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د س
مدة االمتحان30 : 03 :
اليوم والتاريخ :االثنين 1308/0/ 01

ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ( )5علمًا بأن عدد الصفحات (.)3
الســــــــــــــــــــؤال األول :
اقرأ النص اآلتي من وحدة ( صناعة السرور ) ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
ور َح ْولَهَُ .وجُ ْز ٌء َك ِبيرٌ م َِن
صاعِ بَِ ،و َي ْخل َِق السُّرُ َ
ب على ال َم َ
ان أنْ َي َت َغلَّ َ
" َو َمع هذا ُكلِّ ِه َففِي اسْ ت َِطا َع ِة اإل ْن َس ِ
ِيل أ َّنا َن َرى في ُّ
ْ
الوحِدَ ِة
الظرُوفِ الواَحِدَ ِة واألسْ َر ِة ال َواحِدَ ِة واأل َّم ِة َ
ور َيرْ ِجعُ إلى ال َفرْ ِد َن ْفسِ هِِ ،بدَ ل ِ
اإلخ َف ِ
اق في َخ ْل ِق السُّرُ ِ
َمنْ َيسْ َتطِ ي ُع أنْ َي ْخل َِق مِنْ ُك ِّل َشيْ ٍء ُسرُورً اَ ،وإلى َجان ِِب ِه ُ
أخوهُ الذي َي ْخل ُِق مِنْ ُك ِّل َشيْ ٍء حُ ْز ًنا؛ َف ْال َعا ِم ُل ال َّش ْخصِ يُّ ـــ ال
ك ـــ لَ ُه َع ٌ
العالَ ِم،
ش ّ
جيٌّ وهو ك ُّل َ
يجا ِد َ
القة َك ِبيرةٌ في إِ َ
ار ِ
ِالن ْاث َن ِ
الجوِّ الذي ُي َت َن َّفسُ ِم ْنهُ؛ ففي ال ُّد ْن َيا َعام ِ
انَ :عا ِم ٌل َخ ِ
ف على األ َقلّ؛ ً
وإذا َفرُ جْ َحانُ َك َّف ِت َها َق ِريبُ
ب ال ِّنصْ َ
الع َوام ِِل ،فاجْ َت ِهد أنْ َت ْك َس َ
ُك نِصْ فُ َ
ُك؛ َف َن ْفس َ
وعا ِم ٌل دَ ا ِخلِيٌّ وهو َن ْفس َ
َ
ف َ
ور ِه ِب َم َشاعِ ِر َك؛ َف ِهي الّتي ُتلَوِّ ُنهَُ ،و ُت َج ِّملُ ُه
العالَ ُم ال قِي َم َة لَ ُه بال ّنس َب ِة إلي َ
اآلخ َر وهو َ
ال ،ب ْل إنَّ ال ِّنصْ َ
االحْ ِت َم ِ
ك إال ّ ِبمُرُ ِ
ُورْ ،
فال َعالَ ُم َ
ت َسمْ َع َك ،وأَعْ ْ
دَد َ
ت َع ْي َن َكَ ،وأرْ َه ْف َ
ْأو ُت َقبِّحُ هُ ،فإذا َجلَ ْو َ
اع ُل َم َع َن ْفسِ َك َف َي ُكونُ
ار ِجيُّ َي َت َف َ
الخ ِ
ت َم َشاعِ َر َك لل ُّسر ِ
ور ْ
ضا َءةِ؛
صابي َح ال َكهْرُ َبا ِء في القُ ْد َر ِة على اإل َ
اخت َ
اس َي ْخ َتلِفُ َ
سُرُ ورً ا .إ ّنا لَ َن َرى ال َّن َ
ِالف َم ِ
ون في القُ ْد َر ِة على َخ ْل ِق السُّرُ ِ
ُ
ْ
الح َفالتِ،
اح َ
اح ال َّن ْو ِمَ ،و ِم ْنهُم ذو القُ ْد َر ِة ال َها ِئلَ ِة كمِصْ َب ِ
اح المُحْ َت ِر ِقَ ،و ِم ْنهُم المُضِ ي ُء ِب َق ْد ٍر كمِصْ َب ِ
َف ِم ْن ُه ْم المُظلِ ُم كالمِصْ َب ِ
اس. ".
اح َق ِويٍّ ُينِي ُر لِ َن ْفسِ َ
ضع َ
ك إنْ َ
اح َ
َف َغيِّرْ مِصْ َب َ
ك َولل َّن ِ
ُفَ ،واسْ َتعِضْ َع ْن ُه ِبمِصْ َب ٍ

