
ٌّة العربٌة السورٌة     ٌّة                 الجمهور      النموذج االسترشادّي المتحان ماّدة اللغة العرب

                                                                                                                                           األدبً     يالثانً الثانو الصفّ                               وزارة التربٌة             

 042الدرجة:                                                                                                                    

 ًّ ة قال الشاعر الرافع ٌّ  :                                                            فً اللغة العرب

 ب  ـسالن   إال ما جنى ةَ ـــــوال نقٌص   ها الَعِقب                ـلـــــلها من نس ٌكٌد  أمٌّ  -ٔ

 رها سبب  ـــن دهــها مــلنكبت وهم                  ّل مكرمة  ـــفً كسبباً كانت لهم  -ٕ

 دهم ندبواــبع نْ فالٌوم لو نظروا مَ    ـوننا خلفاً               ــقبلنا ٌرجــ نْ وكان مَ  -ٖ

 الصخب   هتَ رّوع إذا الجبانَ  ٌ جدي   فما                ،اح  ٌنفعنا هذا الصـٌ هٌهاتَ  -ٗ

 دأ الّذهبـال ٌص ٌد  الصدا غٌر أنْ            (    مضً برونقهٌَ )وفً المعادن ما  -٘

 (درجات4لكلّ سؤال )  درجة ( 02ا ٌأتً: ) ممّ  اختر اإلجابة الصحٌحة من كلّ  -أ -أوال

 السابق: الفكرة العامة للنصّ  -ٔ

ٌّةذٌر من ضٌاع اللغة التح-أ  د اللغة العربٌةجد  تَ  -ب          العرب

 تقصٌر العرب تجاه لغتهم -د  العربٌة عبر العصور  اللغة جمال  -ج

 فكرة البٌت الثالث: -ٕ

 خٌبة أمل األجداد باألحفاد -ب               أمل األجداد باألبناء -أ 

 وجوب نهوض األبناء باللغة -د       تعاون الجمٌع لصالح اللغة  -ج

 عالج الشاعر موضوعه معالجة: -ٖ

ٌّة     - أ ٌّة      ذات ٌّة       -ج     ب مثال ٌّة -د    حٌاد  موضوع

 بدا الشاعر فً البٌت الخامس : -ٗ

 العربٌةاللغة بدور  مؤمناً  -ب   العربٌة          اللغة جمال  راً مقدّ  - أ

 باللغات األجنبٌة مستهٌناً  -د         العربٌة    اللغة واثقا بأصالة  -ج        

 البٌت : ة وصراخ ( ورد هذا المعنى فً)علٌنا معالجة أمورنا بحكمة وهدوء ال بضجّ  -٘

 الخامس -د    الرابع  -ج    الثالث  -ب   الثانً    - أ

ٌّة فً النص :من سمات اال -ٙ  تباع

 محاكاة القدماء   -اللجوء إلى الطبٌعة             ب-أ                

 ب+ج  -د              لة األلفاظ   جزا -ج  

 : النمط السائد فً النصّ  -7

ًّ  -ب   السردّي              - أ  الوصف

 الوصفً اإلٌعازيّ  -د              اإلٌعازي   -ج

 درجة( 20تٌة )أجب عن األسئلة اآل-ب

 (درجات 2)               مّما ورد فً البٌت الثانً.  وّضح العالقة بٌن اللغة وأبنائها مستفٌداً  -ٔ

 (درجات2)                 .  وّضح تقصٌر العرب فً خدمة لغتهم كما ورد فً البٌت األّول -ٕ

 



ًّ  اشرح معنى البٌت اآلتً  -ٖ      درجة( 2)                                       :   من نّص الشاعر الرافع

 قدٌمة جّددت من زهوها الِحَقب       من لغة   كم فً األرِض  وسائلوا الناسَ                 

  درجات( 4)                             .ٌتضّمن النّص قٌماً متعّددة، اذكر قٌمًة منها وحّدد موطنها.          -4

ٌّة. حللّها، ثّم سّمها، واشرح وظٌفة من وظائفها.  -2  درجة( 2)فً قول الشاعر ) جنى النسب  ( صورة بٌان

 درجة( 2)                           سّم بحره.           من البٌت الثانً، ثّم  األّولقّطع عروّضٌا الشطر  -6

 درجات ( 2)                                                   قال الشاعر حافظ إبراهٌم على لسان العربٌة:   -7

 أٌهجرنً قومً عفا هللا عنهم      إلى لغة  لم تتّصل برواة          

 األّول من النّص من حٌث المضمون.وازن بٌن هذا البٌت والبٌت 

 درجة(04امأل الفراغ بما ٌناسبه، ثّم انقله إلى ورقة إجابتك فٌما ٌأتً:) -ج

ًّ البارز فً البٌت الثانً هو-ٔ  ..........من أدوات التعبٌر عنه ........ الشعور العاطف

 (درجات 2)                                                                                مثل........

