
اختبار استرشادي في اللغة العربیة للصف الثالث الثانوي

التعبیر: أوال 
:اكتب في أحد الموضوعات اآلتیة 

.اإلبحار في عالم اإلنترنت یجب أن تحكمھ الضوابط األخالقیة –1
.أصبحت الریاضة میدانا یلتقي فیھ الشباب ، وتتوحد حولھ الشعوب –2
. الصید عن والده ، ولكنھ آثر أن ینمي عقلھ بالعلم فبرع في مھنتھ ورث مھنة–3

.اكتب قصتھ 
القراءة: ثانیا 

)المجموعة األولى ( 
:أجب عن أحد السؤالین اآلتیین " قصة األیام " من الكتاب ذي الموضوع الواحد 
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:أجب عن أحد السؤالین اآلتیین 

)سقط القناع ( من موضوع 3
نیا ھو أن نستبدل إن جوھر التطور ھو االنتخاب الطبیعي ، وجوھر الیوجی

باالنتخاب الطبیعي انتخابًا اصطناعیًا واعیًا ، بھدف اإلسراع من تطویر الصفات 
.المرغوبة ، والتخلص من الصفات غیر المرغوبة 

)الجمود /اإلجبار /ساد اإلف/التحفیز ( "االنتخاب "مضاد -
)قانعًا /موقنًا /ھادفًا /یقظًا " (واعیًا "عنىم-
ما الفرضیة التي تنطلق منھا الیوجینیا ؟ وكیف یتم تحقیقھا ؟)ب
.رادة الیوجینیا تحویل نمط الحیاة والثقافة لسكان العالم الثالثإ:علل)جـ

4
یھطع إلى .للعقاد نفس طلعة ولوع بالمعرفة اإلنسانیة على اختالف ألوانھا

مظانھا، وھو من أولئك العصامیین الذین ربوا أنفسھم، وشقوا طریقھم في الحیاة 
.بسالح الفطرة والموھبة األصیلة التي یزیدھا الصقل والتجربة والطموح تألقا 

)یھرب /ینفر /یبطىء /یتراجع " ( یھطع "مضاد -
)أسلحتھا /مراجعھا /روادھا /احتماالتھا ("مظانھا "معنى -
ما أحب فنون المعرفة للعقاد ؟)ب
نایة الصحافة على العقاد كما جنت على أسلوب الكثیر منعدم ج:علل)جـ

. األدباء



األدب: لثاثا

. خطا تالمیذ البارودي خطوة فاقت ما صنعھ البارودي في االتجاه المحافظ 5
فماذا فعلوا ؟ 

.لم یعرف تراثنا القدیم فن المسرحیة بمعناھا الحدیث:علل ) ب 

:قال الشاعر في مصر ونیلھا 6س
والنیل یسري في ربوعك شاعرًا          یروي حكایات المجد ،وھو مسافر

الناضـــرأبدًا سخي الراح معطاء الُخطــا           یمشي فیخضل الربیــــع
نغم ، یوقعــــــــھ بنان ســـــاحــروالفلك راقصــــة الشراع یھزھا           

فكأنھـــــــن عرائــــــس مجلوة           بیــــــض ینادیھـــــن حب آســــر

.وضح ذلك األثر . لعاطفة الشاعر أثر واضح في التعبیر والتصویر ) أ

.صورة ممتدة ، ووضحھا : استخرج من األبیات ) ب

:علل ) ج
)یخضل  -یمشي - یروي - یسري ( ألفعال المضارعة استخدام الشاعر ل-

.اعر لألسلوب الخبري في األبیاتإیثار الش

النصوص: خامسا 
"إجباري " أجب عن السؤال التالي 

:لیوسف إدریس )نظرة ( من نص 7س
كان غریبًا أن تسأل طفلة صغیرة مثلھا إنسانًا كبیرًا مثلي ال تعرفھ في بساطة " 

ففوق رأسھا . یعدل من وضع ما تحملھ ، وكان ما تحملھ معقدًا حقًاوبراءة أن
وفوق ھذه الصینیة الصغیرة یستوي حوض, تستقر صینیة بطاطس بالفرن 

