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السؤال األوّ ل  :اقرأ النص التالي من وحدة " القدس في وجدان بني هاشم " ثم اجب عما يليه :

(  18عالمة )

ققبس نا بش ل بست ااب مهاق لبسقا طبه الهاباي الطا بم
ربها  -بالقبس
أما عناية الملك حسين بن طالل  -طيب
"
أولى لطا عناية موصولة ؛ مس ية ومؤاسات ومقساات واع نى بإعماقهبا قب عبسن مبن المهاحبت نا بش أوةهبا ابنة  1964م *
وا ملش اا بسال قبة جسيسة من األلمنيوم المذه بالقببة القسيمبة بهبس لكسيسطبا ووو وقب عبام  1969م أمبه جالل بب بإعبانة ل بسيت
لجنة عماق المسجس األقصى وقبة الصخهة الم بهقة للمببانقة لبى الهمبت السبهيت ل بهميص و صبالر ارباق اللهيبا البذى ألبى علبى
أنثه من رلث المسجس األقصى ومنبه صالر السين البذى نبات للكبة قنيبة بانقة مبن ر ب األقم الماهبص بالك بة نوت وجبون
مسماق واحس قيب و"
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

كيف كانت عناية الملك حسين بن طالل بالقدس ؟ ( كما ورد في النص السابق )
وضح الصور الفنية في العبارة التالية  " :فقد كانت تشكل استمرار تدفق نهر العطاء الهاشمي "
على ماذا يد ّل حرص الهاشميين على حفظ المقدسات في القدس ؟
ما معاني الكلمات التالية  :ترميم  /المطعّم بالفضة ؟
لماذا يعدّ منبر صالح الدين تحفة فنية نادرة ؟
ما جذر الكلمات التالية  ( :عناية )
ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة .
اضبط حرف الراء في ( األرز ) .
(  18عالمة )

السؤال الثاني :
اوّ ال  :اقرأ النص التالي من قصيدة ( ضانا  :سيّدة الدهشة الجبليّة ) ثم أجب عمّا يليها :
ون ــــــــاب أوقاقــــــــــب األيــــــــام
واقو عنــــطا مـــــــا ااــــهلب األ ام
هــــــو لألرض نســــغها والــــقـــوام
عا ا المـجـــس قـــ قبــــاها اللــسام
" قـــس بـــهاها اإلاــــهاج واإللجام "

 -1هـــذ األقض ــــهقة ة لنـــــــام
 -2قف عليطا واا ـنـاا الصخه قيطا
 -3مــن ضــــلوع الجـــبال فــجــر ماء
 -4الل اقات نقبــــطا قـــــ بـــــالن
 -5وريــــول على م ـــاقف ضــــــا ا
 -1وضح جمال التصويرفي البيت األول.
 -2اشرح البيت الرابع شرحا وافيا .
 -3ما الغرض من استخدام اسلوب األمر في قوله  " :قف عليها " البيت الثاني ؟
 -4تأثر الشاعر في البيت الثاني بسمة من سمات الشعر الجاهلي  .و ّ
ضح هذا التأثّر ؟
 -5ما داللة قول الشاعر  " :ال تنام" ( البيت األوّ ل )  " /قد براها اإلسراج واإللجام " ( البيت الرابع )؟
 -6اضبط حرف النون في  ( :نسغها ) و القاف في ( القوام ) .
 -7اشرح قول الشاعر ( عانق المجدَ في رباها الحسا ُم )
 -8ما المادة اللغويّة ( الجذر ) لكل من الكلمات التالية  ( :عانق  /انبرى )
 -9علّل  :ت ُعدّ ضانا موضوع اللقصيدة.
 -10ما اسم الديوان الذي اختيرت منه هذة القصيدة ؟
ثانيا  :اكمل قوله تعالى  " :وهللا الذي ارسل الرياح "  .........الى قوله تعالى  " :ومكر أولئك هو يبور "

السؤال الثالث ّ :
قطع كال من البيتين الشعريين اآلتيين واكتب تفعيالتهما وبحر ك ّل منهما :
ــــهـــــاق
 -1قوايـــــــــــةُ األ
ِ
ْ -2ت يجل ِس اللسانُ ق ل قما

(  8عالمات )

لسســــــــــو األني الهـــــاقى
يخكيب ِ بين النا

ْ
أت يجلــسو ْ
(  16عالمة )

السؤال الرابع  :أ -اقرأ النص التالي ثم أجب عمّا يليه :

