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اململكة األردنيّة اهلامشيّة
وزارة الرتبية والتّعليم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام /8102الدّورة الصيفية (امتحان مقترح)

مدّة االمتحان 0:22:

المبحث :اللغة  /التخصص /الفصل الثاني

ال ّيوم وال ّتاريخ 0202/5/02:

والشرعي
الفرع :األدبي
ّ

الصفحات (.)4
ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها (، )5علما بأن عدد ّ
األول
السؤال ّ
ّ

:

( 02عالمة)

أ)اقرأ النصّ اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
"إنّ المسجد األقصى فً قلوب ال ّناس ،واإلنسان المحبّ وطنه ودٌنه ٌدافع عنه بش ّتى
الوسائل ،فكم شهٌد ضحّ ى بنفسه وسقط على أسواره ّ ،
وّلل درّ ه من شهٌد حلّق فً سماء المجد
والحرٌّة ،ومن ٌدافع عن كرامته ٌنل األجر ّ
والثواب .تعتصر قلوب األمّة العربٌة ألما لما
ٌحدث فً القدس ،ولهذه المدٌنة الحزٌن مسجدها ،وعلٌنا الوقوف جانب أهلنا فً القدس وقد
ثبتوا مرفوعة رؤوسهم فال ٌتخلى عنهم إال ّ متخاذل".
ٔ-استخرج من النصّ :
أ-اسم فاعل عمل عمل فعله.
ج-كلمة حصل فٌها إعالل بالحذف .

(٘ٔعالمة)
ب-حرف جر ٌفٌد ّ
الظرفٌة المكانٌّة المجازٌّة.
د-جملة تتضمن (من ) الشرطٌّة.

هـ -جملة تتضمن (ما) الموصولٌّه.
(عالمتان)

ٕ -ما نوع اإلعالل فً كلمة(سماء )الواردة فً النصّ ؟
ٖ-اضبط آخر ك ّل من (مسجدها /رؤوسهم ) المخطوط تحتهما فً النصّ .
ٗ -ما نوع االستثناء فً جملة (فال ٌتخلى عنهم إال متخاذل )الواردة فً النصّ .

(عالمة واحدة)
(عالمتان)

ب )بٌّن عمل المصدر (تقدٌم ) فً جملة (تقدٌم ً
زٌاد هدٌّة ألمّه واجب )

(عالمتان)

ج)انسب إلى كلمة (مزٌنة) ،مع الضّبط ال ّتام

(عالمتان)

د)اختر اإلجابة الصّحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتً ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك :

(ٙعالمات)

ٔ-نوع (ال) فً جملة "اشترٌت من السّوق قمٌصا ً ال قمٌصٌن " هو:
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د-نافٌة للجنس

ج -عاطفة

ٕ-الضّبط الصّحٌح آلخر كلمة ( العهد ) فً جملة " اإلنسان حافظا ً العهد "هو :
أ-الفتحة

ب -الضّمة

السّؤال ّ
الثانً :

ج –الكسرة

د -السّكون

(ٖٓ عالمة)

أ)علّل كالً ممّا ٌأتً :

(ٗعالمات)

ٔ -ننسب إلى كلمة (كتِف ) فنقول (ك َتفًّ )
ً
مرفوعة رؤوسهم ".
ٕ-عمل اسم المفعول (مرفوعة ) عمل الفعل فً جملة "ٌعجبنً المغتربون
ب)انسب إلى كلمة (صفاء ) مع الضّبط ال ّتام .

(عالمتان)

ج) رُ ّد االسم المنسوب إلى المنسوب إلٌه فً كلمة (قصويّ )

(عالمتان)

د) وضّح اإلعالل فً كلمة (األدنٌن ).