 .1اذكر العوامل التي تحقق السعادة لإلنسان التي ذكرها الكاتب.
 .2كيف يهيئ اإلنسان نفسه للسعادة ،كما جاء في النص.
 .3اذكر السبب في اإلخفاق في خلق السرور ،كما يراه الكاتب.
 .4ما هي النصيحة التي يقدمها الكاتب في ال ّنصّ .
 .5ما داللة قول الكاتب (فغير مصباحك إن ضعف) ،الواردة في ال ّنصّ .
 .6ما الجذر اللغوي لكلمة (استعض) الواردة في ال ّنصّ ؟
 .7ما الوظيفة اللغوية لكلمة (الهائلة) الواردة في ال ّنصّ ؟
 .8وضّح الكناية في قول الكاتب (منهم ذو القدرة الهائلة كمصباح الحفالت) ،الواردة في ال ّنصّ .
 .9وضّح الصورة الفنية في قول الكاتب (في استطاعة اإلنسان أن يتغلب على المصاعب)
يتبع الصفحة الثانية .........

الصفحة الثانية
الســــــــــــــــــــؤال الثاني :
أ .اقرأ األبيات الشعرية اآلتية من قصيدة ( واحر قلباه ) للشاعر المتنبي ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
1

ـــــــر َق ْل َبا ُه ِم َّمـنْ َق ْل ُبـــــ ُه َ
ش ِبــــــــ ُم
واح
َّ
َ
ســـــــدِي
َمالـــي أ ُ َك ِّتــ ُم ُح ًّبا َقــــدْ َبرى َج َ

س َقــــــــ ُم
َو َمنْ ِب ِج ْسمِي َوحالِــــي عِ ْنـــــدَ ُه َ
س ْيـــــ ِ
ف الدَّ ْولَ ِة األ ُ َمـــــــــ ُم
ــــب َ
َو َتدَّ عِي ُح َّ

3

اس إال في ُم َعا َملَتِــــــــــي
يا أَ ْعـــــدَ ل َ ال َّن ِ

4

ــــــاع أخــي ال ُّد ْنيا ِب َناظِ ـــــــ ِـره
َو َما ا ْنتِ َف
ُ

ت َ
ِصا ُم َوأَ ْن َ
الح َكـــــــــ ُم
صــــ ُم َو َ
الخ ْ
فِي َك الخ َ
اس َت َو ْت عِ ْنـــــــدَ هُ األَ ْن َوا ُر وال ُّظلَــــــــــ ُم
إذا ْ

5

أنا الذي َن َظ َر األَ ْع َمـى إِلى أَدَبِـــــــــــــي

َوأَ ْس َم َع ْ
ص َمــــــــــ ُم
ـــــت َكلِ َماتِي َمنْ بِـــــ ِه َ

2

ِ .1م َّم يشكو الشاعر كما يظهر في البيت األول؟
 .2بيّن سبب ضعف ال ّشاعر ،كما يظهر في األبيات.
 .3بيّن جمال التصوير في البيت الثالث؟
 .4وضّح الحكمة الواردة في البيت الرابع؟

 .5وضح العاطفة في البيت الخامس.
 .6م ّم يتعجب ال ّشاعر في البيت الثاني؟
 .7بدا ال ّشاعر لب ًّقا مؤدَّ ًّبا في عتابه ،وضح ذلك في ضوء البيت الثاني.
ب .اكتب من قوله تعالى في سورة آل عمران (ذرية بعضها من بعض) إلى قوله تعالى (بغير حساب).
الســــــــــــــــــــؤال الثالث :
أ .قطع كالًّ من البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما.
صحونٌ ُتساف ُِر فيها ال ُعيونُ
ُ
1
صار هِالالًّ نا ِحالًّ
 2وال َبدْ ُر َقدْ
َ

