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ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل /ﻡ)2
ﺍﻻسﻢ:
-----------------------------------------------------------------------------------( 18عالمة)

السؤال األول

اﻗﺮأ اﻟﻨﺺ اَﺗً ﻣﻦ وحدة (اﻟفحص اﻟطتً ﻗتل اﻟزواج ) ﺛﻢ أﺟة ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘً ﺗﻠٍﻪ .:
" إٌ انهذف انشئٍس يٍ بشَايج انفحص انطبـً قبـم انـزواج  ،هـى تخفـٍض عـذد انحـاالث
انًشضـٍت انجذٌـذة إنـى أقـصى ّ ّحذ يًكٍ  ،ونتحقٍق هزا انهذف ال بذ يـٍ تـضافش انجهـىد يـٍ
جًٍـع انجهـاث راث انعالقـت انًباشـشة  ،وقٍـاو هـزِ انجهـاث يـٍ يؤســـساث طبٍـــت  ،ووســـائم
إعاليٍـــت عبـــش انبـــشايج انتىعٍت واإلسشـــادٌت  ،وانًؤســـساث انتشبىٌـــت وانجهـــاث
انىعظٍـــت وانذٌٍُـــت باألدواس انًُىطت بها  ،وٌبقى انشخص انًقذو عهى انزواج  ،هـى انطـشف
األهـى وانعُـصش انـشئٍس فـً هـزِ انعًهٍـت  ،وهـى انـزي ٌتحًــم انتبعــاث انًشٌــشة  ّ ،ســىاء
أ كــاٌ سجــال أو ايــشأة * إر تقــع عهــى عاتقهًــا يــسؤونٍت انتــصشف بحكًــت وتبــصش ،
واختــصاس طشٌق انًعاَاة انتً قذ ٌقذس نهًا قطعها حفـاة سغـى ايتالئهـا بانـشىك  ،فـً حـال
إهًـال إجـشاء انفحـص انطبـً قبـم اإلقـذاو عهى انزواج"
 )١تٌن اﻟهدف اﻟرئٌس ﻣن ترناﻣج اﻟفحص اﻟطتً كﻣا ورد فً اﻟنص.
) 2كٌف ٌﺗﻡ ﺗحقٌق هدف اﻟفحص اﻟطتً ﻗتل اﻟزواج؟

(ﻋالﻣﺗان)
(ﻋالﻣﺗان)

 )3ﻣن اﻟذي ٌﺗحﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟٌﺔ اﻷوﻟى فً ﺗخفٌض ﻋدد اﻟحاالت اﻟﻣرضٌﺔ؟

(ﻋالﻣﺗان)

)4وضح اﻟصورة اﻟفنٌﺔ فً ﻋتارة( اختصار طريق المعاناة التي يقدر لهما قطعها حفاة رغم
(ﻋالﻣﺗان)
امتالئها بالشوك)
 )5اكﺗب ﻣعنى كﻠﻣﺔ ( المنوطة) اﻟﻣخطوط ﺗحﺗها فً اﻟنص.
)6ضع ﻋالﻣﺔ اﻟﺗرﻗٌﻡ اﻟﻣناﺳتﺔ ﻣكان اﻟنﺟﻣﺔ؟

(ﻋالﻣﺗان)
(ﻋالﻣﺗان)

)7ﻋالﻡ ٌعود اﻟضﻣٌر (اﻟهاء) فً كﻠﻣﺔ (ﻗطعها) اﻟواردة فً اﻟنص.

(ﻋالﻣﺗان)

)8ﻣا اﻟفن اﻷدتً اﻟذي ٌنﺗﻣً اﻟٌﻪ اﻟنص ؟

(ﻋالﻣﺗان)

)9ﻣا نﺗٌﺟﺔ اهﻣال اﻟفحص اﻟطتً ﻗتل اﻟزواج؟
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(  18عالمة)
السؤال الثاني:
ا)اﻗرا اﻷتٌات اﻟشعرٌﺔ ﻣن ﻗصٌدة (ٌا اتن اﻟحﺳٌنٌن) ﻟﻠشاﻋر حٌدر ﻣحﻣود ﺛﻡ اﺟب ﻋن االﺳئﻠﺔ
اﻟﺗً ﺗﻠٌها:
وبأسهم فتالقى السهل والجبل
لقد ورثت عن االباء رقتهم
نداء أمتهم يوما وال خذلوا
األردنيون قوميون ما خذلوا
كل الشموس فنو الحق متصل
يا ابن الحسينين من شمسيهما سطعت
حار والصيد والثوار والرسل
من هذه الدوحة الخضراء قد طلع األ
على بأحلى ندى في الكون تغتسل
وسوف تبقى هي األعلى وخيمتها األ
قلوبنا وعلينا تشهد المقل
في حبكم نحن صوفيون شاهدة
(ﻋالﻣﺗان)
)1ﻣا ﻣعنى كﻠﻣﺔ (اﻟصٌد) اﻟﻣخطوط ﺗحﺗها فً اﻟتٌت اﻟراتع ؟
)2ﻣن اﻟﻣقصود تاﻟحﺳٌنٌن فً اﻟتٌت اﻟﺛاﻟﺙ؟

(ﻋالﻣﺗان)

)3وضح اﻟصورة اﻟفنٌﺔ فً اﻟتٌت اﻷخٌر (فً حتكﻡ نحن صوفٌون).

