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 :األدبي   لثالث الثانوي  اختبار ادول مواصفات ج -1

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم رتذك   األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكري  
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  19 1 3 2 9 4 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1

 ( درجة.06)
سؤال تعبري كتايب )أديب(  -2

( عناصر له 4من )
 جة( در 126)

 216 16 46 36 96 46 الدرجة

 فن  
 7 6 2 4 1 6 األسئلة
 96 6 36 06 16 6 الدرجة

 قواعد
 7 6 6 0 2 6 األسئلة
 166 6 6 06 26 6 الدرجة

 اإلبداعي  
 0  األسئلة
 106  الدرجة

 القيم
 2  األسئلة
 26  الدرجة

 46 1 0 11 12 4 األسئلةمج 
 066 16 76 106 126 46 مج الدرجات
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  لالختبار النهائي                              النموذج المقترح                                                       وزارة التربية                                 
              ماد ة اللغة العربي ة -  األدبي   الثالث الث انوي                                            ة        المركز الوطني لتطوير المناهج التربوي  

                    الدرجة الُعظمى: ست مئة                                                                                                                                                  
 متغن ياً بالوحدة العربية:الشاعر قال 

 داءُ ـــــــــــــــــــــوحُ  ز ٍة ـــــــــــــــــــيُد ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأناش  اءُ ـــــــــــــــــرَق الفجُر( فالد روُب ضيــــــــ)أش 1
 راءُ ــــــــــــــــــــــــــنكبٍة ـــــــــــــــــرهي   دوٍد ـــــــــــــــــحــُر   ــاطيـــــــــــــــــأس  القيود   مع  ْت ــــــــــوتالشَ  2
 اءُ ــــــــسن  اء  ـــــالر ج نا ــــــــــــــــــــــــــسَ  من  وبه    طليقا  الضَّحوُك  ُد ـــــــــالغ  ادىــــــــــــــــوهت 3
ا  4  اءُ ـــــــــــــــــمــــــــــس يا   ل لي ـــــــــــوه   يا روايب  فم يدي    احلياة     ُة ـــــــــــــــــــــــــفرح إّن 
0 
0 

ــــــــا عبأم    وتغــن ـــــي  ادتْ ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــي إّن 
 ــــ              األم ه  مَ هْ ائهــــــــــــــون يف مَ أي هـــــــــــــا الت  

 ــــــاءُ ـــــــــــــلقـــــــــــــــنا طــــــــــي أرضــــــــــــــــــوإن ا  فـــــــ 
                  : املفازة البعيدةمهمه           ـقاءُ ــــــــــشـــــــــــدروُبُكــــــــــــم  و ســـــــــراٌب  ــس  

    ( درجة01لكل سؤال   -درجة  081)                    ة الصحيحة مم ا يأتي:             أواًل: اختر اإلجاب
 :               قائل األبيات السابقة -1

 مجيل صدقي الزهاوي د                 سليمان العيسى ج          بدوي اجلبل ب             سالمة عبيد أ
                                                    :ةيعاجل الشاعر يف هذا النص  قضي   -2

 ةإنساني   د قومية ج ةوطني   ب ةذاتي   أ
  من أسباب الفرح بالوحدة يف البيت األو ل:                                        -3

 كل  ما سبق د التغن  بانتصار العروبة ج بزوغ بشائر النصر ب جتد د اآلمال أ
 ني سيادة األرض وحري تها يف البيت: ربط الشاعر ب -4

 السادس د اخلامس ج الرابع ب الثاين أ
  : استعمل الشاعر كلمة ) أساطري ( يف البيت الث اين ليؤك د -5

 أصالة األم ة العربي ة د       وحدة األم ة العربي ة ج قو ة األم ة العربي ة ب تراث األم ة العربي ة أ
   هي فكرة البيت:      " األمل باملستقبل املشرق "  -6