طارها
َو َت ْح َ
ســـــــ ُر من ُب ْعــــ ِد أَ ْق ِ
آخر ال َّ
ص ْب ِح اختلَ ْط
ش ْه ِر وبال ُّ
في ِ

ب .افصل الصدر عن العجز في البيت الشعري اآلتي:

َ
ارها
وقب َُّة م ُْلكٍ كأنَّ ال ُّنجو َم ُت ْفضِ ي إليها بأسْ َر ِ
ج .امأل الفراغ بالكلمة المناسبة مما يلي البيت؛ ليستقيم الوزن العروضي والمعنى:
صواب
َف َهلْ َت َر َك الجمال ُ ل ُه
ب
و ُي ْسأَل ُ في  .................ذو صوا ٍ
ُ
● المُشكلة.

● الموضوع.

● الحوادث.

● الرَّ ْأيِ.

ج

يتبع الصفحة الثالثة .........

الصفحة الثالثة
الســــــــــــــــــــؤال الرابع :
 .1اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
" العمل الصالح َم ْخ َر ُج اإلنسان إلى الخلود ،فمن يعمل صالحً ا َ
يلق النتيجة أمامه ،فهو مفتاح لكل األبواب المغلقة ،وله
قوّ ة خارقة في كسب محبّة ال ّناس وتقوية العالقات كلّها مهما كانت ،لذا ُكنْ َح ِذرً ا في تصرفاتك فهذه ال ّتصرّ فات تد ّل عليك
وحدك ،فكن جزءًا رئيسًا في مجتمعك ".
أ .استخرج من النص:
 .1اسم فاعل لفعل ثالثي

 .2اسم مفعول لفعل غير ثالثي.

 .3صيغة مبالغة .4 .كلمة همزتها همزة وصل

ب .أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما.
ج .حلل أسلوب الشرط في جملة (فمن يعمل صالحًا يلق النتيجة أمامه) إلى عناصره.
جزءا) الواردة في ال ّنصّ .
د .علل سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلمة ( ًّ
.2

يتكوّ ن هذا السؤال من ( )3فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
ورمز اإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
أ .اسم المرة من الفعل (رحم) هو:
َ .1رحْ َمة.

ِ .3رحْ َمة.

َ .2رحْ َمة واحدة.

َ .4رح َم ُة هللا.

ب .عالمة إعراب الفعل المضارع (يرعى) في جملة (دائ ًّما ما كان األب يرعى أبناءه) هي:
 .1الضمة المقدرة.

 .2الضمة الظاهرة.

 .3الفتحة المق ّدرة.

 .4الفتحة الظاهرة.

ج .اسم المفعول من الفعل (انصرف):
ص ِرف عنه.
ُ .1م ْن َ

ص َرف عنه.
ُ .3م ْن َ

ص َرف.
ُ .2م ْن َ

الســــــــــــــــــــؤال الخامس :
 .1اكتب في واحد من الموضوعات اآلتية:
أ .األسرة اللبنة األولى في تكوين مجتمع سليم.
ب .اإلنسان أساس سّعادة نفسه.
ج .قصّة شاب لم تمنعه اإلعاقة من مواصلة دراسته الجامعيّة.
 .2اذكر ثالثة من موضوعات الرسالة الشخصية.

انتهت األسئلة

َ .4مصروف عنه.

اإلجابة النموذجية نموذج رقم ()1
السؤال األول:
. .1





العامل الخارجي :وهو ك ّل العالم.

العامل الدّاخلي :وهو نفس اإلنسان.

يهيِّئ اإلنسان نفسه للسّعادة بأن :يتغلّب على ك ّل المصاعب التي تواجهه ،ويخلق السّرور حوله.
السبب في اإلخفاق في خلق السّرور عائد إلى :الفرد نفسه.
أن يحاول اإلنسان كسب نفسه فهي تع ّد نصف العوامل التي تجلب السّرور والسّعادة لإلنسان.
تد ّل على ضرورة أن يغيّر المرء من حياته ال ّنفسيّة ويبحث عن أسباب السّرور كلّما افتقدها.
عوض.
العظيمة  /الكبيرة
كناية عن القوّ ة
ّ
صوّ ر المصاعب بالعدوّ الذي يتغلب عليه اإلنسان.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

السؤال الثاني:
أ.