قـال أحس الهلماي لصسيا لب  :وننت لـــو لكطص أت أحسن الكالم ما نات قليلب يغنيك عن نثيه ق ظاهه لكظب  ,ونات
عز وجت قس ألبسـب وغ ا من وق اللسمة على حس ية صاحبب  ,قإ ا نات المهنى هيكا واللكظ بليغا منزها عن
ُ
ص ْنع الغيث ق ال هبة و
ص ِنـــــت ق القل
البالغة مصو ا عن ال سلف ُ ,
.1استخرج من النص :
أ -ااص قاعت لكهت رالر
ن  -صكة م بطة

ب  -مصسقا لكهت رماا

جـ  -ااص لك يت

هـ  -ااما مجهوقا باإلضاقة

و  -جملة مه هضة

م  -قهال ااخا

 .2ما المعنى الصرفي لكلمة ( مصونا ) الواردة في النص ؟
 .3بين نوع ( قد ) الوارد ذكرها في النص السابق .
 .4ما معنى حرف الجر (عن ) في جملة  ( :ما كان قليله يغنيك عن كثيره ) ؟
 .5ما نوع الخبر في جملة ( ما كان قليله يغنيك عن كثيره )
 .6ما محل الجملة التالية (وددت لـــو تفهم ) من االعراب  .حسب ورودها في النص .
 .7أعرب ما تحته خط إعرابا تاما .
ب -ما الوزن الصرفي لكلمة ( يشكون ) ؟
جـ  -أعد كتابة الجملة التالية مصوّ با الخطأ الوارد فيها  ( :لم أزر مدينة البتراء ابدا )
د  -صغ من الفعل ( ذاع ) اسم آلة .
هـ  -اسند الفعل (شدّ ) الى ضمير ( أنتما ) مع الضبط التام .
و – لم رسمت الهمزة في كلمة ( سؤال ) بهذه الصورة ؟
السؤال الخامس  :اكتب في واحد من المواضيع التالية :
 -1المخسقات اقة رايهة لطسن حياة الكهن والمج مت و
 -2قاالة لى جنسى أقن مهاباا على اللسون للماية أمن الوطن والمواطن و
قاالما اا هبس اة ساتَ حساتُ ….
 -3قال ال اعه  :أحسن الى النا لس هبس قلوبطص

(  10عالمات )
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األول  :اقرأ االيات التالية من سورة فاطر ثم أجب ع ّما يليها من اسئلة :
السؤال ّ

"

ب الَّذ ِذينَ ِم ْ
ذن قَذ ْب ِل ِه ْم َجذا َءتْ ُه ْم ُرسُذلُ ُه ْم
ِيرا َوإِ ْن ِم ْن أ ُ َّم ٍة إِال َخال فِي َها نَذ ٌ
ِيرا َونَذ ً
ق بَش ً
إِنَّا أَرْ َ
ِير (َ )24وإِ ْن يُك َِذّبُوكَ فَقَ ْد كَذَّ َ
س ْلنَاكَ بِ ْال َح ّ ِ

ت َو ِب ُّ
ير ( )26أَلَ ْم ت َ َر أ َ َّن َّ
ير ( )25ث ُ َّم أ َ َخ ْذ ُ
اَّللَ أ َ ْن َز َل ِمنَ ال َّ
اء َمذا ًء فَأ َ ْخ َر ْجنَذا
ِب ْالبَ ِيّنَا ِ
س َم ِ
ت الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فَ َكي َ
الزب ُِر َو ِب ْال ِكتَا ِ
ْف كَانَ نَ ِك ِ
ب ْال ُمنِ ِ
ت ُم ْخت َ ِلفًذا أ َ ْل َوانُ َهذا َو ِمذنَ ْال ِجبَذا ِل جُذدَدٌ بِذيٌُ َوحُمْ ٌذر ُم ْختَلِذفٌ أ َ ْل َوانُ َهذا َو َ
بِ ِه ث َ َم َرا ٍ
ذام
ُ َرابِيذبُ سُذودٌ (َ )27و ِمذنَ النَّ ِ
ذاس َوالذدَّ َوابّ ِ َواأل َ ْنعَ ِ
يز َ
اَّللَ ع َِز ٌ
اَّللَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َما ُء ِإ َّن َّ
ُم ْختَلِفٌ أ َ ْل َوانُهُ َكذَ ِلكَ ِإنَّ َما يَ ْخشَى َّ
ور (" )28
ُف ُ ٌ
 -9ما الوظيفة التي اوكلها هللا عز وجل الى نبيه محمد ؟ كما يتضح من االيات السابقة .
ِير " ؟
 -10وضح المقصود بقوله تعالى َ " :و ِإ ْن ِم ْن أ ُ َّم ٍة ِإال خَال فِي َها َنذ ٌ
 -11ما داللة قوله تعالى  " :مختلفا الوانها " ؟
-12االية (  ) 25تعالج قضية محددة  ،وضحها .
ير " ؟
ْف َكانَ نَ ِك ِ
 -13ما المعنى الذي أفاده االستفهام في " فَ َكي َ
 -14وضح االلتفات في اآلية ( . ) 27
 -15عرضت االيات السابقة مظاهر تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى  .اذكر اثنتين منها .
اَّلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َما ُء " .
 -16علل  :تقدم لفظ الجاللة ( هللا ) على الفاعل ( العلماء ) في قوله ِ " :إنَّ َما يَ ْخشَى َّ َ
 -17وضح المقصود بالكلمات التالية  ( :جدد  /غرابيب ) .
ت  /غرابيب ) .
 -18ما جذر الكلمات التالية ( ْالبَ ِينَا ِ