 الرابع د الثالث ج الثاين ب األول أ
   السادس هم: البيت) التائهون( يف   -7

 يف الصحراء ضائعونال د                    الغارقون يف ذكريات املاضي ج          املتخل فون عن رْكب الوحدة ب           املتمس كون بأوهام املاضي أ
 طن: من شعراء األدب الو  -8

 ما سبق كل   د بدر الدين احلامد ج وصفي القرنفلي ب عمر أبو ريشة أ
              : )دمشق يا بسمة احلزن( للكاتبة -9

 كوليت خوري د ألفة اإلدليب ج وداد السكاكين ب سلمى احلف ار الكزبري أ
                          "الكشف عن أعماق الشخصية وتشخيص طباعها" من وظائف:  -11

 الشخصي ة د احلبكة ج احلوار ب احلدث أ
            كانت املقاومة الفلسطينية كما ورد يف "أدب املقاومة" للدكتورة جناح العطار فعال :  -11

 ثوري ا  مث  مسل حا  مث  مقاو ما   د ثوري ا               مسل حا  مث  مقاو ما  مث   ج ثوري ا  مث  مقاو ما  مث  مسل حا           ب مقاو ما  مث  مسل حا  مث  ثوريا                       أ
 ترتيب كلمات الشطر الثاين من البيت األو ل وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات:  -12

 أناشيد – عز ة –حداء  د              حداء -عز ة  –أناشيد  ج عز ة –أناشيد  –حداء  ب                      حداء -أناشيد  –عز ة  أ
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     يف البيت:  جتلى شعور االستياء -13
 كل ما سبق غري صحيح د السادس ج الرابع ب الثاين أ

   يغلب على النص  النمط:  -14
 الوصفي د السردي ج التفسريي ب الربهاين أ

 بديعي، نوعه:                                                           حمس نيف البيت الثالث   -15
 طباق سلب د طباق إجياب ج جناس ناقص ب جناس تام أ

                                   :    يف قول الشاعر: ) سراٌب دروبكم( تقدمٌي وتأخري، غرضه -16
 أ + ج د                         إبراز أمه ي ة املتقد م ج التشويق للمتأخ ر ب        الت شاؤم أ

                                           : ء" على صورهتا؛ ألّنايف كلمة "حدا اهلمزةكتبت  -17
 متطرفة حركتها الضمة د                مسبوقة بساكن ج         مضمومة قبلها ألف ب       مضمومة قبلها ساكن أ

                                               :            الوزن الص ريف لكلمة "هل لي" -18
 عل لي د فعللي ج فع لي ب فل لي أ

 (رجةد041)                                                                                                                                  ثانياً: أجب عن األسئلة اآلتية:
     د(16)                                                                                                           ؟ ملاذا طلب الشاعر إىل السماء أن هتل ل -1
 (د26)                                                                                        وج ه الشاعر يف البيت السادس رسالة ، وض ح مضموّنا.    -2
 د ( 26)                                                             ف الشاعر من احلدود وفَق ما ورَد يف البيت الثاين؟ وكيف جتل ى هذا املوقف؟ ما موق -3
 دة  لن تزوال ــون وحـــــــــــــــــن باقــــــــــــــد  زويل             حنـــــــــــــــياع  والقيــــــيا ليايل الض    قال سليمان العيسى يف عيد الوحدة: -4
  (         د 36)                                            ، وبني  أي هما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.وازن بني هذا البيت والبيت الثاين من أبيات النص   -
 د (                                                                                             26)                                                                                                     .حبره وسم   األو ل، البيت من الثاين الشطر قط ع -0
 (د26)                                     .      ها يف اإلحياء، والشرح والتوضيح، اشرحها، ووض ح وظيفتبالغي ة: "الغد الضحوك" صورة الشاعر يف قول -0
 (د 16)                                                          ، ومث ل ألداٍة من أدوات التعبري عنه. الثالثيف البيت  جتل ى عاطفي ا  اذكر شعورا   -7
 (  د06)                                                                                ما بني قوسني إعراب مجل.    أعرب ما حتته خط  إعراب مفردات، و  -0
.  أي هـــــــــــــا التائهــــــــــــــون( وضح القاعدة النحوي ة يف إعراب االسم بعد )أي ها( مستعينا  بـ ) -9  (د16)                                               الواردة يف النص 