جفاء سيف الدّولة وبرود قلبه ،ومن َس َقم أل ّم به وأح ّر قلبه نتيجة هذا الجفاء.
المبالغة في كتمان حبّه لسيف الدّولة.
شبّه سيف الدّولة بالحكم والخصم في آن واحد.
ّ
والظلمة ،فأيّ نفع له في بصره.
إذا لم يميّز اإلنسان البصير بين ال ّنور
الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بشعره.
يتع ّجب ال ّشاعر من :كتمان ح ّبه لسيف الدّولة وادّعاء ال ّناس الحبّ لسيف الدّولة.
عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا الحُبّ الّذي أبرى جسده وأنحله وهو كاتم له ،ليتج ّنب ال ّتملّق في حبّه كما يدّعيه غيره ،بقلوب غير خالصة ،ونيّات
غير صادقة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ب.
                                      
                               
                     

السؤال الثالث:
أ.0.

أ.1.

صُحونٌ ُتسافِ ُر فيها العُيونُ
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب
َفعُولُنْ َ /فعُو ُل َ /فعُولُنْ َ /فعُو ُل

َ
طارها
َو َتحْ َس ُر من بُعْ ِد أ ْق ِ
ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ
َفعُو ُل َ /فعُولُنْ َ /فعُولُنْ َ /فعُو

حالً
والب َْد ُر َق ْد صارَ هِالالً نا ِ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ  /مُسْ َت ِعلُنْ  /مُسْ َت ْف ِعلُنْ

ْح اخت َل ْط
آخر ال َّشه ِْر وبال ُّ
في ِ
صب ِ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ  /مُسْ َت ِعلُنْ  /مُسْ َت ْف ِعلُنْ

وقبَّةُ ُم ْل ٍك َّ
كأن النُّجو /

ب.
ج .الحوادث.
السؤال الرابع:
.0
أ .0 .الصّالح  /صالحً ا  /خارقة .1 .المغلقة.

المتدارك  /الخبب

تام الرّجز

ارها
م تُ ْف ِ
ضي إليها بأسْر ِ

 .0حذرًا .4 .العمل /الصالح /الخلود /المغلقة /النتيجة  /التّصرّفات /النّاس /العالقات
ب .يلقَ :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ،جواب الشرط.
ج .أداة الشرط :م ْن (جازمة)  /فعل الشرط :يعمل  /جواب الشرط :ي ْلق.
د .ألنّها همزة متط ّرفة في كلمة منوّنة بتنوين النّصب والحرف الذي قبلها من الحروف التي ال يمكن وصله بما بعده.

.1
ج
.1رحمة واحدة

د
ّ
.0الضمة المقدرة

هـ
ٌ
ُ .0م ْنصرف عنه

السؤال الخامس:
أ.

.

.1

األفكار ،وتشمل :الوضوح والتسلسل ,والترابط  ,ومناسبتها للموضوع ،وبروز شخصية
الطالب ووجهة نظره.
األسلوب ،ويشمل :سالمة األلفاظ والتراكيب ,واستخدام أكثر من أسلوب.
النظافة والترتيب ووضوح الخط ,واألخطاء اإلمالئية والنحوية ,واستخدام عالمات الترقيم.

.2
.3

ب.
العتاب  ،التهنئة  ،االعتذار  ،العزاء ،اإلهداء  ،الشكر.

