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أوسَ أث ٛاٌع١د
بسم هللا الرحمن الرحٌم

 / 2016اٌﺩٚزح اٌص١ف١خ
اّزﺤبْ ِمرتح ٌﺸٙبﺩح اٌﺩزاعخ اٌﺜبٕ١ٚخ اٌﻌبّخ ٌﻌبَ
اٌّجﺤس  :اٌٍﻐخ اٌﻌزج١خ(ّٙبزاد اﻻزصبي )  /اٌّعز ٜٚاٌساثع
اﻻظُ:
(18عالمة)

السؤال األول

اقرا النص اآلتً من وحدة (المقامة الحرزٌة ) ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها:
ّ
ٌّ
ُ
ُ
ٌ
ّ
ّ
َ ًّ
ِ :ب اٌ ر ٞإِٔه ِٓ اٌﻌطت ؟ فمبي  :حسش ﻻ ٠ﻐسق صبحجٗ  ٌٛٚشئذ أْ إِٔح وال ِٕىُ حسشا ٌفﻌٍذ ،فىً زغت إٌٚ ٗ١أحل يف
َ
ُّ
ً
املعبٌخ عٍ ،ٗ١فمبي  ٌٓ :افﻌً ذٌه حىت ٠ﻌط ٟٕ١وً ٚاحد ِٕىُ ﺩٕ٠بزا ا٠ٚ ،ْ٢ﻌدٔ ٟﺩٕ٠بزا إذا ظٍُ .لبي ع١ع ٝثٓ ٘ﺸبَ :
ُ ّ
ّ
فٕمدٔبٖ ِب طٍتٚٚ ،عدٔبٖ ِب خطتٚ .آثذ ٠دٖ إىل ج١جٗ فبخسج لطﻌخ ﺩ٠جبج ،فٙ١ب حمخ عبج ،لد ضّٓ صدز٘ب زلبعبٚ .حرف
ّ
َ
َ
ّ
َ
َّ
ثٛاحدح ِٕٙب .فٍّب ظ ٍِّذ اٌعفٕ١خٚ ،أحٍ زٕب املدٕ٠خ ،الزض ٝإٌبض ِب ٚعد ،ٖٚفٕمدٚ .ٖٚأز ٝٙاألِس ايل ،فمبي
ٚاحد ِٕب
وً
ٍ
ٍ

ّ
َّ
ُ َ
 :ﺩع ،ٖٛفمٍذ ٌه ذٌه ثﻌد أْ رﻌٍّٕ ٟظس حبٌه .لبي  :أٔب ِٓ ثالﺩ اإلظىٕدز٠خ ،فمٍذ  :و١ف ٔصسن اٌصرب ٚخرٌٕب ؟ فبٔﺸأ

*

٠مٛي:
َ ْ
ُ
ُ
د ِألد اٌى١ط ِرجــسا

ُ
َ
٠ٚه ٌٛﻻ اٌصرب ِب وٕــــــ
َ
َ
ٌٓ ٕ٠ـــــــبي اجملد ِٓ ضب
ّ
ثُ ِب اعمجٕـــــــ ٟاٌعــــــب

َ
ق مبب ٠ﻐﺸبٖ صــــدزا

ّ
ُ
َ
عـخ ِــب أعط١ذ ضسا

ّ
ثــــــً ثــــٗ اشـــزــد اشزا

 )١ما معنى كل من المفردات التالٌة:

ُ ُ
 ٚثــــــٗ اججـس وعـــسا

العطب ،

وٌك ؟

) 2أذكر الشرط الذي طلبه بطل المقامة ألعطائهم الحرز.
) 3بٌن قٌمة الحرز وأهمٌته كما ورد فً النص.
 ) 3أذكر اثنٌن من فوائد الصبر (كما ورد فً النص)
)4أكتب الجذر اللغوي لكلمة (ٌعدنً ) الواردة فً النص.
)5تتمٌز المقامة بغزارة استخدام األفعال .بٌن األثر الفنً لذلك.
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 )6ما هدف بدٌع الزمان الهمذانً من كتابة المقامات؟ .
؟

)7ما عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة فً النص
)8اشكل حرف القاف فً كلمة :حقة .