16-  .  د(16)                                                                                           استخرج حالة تقدمي وتأخري يف البيت اخلامس من النص 
 د(16)                                                                           .                                          العل ة الصرفية يف "هتادى"اشرح  -11
 د(  16)                                                                      "رسالة الشرق املتجد د" رسالتني، وض ح إحدامها. ميخائيل نُعيمةتضم ن نص   -12
 د ( 26)                                                                                                    منها. اثنتنيذكر جتل ت يف النص  بعض القيم، ا -13

     د (                                                             081)                                                                                                            ثالثاً: المستوى اإلبداعي:                              
وا املهجر يف قصائدهم عن خلجات أنفسهم اليت تفيض مه ا  وأسى، فأبرزوا االنتماء العميق للوطن، وصو روا سعيهم اخلائب وراء الرزق، وطالب شعراءعرب   -0

 اإلنسان بالعودة إىل الطبيعة، مستنكرين اجملتمع املاد ي يف مهاجرهم.
 درجة( 126)                                    كتابك املقر ر، موظ فا  الشاهد اآليت:      ناقش املوضوَع السابق، وأي د ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة من  

 وأقسُم لو شر قُت راح يغر بُ       أغر ب خلف الرزق وهو مشر قٌ                   قال الشاعر إلياس فرحات:
 درجة( 06)                                                                                                                      واحد مم ا يأيت: يفاكتب  -0

  وج ه الشاعر يف ختام القصيدة رسالة إىل فئة معي نة، اكتب ما ميكن أن تضم ن من معاٍن إلقناعهم مبضموّنا. - أ
 للنص  مبا ال يقل  عن ست ة أسطر.ّناية أخرى أنشئ    - ب

 
 انتهت األسئلة
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 :العلمي   لثالث الثانوي  اختبار امواصفات  جدول -2

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم تذكر األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكري  
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  10 1 2 2 9 2 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1

 ( درجة.46)
سؤال تعبري كتايب )أديب( من  -2

 ( درجة06( عناصر له )3)

 106 16 26 26 96 26 لدرجةا

 فن  
 4 6 1 2 1 6 األسئلة
 06 6 10 20 16 6 الدرجة

 قواعد
 0 6 6 3 1 1 األسئلة
 06 6 6 46 16 16 الدرجة

 اإلبداعي
 4  األسئلة
 126  الدرجة

 القيم
 1  األسئلة
 16  الدرجة

 36 1 3 7 11 3 األسئلةمج 
 466 16 30 00 116 36 مج الدرجات
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                                    لالختبار النهائي  النموذج المقترح                                                       وزارة التربية                                   
                                                  ماد ة اللغة العربي ة  -  العلمي   الثالث الث انوي                                                        لتطوير المناهج التربوي ة  المركز الوطني  

 ربعمئةالدرجة العظمى: أ                                                                                                           
 قال الش اعر حافظ إبراهيم:

ـــــــــــــــــإذا   .1 ـ ــــــــــــــــــةٌ  ـتْ ألـم  ــــــــــــــــــل   نازلـ ــــــــــــــــــوادي النيـ  ب
 

ـــــــــــاُت الشـــــــــــام   تضطـــــــــــربُ    باتــــــــــْت لـــــــــــــها راسيـ
 رى  األهــرام  ذو ألٍ وإْن دعـا يف ثَــ   .2 