بسـم هللا الرحمــن الرحيــم

)2( منوذج مقرتح

ّ
النبيل يف اللغة العربية
حممد نبيل العمري

 الدورة الشتوية/ 1028 امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعام
د س
30 : 03 :مدة االمتحان
1308/0/ 01  االثنين:اليوم والتاريخ

.  اللغة العربية:المبحــــث
. الفروع المهنية:الفـــــــرع

.)3( ) علمًا بأن عدد الصفحات5(  أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها:ملحوظة
: الســــــــــــــــــــؤال األول
:اقرأ النص اآلتي من سورة (آل عمران) ثم أجب عن األسئلة التي تليها
               "
           
       
   

     

         

            

                    
                 
                   
                   
      

. بين صفات مريم عليها السالم كما جاءت في اآلية األولى.1
. بين أمر هللا لمريم عليها السّالم في اآلية الثانية.2
. خاطبت اآلية الكريمة الثالثة سيدنا محمد ــ صلى هللا عليه وسلّم ــ علل ذلك.3
. اذكرها، تعرض اآليتان الرابعة والخامسة أمور خارقة للعادة.4
. بيّن كيف استقبلت مريم عليها السالم البشارة بعيسى عليه السالم.5
 ما الجذر اللغوي لكلمة (اصطفاك) الواردة في ال ّنصّ ؟.6
. استخرج من اآليات ما يدل على تكليف عيسى عليه السالم بالنبوة.7
. وقوله (بكلمة منه) الواردة في اآليات، ) بيّن داللة قوله تعالى (بإذن هللا.8
) ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في قوله تعالى (أنى يكون لي ولد.9

......... يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية
الســــــــــــــــــــؤال الثاني :
أ .اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من قصيدة ( سأكتب عنك يا وطني ) للشاعر محمود فضيل التل ثم أجب عن األسئلة
التي تليها:
ُك ْقد زرعْ َ
ت به
تراب َ
بذور ال ُحبِّ خالد ًة إلى األ َبد
َ
لتعلو في سمائ َك أجم ُل الرّ ايات
َ
َّ
رم ُز الفخر واإليمان والظ َفر
فما أحسسْ ُ
ت في يوم
ْ
بأ ِّني ك ْن ُ
ت مُغ َتربًا
أل َّن َك ل ْم تفار ْقني
كما روحي تنادمُني
كما ظلِّي تسي ُر معي
َ
فأنت ال َّدا ُر يا أردنُّ أسك ُنها وتس ُكنني
ْ
رأت َس َك ًنا
فروحي ما
اك يا وطني
اك  ...س َو َ
س َو َ
 .1ماذا يقصد الشاعر بقوله (فروحي ما ْ
رأت َس َك ًنا  ....سِ َوا َك  ...سِ َوا َك يا وطني)
 .2بيّن السمة الفنية التي تظهر في قول الشاعر ( َ
فأنت الدَّ ا ُر يا أردنُّ أسك ُنها وتس ُكنني).

 .3بماذا زرع الوطن في رأي الشاعر؟ وما هي ثمرة هذا الزرع؟
 .4وضّح الصورة الفنية في قول الشاعر (كما روحي تناد ُمني).
 .5ما العاطفة التي تشيع في األسطر الشعرية السابقة.
 .6استخرج من ال ّنصّ كلمة بمعنى (التعالي واألنفة و الكبرياء).
 .7إال َم رمز ال ّشاعر بكلمة (الرايات) الواردة في األسطر الشعريّة.
 .8يظهر تعلق ال ّشاعر بوطنه األردن .ما الذي زاد من تعلقه به.
 .9يرى ال ّشاعر أ ّنه بعيد وقريب عن وطنه في الوقت نفسه ،وضح ذلك.
 .11استخرج من ال ّنص ما يدل على رفض الشاعر فكرة االغتراب النفسي.
 .11اذكر اسم الديوان الذي أخذ منه ال ّنصّ .
ب .اكتب أربعة أبيات من قصيدة (واحر قلباه) للمتنبي.
الســــــــــــــــــــؤال الثالث :
أ .قطع كالً من البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما.
 1وما َن ْيل ُ ال َم َطالِ ِ
ولكنْ ُت ْؤ َخ ُذ ال ُّد ْنيا غِ البا
ب بال َّتمني
 2لَئِنْ ُك ْن َ
الل
السنِّ ت ِْر َ
ت في ِّ
ب ال ِه ِ

لَ َقدْ فُ ْق َ
مال
ت في ُ
الح ْس ِن َبدْ َر ال َك ِ

ب .امأل الفراغ بالكلمة المناسبة مما يلي البيت؛ ليستقيم الوزن العروضي والمعنى:
ُ
على َ ........ع ْقلُ ُه َف َقدْ َنجا
الع ْق ِل ا ْل َهوى َف َمنْ َعال
وآفة َ
 .4عاط َفته.
َ .3جنانه.
َ .2هواهُ.
 .1ن ْفسه.

