
 

 

 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة التربية والتعليم

 م/ الدورة الشتوية2017امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 االمتحان المقتـــرح
 س        د                                                                         الثانيمهارات االتصال/ المستوى المبحث:  

 1       30                                                                                             الفروع المهنيةرع: ـالف
______________________________________________                                                                        _________________________________________ 

 (. 3(، علمًا بأّن عدد الصفحات )5ملحوظة: أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )
 عالمة(  18الســـــؤال األول: )

  ثم أجب عن األسئلة التي تليه:( الطبي قبل الزواجالفحص ) اقرأ النص اآلتي من وحدة
 الباهظة ةيالماد الكلفة إلى عودي إنما ،األمراض من محدد عدد على الزواج قبل الطبي الفحص اقتصار إن

 تكفل موازنة عمل في كمني األمثل الحل أن االختصاص أهل فارتأى ة،يّ الطب الفحوصات هذه مثلإلجراء 
 ضمنون ي معقولة، ةيماد اتيإمكان وضمن منطقتنا، في الحضور ذات راثيةالو  ضرااألم بعض على زيالترك
 مة؛يوخ وعواقب آثار من له لما الزواج، قبل الطبي الفحص هذا من الزواج على نيالمقدم عزوف عدم معها

 والدة حالة في قرارهااست انعدام أو ،راألس بعض اريبانه قائمة احتماالت وثمة ،اً يوصح اً يواجتماع اً ياقتصاد
 *الزواج قبل الطبي الفحص برنامج من سيالرئ الهدف إن .أنفسهم المرضى معاناة عن فضال ض،يمر  طفل
 من الجهود تضافر من بدّ  ال الهدف هذا قيولتحق ممكن، حد أقصى إلى ةيالمرض الحاالت عدد ضيتخف هو
 الجهات ذات العالقة المباشرة.  عيجم

 عالمتان                                                 ؟ الزواج قبل الطبي للفحص سييالرئ الهدف ما. ١

 عالمتان                                                      . األسرة على ضيمر  طفل والدة أثر اذكر. ٢

 عالمتان                                   الزواج؟ قبل الطبي للفحص سييالرئ الهدف قيتحق مكني فيك. ٣

 عالمتان             . ذلك علل المحددة،األمراض  من مجموعة على الزواج قبل الطبي الفحص اقتصار. ٤

 عالمتان                                                ؟(  تضافر ، الباهظة)  اآلتية: الكلمات معاني ما. ٥

 عالمتان                                                            . خط تحته مايف ةيالفن الصورة وضح. ٦

 عالمتان                                    ؟(  ، احتماالتالفحوصات)  للكلمات اآلتية: اللغوي  الجذر ما. ٧
 عالمتان                                . ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة.                       8
 عالمتان  . عالم يعود الضمير )ها( في كلمة )استقرارها( كما وردت في النص؟                          9
 
 
 

 
 يتبع الصفحة الثانية...

 عالمة(  18الســـــؤال الثاني: )



 

 

 :أجب عن األسئلة التي تليهثم ( السيرة الذاتية بين حيفا وعّكا) اقرأ النص اآلتي من وحدة
ّما ،سةراالدل واستكما الفوز فإما ،الدراسة مستوى  على صعبة سنة كانت  إلى نيديال صفر والعودة اإلخفاق وا 
 األستاذ هو المدرسة ريمد وكان. تراالنكسا هايف أتعرض وأن ،انتصارات هايف كسبأ أن استطعت وقد *ةيالقر 
 راً شع ترجمتها على شجعنا ةيشعر  قطعة درسنا ماكلّ  وكان ة،يز ياالنجل اللغة علمناي وكان بي،يالنشاش فيشر 
 شعري كان ولكنه مسجونًا، وكان صاحبته في لشاعر ةيشعر  قطعة درسنا أننا ذكرأو  ة،يالعرب اللغة إلى

 من هيإل لتهمس صاحبتهزارته  إذا البحر سمك مثل أو الجو، في نيالسابح المالئكة مثل ةيوالحر  باالنطالق
 هذا ألنّ  ذلك ذكرأ إنني طرًبا، رقصي كادي ريوالمد الصف، في تهارأوق القطعة هذه وترجمت السجن، ءراو 

