المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2017م /الدورة الشتوية
االمتحان المقتـــرح

المبحث :مهارات االتصال /المستوى الثالث

الفـرع :األدبـي ،العلمي ،الشرعي ،اإلدارة المعلوماتية ،التعليم الصحي
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بأن عدد الصفحات (.)3
ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ( ،)5علماً ّ
الســـــؤال األول 18( :عالمة)

اق أر النص اآلتي من وحدة (القدس في وجدان بني هاشم) ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

تشـكُل اسـتمرار تـدفق نهـر
أما عناية الملك الحسين بن طالل -طيـب ثـ ار  -بالقـدس ،فقـد اانـت
ّ
العطــاا الهاشــمي ،إذ أوالهــا عناي ـ ًة موصــول ًة؛ مدين ـ ًة ومؤسســات ومقدســات ،واعتنــب بإعمارهــا فــي عــدد مــن
ّ
قبــة جديـدة مــن األلمنيـوم المــذهب بالقبـة القديمــة بعــد
المراحـ اانــت أوالهـا ســنة 1964م ،واشـتملت اســتبدال ّ
تفاياها ،ثم جاا اإلعمار الثاني للقدس سنة 1967م ،الذي حـال االحـتالل اإلسـرائيلي دون إتمامـ  ،وفـي عـام
1969م أمر جاللت بإعادة تشاي لجنة إعمار المسجد األقصـب وقبـة الصـ رة المشـر * للمبـادرة إلـب العمـ

السريع لترميم واصالح آثار الحريق الذي أتب علب أكثر من ثلث المسجد األقصـب ومنبـر صـالح الـدين ،الـذي
فني ًة نادرًة من شب األرز المطعم بالفضة ،دون وجود مسمار واحد في .
اان تحف ًة ّ
 )1ما الخراب الذي لحق بالمسجد األقصى كما ورد في النص؟
 )2ما الفكرة الرئيسية الواردة في النص؟

(عالمتان)

(عالمتان)

 )3وضححا الصححورة الفنيححة ال حواردة فححي عبححارة( :ثــم ج ـاا اإلعمــار الثــاني للقــدس ســنة 1967م ،الــذي حــال
االحتالل اإلسرائيلي دون إتمام ).

(عالمتان)

 )4قف على ثالث صفات واردة في النص جعلت المنبر التاريخي في المسجد األقصى تحفة فنية نادرة.
 )5استخرج من النص كلمة بمعنى (اإلسراع) ،وكلمة بمعنى (منع).
 )6عالم يعود الضمير (ها) في (أوالها) الواردة في النص؟
 )7ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة؟

 )8اكتب الجذر اللغوي لكلمة (تفاياها) الواردة في النص.

الســـــؤال الثاني 18( :عالمة)

( 3عالمات)

( 4عالمات)

(عالمتان)
(عالمة)

(عالمتان)

يتبع الصفحة الثانية...

أ) اقح أر األبيححات اليححعرية اآلتيححة مححن قصححيدة (أرق علــب أرق) لليححاعر أبححي الايححب المتنبححي ،ثححم أجححب عححن األسححئلة
التي تليها:

جّربت من نار الهوى ما تنطفي
وعذلت أه العشق حتب ذقت

نار الغضا وتكـ ع ّما يحـرق
فعجبت ايف يموت من ال يعشق

الدنيا وما من معشر
نباي علب ّ
مساّية الّنفحات إالّ أّنهــــا

الدنيا فلم يتفّرقـــوا
جمعتهم ّ
وحشّي ٌة بسواهم ال تعبــــق

عّيرتهم فلقيت منهم ما لقــوا

وعذرتهم وعرفت ذنبي أّننـي

ال تبلنا بطالب ما ال يلحـــق

أمريد مث مح ّمد في عصرنـا

 )1في البيت األول موازنة بين نارين ،أيهما أقوى في نظر الياعر؟

(عالمتان)
(عالمتان)

مم يتعجب الياعر في البيت الثاني؟
ّ )2
 )3عالم يعود الضمير (هم) في (عذرتهم) الواردة في البيت الثالث؟

(عالمتان)
(عالمتان)

 )4ما الحكمة المستخلصة في البيت الرابع؟

وضا الصورة الفنية الواردة في البيت ال امس؟
ّ )5
 )6ما المعنى الذي خرج إليه النهي في عبارة( :ال تبلنا بطالب ما ال يلحـــق)؟
 )7ما الضبط الصحيا لحرف (الكا ) في (تك ) الواردة في البيت األول؟
ب) أكمل اآليات الكريمة اآلتية من قولحه تعحالى( :يـا أيهـا النـاس إن وعـد
بما يصنعون).

(عالمتان)
(عالمتان)

(عالمتان)

علـيم
إن
 ...إلحى قولحه تعحالىّ :
ٌ
(4عالمات)

الســـــؤال الثالث 8( :عالمات)
طع كالًّ من البيتين الشعريين اآلتيين ،واذكر تفعيالتهما ،وبحر كل منهما:
قّ
 )1من اان ذا مال اثير ولــم

 )2يا طيب يوم بالمروج ال ضر

يقنع فذاك الموسر المعســر

سرقتـ م تـلساً من عمري

يتبع الصفحة الثالثة...

الســـــؤال الرابع 16( :عالمة)
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اق أر النص اآلتيَّ ،
الحقيقيـة أفضـ مـن الحيـاة،
الحريـة
المستبدون من العلم أن يعـر النـاس حقيقـة أن
إن أ و ما ي اف
ّ
ّ
ّ
ّ
الجبار ،والقرآن يقول" :إّنمـا ي شـب مـن
البشرية من نبي إالّ دعا للعلم ابتغاا الوصول لعظمة
فما جاا
ّ
ّ
ّ
عباد العلماا".
 )1است رج من النص:

أ -اسم فاع لفع غير ثالثي
د -اسم تفضي

 )2أعرب ما تحت

( 6عالمات)

ب -اسماً منسوباً

هـ -مصدر لفع

ماسي

ج -صيغة مبالغة

و -مصد اًر مؤوالً

(عالمتان)

تاما.
ط إعراباً ًّ

البشرية من نبي؟
 )3ماذا أفاد حر الجر (من) في جملة :فما جاا
ّ
ّ
(المستبدون) الواردة في النص ،مع الضبط التام؟
 )4هات الوزن الصرفي لكلمة
ّ
ب) صغ مصدر المرة من الفع  :دار.

(عالمة)
(عالمتان)
(عالمتان)

ج) اكتب العدد بالحرو  :شارك في الرحلة  37طالبةً.

د) أسند الفع ( سما ) إلب ضمير الم اطبين (أنتم)؟
الســـــؤال ال امس 10( :عالمات)
اكتب في و ٍ
احد من الموضوعات اآلتية:

 -1قصة إنسان مغترب يأ ذ الحنين إلب وطن .

 -2مقالة بعنوان :التضحية في سبي الوطن شر عظيم.

 -3رسالة إلب شاب مدمن علب الم درات تح ّذر من م اطر اإلدمان.

انتهت األسئلة

العجـــوري
المعلم :عزت ّ
0788981008

(عالمتان)
(عالمة)