(عالمتان)

هـ )ما نوع االستثناء فً جملة "لم أشاهد لٌلة أمس إال ّ برنامجا ً وثائق ٌّاً"؟

(عالمتان)

و)صوّ ب الخطأ فً ما تحته ّ
خط فً ك ّل ممّا ٌأتً :

(ٙعالمات)

نحويّ له كتاب مشهور ٌسمّى الكتاب .
ٔ-سٌبوٌه عالم َ
ٕ-ما جاء الطالب إال واحد
ٖ-بكم دٌناراً اشترٌت الكتاب ؟
ز)أعرب ما تحته ّ
خط فً ك ّل ممّا ٌأتً إعرابا ً تا ّما ً :

(ٙعالمات)

ٔ-أال ك ّل شىء ما خال هللا باطل.
ٕ" -بعشرتك الكرام تع ّد منهم "
ٖ" -لن ٌكرّ م فً الحفل سوى المتمٌزٌن "
ح)اختر اإلجابة الصّحٌحة فً ك ًّل ممّا ٌأتً ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ-عند إسناد الفعل (سما )إلى واو الجماعة نقول :
سموا
أَ -

بْ -
سموا

ج -سموُ ا

(ٙعالمات)
د-س َموا

ٕ -المعنى ّ
الذي ٌفٌده حرف الجرّ (على ) فً جملة "ولتكبّروا ّ
هللا على ما هداكم"
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ب -السببٌة وال ّتعلٌل

أ -االستعالء الحقٌقً
السؤال ّ
الثالث

ج-المصاحبة

د –االستعالء المجازي .

)ٖٓعالمة)

أ)بٌّن مظاهر إحٌاء ال ّشعر العربً القدٌم لدى مدرسة اإلحٌاء وال ّنهضة مع ال ّتمثٌل .
ب)عد ّد الخصائص الفنٌّة لشعر مدرسة اإلحٌاء .
المؤثرات ّ
ّ
الثقافٌّة فً شعر جماعة ال ّدٌوان.
ج)بٌّن بعض
د)اذكر ثالثة مالمح تناولها شعراء جماعة ال ّدٌوان ّ
ومثل علٌها.
هـ) كٌف نظرت جماعة أبولو إلى اإلتجاهات الشعرٌّة األخرى؟
و)اذكر اثنٌن من الموضوعات الشعرٌّة التً تناولتها جماعة أبولو مع ال ّتمثٌل.
ز)اذكر الرابطتٌن األدبٌتٌن اللّتٌن أسسهما شعراء المهجر.
ح)اذكر ثالثة موضوعات عالجهما شعر المهجر
ط)استنتج المبادئ التً نادت بها ّ
الثورة العربٌة الكبرى.
ر)لم ٌتمٌّز شعر ّ
الثورة العربٌّة الكبرى بالنبرة الخطابٌّة؟
السّؤال الرّ ابع :

(ٖٓعالمة)

أ)عرّ ف ّ
كالً ممّا ٌأتً :
المعارضات الشعرٌّة – اإللٌاذة اإلسالمٌّة
المقالة – الخاطرة – السٌّرة ّ
الذاتٌّة -ال ّشخصٌّة المحورٌّة
ب)وازن بٌن القصّة القصٌرة والرّ واٌة من حٌث ال ّشخوص والمكان ّ
والزمان.
ج)علّل كالً ممّا ٌأتً:
ٌٔ-ع ّد عنصر السّرد من أبرز عناصر الرّ واٌة .
ٕ-بلغ نجٌب محفوظ بفنّ الرّ واٌة ذروة اإلبداع .
ٖ-من شروط كاتب السٌّرة ال ّدقة والموضوعٌّة
ٗ-تع ّد المجموعة القصصٌة "أوّ ل ال ّشوط" لمحمود سٌف ال ّدٌن اإلٌرانً البداٌة الحقٌقٌة للقصّة
فً األردن
ٌ٘-كثر فً ال ّتفعٌلة استخدام الرّ مز واالسطورة.
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-ٙل ّقب فؤاد الخطٌب بشاعر ّ
الثورة العربٌّة الكبرى
 -7عبّر شعراء المهجر عن القٌم اإلنسانٌّة فً شعرهم.
-8تسمٌة جماعة أبولو بهذا االسم.
-9ابتعاد جماعة ال ّدٌوان عن شعر المناسبات والمجامالت.
د)اكتب أربعة أبٌات شعرٌّة ممّثلة لشعر ّ
الثورة العربٌّة الكبرى ،ممّا ورد فً الكتاب المقرّ ر .
هـ) اكتب أربعة أبٌات شعرٌّة ممّثلة لشعر المقاومة ،ممّا ورد فً الكتاب المقرّ ر.
الذي ّ
ٌمثله ك ّل بٌت من األبٌات اآلتٌة ،واال ّتجاه ال ّشعري ّ
الذي ّ
و)ح ّدد الموضوع ّ
ٌمثله :
قم للمعلّم و ّفه ال ّتبجٌال

