
 
             2019/2020 الدراسي العام - العربية  اللغة مادة - الثانية املذاكرة سلم           

 (                                  جالثالــــث الثانوي العلمي )                                                                           

    

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

 /5يدعو الشاعر : للوقوف بخشوع أمام الوطن أو احترامه/ -1ب(         

 / 5/  لكي يؤدي حق الوطن عليه أو مافي معناها :  لماذا               

 / 5/ النتيجة : حمده أو تمجيده أو مافي معناهما / 5/ السبب : ذكر الوطن   -2            

 د(10. ) : تحدث عن األيام أو أثرها أو تبد األحوالكالهما   -3    

 ( 5) ابن زيدون ( 5) عدنان مردم

   األيام أصبحت سوداء بفراق األحبة األيام تفني كل جديد 

 تحدث عن األيام بجمالها وتعاستها  تحدث عن األثر السلبي لأليام 

 األيام تتحول من السعادة إلى التعاسة بفقدهم  األيام تهدم كل ما بناه اإلنسان 

 درجات/ 5تقدير الوطن  / حب الوطن  / -4    

 د/ 10/ الدرجة العليا من التعاظم في تقدير الوطن أو تعظيمه أو تمجيده أو حبه -1:أ(        ثانيا      

   /تباركت، الحسنى  تقدس،/   أو لفظ : 3/ تقدس ذكره أو تباركت أسماؤه/ 2د/ تركيب /5/ اعتزاز   -إعجاب  –الشعور:  حب   -2          

 

 / 5/ ابتدائي/  5/إذا ذكرت.... أو ذكرت بمحفل وطني أو جرى بالحمد مني القول: التركيب الخبري   -1ب(     

 /4/ مجملتشبيه  /2وجه الشبه / / حذف 2: الكاف //  األداة  4/ أسطر / المشبه به :  4/ زمانعبر أو عبر الالمشبه :   -2         

 د/ 4فأقنعت بصدق مضمونها / باألسطر  عبر الزمانمن خالل تشبيه  خلود أو وجود عبر الزمانشرحت ووضحت معنى          

 / 5/  األلف مقصورة في الحسنى : فوق ثالثة لم تسبق بياء -2د/                  5/ مفعل(  مزيدوزن )  -1: أ(        ثالثا      

 د/ 5/ التمجيد –  الحمد  – محفلالترتيب الصحيح:   -3            

 / 5/ الداللة : نفي حدوث الفعل في الماضي/5                         لم يأتل  لحذف حرف العلة /  -1ب(       

 ( ضبطها بتنوين النصبد 5_  مهجةد   5) -2         

 

   اإلعراب:  -3        

 /2ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة / الهاء/  2/ عالمة رفعه الضمة الظاهرة/ 4/ مبتدأ مرفوع :وجدهم     

 د/ 4. /عالمة نصبها الفتحة الظاهرة/ 4/ حال منصوبة : مصفقة    

 /. 4/جره الكسرة الظاهرة/ عالمة 4/ مضاف إليه مجرور  :الديار      

 د/ 4ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل / التاء/  4/ السكونمبني على  ماض: فعل ذكرت     

 / 4/في محل رفع/4/ خبر (      تقد س)     

 مثال ) بعد أيام سأتطوع.....(   / 5/ تنبأ الحوار بأن نجوم سوف يتطوع مع الجيوش -1:        رابعا      

تحديد هوامش النشر في  -2الجامعات العربيةإعادة النظر بواقع الدراسات العليا في  -1 :ما أسباب نهوض النقد الروائي  -2           

تثبيت قيم وتقاليد في  -4تحرير الممارسة النقدية من أوهام التمجيد ألصوات إبداعية معينة وتهميش سواها  -3الدوريات الثقافية العربية / 

 د/ 5يكتفى بأربعة جوانب ولكل جانب /  / تأصيل النقد -5المشهد النقدي / 

 :  اإلبداعي : المستوى        خامسا      

 د/ 15د( /    األسلوب: /10مقدمة + خاتمة = )أ(        

 ( 25الشواهد ) (50الفكر )

أكان التالقي أو وليالتنا ما بالهن أو حرام علينا أو رعى هللا أو لعل :  الحامد / 15/ حسرتهم على انقطاع الوصال -1

 / 10/      وصاال  

 / 5.......... /  عش بالشعور وللشعور : الشابي / 20/  أهمية الشعور في الحياة-2

 / 10......./ يا ولدي  أشيلك:  القباني / 15/ تصوير مشهد وفاة أحبتهم  -3

 / 10د/ _ األسلوب : /10(المقدمة والخاتمة : /1-ب    

 د/ 10أهمية دعم االقتصاد الوطني والنهوض به. / -1العرض:        

 / 10دور األسرة واإلعالم في نشر هذه الثقافة / -2                  

  

                    

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

 د/10أثر الفن الهادف في التوعية. / -1العرض:        

 /10دور الفن في الدفاع عن القضايا العادلة/ -2                  

 انتهى السلم