يتبع الصفحة الثالثة .........

الصفحة الثالثة
الســــــــــــــــــــؤال الرابع :
 .1اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
" لم يكن عم ُر بنُ الخطاب معرضًا عن زخارف الحياة كلِّها لهزال كان في دواعي الحياة فيه ،وإ ّنما كان معرضً ا عنها
أل ّنه كان صبورً ا على اإلعراض غير مُمْ َت َحن فيه في إرادة وال عزيمة ،وكان معرضً ا عنها أل ّنه صاحب حيويّة غير
تصف حياته ".
الحيويّة الجسديّة الموكولة بالسّرور والمتاع فمن يعرض عن زخارف الحياة
ُ
أ .استخرج من النص:
 .1اسم فاعل لفعل غير ثالثيّ .
 .4صيغة مبالغة.

 .2أسلوب شرط .3 .اسم فاعل لفعل ثالثي.
 .5اسم مفعول لفعل غير ثالثي.

ب .أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما.
ج .علل سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلمة (إرادة) الواردة في ال ّنصّ .
 .2يتكوّ ن هذا السؤال من ( )4فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
ورمز اإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
أ .المعنى الصرفي لكلمة (المختار) في جملة (الرجل مختار كالمه بعناية) هو:
 .1اسم فاعل.

 .3صيغة مبالغة.

 .2اسم مفعول.

 .4صفة مشبّهة.

ب .صيغة المبالغة من الفعل (صام) هي:
 .1صوّ ام.

 .3صائم.

 .2مصوم.

 .4أصوم.

ج .اسم الهيئة من الفعل (انطلق) هو:
 .1انطالقة واحدة.

 .3انطالقة السّهم.

 .2انطالقة.

 .4انطالق.

د .الكلمة المناسبة في الفراغ في جملة (ال  ........األوراق على األرض) هي:
 .1تر َم.

ترمي.
.3
َ

 .2ترميُ .

 .4ترم.

الســــــــــــــــــــؤال الخامس :
أ .اكتب في واحد من الموضوعات اآلتية:
 .1الرّ عاية الهاشميّة للقدس متأصلة منذ القدم.
 .2المواطنة تفرض علينا العمل بإخالص.
 .3ج .قصّة شاب حاصل على (البكالوريوس) لم يتأثر برأي المجتمع فعمل في محطة للمحروقات.
ب .للقصة القصيرة مجموعة من العناصر ،اذكر ثالثة منها.

انتهت األسئلة

اإلجابة النموذجية نموذج رقم ()2
السؤال األول:

طاهرة ،واصطفاها هللا على نساء العالمين إلنجاب طفل من غير أب.
َ
وتلز َم عبادته.
بأن تطيع هللا،
ً
نبوة الرّسول الكريم ،قصّ هللا تعالى هذه األنباء المغيّبة ،واألخبار المهمّة التي أوحى هللا تعالى بها إلى رسوله،
تأكيدا لصدق َّ
وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات ت ُد ُّل على قدرة هللا تعالى.
والدة عيسى عليه السّالم من غير أب و يكل ّم ال ّناس طفال وكهال كالم األنبياء من غير تفاوت بين الحالين.
باستبعاد تح ُّققها في موازين البشر؛ أل َّنه لم يمسسها بشر ،وبال َّدهشة وال ّتعجب ،واستعظام قدرة هللا تعالى.
صفو.
ً
َو َرسُوال إلى بني إسْ َرائي َل .
بكلمة منه :تأكيد أنّ عيسى عليه السّالم ولد من غير أب بكلمة {كن} من هللا الذي ال يعسر عليه شيء.
بإذن هللا :أكيد على أنّ معجزات عيسى عليه السّالم كانت بمشيئة هللا وقدرته ،ودفعً ا لتوهّم األلوهيّة عنه.
االستبعاد وال ّتعجّ ب.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

السؤال الثاني:

أ.

