
 
 

 

 :ُعمر أبو ريشةالشاعر قال 

1.   
 
    وووووووووووووووووووووووووو     موووووووووووووووووووووووووو    

 
وووووووووووووووووووووووووووال يموووووووووووووووووووووووووو    تم 

 

      وووووووووووووووووووووووووووووو    ع رضوووووووووووووووووووووووووووووو     
 
 قبضوووووووووووووووووووووووووووووو 

 2.   
 
ووووووووووووووووووووو         أيووووووووووووووووووووة  ووووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووووو   ضووووووووووووووووووووو      ض 

 

 ( 
 
              (؟نوووووووووووووووووووو    ع وووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووو      وووووووووووووووووووو    

  وووووووووووووووووووووووووووووووو        وووووووووووووووووووووووووووووووو   .3 
 
 وقووووووووووووووووووووووووووووووو     وووووووووووووووووووووووووووووووو ر  

 

  
 
قفوووووووووووووووووووووووووووووو       ضوووووووووووووووووووووووووووووو        جوووووووووووووووووووووووووووووو    و 

وووووووووووووو    .4          يوووووووووووووو  رو  وووووووووووووو     وووووووووووووو   يوووووووووووووو   ج وووووووووووووو      

 

  
 
     بوووووووووووووويوووووووووووو  ر ج ع اووووووووووووو   ع ووووووووووووو   فوووووووووووووة    
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وووووووووووووووووو           ض 
 
   ِ وووووووووووووووووو   وو وووووووووووووووووو      

 
 صوووووووووووووووووو   
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 ع وووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووو     ِ

 
 فكوووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووو 

 

ووووووووووووووووو       سووووووووووووووووو م   
 
 شووووووووووووووووو       ض

 
 أشووووووووووووووووو   

 
ّمم اّأييت:ّيّرااختّ-الًّأوّ  ّد ( /10) لكّل إجابة صحيحة  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاإلجابةّالصحيحةّمنّكل ٍّ
ّاألبياتّالس ابقةّمنّالش عر: .1

ّاإلنسانّ  دّالقوميّ  جّالوطنّ  بّالذايتّ ّأ
 :ّّةالس ابقّالعام ةّلألبياتالفكرةّ .2

ّوحدةّالعربّسبيٌلّللن صر دّمتجيدّالبطوالتّوالتضحيات جّالقدسّووجوبّالدفاعّعنهاّمكانة بّفرحةّالن صرّابجلالء أ
 :بيتّالر ابعفكرةّال .3

ّالس ماوي ةساالتّالرّ ّمهدّ ّانبالد دّوحدةّاآلالمّواملصري جّوجوبّالدفاعّعنّالقدس بّمرتفعاتّالقدسّمنبعّالتاريخّأ
 لـــ:ّّيفّالبيتّالثانّرمزّالشاعرّابلعقرب .4

ّالت خاذلّالعربّ  دّنيالعثمانيّ ّظلم جّنةياالصهّأذى بّنيالفرنسيّ ّائمّرج أ
ّجمدّالقدسّيفّالبيت:حلمايةّأشارّالش اعرّإىلّالسعيّ .5

ّاخلامس دّالرابع جّالثان بّاألول أ
ّالشاعرّ .6  عن:ّالث انأبسلوبّاالستفهامّيفّالبيتّعّب 

ّغدرّالعقربّووجوبّاجتناهبا دّالضعيفّيفّاجلسدم ّسّ الأتثريّ جّحبق ّالض عفاءرائمّاجلكثرةّ بّاجلرائمّالعاملّعنّتغاضي أ
ّأبوائلّالكلمات:ّأيخذّ ّ(ّوفقّورودهاّيفّمعجمٍّّرواب،ّجملى،ّرؤىترتيبّالكلماتّ) .7

ّ،ّرؤى،ّروابجملى دّرؤى،ّرواب،ّجملى جّجملىّ،رواب،ّرؤى بّرواب،ّجملىّ،رؤى أ
ّ:ّحملس نّالبديعي ّيفّالبيتّالس ادسا .8

ّتصريع دّجناس جّمقابلة بّطباق أ
ّ:الثالثّيفّالبيتّد اخلي ةدرّاملوسيقاّالاصممنّ .9

ّأّ+ّج دّتكرارّاألحرف جّاجلناس بّتكرارّالصيغّاالشتقاقي ة أ
ّ:ّّالر ابعّ(ّيفّالبيتّرؤىّّالعلةّالصرفيةّيفّكلمةّ) .10

ّقلبتّالواوّألفاًّ دّأبدلتّالياءّألفاًّ جّأبدلتّالواوّألفاًّّبّالياءّألفاًّقلبتّ أ
ّ:اخلامساخلّبّيفّالبيتّ .11

ّالّيوجدّخّب دّإنكاريّ  جّطلبّ  بّابتدائيّ  أ
ّ:البارزانّيفّالبيتّالث انّالعاطفي انّالش عوران .12

