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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 (ب)

 ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( ،)5عل ًما بأنّ عدد الصفحات ()4
السؤال األول  18( :عالمة)
أقرأ النص اآلتً من وحدة (القدس فً وجدان بنً هاشم) ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
" حظٌت مدٌنة القدس ــ منذ فترات تارٌخٌة مغرقة فً القدم ــ بمكانة متمٌزة وقدسٌة جلّلتها
بالهٌبة والوقار عند أصحاب الدٌانات السماوٌة جمٌعها ،ثم اكتسبت مزٌدٍا من ّ
تجذر قدسٌتها
بمجًء اإلسالم؛ فهً القبلة األولى للمسلمٌن ،والموطن الذي احتضن معجزة اإلسراء والمعراج،
وهً ثالث الحرمٌن الشرٌفٌن ،أما عناٌة الملك الحسٌن بن طالل ــ طٌب هللا ثراه ــ بالقدس ،فقد
كانت تش ّكل استمرار تد ّفق نهر العطاء الهاشمً؛ وفً عام 1969م أمر جاللته بإعادة تشكٌل
لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة للمبادرة إلى العمل السرٌع لترمٌم
وإصالح آثار الحرٌق الذي أتى على أكثر من ثلث المسجد األقصى ومنبر صالح الدٌن ،الذي كان
تحفة فنٌة نادرة " .
ً
ثالثة من أسباب اكتساب القدس مزٌدا من قدسٌتها بمجًء اإلسالم .
 .1اذكر
 .2وضّح الصورة الفن ٌّة فً عبارة (فقد كانت تش ّكل استمرار تدفق العطاء الهاشمً) .
 .3ما عالمة الترقٌم المناسبة مكان النجمة فً النص ؟
 .4اضبط حرف العٌن فً جمٌعها ،والمٌم فً منبر صالح الدٌن .
 .5فسّر السبب فً ك ّل مما ٌأتً ٌ( :ع ّد منبر صالح الدٌن تحفة ف ّنٌة نادرة) .
 .6اكتب الجذر اللغوي لكلمة (تشكٌل) .
 .7ما معنىالكلمتٌن اآلتٌتٌن  :الوقار ،ترمٌم .
 .8ما داللة العبارة اآلتٌة ( :ثم اكتسب مزٌدا من ّ
تجذر قدسٌتها) .
 .9لماذا أمر جاللة الملك الحسٌن بن طالل ــ طٌب هللا ثراه ــ بإعادة تشكٌل لجنة إعمار المسجد
األقصى وقبة الصخرة المشرفة ؟
 .10تحت أيّ فن نثري كِتابً ُتص ّنف وحدة (القدس فً وجدان بنً هاشم) .
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السؤال الثانً  18( :عالمة)
أ -اقرأ األبٌات اآلتٌة من قصٌدة (أرق على أرق) للشاعر أبً الطٌب المتنبً ،ثم أجب عن
األسئلة التً تلٌها :
قـــــــرقُق
ــــــأرقُق
برةٌق َأت َأت َأر
 .1أَأ َأرقٌق َأعلـــى أَأ َأر ٍق َأومِمثلً َأٌ
َأ
َأو َأج ًوى َأٌزٌ ُقد َأوعــــَأ َأ
َأ
قلــــب َأٌخفــــــــِمقُق
ــــس َّصهدَأ ةٌق َأو
الصبا َأب ِمة أن تكونَأ َأكمـــا أرى
ٌق
َأعٌنٌق ُقم َأ
ُ .2قج ْهه ُقد َّص
نـــار ال َأهوى ما َأت َأ
نطفً نــا ُقر َأ
الغضى َأو َأتكل َأعمــــّا ُقتــــحرقُق
َ .3أج َّصربتُق مِمن
ِم
ولٌس فٌها ال َأم ْه
ش ِمرقُق
الشموس
َ .4أك َّصبرتُق َأحـــــولَأ دِمٌــــارهَأم َأل ّما َأبدَأ ت مِمنها
َأ
ُق
صخورها ال تــــــورقُق
سحاب أكفهم
 .5وعجبتُق من أرر،
مِمن َأفوقهاَ ،أو ُق
ُق
برحمــــــَأ ٍة ال ْه
ــــــرقُق
ثر ًة
ـــلً
إلً َأ
وانظر َّص
ْه
سـحاب ُقجودك َّص
َأ
 .6أمــطِم ْهر َأع َّص
أأ ِم
 .1لماذا ربط الشاعر بٌن النارٌن فً البٌت الثالث ؟
 .2على من ٌعود الضمٌر فً (أ ُك ّفهم) ؟
 .3استخرج البٌت الذي ٌشٌر إلى مبالغة فً التصوٌر عند الشاعر ؟
 .4اضبط الالم فً (ومثلً) فً البٌت األول ،والهمزة فً (أرى) فً البٌت الثانً .
َ .5أمنْه ممدوح المتنبً فً القصٌدة التً أخذت منها هذه األبٌات ؟