السؤال الثاني  :أ -اقرأ النص اآلتي من وحدة ( القدس في وجدان بني هاشم ) ثم اجب عن األسئلة التي تليه :
ويتوالى استمرار الرعاية الهاشمية باهتمام الملك عبد هللا األول  -رحمه هللا  -بمدينة القدس ورعايته لها * على ما كان
يواجهه من تحديات وعقبات  ،وهو ما يؤكد رؤية الهاشميين فيها  ،فهي بوابة المحبة والسالم  ،ورمز لمستقبل ينهُ على
التسامح والحوار واحترام الذات واآلخرين .
لقد أمر الملك عبد هللا األول – رحمه هللا – جيشه بالدفاع عن ثرى هذه المدينة المقدسة  ،وسقط شهداء الجيش العربي
األردني على أسوارها  ،ليبقوا نجوما ساطعة يهتدى بها في ظلمة ليل األمة  .ثم جاء استشهاده في ما بعد على بوابة األقصى ،
دليال دامغا على عمق العالقة وتميزها بين الهاشميين والقدس  ،ليشكل باستشهاد ه أعظم صور االرتباط الوجداني وأبرزه حضورا
 ،فقد كان الملك المؤسس  -رحمه هللا  -قابضا على جمر العروبة  ،متحمال صعوبة زمانه بالوعي والصدق والعدل والكبرياء ،

ساعيا لتحقيق الوحدة .
 -1بين طبيعة االهتمام الذي خصه الملك المؤسس عبد هللا األول ابن الحسين بالقدس والمسجد األقصى ؟
 -2اذكر دليلين على اهتمام الملك المؤسس بالقدس والمسجد األقصى  .كما ورد في النص السابق
 -3بين سبب توالي الرعاية الهاشمية باهتمام الملك المؤسس عبدا هلل األول بمدينة القدس ورعايته لها ؟

 -4وضح الصورة الفنية في " ليبقوا جوما ااطهة يط سى بطا ق ظلمة ليت األمة" و
)و

 -5ما المقصون بالسلمات ال الية  ( :نامغا  /رهى  /الوجسا
 -6ما نةلة قول السال ( جمه الههوبة ) ؟

 -7ما عالمة ال هقيص المناابة مسات النجمة ق النص السابا ؟
 -8ما جسق السلمات ال الية  ( :ي والى  /الهالقة  /للقيا )

ب -اكتب اربعة ابيات من قصيدة ( أرق على أرق ) للشاعر المتنبي .
السؤال الثالث  :ق ّطع كال من البيتين الشعريين اآلتيين :
علم سوى ْ
باألثـــر
ْ
فضل ٍ
أخذهُ

عبر
لم يد ْع من مضى للذي قد ْ
من ذا يداوي القلب من داء الهوى

ا ْذ ال دوا َء للــــهوى موجــــود

السؤال الرابع  :اقرأ النص التالي ثم أجب ع ّما يليه :
يجـــب علينا أن نستفيد مــــن األجداد في مواجهة الظروف العصيبة التي نعيشها في وقتنا الحاضر  ,لقد أصبـح الوطن بحاجة
إلى أبنائه للوقوف بشكل متكاتف نستطيع من خالله الحصول على ما نريد مـــــن متطلبات حياتيّـــة  ,ويكون ذلك بالشعـــــور
الصادق بإنسانيّتنا كمواطنين أمناء على هذا الوطن .
1واا خهج من النص :
 ااص قاعت لكهت رالر -ااما منسوبا

– ااص قاعت لكهت غيه رالر
 -مصسقا صناعيا

 -مصسقا لكهت رالر

 -مصسقا لكهت قباع

 -ااص مكهول لكهت غيه رالر

 -صكة م بطة

 .2ما المعنى الذي يفيده حرف الجر ( في ) في جملة  ( :ال

هي طا في وق نا اللاضه ) الواردة في النص؟

 .3ما محل المصدر المؤول  ( :أن نستفيد ) من اإلعراب ؟
 .4ما نوع ما في  ( :اللصول على ما هيس ) الواردة في النص .
 .5ما المادة اللغوية لكلمة  ( :نستفيد ) ؟
 .6صغ مصدر المرة من الفعل ( نعيشها ) .