 .1أنّ ال ّشاعر لم يجد سك ًنا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح ال ّ
شاعر تسكن جسده ليعيش ـــ أل ّنه ال حياة للجسد من غير روح ـــ فإنّ هذه
ال ّروح ال ترى الحياة إال في أرض الوطن.
 .2ال ّتكرار في المعاني واألفكار.
َّ
 .3مزروع بالخير ،وثمرة هذا الزرْ ع :رفع الرّاية األردنيّة.
 .4شبّه ال ّشاعر األردن بالنديم والصديق المالزم له ،وشبّه الوطن بال ّروح المالزمة له.
 .5ال ّشوق والعشق واالنتماء.
 .6الفخر.
ً
رمزا لل ّنصر واإليمان والفخر.
.7
ّ
 .8تجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة الشاعر في البعد عنه ،واشتياقه إليه.
 .9الوطن يسير مع ال ّشاعر كظلّه ال يفارقه ،ويجالسه كروحه ،فهو بعيد جغراف ًّيا عن وطنه ،لك ّنه قريب منه نفس ًّيا.
ت في يوم بأ ِّني ك ْن ُ
 .11فما أحسسْ ُ
ت م ُْغ َتربًا.
ّ
والطوفان
 .11شراع الليل
السؤال الثالث:

أ.0.

أ.1.

وما َن ْي ُل ال َم َطالب بال َّتم ّني
ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ
ُم َفا َع ْل ُتنْ ُ /م َفا َعلَ ُتنْ َ /فعُولُنْ

ولكنْ ُت ْؤ َخ ُذ ال ُّد ْنيا غالبا
ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
ُم َفا َع ْل ُتنْ ُ /م َفا َع ْل ُتنْ َ /فعُولُنْ

لَئنْ ُك ْنتَ في السِّنِّ ترْ بَ الهالل
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
َفعُولُنْ َ /فعُولُنْ َ /فعُولُنْ َ /فعُولُنْ

لَ َق ْد فُ ْقتَ في الحُسْ ن ب َْدرَ ال َكمال
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
َفعُولُنْ َ /فعُولُنْ َ /فعُولُنْ َ /فعُولُنْ

الوافر

المتقارب

ب .هواه.
السؤال الرابع:

.0
أ .0 .معرضا .1 .فمن يعرض عن زخارف الحياة تصفُ حياته .0 .صاحب .4 .صبور .1 .ممت َحن فيه
ب .تصف :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ،جواب الشرط.
همزة قطع .ألنّها جاءت في مصدر لفعل رباعي.

.1
أ
.1اسم مفعول

ب
.0ص ّوام

ج
.0انطالقة السهم

السؤال الخامس:
أ.

.

.1

األفكار ،وتشمل :الوضوح والتسلسل ،والترابط  ،ومناسبتها للموضوع ،وبروز شخصية
الطالب ووجهة نظره.
األسلوب ،ويشمل :سالمة األلفاظ والتراكيب ،واستخدام أكثر من أسلوب.
النظافة والترتيب ووضوح الخط ،واألخطاء اإلمالئية والنحوية ،واستخدام عالمات الترقيم.

.2
.3

د
.4ترم

َّ
 الحدثّ :
والمنظمة على نحو خاصّ .
يمثل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة
ً
ّ
 الحُبكة (العُقدة) :التي تبدأ غامضة ث ّم تتكشف تدريج ّيا ،وهي قمّة الحدث في القصّة.
 الصّراعان :الداخلي والخارجي.
 المكان.
 ال ّزمان.
 الحوار.
والثانويّة ،وال ّنامية ّ
شخصيّات الرّئيسة ّ
 ال ّ
والثابتة.
 أبعاد ال ّ
شخصيّة ،وتتمثل في:
البعد الخارجي :الّذي ّ
يمثل المظهر العام والسّلوك.

البعد ال ّداخلي :ويشمل األحداث ال ّنفسيّة والفكريّة والسّلوك الناتج عنها ،والجانب

االجتماعيّ الذي يشمل المركز الّذي تشغله ال ّ
شخصيّة في المجتمع وظروفها االجتماعيّة.