وكان الحوض قد انزلق رغم . واسع من الصباح مفروش بالفطائر المخبوزة
".بالسقوط ًاقبضتھا الدقیقة التي استماتت علیھ، حتى أصبح ما تحملھ كلھ مھدد

) أ 

"""".
.حدد األفكار التي تناولتھا الفقرة) ب
.ھات من الفقرة صورة بیانیة ، ومحسنًا بدیعیًا ، وبین نوع كل منھما) جـ
.وضحھا . داللة " ة نظر" لعنوان القصة ) د 

:من السؤالین اآلتیین سؤال واحد فقطأجب عن 



:لعبد الرحمن شكري) الشاعر وصورة الكمال ( من نص 8س
قد حدثوا عن شاعر نابغ   مجود الشعر شریف المقـال

ھام ببكر من بنات الخیــالھ ـــلم یعشق الغیـد لكنــ
وحدھا في الحسن حد الكمالصورة حسن صاغھا لبھ 
ھاج لھ أطماعھ في المحـالفصار كالطفل رأي بارقًا

عن أي شيء انصرف الشاعر في األبیات ؟ ولماذا ؟) ب
، وبین نوع كل منھما "صورة بیانیة ومحسنا بدیعیا " استخرج من األبیات ) ج 

.وأثره في المعنى
:لمحمد إبراھیم أبي سنة ) النسور ( من نص9س

نسور الطلیقة ھائمةال
في الفضاء الرمادي

موقعھاترصد 
في أعالي الجبال 

إنھا تتذكر شكل السھول
بخضرتھا 

بتدفق غدرانھا 
واألرانب تقفز

عشب مثل الآلل في ال
تتذكر والجوع یحرق أحشاءھا 

فتسدد نظرتھا للمحال

)تسكن –تحمي –ترقب –تبني " ( ترصد"معنى - 
)حشاشة –یة حش–ءفحشا–حشا " ( أحشاء"مفرد - 

.اعتمد الشاعر في ھذه األسطر على الرمز واللغة الموحیة للتعبیر عن فكرتھ)ب 
.وضح ذلك

، "صورة بیانیة ومحسنا بدیعیا " استخرج من السطور الشعریة السابقة ) ج 
. وبین فائدة كل منھما 



النحو: سادسا 
طنیة الصادقة لون لأساساإن طھارة الید وعفة اللسان كلتیھما (10س

حتى تتحقق مخلصینو سیظل الوطن ینتظر من أبنائھ الشرفاء أن یعملوا 
رقي ورخاء وتقدم، وما من أمة تسعى إلى رخائھا المرجوة منأھدافھ

).أرجائھا كلیعم الذيرخاءھذا الإلىوصوالدون أن تبذل ما في وسعھا 
.أعرب ما تحتھ خط في العبارة السابقة ) أ 

:استخرج من القطعة ) ب 
.اإلعرابين موقعھوبی،مصدرا مؤوال- 1
.اإلعرابياوبین موقعھ، جملة تقع نعتا - 2
.وبین نوعھ ، توكیدًا- 3
.حرف جر زائد وأعرب ما بعده- 4
.بدال ، وبین نوعھ- 5
.فعًال مضارعًا منصوبًا بعالمة إعراب فرعیة- 6
أن تكون مجرورة بالفتحة مرة،في جملتین على ) مشاعر ( ضع كلمة ) ج

.وبالكسرة مرة أخرى
"تنال رخاءھا - أمة تسعى بجد  ) " د 

.اربط بین الجملتین بأداة شرط جازمة ، وغیر ما یلزم - 
؟)أرجائھا( كشف في معجمك عن أین ت) ھـ

انتھت األسئلة ،،،،



نموذج اإلجابة

–عشر درجات 10التعبیر:  درجة موّزعة كاآلتي خمسون06الدرجة الكلیة 
–أربع درجات 4البالغة -أربع درجات4األدب  -ثنتاعشرة درجة 21القراءة