كاد المعلّم أن ٌكون رسوال

أنا فً جناحك حٌث غاب مع ال ّدجى

وإن استقرّ على ّ
الثرى جُثمانً

ٌا قاسً القلب كٌف تبتعد إ ّنً غرٌب الفؤاد منفرد
وظلّت ال ّتٌنة الحمراء عارٌّة كأ ّنها وتد فً األرض أو حجر
ٌا أخً ال تمل بوجهك ع ّنً

ما أنا فحمة وال أنت فرقد

ر ّكزوا رفاتك فً الرّ مال لواء

ٌستنهض الوادي صباح مساء

لع ّل ّ
الذي ولّى من ال ّدهر راجع

فال عٌش إن لم تبق إال ّ المطامع

ح)انسب الكتب اآلتٌة إلى مؤلّفٌها:
الضّحك –زٌنب  -غربة الرّ اعً  -رحلة جبلٌّة رحلة صعبة –شجرة الفهود -أحٌاء فً البحر
المٌّت –دولة العصافٌر –كوكب الوهم –الضٌّف ّ
الثقٌل
السّؤال الخامس

ٖٓ(:عالمة) :

أ)من خالل دراستك المناهج النقدٌّة فً العصر الحدٌث أجب عن ك ٍّل ممّا ٌأتً :
ٔ-وضّح المقصود بك ّل من(المنهج النقدي – المنهج ال ّتارٌخً) فً النقد األدبً.
ٕ-علّل اعتبار ال ّتشابه بٌن المنهج ال ّتارٌخً والمنهج االجتماعً كبٌراً ،وضّح ال ّتشابه بٌن
المنهجٌن.
ٖ -ما القضاٌا األساسٌّة ّ
الثالث التً ٌتناولها ال ّنقاد فً مهمتهم فً ال ّنقد االجتماعً؟
ٗ-بٌّن مستوٌات تحلٌل العمل األدبً فً ال ّنقد البنٌوي .
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ب)من خالل دراستك مالمح الحركة النقدٌّة فً األردن أجب عن ك ٍّل ممّا ٌأتً:
ٔ-شهد عقد الستٌنٌات والسبعٌنٌات إنشاء عدد من المؤسسات التً ساعدت على تطوّ ر ال ّنقد
األدبً فً األردن اذكرها.
ٌمثل عبد القادر الربّاعً مالمح االتجاه الجمالً فً النقد األدبً فً النصف ّ
ٕ-علّل ّ
الثانً من
القرن العشرٌن.
ج)أجب عن ك ٍّل ممّا ٌأتً :
ٔ-بٌّن ال ّتورٌة فً قول ال ّشاعر:
ولً من اللّحظ سهما ً

به نموت ونبال

ٕ -ح ّدد لفظً السجع فً قول أحدهم حٌن زار مدٌنة البتراء :
"مرسومة فً الصّخر ،وموسومة بالفخر"
د)اختر اإلجابة الصّحٌحة فً ك ٍّل ممّا ٌاتً ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك :
ٔ-المحسّن البدٌعً فً ما تحته ّ
خط فً قوله تعالى ":قال تعالىٌ" :كاد سنا برقه ٌذهب
باألبصارٌ ،قلب هللا اللٌل والنهار إنّ فً ذلك لعبرة ألولى األبصار".
أ-ر ّد العجز على الصّدر

ب-الجناس ال ّتام

ج –الجناس ال ّناقص

د –السّجع

ٌمثل المحسّن البدٌعً ال ّتورٌة فً قول بدر الدٌن ّ
ٕ -اللّفظ الذي ّ
الذهبً:
وربوع كم وجدنا طٌبها
أ--طٌبها

ب-الخزامى

حٌن ضاع الشٌخ فٌها والخزامى
ج -ال ّشٌخ

د-ضاع

دعواتً للجمٌع بالتفوّ ق
أكرم أبو السٌّد
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