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امتحان نهاٌة الفصل الدراسً األول  / 2016 - 2015الدورة الشتوٌة

المبحث  :اللغة العربٌة (مهارات اال ّتصال)  /المستوى الثالث مدة االمتحان  :ساعة ونصف
الفرع  :األدبً،العلمً واإلدارة المعلوماتٌة الٌوم والتارٌخ  :السبت 2015/11 /28
نموذج (أ)

 ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( ،)5عل ًما بأنّ عدد الصفحات ()4
السؤال األول  18( :عالمة)
أ -أقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة من سورة (فاطر) ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :
( إن تدعوهم ال ٌسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وٌوم القٌامة ٌكفرون بشرككم وال
ٌنبئك مثل خبٌر * ٌأٌها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغنً الحمٌد * إن ٌشأ ٌذهبكم وٌأت
بخلق جدٌد * وما ذلك على هللا بعزٌز * وال تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ال
ٌحمل منه شًء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذٌن ٌخشون ربهم بالغٌب وأقاموا الصلواة ومن
تزكى فإنما ٌتزكى لنفسه وإلى هللا المصٌر * وما ٌستوي األعمى والبصٌر ) .
 .1وضّح الصورة البٌانٌة فً اآلٌة األخٌرة (وما ٌستوي األعمى والبصٌر) .
 .2فً اآلٌة األولى ثالثة مواقف للكفار مع أصنامهم فً الدنٌا واآلخرة  .وضّحها .
 .3وضّح الداللة المعنوٌة لكلمتً الفقر والغنى فً اآلٌة الثانٌة .
 .4جاء الخطاب لجمٌع البشر فً اآلٌة الثانٌة (ٌا أٌها الناس ِ ،)...ب َم تفسّر ذلك ؟
 .5ما داللة قوله تعالى  ( :وال تزر وازرة وزر أخرى) ؟
 .6وضّح معنى ٌ :ذهبكم ،عزٌز ،تز ّكى .
 .7اضبط المٌم فً (مثل) اآلٌة األولى ،والٌاء فً (ٌحمل) اآلٌة الخامسة .
َ .8م َن ال ُم َ
خاطب فً قوله تعالى  ( :وال ٌنبئك ) ؟
 .9لم سمٌت سورة (فاطر) بهذا االسم ؟
 .10اكتب الجذر اللغوي لكلمة ( ٌنبئك ) .
ب -أكمل قوله تعالى  ( :أفمن زٌن له )  ....إلى قوله نعالى  ( :كذلك ال ُّن ُ
شور ) .

السؤال الثانً  18( :عالمة)
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أ -اقرأ األبٌات اآلتٌة من قصٌدة (ضانا سٌدة الدهشة الجبلٌة) للشاعر محمود الشلبً ،ثم أجب
عن األسئلة التً تلٌها :
فقققارسا ٌتحدّ ى
 .1قققققام كقالطود
ً
 .2هققا هو الٌوم شقاه ٌدد وشققهٌ ٌدد
 .3أشر َقتْ َ
ال
سهُ ،والال صبققا ٌد
ش ْم ُ
ُ
الحارث)
 .4ومققضى (
ُّ
الولً ٌُلَ َّببًِ
ال صوتٌد
صدَ ُ
 .5من بققال ِد الكروم ٌَ ْ
 .6ظققلَّب زٌتُ
القنادٌل
الجنوب زادَ
َ
ِ
ال
ٌ .7قققققا فقلسطٌنُ ُكلَّبما سالَ جر ٌد

الروم ،فاصطفا ُا الحِما ُم
صر
َق ٌْ َ
ِ
ب َتسترٌ ُي ُجققذا ُم
ص ِ
ولققدى ال ُّن ْ
ش ْع َ
لقققٌل ،و َ
ش ًع اإلسال ُم
بققققعد
ٍل
دعو َة الحقَّب  ،والققحقوقُ ذِمقا ُم
عربً المقدى ،فتصحو الشش ُم
ٌَ
ُّ
م وفققً القققققدس َت ْلتقً األرحا ُم
قلب هُما ُم
لقققم ٌن ْم فً الجنو ِ
ب ٌد