درجاتخمس عشر51النحو–خمس عشرة درجة 51النصوص 

التعبیر: أوال 

:       عشر درجات للكتابة في موضوع واحد موّزعة كاآلتي 10

لجودة الخط سالمة الكتابة من األخطاء 2–لسالمة األسلوب 3–للفكر 5
.اإلمالئیة 

القراءة:ثانیا 
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)سقط القناع ( موضوع إجابة

ھادفًا–اإلجبار )أ



نوع من البشر أفضل من غیرھم یستحقون أن ینجبوا أكثر إن ھناك :الفرضیة )ب
.من اآلخرین ، وأن یمثلوا في الجیل التالي بنسبة تفوق نسبتھم في الجیل الحالي

ویتحقق ذلك إما بالیوجینیا اإلیجابیة حیث زیادة نسل من یستحقون وإما 
.بالیوجینیا السلبیة حیث تقلیل نسل من ال یستحقون

.ر من نظرة الغرب المحررة نحو الجنس والتكاثركي یتوافق أكث)جـ
)لمحات من حیاة العقاد(موضوع إجابة

مراجعھا–یبطئ )أ
أحب فنون المعرفة للعقاد الشعر عربیًا أو أجنبیًا ، وما یتعلق بھ من نقد )ب

.ودراسة ، والبحث فیما وراء الطبیعة و العلوم
ع الدراسة واالستقصاء والتمحیص ، طاب:ألنھ ظل متمسكا بطابع أسلوبھ 
.وھذا صدى لفردیتھ واعتزازه بذاتھ

إجابة األدب: ثالثا 

.اھتموا بالناحیة البیانیة- 1
أفسحوا المجال لمزید من التجارب الذاتیة - 2
.نوعوا في أغراضھم - 3
.عالجوا قضایا مجتمعھم- 4
جیلھم بالصحافة اتجھ أسلوبھم نحو السھولة نظرا الرتباط- 5
:واءموا بین اتجاھین - 6

"الشكل"األخذ من التراث :األول 
"المضمون"االلتفات إلى ثقافة العصر :الثاني 

.لذلك ازدادوا اقترابًا من الجماھیر 
أن حیاة العرب كانت تقوم على الترحال وعدم-1:یرجع ذلك إلى 

.ستقرار الذي یحتاج إلیھ المسرحاال
.الشعر العربي الغنائي أشبع حاجتھم إلى المتعة-2
عقیدة التوحید عند المسلمین ال تتناسب مع الطابع الوثني الذي ُوجد في -3

.المسرح اإلغریقي القدیم حیث تصویر الصراع بین اآللھة على المسرح

إجابة البالغة: رابعا 

یات مشاعر اإلعجاب بالنیل وروعتھ وجمیل أثره في مصر ، تسود األب) أ
وقد كان للعاطفة أثرھا الواضح في اختیار الشاعر لأللفاظ الموفقة الموحیة

" معطاء"التي توحي الكرم ، و " سخي: "بمشاعر الحب واإلعجاب مثل 
راقصة"التي توحي بالنضرة ، و" یخضل"التي تعبر عن كثرة العطاء ، و 

.كلھا ألفاظ توحي بالطرب والجمال وتعبِّر عن عاطفة اإلعجاب "عرائسوساحر و



كما ظھر أثر العاطفة في اختیار الصور المعبِّرة عن اإلعجاب فالشاعر یصور النیل 
مجاد مصر ، سخیًا بالعطاء الذي یظھر أثره في الخضرة الناضرة ، كما راویًا أل

.راقصات یھزھا نغم كیصور الفل
البیتان األول والثاني رسم الشاعر فیھما صورة للنیل كشاعر :ممتدة الصورة ال) ب

وفي البیتین الثالث .وراٍو وكرجل سخي كثیر العطاء أینما نزل تحل البركة والنماء
غارقة في والرابع صور الفلك فتیات تترقص على األنغام ،كما صورھا عرائس