                   
ـــــبُ أجابَُه فــي ُذرا لبنــــاَن    ُمنتح 

 دَّمُهـــالــو أخلَص النيُل واألرُدنُّ وُ   .3 
                   

 تصافَحـــْت  منهما األمواُه  والعُشــــبُ  
 هذي يدي عن بن مصٍر  تصافُحكــم  .4 

             
 ها العـــَربُ نفسَ  فصافحوهــا تصافــحْ  

 ذنبا  يف مودَّهتــــمْ  إْن يكتبوا يلَ   .0 
                  

ـــا الفخْ   نْ ) فإّن   الذي كتبوا ( بــُر فــي الـذَّ
 درجات لكل  إجابة صحيحة( 01 -درجة  041)        أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مم ا يأتي:                                 

      :شاعرحافظ إبراهيم  -1
 عراقي   د سوري   ج مصري   ب لبناين   أ

        ة للنص السابق:الفكرة العام   -2
 وحدة آالم العرب ومصريهم املشرتك د العرب حالاحلزن على  ج شاعر بالعربفخر ال ب حب  الشاعر العربَ  أ

  :الرابط بني العرب يف البيت الثاين -3
 اللغة د األرض ج اآلمال ب اآلالم أ

  فكرة البيت الرابع:  -4
 مصرحمبة الشاعر بلده  د االفتخار بالعالقة بني العرب ج مصافحة الشاعر العرب ب الد عوة إىل وحدة العرب أ

0- :   بدا الشاعر يف النص 
 ب + ج د موضوعيا   ج ذاتيا   ب حياديا   أ

       ظهرت معاتبة الشاعر العرَب بسبب احملب ة غري الصافية يف البيت: -0
 اخلامس د الثالث ج الثاين ب األو ل أ

7-  :  من مظاهر الشعر القومي يف النص 
 ما سبق كل   د بالعرب  التفاخر ج الفكرة القومي ة ب النزعة العربي ة الصافية أ

                                                               احملس ن البديعي  يف البيت الثاين: -0
 تقسيم د توازن ج طباق سلب ب جناس أ

                                                        :يف قول الشاعر: " هذي يدي تصافحكم" -9
 أسلوب إنشائي د خرب إنكاري ج خرب طليب ب يخرب ابتدائ أ

                                      اقرتن جواب الشرط بالفاء يف البيت اخلامس ألن  اجلواب: -16
 كل ما سبق خطأ د مجلة طلبي ة ج مقرتٌن بـــ )ما( ب مجلة امسي ة أ

  الشاعر والعال كما ورد يف نص  "مهمة الشعر" لليايف:   -11
 يت فقان غاية  خيتلفان وسيلة   د يت فقان غاية  ووسيلة   ج خيتلفان غاية  يت فقان وسيلة   ب فان غاية  ووسيلة  خيتل أ

ب ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات:لـم تترتيب الكلمات ) أ -12     ، َمَود ة، ُمنتح 
ب لـم تأ أ ب لـم تَمَود ة، أ ب ، َمَود ة، ُمنتح  ب ج ، ُمنتح  ب، َمَود ة لـم تأ د ، َمَود ة  لـم ت، أُمنتح   ، ُمنتح 
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( بي نت سلمى احلف ار الكزبري -13  أن  احلبَّ يعل منا: يف نص  )رسالة حب 

 ئثار والعطاءتاالس د العطاء ج األخذ والعطاء ب ئثارتاألخذ واالس أ
 يرى النقد أن تكون لغُة الشخصيات الروائية:    -14

 متث ل آفاقا  اجتماعية خمتلفة د الواقعية واملباشرة  ج من مستوى لغوي  واحد ب شاعرية أ
 أجب عن األسئلة اآلتية:  -ثانياً 
 (د 26)                                                                               يف البيت اخلامس موقفان خمتلفان، وض ح كال   منهما.     -1
 للنيل  أدُمُع                                                               بوادي النيل   لسالتْ            هُ ى أن ْت خلطٍب مياهُ ولو برد    قال علي اجلارم:     -2