ٌّة فً البٌ-ٕ  (درجات 4)                    ت الرابع....... مثل......من مصادر الموسٌقا الداخل

 درجات( 4)                   فً البٌت الرابع أسلوب إنشائً، نوعه........... مثاله .........-ٖ

ًّ نوعه..........مثاله........-ٗ  درجات( 4)                          فً البٌت األّول محّسن بدٌع

 درجات( 4)  الداللة على........ ألّولفً البٌت ا(  الوارد جنى) اضًاد استعمال الفعل المأف-٘

 درجة(66قواعد اللغة واإلمالء والخّط )ثانٌا: 

 درجات( 4)                                 .   فً البٌت الثالث أسلوب شرط، حللّه إلى أركانه-ٔ

ٌّن نوعه وداللته.-ٕ  (درجات4)                            استخرج من البٌت الرابع اسم فعل، وب

ٌّة بصٌغتٌن مختلفتٌن-ٖ  درجات( 4) مراعٌا الضبط بالشكل.    والتحذٌر، اإلغراء أسلوبوفق ما تعلمته فً  أغِر بالعرب

 درجة(00).قوسٌن إعراب جمل وما بٌن ردات،إعراب مف ما وضع تحته خطّ من النّص أعرب -ٗ

ٌّة فً الفعل ) ٌجدي (، ثّم اشرحها. سّم العلّ -٘  درجات( 4)                               ة الصرف

 درجات( 4)                                 . وآخر مشتّقاً  جامداً  استخرج من البٌت الرابع اسماً -ٙ

 درجات( 4)              رّتب الكلمات اآلتٌة بحسب ورودها فً معجم ٌأخذ بأوائل الكلمات. -7

 مكرمة ( ) ٌكٌد، كانت،             

 درجات( 4)                                        (.نقٌصة) كلمةفً  التاء مبسوطةعلّل كتابة -8

 درجات( 4)              ماذا نسّمً النسق الذي استعمله الكاتب فً قصة )العربة والرجل(؟ -9

 درجات( 4)                 ؟ماذا ٌسّمى فن ترتٌب الحوادث وسردها وتطوٌرها فً القصة -ٓٔ

 



ٌّة كما عرضها درس -ٔٔ ٌّة وتحّدٌات العصر. )ما أهم التهم التً وّجهت للعرب  درجات( 4اللغة العرب

 درجة( 72المستوى اإلبداعً ) -ثالثا  

 درجة( 22ّي )التعبٌر اإلجبار - أ

، مبٌنٌن تعلّقهم  المحبوبةروا معاناتهم من العشق، وأبرزوا محاسن اهتم األدباء بشعر الغزل عبر العصور، فصوّ -أ

 على الرغم مّما كابدوه من ألم. الشدٌد بها، مؤكدٌن استمرارهم فً الحبّ 

ٌّد ما تذهب إلٌه بالشواهد المناسبة، موظفاً   الشاهد اآلتً:  ناقش الموضوع السابق، وأ

 تابا تكم      ال عّذب هللا إاّل عاشقاً قال ابن زٌدون : ما توبتً بنصوح  من محبّ 

 التعبٌر االختٌارّي:  - ب

 (درجة 02) ٌن:ٌاكتب فً واحٍد من الموضوعٌن اآلت

ًّ إلى منظّ -ٔ  مة عربٌة من مهامها الدفاع عن هذه اللغة .حّول النّص السابق إلى رسالة ٌرسلها الرافع

لب إلٌك كتابة محضر االجتماع .التمكٌن اجتماعاً للجنة  حضرتَ -ٕ  للغة العربٌة فً مدرستك وط 

 خطوات كتابته. اً اكتب ذلك المحضر مراعٌ

 

 

 انتهت األسئلة                                                           

 

 

 

 


