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بسم هللا الرحمن الرحيم

امتحان مقترح لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2017/2016
مدة االمتحان:ساعة ونصف

المبحث:مهارات االتصال
السؤال األول (81عالمة)

اﻗﺮأ الﻨﺺ اﻵتﻲ مﻦ نص (الظلم مؤذن بخراب العمران ) ﺛﻢ أﺟﺐ عﻦ اﻷسئلة الﺘﻲ تلﻴﻪ :
وقدددده تسدددددفمو الظددددروا والمعييدددددراو ا وعمسعيددددة والعسلميدددددة والسدددد س ية ددددد و ه

دددددذا

الوفددددسم األم دددد " الشددددرلة الموعمعيددددة " واسددددعحهايك لي ددددون الرهيددددا والمددددؤامر ألوفددددم
العهالدددددة الو سعيدددددة بعسمدددددة وت وفدددددم الشدددددرلة بخسادددددة علددددد تسدددددس

المشدددددسر ة بدددددين

مؤسسدددسو الموعمدددم الرسدددمية وييدددر الرسدددمية ا لالقدددس مدددن مةولدددة الةسعددده األعلددد واللدددة
الملددددد عبدددده هللا اليددددس

ابددددن الحسددددين  ( :إن ددددل مددددوالن خ يددددر ) .وعليددددك ةدددده اسددددعحه

وفدددسم الشدددرلة الموعمعيدددة وبسشدددر تول تقسدددسمك عملدددك عليدددس ددد مهي دددة " تبدددو ادددير "
السدددد ية دددد األول مددددن ذار عددددسم  6002علدددد

يددددة ع ددددسير ددددذف الخاليددددس األم يددددة دددد

مخعلا م سلق الممل ة حةس وبسلعهريج"
 -1ما معنى كال من المفردات التالية( -المؤازر -خفير)؟
 -2ما الفن اﻷدبﻲ الذي ينتمﻲ اليﻪ النص؟
 -3عالﻡ ﺘدل ﺘﺴﻤﻴة الﺠهاز الﺸﱡرﻁﻲﱢ الﺠدﻴد ﺒـ ( الﺸرﻁة الﻤﺠﺘﻤعﻴة ) ؟
4ـ ﻤاذا ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻗول ﺠاللة الﻤلﻙ عﺒد اﷲ الﺜاﻨﻲ ( ﺇن ﻜل ﻤواﻁن ﺨفﻴر ) ؟
-5اكتب ﺛالﺛا السمات اﻷسلوبية للنص.
-6وضححا الصحححورة الفنيحححة لححﻲ ﻗحححول الكاتحححب (وﻗحححد أسححهمت الوحححروف والمتجيحححرات االﺟتماعيحححة
لﻲ والدة هذا الﺟهاز اﻷمنﻲ).
 -7ما الذي اسهﻡ لﻲ والدة ﺟهاز الشرﻁة المﺟتمعية؟
 -8ما ﺟذر كلمة( المؤازر)؟
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الﺴؤال الﺜسﻨ  81 (:عالﻤة)

تﻗرأ الﻨص اﻵﺘﻲ ﻤن ﻗﺼﻴدة (تموا عميه قريش ) للﺸاعر مصﻁفى وهبﻲ التل ،ﺜﻡ أﺠب عن
اﻷﺴﺌلة الﺘﻲ ﺘلﻴﻪ :
مو ةون إل الخيراو يعامفم

عةل وإيمسن
حمم ع ّور من ٍ

وسءو همشق إل عمسن ماعر

ولسلمس سسهو األولسن تولس

إن الحمية مس مالو عفه م

ذخر الميسمين من عليسء عه سن

والفسشميون تهرى ال س

قسلبة

إذا ع رقو األسمسء واخعل و

بأن مممم واألرهن ا وان .
سلةاه يومم إخوا س بإخوان

 -1وضا الصورة الفنية لﻲ البيت الﺛانﻲ.
 -2ما داللة ﻗول الكاتب "بأن زمزﻡ واﻷردن صنوان"؟
 -3ما داللة القصد الوارد لﻲ البيت اﻷخير؟
 -4استخرج العبارات الدالة على التأﺛر الدينﻲ.
 -5اشكل اﻷوﻁان المخﻁوﻁ تحتها لﻲ البيت الﺛانﻲ
 -6ما معنى كل من (ﻗاﻁبة – صنوان)؟
 -7عدد خصائص شعر مصﻁفى وهبﻲ التل

الﺴؤال اليسل  1 ( :عالﻤسو)
أ ) ﻗﻁﻊ ﻜالﹰ ﻤن الﺒﻴﺘﻴن الﺸعرﻴﻴن اﻵﺘﻴﻴن ،واذﻜر ﺘفعﻴالﺘهﻤا ،وﺒﺤر ﻜل ﻤﻨهﻤا.
الحمه هلل

شريد لك

من تن ي ون ل ذل

من لم يةلفس ل سك ظلمس
عل ّ ضل وم ة

ب ) حدد القالية لﻲ البيت الشعري التالﻲ :
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وإذا خسمر الفوى قلب اب

عليك ل ل عين هليل

الﺴؤال الرابﻊ( 15عالﻤة)
أ) اﻗرأ الﻨص اﻵﺘﻲ ،ﺜﻡ أﺠب عن اﻷﺴﺌلة الﺘﻲ ﺘلﻴﻪ :
( سن خسله بن الوليه تشفر قسه المسلمين ممس ك أحا عليك عمر بعض المآخذ وم فس ا سقك
من بيو المسل يير مس يرضسف أمر بك تن يحس م مول عسم مس يحس م تاير الو ه وعملك
بعه مةسسمعك يمس يملد من ةه ومعسع)
اسعخرج من ال ص :
أ :ممنوعا من الصرف
اسﻡ لاعل لفعل ﺛالﺛﻲ

مصدرا لفعل رباعﻲ
اسﻡ مكان

مصدرا مؤوال
ورف زمان

ب -ما نوع (ما) لﻲ ﻗولﻪ (لﻲ غير ما يرضاه)...؟
ج -أعرب ما تحتﻪ خﻁ
د –صوب الخﻁأ اللجوي لﻲ الﺟملة اﻵتية:
ذهبت أنا وأصدﻗائﻲ ﺇلﻲ المسﺟد سوية.
 ما وزن( المآخذ) الواردة لﻲ ﺟملة (لأحصى عليﻪ عمر بعض المآخذ)؟
 ما المعنى الصرلﻲ لكلمة( مقاسمة) لﻲ ﺟملة (بعد مقاسمتﻪ ليما يملﻙ)؟

السؤال الخسم (الععبير)
ت عب تحه الموضوعسو العسلية
 -1مقالة تبين ليها أهمية ترشيد االستهالﻙ وأﺛره على االﻗتصاد اﻷردنﻲ.
 -2مقالة تنتقد ليها االزدحاﻡ المروري ،وﻁرق معالﺟة هذه المشكلة.
 -3ﻗصة شاب ﻁموح كالا لﻲ سبيل تحقيق أهدالﻪ.
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