 .6اكتب السمة التً تمٌّز بها المتنبً بٌن شعراء العرب .
 .7ما المعنى البالأًالذي خرج إلٌه األسلوب اإلنشائً فً البٌت األخٌر .
 .8بٌّن معنى (جهد الصبابة) فً البٌت الثانً ،و (ثرة) فً البٌت األخٌر .
 .9وضّح الصورة الشعرٌة فً البٌت الخامس .
 .10بٌن مظاهر معاناة الشاعر فً البٌت الثانً .
 .11كبّر الشاعر فً البٌت الرابع ،ما سبب ذلك ؟
ب -اكتب أربعة أبٌات تحفظها من (ضانا سٌدة الدهشة الجبلٌة) للشاعر محمود الشلبً .
السؤال الثالث  8( :عالمات)
ّ
قطع ُقكالّ من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن ،واذكر تفعٌالتهما ،وبحر كل منهما :
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عن ال َأقنا َأ
َأع ً
وخفق ال ُقبنو ِمد
 .1عِم
زٌزا أو ُقمت َأوأنتَأ َأكرٌ ٌقم َأب ْهٌنَأ َأط ِم
ُق
 .2اشـــــتدّ ي ْه
أز َأمــــــة تنــــفرجً قـــــــد َأآذنَأ لَأـــــٌلكبـــالَأبلَأ ِم
السؤال الرابع  16( :عالمة)
النص اآلتً ،ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه :
أ -اقرأ
ّ
" علٌنا محاربة ظاهرة اإلرهاب والتطرف ،التً أصبحت تهدد العالم بأسره ،وتثٌر الرعب ،فكم
من أبرٌاء ذهبوا ضحاٌا للمجرمٌن ّ
الذٌن ٌلبسونَأ ثوب اإلسالم افتراء ،قال تعالى ( :وال تقتلوا
جسرا ٌعبرون علٌه إلى منافع خسٌسة
النفس التً حرم هللا إالّ بالحق) ،إنهم ٌرٌدون اإلرهاب
ً
جسرا نعبر علٌه إلى اإلنسانٌة والرحمة والتسامح
وأحزمتهم الناسفة ،ونحن نرٌد اإلسالم
ً
واألخوة والتعاون " .
 .1استخرج من النص :
أ -جمع تكسٌر (قِلّة)  .ب -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً .
ج -جملة فعلٌة فً محل رفع خبر .د -حرف نهً .
و -صٌغة منتهى الجموع .
هـ  -مصدرً ا صرٌحا لفعل غٌر ثالثً .
 .2أعرب ما تحته خط إعرابًا تامّا .
 .3ما نوع (كم) فً( :فكم من أبرٌاء ،ذهبوا ضحاٌا) ؟
صغ من الفعل ( ُتثٌر) ما ٌلً :
ُ .4ق
ب -اسم مفعول .
أ -مصدرا داال على المرّ ة .
صرف الفعل (ٌلبسون) مع ضمٌر المُخاطبتٌن (أنتما) .
ّ .5
 .6ما المعنى الذي أفادته الزٌادة فً الفعل ( ُته ّدد) ؟
 .7ما المعنى الصرفً لكلمة (الرحمة) الواردة فً النص ؟
ب -عٌّن اسم التفضٌلفً هذه الجملة مُب ٌّ ًناعناصر المفاضلة :
" أظنها فً انتقاء مواضع ُكمونها أذكى منه " .
ج .حول الرقم الوارد فً الجملة اآلتٌة إلى حروف ،مراعًٌا موقعه اإلعرابً :
" ٌق ّدر عدد الوفٌات فً عام 2005م بثالثة مالٌٌن حالة وفاة " .
صوب الخطأ الوارد فً هذه الجملة :
دّ -
" سوف لن أتهاون مع المهمل فً عمله " .
3

حواري الثقافً
مجموعة مركز فارس ّ
( فرع جبل عمان / 4641421 :فرع تالع العلي / 5562469 :فرع أبو نصير )0787800504

هـ  -ما المعنى المستفاد من ( ُث ّم) فً هذه الجملة :
" غامت السماء ُث ّم أمطرت " .
ً
ضبطا صرفًٌا صحٌحً ا .
و -اكتب مصدرالفعل ( َغغ ِر َغق) واضبطه
السؤال الخامس  10( :عالمات)
اكتب فً واح ٍد من الموضوعات اآلتٌة :
 .1األردن قويّ بوعً أبنائه ،ووحدتهم وإبداعاتهم ومحاربتهم العنف والتطرف .
 .2رسالة على لسان أحد ال َغمقدسٌٌن إلى العالم اإلسالمً ٌحثهم فٌها على تحرٌر القدس واألقصى
من براثن االحتالل اإلسرائٌلً.
.3قصة شاب وقع ضحٌة بسبب استخدام السالح.

(انتهت األسئلة)

حواري
فارس ّ
حواري
سنان ّ

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