
                    9509080970أكرم أبو السيد                                                                    
9507007970                     

                        أكرم أبو السيد                                                                
9507007970                                                                     9509080970               

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  2017/2016نهاية الفصل الدراسي الثانيمقترح ل تحانام

 ساعة ونصف:مهارات االتصال                                               مدة االمتحان:المبحث

    (                                                                  عالمة81)السؤال األول    

   :لتي تليه ا سئلةألاجب عن أثم ( ظلم مؤذن بخراب العمران لا) نصآلتي من النص أ اقرا

وقدددده تسدددددفمو الظددددروا والمعييدددددراو ا وعمسعيددددة والعسلميدددددة والسدددد س ية  ددددد  و ه   دددددذا 

واسددددعحهايك لي ددددون الرهيددددا والمددددؤامر ألوفددددم  " الشددددرلة الموعمعيددددة " الوفددددسم األم دددد  

وفدددددم  الشدددددرلة بخسادددددة  علددددد  تسدددددس  المشدددددسر ة بدددددين العهالدددددة الو سعيدددددة بعسمدددددة  وت

مؤسسدددسو الموعمدددم الرسدددمية وييدددر الرسدددمية  ا لالقدددس مدددن مةولدددة الةسعددده األعلددد  واللدددة 

وعليددددك  ةدددده اسددددعحه  (. إن  ددددل مددددوالن خ يددددر : ) الملددددد عبدددده هللا اليددددس   ابددددن الحسددددين 

" ير تبدددو  اددد" وفدددسم الشدددرلة الموعمعيدددة وبسشدددر تول تقسدددسمك عملدددك  عليدددس  ددد  مهي دددة 

  علدددد   يددددة ع ددددسير  ددددذف الخاليددددس األم يددددة  دددد  6002السدددد  ية  دددد  األول مددددن  ذار عددددسم 

  "مخعلا م سلق الممل ة  حةس وبسلعهريج

 ؟(خفير -المؤازر -)ما معنى كال من المفردات التالية -1
 
 ما الفن األدبي الذي ينتمي اليه النص؟   -2
 

 ؟(  المجتمعي ة رطةالش)  ـب الجديد الشُّرطيِّ الجهاز تسمية ل  تد عالم -3 
 
 ؟ (  خفير مواطن لك إن)  الثاني اهللا عبد الملك جاللة لقو من تستنتج ماذاـ 4

 .السمات األسلوبية للنص كتب ثالثاا-5

وقحححد أسححهمت الوحححروف والمتجيحححرات االجتماعيحححة )وضححا الصحححورة الفنيحححة لححي قحححول الكاتحححب -6

 (.لي والدة هذا الجهاز األمني

 هاز الشرطة المجتمعية؟ما الذي اسهم لي والدة ج -7

 ؟ (المؤازر) ما جذر كلمة -8
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 (عالمة 81:) الثسن ل لسؤاا

ثم أجب عن ، مصطفى وهبي التلللشاعر ( تموا عميه قريش )قرأ النص اآلتي من قصيدة ت

 :األسئلة التي تليه 

 مسن  حمم ع ّور من عةٍل وإي                     مو ةون إل  الخيراو يعامفم                  

 تولس    األولسنولسلمس سسهو                                        وسءو همشق إل  عمسن ماعر   

 ذخر الميسمين من عليسء عه سن                                        إن الحمية مس مالو  عفه م     

 .بأن مممم واألرهن ا وان              والفسشميون تهرى ال س  قسلبة                                 

 إذا ع رقو األسمسء واخعل و                                                    سلةاه يومم إخوا س بإخوان 

 .وضا الصورة الفنية لي البيت الثاني -1 

 ؟"بأن زمزم واألردن صنوان"ما داللة قول الكاتب  -2

 ما داللة القصد الوارد لي البيت األخير؟ -3

 .استخرج العبارات الدالة على التأثر الديني -4

 اشكل األوطان المخطوط تحتها لي البيت الثاني -5

 ؟(صنوان –قاطبة )ما معنى كل من  -6

 عدد خصائص شعر مصطفى وهبي التل -7

 

 (عالمسو 1: ) يسل الل السؤا

 .     منهمال  وبحر ك، واذكر تفعيالتهما، ين اآلتيينمن البيتين الشعري ًكال عقط( أ 

 الحمه هلل   شريد لك                                 من لم يةلفس ل  سك ظلمس      

 من تن ي ون ل ذل                                          علّ   ضل وم ة       

                :        حدد القالية لي البيت الشعري التالي( ب 
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 ل  ي   عليك ل ل عين هل                وإذا خسمر الفوى قلب اب                          

 (  عالمة 15)ل الرابعلسؤاا

 :م أجب عن األسئلة التي تليه ث، آلتياقرأ النص ا( أ

 سقكا   سن خسله بن الوليه تشفر قسه  المسلمين    ممس ك  أحا  عليك عمر بعض المآخذ وم فس )

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 

 مصدرا مؤوال         مصدرا لفعل رباعي        منوعا من الصرف        م:  أ

 ورف زمان                          مكانسم ا              اسم لاعل لفعل ثالثي    

 ؟...(لي غير ما يرضاه)لي قوله ( ما)ما نوع   -ب

 أعرب ما تحته خط -ج

 :اآلتية ةاللجوي لي الجمل خطأ صوب ال–د 

 .المسجد سوية إليذهبت أنا وأصدقائي 

 ؟(لأحصى عليه عمر بعض المآخذ) جملةالواردة لي ( المآخذ) ما وزن 

 ؟(بعد مقاسمته ليما يملك)لي جملة ( مقاسمة) لي لكلمةما المعنى الصر 

 

 

 (الععبير)السؤال الخسم  

 ت عب    تحه الموضوعسو العسلية

 .مقالة تبين ليها أهمية ترشيد االستهالك وأثره على االقتصاد األردني -1

 .مقالة تنتقد ليها االزدحام المروري ،وطرق معالجة هذه المشكلة -2

 .يل تحقيق أهدالهقصة شاب طموح كالا لي سب -3


