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اإلجابة عنامتحانمهارات االتصال  /نموذج (أ) /المستوى الثالث  /السبت2015/11 /28
السؤال األول  18( :عالمة)
أ .1 -شبّه الكافر باألعمى بجامع الظالم وعدم الهداٌة ،وشبه المؤمن بالبصٌر بجامع النور والهداٌة.
.2أ -األصنام ال تسمع دعاء الكافرٌن؛ النها جمادات .
ب -األصنام إذا سمعت دعاء الكافرٌن ال تستجٌب لهم .
ج -األصنام ٌوم القٌامة تتبرأ منهم ،ومن عبادتهم لها  (.التسمع ،ال تستجٌب ،وتتبرّأ) .
 .3الداللة المعنوٌة للفقر المبالغة فً الحاجة إلى هللا فً ك ّل شًء ،فً كل األحوال .
الداللة المعنوٌة للغنى غنى هللا عن جمٌع الناس فً ك ّل األحوال .
 .4لتذكٌرهم بنعم هللا الكثٌرة علٌهم؛ فهم المحتاجون إلٌه فً ك ّل األحوال .
 .5الداللة  :عدل هللا ،وهللا ال ٌؤاخذ نفسًا بغٌر دنبها .
ٌ .6ذهبكم ٌ :هلككمٌ ،فنٌكم عزٌز  :صعب تزكى :طهر نفسه من أدناس المعاصً .
َ .7مثل (الفتحة) ٌُ ،حمل (الضمة) .
 .8الرسول محمد علٌه الصالة والسالم .
 .9لذكرهذا االسم الجلٌل ،والنعت الجمٌل فً طلٌعتها ،لما فً هذا الوصف من الداللة على االبداع ،ولما
فٌه من التصوٌر الدقٌق .
 .10نبأ
ب -أكمل اآلٌات الكرٌمة بدون أخطاء إمالئٌة ،لُغوّ ٌة ،ونحْ وٌة ،وبدون تحرٌف ،أو تقدٌم أو تأخٌر .

السؤال الثاني 18( :عالمة)
أ .1 -اسم الدٌوان  :سماء اخرى
 .2الصباح  :اإلسالم والهداٌة ،لٌل  :الكفر والضالل .
 .3شبه الشاعر فروة بالجبل الشاهق ٌتحدّى سلطة قٌصر الروم ،كما شبه الموت بإنسان ٌنتقً وٌختار .
 .4الن الرسول علٌه السالم والّه أمر الغساسنة ٌدعوهم إلى اإلسالم ،فأطاع أمر الرسول علٌه السالم
بأمانة ووفاء ( .من معانً الولً  :ك ّل من وُ لّى أمرً ا وقام به)
 .5القصٌدة من نصوص المكان التً تتغنى بالتراب الوطنً وأصالته فً الماضً والحاضر ،وقد كانت
ضانا موضوعا للقصٌدة؛ لما تتمتع به من جمال الطبٌعة ،وامتداد فً التارٌخ العربً المشرق .
 .6شعشع  :لمع ،انتشر همام  :السٌّد الشجاع السخًّ من الرجال .
 .7كلما سال جرح فً فلسطٌن بسبب االحتالل اإلسرائٌلً ،لم ٌنم فً الجنوب األردنً شجاعٌ ،قلقا علٌها .
(البٌت إشارة إلى قوة جنوب األردن ،وانتصاره لفلسطٌن تجسٌدا للوحدة والتأخً بٌنهما) .
1

حواري الثقافي
مجموعة مركز فارس ّ
( فرع جبل عمان / 4641421 :فرع تالع العلي / 5562469 :فرع أبو نصير )0787800504

فً البٌت شبه فلسطٌن جرٌحا بحاجة إلى إسعاف وعالج ،وشبه الجنوب األردنً (ضانا) بالطبٌب الذي
ٌُضمد جراح فلسطٌن .
 .8مشاعر الوحدة العربٌة والقومٌة (عاطفة قومٌة) .
بٌ -كتب الطالب أربعة أبٌات كتابة صحٌحة بدون أخطاء إمالئٌة ،لُغوٌّة ،ونحْ وٌة ،وعلى الطالب أن
ٌكتب بداٌة الصدر ونهاٌته ،وبداٌة العجز ونهاٌته كتابة صحٌحة .

السؤال الثالث  8( :عالمات)
 - - .1ب  - - /-ب  /-ب ب -
مستفعلن مستفعلن فعِلن
بحر السريع .
 .2ـ ب ب  - - /-ب - - - /-
مستعلن مستفعلن مستفعل
بحر الرجز التام .

  -ب  - - /-ب  /-ب ب–مستفعلن مستفعلن فعِلن
ب – ب  - - /-ب - - - /-
متفعلن مستفعلن مستفعل

السؤال الرابع  16( :عالمة)
أ .1 -استخرج من النص :
أٌ -جرؤ (فعله خماسً تجرّأ) ،أو استجابة (فعله سداسً استجاب) ،أو تعلٌم (فعله رباعً َعل ّم)
ب -أشكال ج -مساوىء د -مكروه هـ  -عواقبه وخٌمة و -اسوأ .
 .2أعرب :
تجرؤ  :مبتدأ مُؤ ّخر مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
جمٌعًا  :حال منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .
استجابة  :مفعول ألجله منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .
ْ ٌَ .3ف َتعلوا (الماضً  :بعد) .
ُ .4تفسد (فعل مضارع مزٌد ،الماضً أفسد ،والجذر  :فسد) .
اسم مرّة  :إفسادة  ،اسم فاعل  :مُفسِ د .
ٌ
ُ
وستة وخمسون ٌومًا .
ثالثمائة
 .5فً السن ِة
 .6كم  :االستفهامٌة .
 .7عٌّرتهم  :التكثٌر ،والمبالغة .
 .8المصدر المؤول (أن أعلّم –تعلٌم) فً محل رفع خبر المبتدأ (عملً) .
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 .9المبنى الصرفً  :األولى  :اسم مفعول ،الثانٌة  :اسم فاعل .

السؤال الخامس  10( :عالمات)
ُتو ّزع العالمة كما ٌأتً :
 .1األفكار  :تسلسلها ،ترابطها ،جدتها ،مناسبتها للموضوع.
 .2األسلوب  :قوّ ة التراكٌب ،توظٌف الخٌال ،مراعاة الشكل الفنً للموضوع ،األدلة على مضمون
الموضوع .
 .3سالمة اللغة،مراعاة عالمات الترقٌم ،وضوح الخط ،النظافة ،وعدم التشطٌب .

(انتهت اإلجابة)

حواري
فارس ّ
حواري
سنان ّ
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