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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 ( الثاني) تجريبي الفصل   ...............................اربد / مدرسة 

 / الدورة الصيفية  2018امتحان شهادة الّدراسة الثانويّة العامة لعام 
 ساعة ونصف مدة االمتحان :اللغة العربية ) تخصص (                       : ثالمبح

  2018 /5  /     : اليوم والتاريخ .                                         األدبي الفرع :

 ( .  4( علما بان عدد الصفحات )    4أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )  
 (  عالمة 18السؤال األول : )   

 التي تليه: األسئلةثم اجب عن  األتياقرأ النص 
يقرأ بعينه فقط ، وال يقرأ بفكره ، وال يستجمع قدراته  ولكن ولألسفما أجمل القراءة !  ، وكم قائل
بعقله يمينًا ويساًرا ، وطافَْت بخاطِرِه  في التفهم والبحث . وربما جال القارئ بعضها إالالعقليَة 

ما نسي  أوهموٌم ومسائل، ثم يُفاجأُ بأنه قضى وقتًا طويال لم يخرْج فيه بماّدة علميَة تستحقُّ الذَّكَر 
  .قرأ

فالقراءة العلميّة المرّكزة هي القراءة التي يستجيب فيها القارئ لمادة الكتاب ، وألهمية الكتاب 
قراءته مرةً بعد مرةٍ . فيا قارئا الكتاب احرص على زيارة  إعادةالمقروء قد يرى القارئ يوما 

 . المكتبة . ولنجعل وقت فراغنا موعًدا رئيًسا للقراءة المعطاءةِ النافعة
 عالمات ( 8)                                             : استخرج من النص السابق   -1
 اسم فاعل -ب .                      المجازي حرف جر يفيد االستعالء  -أ

 ااسما منسوبً  –د  .                         بالقلب إعاللكلمة حصل فيها  –ج  
 عالمات ( 6)                                                            : علل ما يأتي  -2
 ( .عمل اسم الفاعل عمل فعله في جملة )فيا قارئا الكتاب -أ

 . فيها إعاللكلمة ) نسي ( ال  -ب

 ( . كلمة ) بالغة ( فنقول : ) بالِغيّ  إلىينسب  - ت
 ) عالمتان (                             ! ( .ما نوع ) ما ( في جملة ) ما أجمل القراءة  -3

 ) عالمتان (               .! ) القراءة أجملما  كم قائل ،)كلمة ) قائل ( في جملة اضبط -4 

 ) عالمتان (      . ( بعضها إال)وال يستجمع قدراته العقليَة ما نوع االستثناء في جملة  -5
 
 

 ( عالمة    42السؤال الثاني: ) 
 عالمات ( 4) ( الماضي –يد  –ندى  –َكبِد  –) عبد القادر  : اتكل من الكلم إلىب انس -1  
 ( تان)عالم                          نسب كل من االسمين : الموصلّي ، الردينيّة . إالمَ  -2  
 

   :صوب الخطأ في ما تحته خط ، لكل ما يلي -3  
 عالمات ( 3)                                              كتاب ؟الاشتريت  ديناًرابكم    -أ

  !اإلنسانيّة صوتَ أمسموٌع  -ب
 .نادٌم   الخيرُ ما فاعٌل  –ج 
 عالمات ( 4)     ( .قل –كان  - السماء –) خمائل  : اآلتية ماتفي الكل اإلعاللوضح   -4

 عالمات ( 6)                                     اعرب ما تحته خط في الجمل التالية : -5
 أجمل الربيع !  ما -أ

 . حقائبهموصل السائحون إال  -ب
 قرأت ؟  قصةكم  -ج
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( فقرات ، لكل فقرة أربع إجابات واحدة منها فقط صحيحة ، انقل 5يتكون هذا الفرع من ) -6
 عالمات ( 5)         إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحيحة لها على الترتيب :

 ( الجملة التي اشتملت على صفة مشبهة عملت عمل فعلها هي :1
 التبن حلو المذاق . -ب      هذا الرجل طاهر القلب .              –أ 
 نهر الفرات عذب ماؤه . –د       أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين األمة -ب
 ( االسم المنسوب الذي خالف قواعد النسب هو : 2
 لغوّي . –د         . قبليّ  -ج     حبشّي .   -ب      عقالنّي .      –أ 
 ( تعرب كلمة ) ليلة( في جملة ) كم ليلة سهرت مع كتبي ( :3
 ظرف زمان منصوباً . -ب             تميًزا منصوباً                 -أ

 ا .مفعوال به منصوبً  -ج           ا .         مضافا إليه مجرورً  -ب
 رابي لالستثناء التام المثبت :( الحكم اإلع4
 واجب النصب . -ب        جائز النصب                        -أ

 ممتنع النصب .  -د        ب واإلتباع             النص زجائ -ج
 ا ال قميصين ( .( نوع ال في جملة ) اشتريت قميصً 5
 ال الناهية   . -ب                       .ال النافية   -أ

 ال العاطفة . -د                 .ال النافية للجنس  -ج
 

 عالمة (     38: )    الثالثالسؤال 
 : التالية األبياتالموضوع الذي تناوله كل بيت من  راذك (أ

 ) عالمتان (                فرقد   أنتال تمل بوجهك عني       ما أنا فحمة وال  أخييا  -1 
 ) عالمتان (             دي وأفضي لها بأشواق نفسي    ناشي  سوف أتلوا على الطيور أ -2
 ) عالمتان (             للحشى   أشجىووجدت النوم        لألسىقد وجدت السهد أهدى  -3
 ) عالمتان (                    الملك فيك وفي بنيك وإنه            حق من اآلباء لألحفاد -4

