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مدة االمتحان ١ : ٣٠

الفروع األكاديميّة والمهنيّة.

التّاريخ٢٠١٧/١٢/٨ :

ملحوظة :أجب عن جميع األسئلة ،عل ًما َّ
صفحات ()٣
أن عددها ( )٥وعدد ال ّ
األول ١٨( :عالمة)
ال ّ
ســـــــــــــــــؤال ّ
ص اآلتي ،ث ُ ّم أجب ع ّما تليه من أسئلة:
اقرأ النّ ّ
ب َهب ِلي ِمن لَدُنكَ ذُ ِ ّر َّية َ
س ِميع
طيِّبَة إِنَّكَ َ
قال تعالى في سورة مريمُ " :هنَا ِلكَ دَعَا َزك َِريَّا َربَّهُ قَا َل َر ّ ِ
صدِّقا بِ َك ِل َمة
اّلل يُبَ ِ ّ
ش ُركَ بِيَحيَى ُم َ
َاء ( )38فَنَادَتهُ ال َم َالئِكَةُ َو ُه َو قَائِم يُ َ
الدُّع ِ
ص ِلّي فِي ال ِمح َرا ِ
ب أ َ َّن َّ َ
ب أَنَّى َيكُونُ ِلي ُ
س ِّيدا َوحصورا َونَ ِب ًّيا ِم َن الصَّا ِل ِح َ
ي ال ِك َب ُر
ِم َن َّ ِ
اّلل َو َ
ين ( )39قَا َل َر ّ ِ
غ َالم َوقَد َبلَغَ ِن َ
اس ث َ َالثَةَ
ب اج َعل ِلي آَيَة قَا َل آَيَت ُكَ أ َ َّال ت ُ َك ِلّ َم النَّ َ
اّلل يَف َع ُل َما يَشَا ُء ( )40قَا َل َر ّ ِ
َوام َرأَتِي عَاقِر قَا َل َكذَ ِلكَ َّ ُ
اْلبك َِار".
س ِبّح ِبالعَ ِ
أَيَّام ِإ َّال َرمزا َواذكُر َربَّكَ َكثِيرا َو َ
ي ِ َو ِ
ش ّ
)١ما الفكرة التي تتحدّث عنها اآليات؟
 )٢وضّح المقصود بالمفردات والتراكيب التالية:
أ .كلمة
ب .سيّدا حصورا
 )٣ذكرت اآليات أربع صفات للنبي زكريا ،حدّدها:
ي زكريا ً
دليًل على حمل زوجته؟
 )٤ما األمارة الّتي منحها هللا تعالى للنب ّ
ي)؟
 )٥ما الجذر اللغو ّ
ي لكلمة (العش ّ
 )٦لفظ (عاقر) يستوي فيه المذكر والمؤنث ،اذّكر الجمع من (عاقر) للمذكر والمؤنث.
 )٧ورد في اآليات أسلوب طباق ،حدّده.
 )٨ما المعنى البًلغي الّذي أفادهُ االستفهام في قوله تعالى:
"أنّى يكون لي غًلم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر".
 )٩اضبط حرف (ح) في الكلمة المخطوط تحتها في اآليات.
 )١٠ما داللة الكناية في قوله تعالى:
ً
صالحين"
"ويكلّم النّاس في المهد
وكهًل ومن ال ّ
 )١١بيّن سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة (المًلئكة).

