
 
             2019/2020العام الدراسي  - العربية  اللغةمادة  - املذاكرة الثانيةسلم            

 الثالــــث الثانوي العلمي )أ(                                                                                                 
   

 درجات 10ب  لكل اختيار صحيح -6د / -5د / -4ج /  -3ب /  -2أ /  -1: أ(       أوال      

 د/5منذ قديم الزمان  /د/ _ 5( أ( نشأ على أرض الوطن  /1ب(          

 د/5/                      ألن  األوطان شرف لإلنسان د/5لم يستغرب حماية الديار بالعين والقلوب أو حماية األوطان والتضحية من أجلها /  -2    

 د(10كالهما تحدث عن التضحيات  . ) -3    

 د/5زكي قنصل / د/5عدنان مردم /

          كل  شبرين                    بي ن أثر الشهادة في                            بي ن أثر الشهادة في كل شبر

                                      بي ن انتشار عبق الشهادة واشالء الشهداء                          بي ن انتشار س ي ر البطولة

 درجات/5تقدير الوطن / احترام الوطن  / -4    

 د/10استقرار أمجاد الوطن وثباتها / استقرار العراقة  / -1:أ(        ثانيا      

 2/ المرابع ، العال  3/ أو لفظ 2/ دونها درج العال  3/ تركيب 5الشعور: اعتزاز  -2          

 د/5د/ : طباق إيجاب /5المحسن البديعي : قف / سجود / -1ب(     

 د/3د/ المشبه به : ليث الوغى /3المشبه ) هم( أو بنو أمية / -2         

 د/3د / فالتشبيه مجمل 3: محذوف  د / وجه الشبه3                    أداة التشبيه )كأن (     

 د/5شرحت ووضحت معنى شجاعة بني أمية من خالل تشبيه بني أمية بالليث فأقنعت بصدق مضمونها /    

 /5الحمى : ثالثه أصلها ياء  / -2د/                  5صحائف : إبدال / -1: أ(        ثالثا     

 د/5وليد  / –     ق ف   –                        الترتيب الصحيح: موفي ا   -3            

 د/10           كم مربعا  / -1ب(      

 د/5د/  ب : )ما( في ) أعجبني ما قلته( : اسم موصول /5                                أ( )ما( في ما كان بدعا   نافية / -2         

 اإلعراب:  -3        

 د/4د/ وعالمة نصبه الفتحة /4                     حق : مفعول به منصوب / -1    

 د/4د/ وعالمة رفعه الضمة /4خبر مرفوع / صحائف : -2
 د/8) دونها درج العال( في محل رفع خبر / -3
 د/4/ مبني على الفتح /4كان : فعل ماض ناقص/ -4
 د/4د/ وعالمة جرها الكسرة /4صيد: صفة مجرورة / -5

 أو ماذا يساوي الرجل في عصرنا هذا بال علم وشهادات، أبرزت اللغة وجهة نظر األب من تعليم األبناء أو البنات مثال: ماذا ينفعها العلم -1:        رابعا      

 د( 10د( / تحكم على نفسها بالعطالة. ) 10تعيد إنتاجها ألدواتها ووسائل تعبيرها وتقنياتها ) -2           

 : اإلبداعي: المستوى        خامسا      

 منهج عقلي 10أسلوب لفظي +  20=  د/30د( /    األسلوب: /10مقدمة + خاتمة = )أ(        

 (25الشواهد ) (35الفكر )

 /10                                                    لعل  وصاال  منهم .............. ) بدر الدين الحامد( / /10رغبة الشاعر بعودة وصال المحبوبة / -1

                                               أتوفيق إن  جسور الزمالك )المقطع الخامس(......  د/10                  تمن ي عودة الميت / -2

 /10) نزار قباني(  /

 /5                                   نازك المالئكة : عبثا  أطرد  ...... / /15التغلب على الهموم /اليأس من  -3

 د/ 10(المقدمة والخاتمة : /1-ب    

 د/10أهمية المحافظة على صحة األجسام. / -1العرض:        

 /10دور األسرة والمدرسة في تعزيز الثقافة / -2                  

 منهج عقلي  5أسلوب لفظي + 5=  10األسلوب:       

  

         

 /10د/ _ األسلوب : /10المقدمة والخاتمة : /( 2

 العرض:       

 /10أهمية القلم في نهوض المجتمعات ورقيها. / -1 

 /10واجب المجتمع في تقدير أصحاب األقالم   / -2 

 منهج عقلي  5أسلوب لفظي +  5=  10األسلوب: 
 انتهى السلم