ّكرهّوأمل دّأملّوتفاؤل جّأملّوحنني بّشفقةّوأمل أ

ّةّوآداهباغةّالعربيّ اللّ 
 الثانويّالعلميّالثالث

 ) ج (

ّاالســم:ّ..................
ّالدرجة:ّأربع مئةّّّّّّّّّّّّّّ
ّ:ّساعتانّملد ةاّ

 

 



ّاليتّذكرهتاّالدكتورةّجناحّالعط ار:ّاملقاومةّمنّوظائفّأدبّليس .13

ّأ
ورؤيةّّفّاآلفاقااستشّر

 بّاخلطر
ّروحّالتضحيةّملواج هةّبث 

 جّاملخاطر
صّللمقاومِةّقبلّأنّارهاإل

 دّتكون
حتويلّالرغبةّيفّاملقاومةّإىلّ

ّفعل
ّ:ن هأبّدّالشاعرّالفلسطينّعبدّالرحيمّحممودتفرّ  .14

أو لّمنّكتبّقصيدةّّأ
ّمقاومة

املمارسةّالشعريةّّوربطّتزمّ الّب
ّالثوريةملمارسةّاب

ّجّ+ّأّدّأو لّمنّهاجم ّبشعرهّج

ّ:د(ّ/140)ّّعنّاألسئلةّاآلتيةّبياثنياً:ّأج
 دّ/10ّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوصلّالش اعرّإىلّنتيجةٍّّيفّالبيتّاألو ل،ّوض حيها .1
 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟اذاوملّس؟يفّالبيتّالسادّكماّبداّلكِّالشاعرّمنّاملصائبّّموقفّّما .2
 د/10ابًّمرجتفاً.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّضطّروقوفّالت اريخّمّي،ّعل لوالث الثّالث انمنّفهمكّالبيتنيّ .3
 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟عليهّهعتمادالاملعنوي ةّّاللةّ دّ الوماّّ؟رابعالّيتالبالش اعرّيفّّعليهّاعتمدماّاألسلوبّالذيّ .4
 دّ/20ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.تهاّيفّاملبالغةوظيفّياذكّرّوّهايسّ ّها،ّمثيل"ّصورةّبيانية.ّحلّ ّالت اريخّارجتفّ ّيفّقولّالشاعرّ" .5
رّيفّالقرويّ الشاعرّقالّ .6 ّغداّللع ربّرابطًةّّّّّّّّوعقدةٍّّوح دتّللع ربّم عتقدا:ّّشهداءّأّي   أكرِْمّحببلٍّ

ّد/20ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.رأيكّمبي نةًّّمنّحيثّاملضمونّصّ نّ المنّّبنيّهذاّالبيتّوالبيتّاألخريّوازن
 د/30ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّابق.ّالسّ ّصّ وسنيّإعرابّمجلّمنّالنّ وماّبنيّقّ،إعرابّمفرداتّماّوضعّحتتهّخطّ ّأعرب .7
 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسببّمنعه.ّيهّواذكّرياسٌمّممنوٌعّمنّالص رف،ّاستخرجّيفّالبيتّالر ابع .8
(ّفعٌل،ّمصدره:)ت المِّّإىلّورقةّإجابتك:ّهيالفراغّمباّيناسب،ّمثّانقلّئيامل .9 ّدّّ/10ّّّ.......اسمّمشتق ،ّنوعه:..ّض ة()غّ ........س 

 د/10ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.هاي،ّسّ قيمٌةّإجيابي ةّيفّالبيتّاخلامس .10
ّدّ/012ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:املستوىّاإلبداعيّ ّاثلثاً:
علىّالعودةّإىلّّمنّفلسطنيّ,ّفأظهرواّإصرارّاملهج رينيفّالعصرّاحلديثّ"شغلتّالقضاّيّالوطنيةّوالقوميةّاهتمامّاألدابءّالعرب .1

ّ."أجمادّاملاضيّابحلاضرمة,ّوربطواّالوطن،ّوتفاءلواّجبيلّاملقاّو
ّالشاهدّاآليت:ّموظفةًّّإليهّابلشواهدّاملناسبة،ّنيماّتذهبّيأي دّواملوضوعّالس ابقّّيانقش

ّّّّّّّّّّدّ/80ّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلّنزارّقبانّخماطباًّدمشقّبعدّانتصارّتشريناقّ
اّحط نيّ اسرتد تّ م هاّبِكّبدٌرّّّّّّّواستعادْتّشباهب  ّأّي 

 د/40ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفّواحدٍّّمم اّأييت:ّاكتب .2
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخطواته.ةًّالتقريرّمراعيّتقريرٍّّعنّتراجعّاملطالعةّيفّاملدرسة،ّاكتبّكتابةّ كل فكّمدر سّالعربي ةّّ -أ

ّالسابقّمباّالّيتجاوزّمخسةّأسطر.ّيانثّر -ب  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأبياتّالن ص 
ّ

ّانتهتّاألسئلةّّ
 


