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بسم هللا الرحمن الرحٌم

امتحان مقترح لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2016/2015
هدج االهتﺣاى:ساعح ًّصف

الهتﺣث:هِاراخ االتصال
السإال األول ( 18عالمة)

اﻗﺮأ الٌﺺ اَتً هي ًص (الظلم مإذن بخراب العمران ) ﺛن أﺟة عي اﻷسئلح الﺘً تلٍَ :
( وال تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من ٌد مالكه ،من غٌر عوض وال سبب كما هو
المشهور ،بل الظلم أعم من ذلك ،وكل من أخذ ملك أحد ،أو غصبه فً عمله ،أو طالبه بغٌر حق ،او
فرض علٌه حقا لم ٌفرضه الشرع فقد ظلمة  ،فجباة األموال بغٌر حقها ظلمة  ،والمعتدون علٌها ظلمة
 ،والمنتهبون لها ظلمة ،والمانعون لحقوق الناس ظلمة ،ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب
العمران ،الذي هو مادتها * إلذهابه اآلمال من أهله ،واعلم أن هذه الحكمة المقصودة للشارع فً
تحرٌم الظلم،هو ما ٌنشا عنه من فساد العمران وخرابه،وذلك مإذن بانقطاع النوع البشري ،وهً
الحكمة المراعٌة للشرع فً جمٌع مقاصده الضرورٌة الخمسة من حفظ الدٌن والنفس والعقل والنسل
والمال* فلما كان الظلم كما رأٌت مإذنا بانقطاع النوع لما أدى إلٌه من تخرٌب العمران كانت حكمة
الخطر فٌه موجودة وأدلته من القران والسنة كثٌرة)....
 - 1عدد أًّاع الظلم الّاردج فً الًص.
 - 2كٌف فسر الكاتب تﺣرٌم هللا ستﺣاًَ ّتعالى الظلم؟

 - 3تٌى الهقصّد ب(ّتال –هإذى -ﺟتاج)
 - 4ها عالﻗح الظلم تالﺣفاظ على الًّع التشري؟

 - 5أشكل ﺣرف الﺟٌم فً (ﺟتاج) العٌى فً (العهراى)
 - 6ها عالهح الترﻗٌم الهًاستح هكاى الًﺟهح؟

 - 7ها ﺟذر كل هى الكلهاخ اَتٌح

(ﺟتاج) (عائد)؟

 - 8علل ًدرج الصّر الفًٌح عًد اتى خلدّى
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أﻗرأ الٌص اَﺘً وى ﻗﺼٍدج ( غرٌب على الخلٌج) للﺸاعر تدر شاكر السٌّاب ،ﺜم أﺠب عى
اﻷﺴﺌلح الﺘً ﺘلٍَ :
باألمس حٌن مررت بالمقهى ،سمعتك ٌا عراق ...
وكنت دورة اسطوانة
تكور لً زمانه
هً دورة األفالك من عمريّ ،
فً لحظتٌن من الزمان ،وان تكن فقدت مكانه
هً وجه أمً فً الظالم
وصوتهاٌ ،تزلقان مع الرإى حتى أنام
وهً النخٌل أخاف منه إذا ادله ّم مع الغروب
ّ
فاكتظ باألشباح تخطف كل طفل ال ٌإوب
من الدروب
وهً المفلٌّة العجوز وما توشوش عن حزام
وكٌف شُقّ القبر عنه أمام (عفراء) الجمٌلة
فاحتازها  ..إال جدٌلة

 - 1ها هعًى كل هى الهفرداخ التالٌح (ٌتزلقاى – ادلِم – اﺣتازُا –ٌإّب -اكتظ)؟
 - 2ها الذكرٌاخ التً استعادُا الشاعر فً ُذا الهقطع؟

 - 3لم لﺟؤ الشاعر إلى ُذٍ الذكرٌاخ فً ُذٍ القصٌدج؟
 - 4ها الطرٌقح التً كاًخ اﻷم تًّم فٌِا طفلِا؟

ّ - 5ضﺢ الصّرج الفًٌح فً ﻗّل الشاعر(ّكًخ دّرج اسطّاًح)
 - 6اذكر اﺛًٌى هى الدّاٌّى الشعرٌح للشاعر تدر شاكر السٌاب .

 - 7تم رهز الشاعر إلى األم فً القصٌدج؟
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أ ) ﻗطع ﻜالﹰ وى الثٍﺘٍى الﺸعرٍٍى اَﺘٍٍىّ ،اذﻜر ﺘفعٍالﺘِواّ ،ثﺤر ﻜ ّل وٌِوا.
من لم ٌقلها لنفسه ظلما

الحمد هلل ال شرٌك له

علً فضل ومنة
ّ

من أن ٌكون لنذل
ب ) ﺣدد القافٌح فً التٌخ الشعري التالً :

فعلٌه لكل عٌن دلِل ْيٌل ُ

وإذا خامر الهوى لب صب
الﺴإال الراتع( 15عالوح)
أ) اﻗرأ الٌص اَﺘً ،ﺜم أﺠب عى اﻷﺴﺌلح الﺘً ﺘلٍَ :

( كان خالد بن الولٌد أشهر ادة المسلمٌن فً زمانه،فؤحصى علٌه عمر بعض المآخذ ومنها انفا ه
من بٌت المال فً غٌر ما ٌرضاه ،فؤمر به أن ٌحاكم فً مجلس عام  ،كما ٌحاكم أصغر الجند،وعزله
بعد مقاسمته فٌما ٌملك من نقد ومتاع)
استخرج من النص :
أ :ههًّعا هى الصرف
اسم فاعل لفعل ﺛالﺛً

هصدرا لفعل رتاعً
اسم هكاى

هصدرا هإّال
ظرف زهاى

ب -ها ًّع (ها) فً ﻗّلَ (فً غٌر ها ٌرضاٍ)...؟
ﺝ -أعرب ها تﺣتَ خط
د –صّب الخطؤ اللغّي فً الﺟهلح اَتٌح:
ذُتخ أًا ّأصدﻗائً إلً الهسﺟد سٌّح.
 ها ّزى( الهآخذ) الّاردج فً ﺟهلح (فؤﺣصى علٌَ عهر تعض الهآخذ)؟
 ها الهعًى الصرفً لكلهح( هقاسهح) فً ﺟهلح (تعد هقاسهتَ فٌها ٌهلك)؟

السإال الخامس (التعبٌر)
أكتب فً أحد الموضوعات التالٌة
 - 1هقالح تتٌى فٌِا أُهٌح ترشٌد االستِالك ّأﺛرٍ على االﻗتصاد اﻷردًً.
 - 2هقالح تًتقد فٌِا االزدﺣام الهرّري ّ،طرق هعالﺟح ُذٍ الهشكلح.
 - 3ﻗصح شاب طهّﺡ كافﺢ فً ستٌل تﺣقٌق أُدافَ.
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