السؤال الخامس  :اكتب في واحد من الموضوعات التالية :
 -1ايجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي على شباب االمة والمجتمعات .
 -2العملجوهرالحياةوهوأساسفيتطويراألمموالمجتمعات
بالتوفيق
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السؤال األوّ ل  :اقرأ النص اآلتي من درس يا أيها الكرز المنســـي  ,ثم أجـــب عما يليه من أسئلة :
( وقال رئيس مغفر الشرطة لعمر  " :إني وهللا يا أستاذ أعتبرك كأخي تماما  ,وسأنصحك نصيحة  ,أنت حر  ,إن شئت اعمل
بها أو ارمهـــا وراء ظهـــرك  .أنت دائم السهر مع فالحي الضيعة وال يليق بأستاذ مثلك أن يسهر معهم  .معلم المدرسة شخصية
محترمة " قال عمر * " فالحو الضيعة ناس طيبون " قال رئيس الخفــــر  " :وأنـــت تكلمهم كالما إذا سمعه اآلغا فسيزعل ,
وإذا زعل اآلغا  ,فاهلل ي علم ما يحدث "  .وصاح شاب من شبان الضيعة  :اسمعوا  ..من المناسب أن يأخذ أبو فياض معه هدية
لعمر ) .
. 1يعد النص السابق المأخوذ من قصة الكرز المنسي للكاتب السوري زكريا تامر أدبا واقعيا  ,ناقش صحة هذه العبارة .
 .2علل  :نصح رئيس المغفر عمر القاسم عدم الجلوس مع الفالحين .
 .3ما سبب انتقال عمر القاسم من الضيعة رغم حبه أهلها ؟
 .4قارن بين موقف عمر – عندما كان معلما – ورئيس المخفر من اآلغا .
 .5ما الهدية التي اختارها أهل الضيعة لعمر ؟
 .6ما سبب اختيار أبي فياض للقيام بواجب التهنئة لعمر القاسم ؟
 .7ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة في النص السابق ؟
 .8اذكر ثالثا من المجموعات القصصية لزكريا تامر .

السؤال الثاني  :اوّ ال  :اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة أرق على أرق  ,ثم أجب عما يليها من أسئلة :
س َّهدَة ٌ َوقَلــــــبٌ يَخ ِف ُق
صبابَ ِة أَن تَكونَ َكمـــا أُرى
َ
عيـــــ ٌن ُم َ
َجهدُ ال َ
َ
ما ال َح بَ ٌ
ش ِي ُق
رق أو ت ََرنَّــــــــ َم طائِـــــ ٌر إال اِنثَنَيــــــتُ َولي فُــــؤادٌ َ
َ
َ
أبَدًا ُ
راب البَيـــ ِن فيها يَن َعـــــق
ناز ٍل
غ ُ
أَبَني أَبينا نَحــــ ُن أهـــــــ ُل َم ِ
ض ِي ُق
ِمن ُك ِل َمن ضاقَ الفَضا ُء ِب َجي ِش ِه
َحتى ثَوى فَ َحــــــواهُ لَحــدٌ َ
َ
الم لَ ُهـــــم َحال ٌل ُمطلَـــــ ُق
رس ِإذا نودوا َكـــأَن لَم َيعلَموا
ُخ ٌ
أ َّن ال َك َ
.1ما أثر لمعان البرق على الشاعر كما يفهم من البيت الثاني ؟
 .2بم وصف الشاعر األكاسرة في البيت الخامس ؟
 .3وضح جمال التصوير في ( من كل من ضاق القضاء بجيشه ) .
 .4ما الداللة المعنوية لكلمة ( غراب ) ؟
 .5ما العاطفة المستشفة من البيت الثالث ؟
 .6ما السمة الفنية في البيت الرابع ؟
 .7علل  :يعد المتنبي أفضل الشعراء العرب  ,وشعره سائر في الناس تتناقله الشفاه كما تتناقله الكتب .
 .8ما السمة التي تميز بها المتنبي بين الشعراء العرب ؟
 .9ما المقصود بـ ( جهد الصبابة ) في البيت األول ؟
 .10على من يعود االسم الموصول المخطوط تحته في البيت الرابع ؟

ثانيا  :اكمل قوله تعالى  " :وهللا الذي ارسل الرياح "  .........الى قوله تعالى  " :ومكر أولئك هو يبور " .

