                    وسعيه نحو الغايات، ودل
 
                       

 /5                                            األساليب: خبرية: ) أنا املهاجر( )بعدت  عنها( /

 /10/األسلوب /5خاتمة مناسبة /

                 ا لتعبير األدبي : -

 د/ 10المقدمة والخاتمة: / (1

                                             : الذهول عند املوت / نزار : أحاول أال أصد ق...1فكرة 

                                                                                                    : املعاناة من انقطاع الوصال / أكان التالقي أو  وليالتنا ما بالهن   أو حرام علينا أو رعى هللا أو لعل وصاال.2فكرة

 : مشاركة الطبيعة ) البيت الخارجي(3فكرة

 منهج عقلي  5لوب لفظي +أس  5=   10األسلوب:           

  

 انتهى السلم

 

 

 

 

 

 