 .الطالب من ريوكث األساتذة، سائر يب عرَّف العمل
 عالمتان                                                         ؟ السابق النص هيإل نتميي الذي الفن ما -١

 عالمتان                                                           ؟ النص منه ُأخذ الذي الكتاب اسم ما -٢

 عالمتان                           ؟ صعبة كانت وِلم   النص؟ في الكاتب عنها تحدثي كان التي السنة ما -٣

 عالمتان                           ؟ ترجمهاي كان التي للقصائد ستمعي كان عندما ريالمد الكاتب شبه ِبم   -٤

 عالمتان                                           ؟(  ني  ديال صفر والعودة)  بالعبارة الكاتب قصد ماذا -٥

 .                               عالمتانذلك لعل   ،را  انتصا كان ةيالشعر  للقطعة ترجمته أن الكاتب رى ي -6

 عالمتان                                  ؟ السابق النص في الواردة ،( سائر)  لكلمة ةياللغو  الداللة ما -٧

 عالمتان                                                     . رتهيس في للكاتب ةياألسلوب السمات اذكر. ٨

 عالمة واحدة                                    ؟ النص في الواردة(  نيالسابح)  لكلمة اللغوي  الجذر ما. ٩

 عالمة واحدة                             . السابق النص في النجمة مكان المناسبة ميالترق عالمة ضع.  ١٠
 

 ( عالمات 8): ثالثالســـــؤال ال

 ، وبحر كل منها: ا، واذكر تفعيالتهاألبيات الشعرية اآلتية قّطع

 َوال َسراَة ِإذا ُجّهاُلُهْم سادوا الّناُس َفْوضى ال َسراَة َلُهمال َيْصُلُح 
 فيِه َفِزْعُت ِبآمالي ِإلى الَكِذِب  َطَوى الَجزيَرَة َحّتى جاَءني َخَبر  

هاَدةـــِمنْ  يــــَأْسَأُل في ُغْرَبتي َوَكْرب  َك َوفاًة َعَلى الشَّ
 َعْين  َبَكْت َشْجَوها ِمْن َمْنَظٍر َحَسنِ  هاعُ دامِ ى مَ مَ دْ تَ  نْ َأْجرى الُعيوَن َبأْ 
 يـــــثان واكَ ِس  فيهِ  َس يْ لَ وَ  نَّىـــــعَ َي المُ بِ لْ يا ساكنًا قَ 

 
 
 يتبع الصفحة الثالثة...

 



 

 

 عالمة(  16الســـــؤال الرابع: )
 : اقرأ النص اآلتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليه

  عالمات( 6)( استخرج من النص:                                                                        1
 صفة مشبهة -اسما  منسوبا               ج -اسم فاعل لفعل غير ثالثي      ب -أ
 مصدر لفعل رباعي  -مصدر لفعل خماسي       و -اسم تفضيل                   هـ -د
 تركيبا  يتضمن ما الموصولة -صيغة منتهى الجموع       ط -اسم مفعول لفعل ثالثي        ح -ز
 اسم مكان -تركيبا يتضمن حرف جر يفيد المجاوزة     ل -حال مفردة                   ك -ي
 
 )عالمتان(( أعرب ما تحته خط إعرابا  تامًّا.                                                               2
 (ة)عالم                              (؟                    لَشْأنـهلم كتبت الهمزة على ألف في كلمة )( 3
 )عالمتان(             النص، مع الضبط التام؟         في ( الواردةداماً ـقْ مِ ( هات الوزن الصرفي لكلمة )4
 
 ( عالمة)                                                        .  لـُيقبِ  صغ مصدر المرة من الفعل:( 5
 )عالمتان(                                                 ما المعنى المستفاد من الزيادة فيما تحته خط: ( 6
 الزائر صخور ضانا.  ستنطقا -أ

ر -ب  الفتى الزجاج.  كس 
 األب ابنه.  حاور -ج
 المال إلى صاحبه.  تُ أرجع   -د
 
 )عالمتان(                                  وجد.: هو، األدب، يخطئ، ( مي ز المبني من المعرب فيما يأتي7
 
 
 