 ) عالمتان (                       . ناولها شعراء جماعة الديوانثالثة مالمح تاذكر  -1ب( 
 ) عالمتان (       . بولوات الشعرية التي تناولتها جماعة أاذكر اثنين من الموضوع -2    
 ) عالمتان (                 .لشعر جماعة الديوانالفنية  الخصائصاذكر اثنتين من  -3    
 عالمات ( 8)                                                           ( علل كل مما يلي :ج
 . ابتعاد جماعة الديوان عن شعر المناسبات والمجامالت -1
                                   . أكثرت جماعة الديوان من شعر مناجاة الطبيعة -2
   . ة في النصف الثاني من القرن العشرين تطورت المقالة األدبية األردني -3
       . تطرق كاتب الخاطرة إلى جوانب ليس لها حدود -4

 ( انتعالم)                             د( اذكر ثالث خصائص لشعر الثورة العربية الكبرى .
انقل على دفتر  (فقرات , لكل فقرة أربعة بدائل , واحد منها فقط صحيح ,5( يتكون هذا الفرع من )هـ

 عالمات ( 10)                         إجابتك رقم الفقرة , ورمز اإلجابة الصحيح لها :
 :الشاعر الذي لقب بشاعر الثورة العربية الكبرى( 1
 عبد هللا بافقية -د      حيدر محمود -ج      الياس فرحات -ب      فؤاد الخطيب -أ
 هو : الشاعر المهجري( 2
    معروف الرصافي -ب                                   أبو ماضي إيليا  -أ
 عبد الرحمن شكري -د                                    حافظ إبراهيم -ج 
 : قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة هذا تعريف شعر  (3
 وصف الطبيعة  -د   ر    عمود الشع -ج            اإللياذة -ب       المعارضات -أ
 : صاحب ديوان المواكب هو الشاعر ( 4
  فوزي معلوف -د  نسيب عريضة  -ج     جبران خليل جبران  -ب       ميخائل -أ
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 : ذا مفهومه نثري يتناول حكاية ما تعالج قضايا اإلنسان ومشكالته وتطلعاته وآماله أدبيفن ( 5
  .  المقالة -ب                                 .  القصة القصيرة -أ
 . الخاطرة -د                                       .  الرواية -ج 
 عالمات( 4)() مما ورد في الكتاب المقرر الثورة العربية الكبرىممثلة لشعر  أبيات أربعة( اكتب و

 عالمة (  20      ) الرابعالسؤال 
 التي تليه : اقرأ النص اآلتي , ثم أجب عن األسئلة (أ

 قال رجل لعلي بن أبي طالب )رضي هللا عنه( وهو في خطبته : 

يا أمير المؤمنين ، صف لنا الدنيا ، فقال علي : هي دار أولها عناء ، وآخرها فناء ، في حاللها 

حساب ، وفي حرامها عقاب ، من صح فيها أمن ، ومن مرض فيها ندم ، و من استغنى فيها فتن 

  عالمات( 3)                                              "   ها حزن .، و من افتقر في
 استخرج من النص السابق مثاال على لكل من  : -1

 مقابلة .الالسجع ، الطباق ، 
) ليس لي صديق في السر وال عدو في  ما المحسن المعنوي الذي تضمنته الجملة -2

 ) عالمة (                                                               " ؟ العالنية (

 ) عالمة (                       بين موضع رد العجز على الصدر في قول الشاعر  : -3

 ) عالمة (                          إذا لم تستطع شيئا فدعه      وجاوزه إلى ما تستطع    
 ) عالمة (                             بين التورية في ما تحته خط في البيت التالي . -4

  الّصدأوالنهر يشبه مبردا        فألجل ذا يجلو        

 عالمات (3)             : ما نوع المحسن البديعي في ما تحته خط في كل مما يأتي -5

 . سكت فسلمأو  تكلّم فغنمرحم هللا عبدا  -أ
 ( تناروعامن وا عوراتناه وسلم ) اللهم ، استر قال صلّى هللا علي -ب

 وال يستسلم . والشيخ الطفل يموت منا  -ت

 

وضح المؤثرات الثالثة التي يتكئ عليها نقاد المنهج التاريخي في دراسة النصوص  -1 (ب
 ) عالمتان (                                                       . األدبية وتحليلها 

  " في مهمتهم في النقد االجتماعي :  النقاد اما القضايا األساسية الثالث التي يتناوله -2
 ) عالمتان (                                                                                                   

 عالمتان () ؟ما المظهر االجتماعي الذي تمثله القصيدة في المقطع الشعري التالي  -3
 في مطلع العام الجديد 

 لئان حتما بالنقود يداي تمت
 هذا الحذاء  وسأشتري

 وبائعات يجمعن السالل 
يتكون هذا الفرع من فقرتين , لكل فقرة أربعة بدائل , واحد منها فقط صحيح , انقل على دفتر  ج( 

 عالمات( 4)                            إجابتك رقم الفقرة , ورمز اإلجابة الصحيح لها :
 : ي جملة ) اللقمة تكفيني إلى يوم تكفيني ( هوالمحسن اللفظي ف( 1   

                                                                                                                                                                                                                                                 المقابلة                                                                                                                      -د        لطباقا -ج             السجع  -ب        الجناس -أ
 :بسببوذلك  لشاٍك منه شاكْر ( فأعجب)  ( إن سبب اعتبار الجناس غير تاما في الجملة2
 عدد الحروف -د   اختالف الحركات   -ج       نوع الحروف  -ب      ترتيب الحروف -أ

 
 

  ائل الصقرلكم بالنجاح معلم المادة /  ن ياتنامع تمن


