
  
 
 
 

 

 
 وزارة التربية والتعليم

 الثانيةمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان 

 2016/2017للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي  الثانيالمتحان ا

 1:   30االمتحان: دة ـم                        . الثالثالمبحث : اللغة العربية )مهارات االتصال(/المستوى 
 م . 2017 /    /    اليوم والتاريخ :                        . األدبي،  الفـــرع : العلمي

 

 

 س    د 

 (  3(، علمًا أن عدد الصفحات )  5أجب عن األسئلة اآلتية مجيعها وعددها ) 

 

 عالمة(18السؤال األول : )

  :لة  اقرأ النص اآلتي من وحدة )الظلم مؤذن بخراب العمران( وأجب عما يليه من أسئ

  سببوال عوضوال تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه، من غير 

مله، عكما هو المشهور، بل الظلم أعم من   ذلك، فكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في 

غير وال بأو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقًا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباة األم

لناس اظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق  حقها ظلمة، والمعتدون عليها

من  أ عنهظلمة... واعلم أن هذه الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم * هو ما ينش

اعية المر فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة

 ين والنفس والعقل والنسلللشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الد

 والمال.

 

 عالمات(3)      ذكر الكاتب صورًا للظلم اذكر ثالثًا منها :  .1

 عالمات(3)     . ما الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم .2

 (متان)عـالقاصده ( حسب ورودها في النص .على ماذا تعود الهاء في جملة ) في جميع م .3

 )عـالمتان(       من أي كتاب أخذ النص السابق ؟  .4

 )عـالمتان(     ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان إشارة النجمة  .5

 )عـالمتان( سم األسلوب اللغوي الذي تضمنته عبارة ) ال تحسبن ( الواردة في النص  .6

 )عـالمتان(   اكتب الجذر اللغوي لكلمة ) الضرورية ( الواردة في النص  .7

 )عـالمتان( ض( المخطوط تحتها في النص ما الضبط الصحيح لحرف )العين( في )عو 

 يتبع الصفحة الثانية ...



 

 

 الصفحة الثانية 

 عالمة (18السؤال الثاني : )

ليه يعما  اقرأ النص اآلتي من قصيدة )غريب على الخليج (  للشاعر )بدر شاكر السياب ( وأجب .أ

 من أسئلة: 

 واحسرتاه فلن أعوَد إلى العراق!

 وهل يعود  

 النقود ؟ وكيف ت دََّخر  النقود  ت ْعِوز ه من كان 

 وأنَت تأكل  إذ تجوع ؟ وأنت تنفق  ما يجود 

 به الِكرام ، على الطعام؟

 َلَتبِكينَّ على العراق

 فما لديك سوى الدموع

 وسوى انتظارك دون جدوى، للرياح وللقلوع!

 )عالمتان(      ما الذي يمنع الشاعر من العودة إلى وطنه ؟ .1

 )عالمتان(     ما معنى كلمة )تعوزه( المخطوط تحتها في النص  .2

 )عالمتان(     ما داللة قول الشاعر " فما لديك سوى الدموع "؟ .3

 )عالمتان(  ما المعنى الذي خرج إليه االستفهام في قول الشاعر :وكيف تدخر النقود؟ .4

 )عالمتان(  ص يرى الشاعر أن النقود ال تدخر  ما السبب في ذلك ؟كما ورد في الن .5

 )عالمتان(   ؟ما الحالة التي تمثلها عبارة )واحسرتاه فلن أعود إلى العراق( .6

 )عالمتان(     اذكر اثنتين من الخصائص الفنية لشعر السياب  .7

 عالمات(4) اكتب أربعة أبيات من قصيدة) أموا عميد( قريش للشاعر )مصطفى وهبي التل( .ب

 عالمات(8السؤال الثالث )

 عالمات(6)   البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما: قطع كاًل من .أ
 َتْعجبيــــــــــــــَن مــــــــــــن َسَقمــــــــــــــي

 

ـــــــــــــب   ـــــــــــــَي الَعَج ــــــــــــــْي ِه  صحتــ
 

 

ََها علــــــى ح ــــــَرٍق  ت مســــــك  أحشــــــا
 

 ت طفئ هــــــــــا والهمــــــــــوم  ت شـــــــــــعل ها 
 

 )عالمتان(          حدد الروي في البيت التالي :  .ب
 

 أعّلـــــــل نفســـــــًا بـــــــالعراق مري ـــــــًة 
 

ـــــاب الحجـــــاز  بي بهـــــا  ـــــْن بأكن  ولك
 

 

 يتبع الصفحة الثالثة ...



 

 

 الصفحة الثالثة

 عالمة(  61الســــــــؤال الرابع:  )  

 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  .أ

ن رجاًل حضر مجلس األحنف بن قييس وعنيده قيوم مجتمعيون أذكر أبو علي القالي في كتابه:  

ّليه ا المي ا  كزهيد ، ورب هي ل قيد عياد جيدعا فيدعو ْنَمفقال بعد أن حمد اهلل وأثنى عليه : لن يفتقر  .