. الحب 
إجابة النصوص: خامسا 

)نظرة ( نص إجابة
.المكر والخبث -یستقر  ) أ

األفكار التي تناولتھا الفقرة ھي ، طفلة صغیرة تحمل فوق رأسھا حمًال كبیرًا ، ) ب
ھذا الحمل ال یستقر بل یتزحزح فوق رأسھا ومھدد بالسقوط ، فتطلب من الكاتب أن 
یعدل لھا ھذا الحمل المعقد ، وقد استقبل الكاتب طلبھا بالدھشة بسبب جرأتھا وھي 

.غیرة على الطلب من رجل كبیر ال تعرفھص
كنایة عن شدة وقوة وإحكام ) قبضتھا الدقیقة التي استماتت ( الصورة البیانیة ) جـ

) إنسان كبیر(و ) طفلة صغیرة(المسك بالحوض، والمحسن البدیعي الطباق بین 
.یبرز المعنى ویؤكد الفكرة

:یدل على " نظرة " العنوان ) د 
.للمجتمع وما یسوده من ظلم وقھر اجتماعي لھذه الطفلة نظرة الكاتب –1
نظرة الطفلة لألطفال یلعبون ویصرخون ویضحكون وأملھا في الحصول على –2

.السعادة مثلھم 
لعبد الرحمن شكري) الشاعر وصورة الكمال ( نص إجابة 

.كره - الجمیالت  )أ 
یعشق جمال الكلمات والمعاني انصرف الشاعر عن عشق الجمیالت ، ألنھ ) ب 

.المبتكرة والصورة الجمالیة الجدیدة ، ونصفھ بالطموح والتطلع إلى المثل العلیا 
توحي بجمال الصورة ودقة الصنع وفیھا) استعارة مكنیة) (صاغھا لبھ ( - ) ج 

.تشخیص
سیقیا ویجذبیعطي جرسا مو) جناس تام(الثانیة ) حد ( األولى و ) حد( بین - 

.االنتباه 
:لمحمد إبراھیم أبي سنة ) النسور ( إجابة نص

.حشا - ترقب  )أ 
)النسور(اعتمد الشاعر في ھذا المقطع على الرمز واللغة الموحیة، فمثال )ب

یرمز )الجبالأعالي(و)الفضاء الرمادي(یرمز بھا إلى القوة والقدرة واالرتفاع، و
فیرمز بھا للضعف والجبن )األرانب(والرفعة واالتساع ، أما بھا إلى الشموخ 

.للداللة على الخمول )العشب(و ، )السھول (والخمول ، وكذلك 
تطلع اإلنسان الحر ، وطموحھ المستمر إلى :والفكرة التي یرید أن یعبر عنھا ھي 

.الرفعة والمجد



.ة والكبریاء وبعد النظر استعارة تصریحیة ، وتوحي بالقو" النسور " - ) ج 
.طباق یبرز المعنى ویوضح الفكرة )  الجبال و السھول ( بین - 

إجابة النحو: سادسا 

.عالمة الرفع ؛ األلف ألنھ مثنى خبر إن مرفوع ، و: أساسان –) أ 
.حال منصوبة ، وعالمة النصب الیاء ؛ ألنھ جمع مذكر سالم : مخلصین -
.مفعول ألجلھ منصوب ، وعالمة النصب الفتحة : وصوال -
.مفعول بھ منصوب ، وعالمة النصب الفتحة :كل -
.في محل نصب مفعول بھ " أن یعملوا " –1) ب 

.في محل جر مضاف إلیھ " أن تبذل" - 
.، في محل رفع)تسعى( –2
.توكید معنوي : كلیتھما - 3
.اسم مجرور لفظا  مرفوع محال على أنھ مبتدأ :أمة : من - 4
.بدل مطابق ) الرخاء ( –5
.منصوب بحذف النون: یعملوا - 6

!الوطني عظیمة یتحلى بھاكم من مشاعر) ج 
! الوطني عظیمة یتحلى بھاالمشاعر الكم من 

.أي أمة تسع بجد تنل رخاءھا ) د 
.)و . ج . ر ( في مادة ) ھـ

انتھت اإلجابة ،،،