 ( د 26)                                      ، وبني  أي هما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.  ص  وازن بني هذا البيت والبيت األو ل من الن   -
 د ( 26)                                                        ، ومث ل ألداٍة من أدوات التعبري عنه. الثالثيف البيت  جتل ىاذكر شعورا  عاطفي ا   -3
 ( د 26 )                                      يف قول الشاعر " تصافحت األمواُه" صورة بيانية. حل لها، مث مس ها، واذكر وظيفة من وظائفها.  -4
 ( د 36 )                                            أعرب ما وضع حتته خطٌّ إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل من النص السابق. -0
.  ةاشرح حالة جزم الفعل املضارع الوارد -0  د( 16)                                                                      يف البيت الرابع من النص 
 د ( 16)                                                                                                      .هات املصدر من الفعل )ألـم ت( -7
 ( د 16 )                                                                                      منها.     اثنتنيالن ص غنٌّ بالقيم اإلجيابية، اذكر  -0

 درجة( 001)                                                                                                              المستوى اإلبداعي: ثالثاً:
ث القضايا االجتماعي ة، فصو روا معاناَة الكادحنَي، وند دوا بسلوك املستغل ني، وشج عوا على اإلحسان األدباء العرب يف العصر احلدي تناول -1

 درجة( 06)                                                                                                                      لفقراء.إىل ا
                           وأي ْد ما تذهُب إليه بالشواهد  املناسبة ، موظ فا  الشاهَد اآليت:               ،ناقش املوضوع السابق -

 ق:قال الشاعر عبداهلل يوركي حال  
 أعط  الفقري وال تضن  بعونه                 إن  الفقري أخوك رغم شقائه                              

 درجة(    46)                                                                                                         يأيت:اكتب يف واحد مم ا  -2
                                                        حو ل النص السابق إىل رسالة تدعو فيها العرب إىل الوحدة. - أ

 اليت تسهم يف حتقيق الوحدة العربي ة. ناقش أربعا  من العوامل  - ب
                                   

 
 انتهت األسئلة
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 زميلي المدّرس:
اإلجابة عنها، وليس من الحكمة على أمثلة عن األسئلة التي يمكن تدريب الطالب  ينذجإّن األسئلة الواردة في هذين النمو 

 توى الكتاب تعطيك بدائل كثيرة، يذكر منها على سبيل المثال:االلتزام بحرفّيتها، وعملّية تحليل مح
 على مستوى التذّكر في المجال الفكري: -أواًل 
 يذكر لمحة عن الشاعر.  -1
 يعّرف بعض المصطلحات الواردة في النّص. -2
 يسّمي الشخصّيات في النّص. -3
 ري بتنّوع أسئلة كّل منهما.ل كّل من المستوى الفّني وقواعد اللغة معاملة المستوى الفكيعام   -ثانياً 
 المجال الفكرّي يتضّمن أسئلة المطالعة وسؤال المعجم.  -ثالثاً 
  :المستوى اإلبداعي يتضّمن -رابعاً 

 .التعبير األدبيّ موضوعًا إجباريًا في  -1
 :العليا، ويندرج تحتهمهارات موضوعًا اختيارّيًا يقيس ال -2
 .نشائيّ واإل التعبير الوظيفيّ  -

 أو:
 م أخرى للنصوص. )بالمعنى(إضافة خواتي -
  إضافة مقطع جديد للنص. -
 تغيير أدوار شخصّيات وردت في النّص. -
 اقتراح حلول وبدائل لمشكلة يعالجها النّص. -
 إيراد إضافات تثري النّص مع مراعاة توظيف نمط كتابّي معّين. -
 )حقيقية أو متخيلة( كتابة حوار بين أطراف النّص  -
 تحويله إلى حوار ...( –ة )تحويله مراعيًا األسلوب القصصي إعادة صوغ النص وفق شروط معين -

 
 