 .1ما اسم الدٌوان الذي أخذت منه هذه القصٌدة ؟
 .2وضّح الداللة اإلٌحائٌة لكلمتً (صباح ،لٌل) فً البٌت الثالث .
 .3وضّح جمال التصوٌر فً البٌت األوّ ل .
ِ .4ب َم ُتعلّل تسمٌة الشاعر الحارث (الولً) ؟
 .5وضّح مناسبة القصٌدة التً أخذت منها هذه األبٌات .
 .6ما معنى كلمة (شعشع) الواردة فً البٌت الرابع( ،وهمام) الواردة فً البٌت االخٌر ؟
شرحا أدبًٌا وافًٌا .
 .7اشرح البٌت السابع ً
 .8اذكر المشاعر التً تجلّت فً البٌت الخامس .
ب -اكتب أربعة أبٌات تحفظها من قصٌدة (أرق على أرق) للمتنبً .

السؤال الثالث  8( :عالمات)
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ّ
قطع ُكالّ من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن ،واذكر تفعٌالتهما ،وبحر كل منهما :
طن
العمر منتقِال فً
 .1ح ّتام تقضً
ِ
َ
األرر ال تأوي إلى َو ِ
واإلسقققققالم
االٌققمان
ِبنققعم ِة
بققاإلكرام
أحقققم ُداُ ْإذ مقَنَّب
َ .2
ِ
ِ
ِ
السؤال الرابع  16( :عالمة)
النص اآلتً ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
أ -اقرأ
ّ
" العنف عواقبه وخٌمة ،وكلّ شكل من أشكاله مكروا ،وهو أسوأ ما ٌتصف به اإلنسان ،إنه
مناف للخلق ،وفٌه تجرؤ على اإلسالم ،فضال ع ّما ٌنجم عنه من مساوىء تفسد الحٌاة ،نناشد
الناس جمٌعا أن ٌقضوا على أسبابه؛استجابة لتعلٌم دٌننا الحنٌف " .
 .1استخرج من النص :
أ -مصدرً ا لفعل غٌر ثالثً  .ب -جمع قلّة .
ج -صٌغة منتهى الجموع .د -اسم مفعول
و -اسم تفضٌل .
هـ  -جملة اسمٌة فً محل رفع خبر .
 .2أعرب ما تحته خط إعرابًا تامَّا .
 .3اكتب الوزن الصرفً لكلمة (ٌبتعدوا) مع الضبط التام .
ص ْ من الفعل ( ُتفسد) :
ُ .4
ب -اسم فاعل .
أ -مصدرً ا داالّ على المرّ ة .
ب -حوّ ل الرقم الوارد فً هذه العبارة " فً السنة ٌ 356وما " إلى حروف ،مراعًٌا الموقع اإلعرابً .

ج -بٌّن نوع (كم) فً هذه الجملة  " :كم ٌبلغ عدد المصابٌن بفٌروس اإلٌدز فً العالم " .
د -ما المعنى المستفاد بالزٌادة فً الكلمة التً تحتها خط فً هذا المثال  :عٌّرتهم بسوء أخالقهم .
هـ  -ما الموقع اإلعرابً للمصدر المؤول ( وعملً فً الضٌعة أن أعلّم الصغار القراءة والكتابة) .
و -ما المبنى الصرفً (المعنى الصرفً) لكلمة المُحت ّل فً هذه الجملة :
ُقاوم المُحت َّل .
من واجب المُحت َل أن ٌ ِ
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السؤال الخامس  10( :عالمات)
اكتب فً واح ٍلد من الموضوعات اآلتٌة :
 .1أهمٌة التعداد السكانً فً إنجاز العملٌات الحضارٌة ،وتعاون المواطنٌن مع دائرة اإلحصاءات
العامّة ،ووزارة التخطٌط النجاح هذه العملٌة؛ لألخذ بأسباب الحضارة والرقً .
 .2إنقاذ القدس والمسجد األقصى المبارك من تدنٌس االحتالل االسرائٌلً لهما ،واجب ٌقع على
عاتق كل عربً ومسلم .
 .3رسالة إلى المواطنٌن تحثهم فٌها على ضبط النفقات ،وترشٌد االستهالك ،وزٌادة االنتاج ،بسبب
الظروف االقتصادٌة التً ٌمرّ بها األردن،والمنطقة بشكل عام .

(انتهت األسئلة)

حواري
فارس ّ
حواري
سنان ّ

 ال تحذف شٌ ًئا من كتاب وزارة التربٌة والتعلٌم ،وال تعتمد على التوقعات .
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