ســــــــــــــــــؤال الثّاني ١٨( :عالمة)
ال ّ
ي ،ث ّم أجب عن األسئلة الّتي تليه:
أ .أقرأ األبيات التالية من قصيدة
ّ
(واحراه قلبي) للمتنب ّ
ب نقتس ُم
لغرته
 //فليت أنا بقدر ل ُح ّ
-١إن كان يجمعنا ُح ّ
ب ّ
 -٢يا أعد َل النّاس ّإال في ُمعاملتي  //فيك الخصام ،وأنت الخصم والحكم
 //أن تحسب الشّحم فيمن شحمه ورم
 -٣أعيذها نظرات منك صادقة
جراها ويختص ُم
 -٤أنام ملء جفوني عن شواردها //
ويسهر الخل ُ
ق ّ
ُ
 //لو ّ
أن أمركم من أمرنا أم ُم
 -٥ما كان أخلقنا منكم بتكرمة
فما لجرح إذ أرضاكم أل ُم
سركم ما قال حاسدنا //
 -٦إن كان ّ
.١وضّح المقصود بعبارة" :شح ُمهُ ورم".
 .٢في أي بيت يظهر افتخار ال ّ
شاعر بنفسه؟
 .٣ما العاطفة البارزة في البيت الثّالث؟
الرابع:
 .٤وضّح الصورة الفنّية في البيت ّ
 .٥ما مفرد كلمة (الخلق)؟
 .٦ورد في األبيات اسلوب إنشاء ،عيّنه:
 .٧ورد في األبيات طباق ،عيّنه:
 .٨على َمن يعود الضمير (هـ) في كلمة (أعيذها)؟
صحيح لحرف (غ) في كلمة (غرته) الواردة في البيت األول؟
 .٩ما الضبط ال ّ
أردن) ،لل ّ
ّ
شاعر محمود فضيل التّل.
ب .اكتب أربع أبيات م ّما تحفظ من قصيدة (وأنت ال ُحبّ يا
ســــــــــــــــــــؤال الثّالث ٨( :عالمات)
ال ّ
أّ .
قطع كل من البيتين اآلتيين ،واذكر تفعًلته والبحر المنظوم عليه:
س ْ
قيت بماء ال َمكرمات
هي كاألخًلق تنبت كالنّبات //
إذا ُ
صابها
//
وشاهدُنا الوردُ والياسمي
ن ،والمسمعاتُ بق ّ
ب .افصل بين شطري البيت التالي:
فإنّما ال ّ
شباب ظ ّل زائ ُل وبدره يو ًما ال بُدّ زائ ُل

الرابع ١٦( :عالمة)
ال ّ
ســــــــــــــــــــؤال ّ
ص اآلتي ث ُ ّم أجب ع ّما يليه من أسئلة:
أ)اقرأ النّ ّ
"تشرق الشمس ،فيصحو كل حي ،ينهض معلمو المدارس إلى مدارسهم ،وعاملو المصانع إلى
مصانعهم كالهما ِمقدام إلى عمله ،فمتى استيقظ الفؤادُ استيقظ النّشا ُ
ط ،ويعلو صوت العصافير
مطلع النّهار ،ويدنو األطفال إلى أمهاتهم ليتناولوا طعام اْلفطار ،ثم يمشي بفرح كل فرد إلى
عمله وهو يرجو من هللا التوفيق".
.١استخرج من النص ما يلي:
أ .اسم فاعل لفعل ثًلثي

ب .اسم آلة

ج .صفة ُمشبّهة

د.اسم زمان

هـ .توكيد معنوي

و .اسم شرط جازم

ص اعرابّا تا ّما.
 .٢أعرب ما تحته خط في النّ ّ
 .٣هات مصدر الهيئة من الفعل (يمشي) الواردة في النّص ،مع الضّبط التّام.
ب) ما صيغة المبالغة من الفعل (أعطى)؟
ي على األعداء"؟
ج) ما نوع البدل في عبارة" :بلدنا األردن عص ّ
سوووؤال مووون ( )٧فقووورات ،لكووول فقووورة أربوووع بووودائل ،واحووودة فقوووط صوووحيحة ،انقلهوووا إلوووى
ووون هوووذا ال ّ
د) يتكو ّ
دفتر إجابتك:
-١تأتي تفعيلة (فعو) على بحر:
د .مجزوء الرجز
ج .الرجز
ب .المتقارب
أ .الوافر
 -٢اسم المكان من الفعل (ورد):
د .ورود
ج .وارد
ب .مورود
أ .مورد
 -٣نوع النّداء في عبارة" :يا زارع البستان ،حان قِطاف ّ
الزهور"
د .مضاف
ج .شبيه بالمضاف
ب .نكرة غير مقصود
أ .نكرة مقصود
الرج ُل سعية الحاج"
س ْعية) في عبارة" :سعى ّ
 -٤جاء ال ُمشتق ( َ
د .اسم فاعل
مرة
ب .صيغة ُمبالغة
أ .صفة مشبّهة
ج .مصدر ّ
 -٥تقول أعجبني الطبيب .......
د .ذكائه
ج .ذكاءوه
ب .ذكاؤه
أ .ذكاءه
 -٦اسم الفاعل من (اتّزن):
د .اتّزان
ج .وازن
بُ .متّزَ ن
أُ .مت ّ ِزن
سبقت بحرف النّهي:
صورة الصحيحة الّتي تُكتب فيها المضارع (ترمي) إذا ُ
 -٧ال ّ
د .تر ُم
ترم
ترم
أ .ترمى
جِ .
بَ .
ســــــــــــــــــــؤال الخامس ١٣( :عالمة)
ال ّ
اكتب في واحدة من الموضوعات التّالية:

انتهت األسئلة

األستاذ أسامة التميمي ()٠٧٨٩٠٧٣٠٥٩