(  18عالمة)
السؤال الثانً:
ا)اقرأ األبٌات الشعرٌة التالٌة من قصٌدة(أموا عمٌد قرٌش) ثم اجب عن األسئلة التً تلٌها:
ٕ٠ع١ه ِب ل ً١عٓ لط ٚظﺤجبْ

٠ؤِِ ُٙدزٖ وبٌدز ِٕطمٗ

ِب شئذ ِٓ أﺩة جُ ٚعسفبْ

ٚث ِٓ ُٕٙ١ظساح اٌم َٛأجنجُٙ

ثأْ شِصَ ٚاألزﺩْ صٕٛاْ

ٚاهلبمش ْٛ١أﺩز ٜإٌبض لبطجخ

غري احلم١مخ يف ظس ٚاعالْ

فّسحجب ثصع ُ١مل ٠سَ أثدا

حىت ٔس ٜاٌﻌسة ِٓ أثٕبء ممٍىخ

)1ما معنى كال من المفردات التالٌة:

رٛحدد حتذ ظً اٌعبثك اٌجبٟٔ
قاطبة

)2ما اسم الدٌوان الشعري الذي أخذ منه النص ؟

مدره ؟

–
واذكر أثرٌن للشاعر.

)3وضح ما ٌشٌر إلى سعة اطالع الشاعر فً األبٌات.
)4أذكر السمة األسلوبٌة التً تمثلت فً قول الشاعر"ما قٌل عن قس و سحبان".
)5هل ٌعد استخدام الشاعر للظرف( أبدا) استخداما صحٌحا .علل ذلك
)6اشرح البٌت الثالث شرحا أدبٌا وافرا.
)7أشكل حرف السٌن فً "سراة"
ب)اكتب خمسة اسطر متتالٌة من قصٌدة "غرٌب على الخلٌج "للشاعر بدر شاكر السٌاب.
السؤال الثالث:
أ)قطع األبٌات الشعرٌة التالٌة وبٌن تفعٌالتها وبحرها:
الحمد هلل الشرٌك له

الموت أسهل عندي
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بٌن القنا واالسنة
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ب)استخرج القافٌة فً قول الشاعر:
ال تقل أصلً وفصلً أبدا إنما

أصل الفتى ما قد حصل
( 16عالمة)

السؤال الرابع:
أقرا النص التالً ثم أجب عما ٌلٌه من أسئلة:
ا
الخالق ٌبرز طاقات الفرد وٌدعم كٌان األمة وبخاصة األمم النامٌاة ولٌست األمم بقادرة
"العمل
على النهوض فً الحٌاة ما لم تقدر العمل وتكافىء العاملٌن فال تتوان فً عملك واعلم أن قلٌال
تخصصه لشىء مفٌد ٌحقق لك الخٌر الكثٌر )
استخرج من النص:
(جمع مؤنث سالم -صٌغة مبالغة -صفة مشبهة-حرف نهً –اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً -نعتا
مجرورا)
)2أعرب كلمة األمة المخطوط تحتها فً النص .

)3ما نوع ما فً جملة(لن أنسى وطنً ما حٌٌت )؟

)4ما الوزن الصرفً لكلمة(الم ٌامٌن)؟

)5ما سبب كتابة الهمزة فً قوله تعالى(بئس)؟
)6أعرب ما تحته خط (األمة)
(10عالمات)

السؤال الخامس:
أكتب فً أحد الموضوعات التالٌة
)1صدق االنتماء فً العمل من صدق االنتماء للوطن.

ٌ)2ستمد وطننا األردن قوته من وعً أبنائه ووحدتهم ومشاركتهم فً المسؤولٌة.
)3حوار بٌن طالب وسائح ٌزور بعض المواقع األردنٌة.
" مع تمنٌاتنا للجمٌع بالنجاح

أكرم أبو السيد

األستاذ أكرم أبو السٌد"
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