ر مين ألنه يقود إلى ضيغائن تيؤدي إليى إفسياد الصيحبة ، وخيير القيول ميا صيدقه العميل . واقبليوا عيذ

 اعتذر اليكم وال تأمُننَّ ال مان ؛ فمن أمن ال مان خانه .

 

 عالمات(6)         استخرج من النص : .1

 مصدرًا صريحًا لفعٍل غير ثالثي .ب اسم فاعل من فعل غير ثالثي .أ

 توكيدا معنويا  .د اسم تفضيل .ج

 اسم مكان  .و ممنوعًا من الصرف  .ه

 

 )عالمتان(         ( المخطوط تحتها في النص .ّمْنأعرب كلمة ) .2

 )عالمتان(    لشباب ثروة وطننا الغالي ( .بين نوع الخبر في جملة )ا .ب

 )عالمتان(     ( مع الضبط التام  تآخيالفعل الماضي للمصدر )ما  .ج

 )عالمتان(    ملنا سويا إلنجا  المشروع ( صوب الخطأ في جملة )ع .د

 )عالمتان( ( أنت منذر ولكل قوم هاد  ماما نوع )ما(  المخطوط تحتها في قوله تعالى : )إن .ه

 عالمات(10السؤال الخامس )

 اآلتية :اكتب في واحد من الموضوعات 
راد ها أفالحفاظ على أمن األردن واستقراره أمانة في عنق كل مواطن شريف ، ومسؤولية يتحمل .1

 المجتمع .

 حوار بين موظف وصاحب مهنة حول دور كل منهما في بناء المجتمع ونهضته .  .2

 قصة شاب نشأ في أسرة فقيرة ، وتسلح بالعلم والفضائل فنفع أسرته وأبناء وطنه . .3

 انتهت األسئلة 

 مع دعائي لكم بالتوفيق والنجا  

 مروان عمارة  أ. 



 

 

 اإلجابة النموذجية 
 

 عالمة(18السؤال األول : )

 ًا لمكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حق .1

وع ع النما ينشأ عن الظلم من خراب العمران وذلك مؤذن بانقطا يفرضه الشرع فقد ظلمه

 البشري )يكتفي بذكر ثالثة منها (

 الشرع  .2

 مقدمة ابن خلدون  .3

 فاصلة منقوطة  .4

 النهي  .5

 ضرر .6

 الكسر  

 

 عالمة (18السؤال الثاني : )

  .ج

 النقود  .8

 يحتاجها وال يجدها  .9

 اليأس من العودة  .10

 التعجب واالستنكار .11

 ملن يبحث عن طعامه  يصعب جمع النقود  .12

 التحسر  .13

عراق( واألمة صدق االنتماء للوطن )ال/ عمق الصورة الشعرية./    متاز شعره باالتكاء على األسطورةي .14

  )يكتفي بذكر اثنتين ( العربية

 يكتب الطالبة أربعة أبيات من قصيدة) أموا عميد قريش( للشاعر) مصطفى وهبي التل ( .د

 

 

 



 

 

 عالمات(8السؤال الثالث )

 من البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما: .ج
ً
 عالمات(6)    قطع كال

 -ب ب  -ب  /  -ب  -    -ب ب  -ب  /  -ب  - .1

 مفعالت   / مستعلن    مفعالت  /  مستعلن 

 البحر املقتضب 

  -ب ب  -ب  /    -ب  -/ -ب ب  -    -ب ب  -ب /   -ب  -/     -ب ب  - .2

 مستعلن / مفعالت / مستعلن    ت / مستعلن مستعلن /مفعال 

 البحر املنسرح 

 )عالمتان(          حدد الروي في البيت التالي :  .د

 الروي هو حرف الباء )بائية (

 

 عالمة(  16الســــــــؤال الرابع:  )  

 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  .و

 عالمات(6)         استخرج من النص : .3

 لفعٍل غير ثالثي .ح : مجتمعون  فاعل من فعل غير ثالثياسم  .ز
ً
 صريحا

ً
 إفساد : مصدرا

  كله: توكيدا معنويا  .ي : خير  اسم تفضيل .ط

 من الصرف  .ك
ً
 مجلس : اسم مكان  .ل  ضغائن: ممنوعا

 )عالمتان(      أعرب كلمة )ّمْن( املخطوط تحتها في النص .     .4

 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل 

 )عالمتان(      بين نوع الخبر في جملة )الشباب ثروة وطننا الغالي ( . .ز

 مفرد 

 )عالمتان(      ما الفعل املاض ي للمصدر )تآخي( مع الضبط التام   .ح

 تآخى 

 )عالمتان(     صوب الخطأ في جملة )عملنا سويا إلنجاح املشروع (  .ط

 عملنا معا إلنجاح املشروع 

 )عالمتان(   أنت منذر ولكل قوم هاد (  ماما نوع )ما(  املخطوط تحتها في قوله تعالى : )إن .ي

 ما الكافة / زائدة 

 عالمات(10السؤال الخامس )

 4األفكار 

 3اللغة 

  3األسلوب 