(ﻋالﻣﺗان)

)4ﻣاذا ورﺙ اﻟشاﻋر ﻋن آتائﻪ كﻣا ورد فً اﻟتٌت اﻷول؟
)5ﺳﻡ اﻷﺳﻠوب اﻟﻠغوي اﻟﻣﺳﺗخدﻡ فً اﻟتٌت اﻟﺛاﻟﺙ .

(ﻋالﻣﺗان)
(ﻋالﻣﺗان)
(ﻋالﻣﺗان)

)6ﻣا اﻟﻣقصود تاﻟدوحﺔ اﻟهاشﻣٌﺔ وﻣاذا أﺛﻣرت هذه اﻟدوحﺔ؟

(ﻋالﻣﺗان)

)7ﻣا اﻟعاطفﺔ اﻟﺗً ٌﻣﺛﻠها اﻟتٌت اﻟﺛانً ؟
 )8ﻣا ﻣناﺳتﺔ اﻟقصٌدة وﺳﻡ دٌوانٌن ﻟﻠشاﻋر؟

(ﻋالﻣﺗان)

 )9تٌن اﻟخطأ اﻟﻠغوي اﻟوارد فً اﻟتٌت اﻟخاﻣس وصوتﻪ.

(ﻋالﻣﺗان)

ب)اكﺗب أرتعﺔ أتٌات ﻣن ﻗصٌدة "أ راك ﻋصً اﻟدﻣع "ﻟﻠشاﻋر أتً فراس اﻟحﻣدانً.

( 8عالمات)

السؤال الثالث:
أ)ﻗطع اﻷتٌات اﻟشعرٌﺔ اﻟﺗاﻟٌﺔ وتٌن ﺗفعٌالﺗها وتحرها:
والتمشى بواديه األراجيل
)1منه تظل حمير الوحش ضامرة
)2رد الماء ماجاءت بصفو ذنائبه
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( 16عالمة)

السؤال الرابع:
أﻗرا اﻟنص اﻟﺗاﻟً ﺛﻡ أﺟب ﻋﻣا ٌﻠٌﻪ ﻣن أﺳئﻠﺔ:

" الكتاب صديب دلكلفب ب أقب اقكيق ،ومع ذاف دمنحف َامعرفة و ِ
اكجربة ،ودلكح
ّل
متمف بو ا اعمقبو اتأصم في احيتة؛ وهومصرسة تنكقق إايف و تشكرط سنًت معينة و

درجة من

اذكتء ".ببب"

)1استخرج من النص:
أ( -ﺟﻣع ﻗﻠﺔ  -ﻣصدرا صرٌحا ﻟفعل خﻣاﺳً – صفﺔ ﻣشتهﺔ – اﺳﻡ اشارة – اﺳﻡ ﺗفضٌل –
اﺳﻡ فاﻋل ﻟفعل غٌر ﺛالﺛً -نعﺗا ﻣنصوتا )
 )2صغ ﻣن اﻟفعل( ﺗشﺗرط )اﺳﻡ فاﻋل ﻣع اﻟضتط اﻟﺗاﻡ.
)3ﻣا اﻟﻣعنى اﻟصرفً ﻟكﻠﻣﺔ ( ﻣدرﺳﺔ ) اﻟواردة فً اﻟنص؟
 )4ﻣا اﻟوزن اﻟصرفً ﻟكﻠﻣﺔ (اﻟوراﺛٌﺔ)؟
)5ﻣا نوع (ال ) اﻟواردة فً ﻋتارة (ال ٌكﻠفك) ؟
)6أﻋرب ﻣا ﺗحﺗﻪ خط.
خال)؟
خال)فً ﺟﻣﻠﺔ (ﻟﺗحقٌق ﻣﺟﺗﻣع ٍل
 )7ﻣا ﺳتب حذف اﻟٌاء ﻣن ﻣن آخر االﺳﻡ اﻟﻣنقوص ( ٍل
 )8حول اﻟﻣصدر اﻟصرٌح ( إطعاﻡ ) فً ﺟﻣﻠﺔ (اطعاﻣك اﻟفقٌر واﺟب ) اﻟى ﻣصدر ﻣؤول.
 )9تٌن اﻟﻣعنى اﻟذي أفادﺗﻪ اﻟزٌادة فً اﻟفعل (ﺗعافى ) فً ﺟﻣﻠﺔ (ﺗعافى اﻟﻣرٌض ﻣن داء أصاتﻪ)

(10عالمات)

السؤال الخامس:
أكﺗب فً أحد اﻟﻣوضوﻋات اﻟﺗاﻟٌﺔ

)1حوار تٌن صانع وﺗاﺟر ٌﺗحدﺙ كل فٌﻪ كل ﻣنهﻣا ﻋن دوره فً تناء االﻗﺗصاد اﻟوطنً.
ٌ)2ﺳﺗﻣد وطننا اﻷردن ﻗوﺗﻪ ﻣن وﻋً أتنائﻪ ووحدﺗهﻡ وﻣشاركﺗهﻡ فً اﻟﻣﺳؤوﻟٌﺔ.
)3ﻗصﺔ أﻡ كافحت فً ﺳتٌل ﺗرتٌﺔ أتنائها.
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