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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 المملكة األردنّية الهاشمّية

 (التجريبي)الصيفية/الّدورة 8102اّمة لعام امتحان شهادة الّدراسة الّثانوّية الع

ٌّة /الفصل الّثانً المبحث  1::0مّدة ااالمتحان :                                       :اللّغة العرب

 الٌوم والتارٌخ:          )امتحان مقترح(                    ة   الفرع :جمٌع الفروع األكادٌمٌّ 

                                                                                       

 (.:( علما بأّن عدد الصفحات )5أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ) :   ملحوظة

 عالمة(01:)                         السؤال األول    

( ثّم أجب عن تأييد للحّق ونصرة للعدل : الّنهضة العربّية المتجّددة )اآلتي من وحدة ّنصاقرأ ال

 األسئلة التي تليه:

 األساسٌٌن المنطلقٌن اعتزاز بكل نستذكر زلنا ما ، الدعوة هذه على عام المئة ٌقارب ما مرور وبعد    "

 الثورة هذه تصدت لقد.  السامٌة النبٌلة اإلسالم بقٌم والتمسك العروبة كرامة حفظ : الكبرى العربٌة للثورة

 كما ، ٌفترقان ال صنوان والتقدم اإلسالم أن ، نفسه  الوقت فً مؤكدة ؛ كافة الحنٌف الدٌن استغالل لمظاهر

 الحضاري البعد توأول ، والسٌاسً االجتماعً اإلصالح وسائل أهم من كوسٌلة الشورى نظام بتطبٌق طالبت

 باألمة المحٌقة األخطار مواجهة فً الحضارٌة واألصالة بالتراث والتمسك بأكملها العربٌة للمنطقة اإلنسانً

 *  اآلخر على المنفتح العربً العقل تجدٌد ٌعٌد الثقافً باستقاللنا التمسك إن   . وعناٌتها اهتمامها جل

 مفهوم عن الحدٌث إلى تقودنا التً الثقافٌة والتعددٌة الهبأشك التنوع تحترم التً خصوصٌته من انطالقا

"  للجمٌع التسامح"  من وتتخذ للتنوع المجال تفسح العظٌمة الحضارات أن ننسى وال.  المشترك العٌش

 أفرادا وتضم متباٌنة وثقافات لدٌانات تتسع ازدهارها أوج فً   اإلسالمٌة الحضارة كانت كذلك.  شعارا

 على قام التً الكونٌة السنن أحد واالختالف ، القوة مكامن من التنوع فكان ،  مختلفة وأمم ألعراق ٌنتمون

 واستٌعاب اآلخر تقبل القلوب وتأبى ، االختالف طبٌعة تفسٌر عن العقول تعجز وحٌنما.  الوجود أساسها

 شرائح بٌن التباعد ادوٌزد الحواجز تنشأ ما سرعان العقٌدة أو للطائفة التعصب وٌتفشى ، الحٌاة فً نظرته

 " . اإلنسان بأخٌه اإلنسان لعالقة الطبٌعٌة التوازنات وتختل ، الواحد المجتمع

 .( اىَخط٘ط رذزٖب فٜ اىْصّ صٕىاْميَخ ) ِؼًٍٕب  -1

 اىيزاُ اّجضقذ ٍَْٖب اىضّ٘سح اىؼشثّٞخ اىنجشٙ؟ إٌّطٍمبٍْب  -2

 ( اى٘اسدح فٜ اىّْص.اٌّذُمخىنيَخ ) اٌجزس اٌٍّغىٌامزت  -3

ّ٘ األٍٞش اىذسِ جؼو  -4  ىيذضبساد اىؼظَٞخ ثِّٞ رىل.اٌذضبسح اإلعالُِّخ ّٔىرجبً سَ

 فٜ اىشأٛ )مَب ٗسد فٜ اىّْص(. أضشاس االخزالفثِّٞ  -5

 العربً العقل تجدٌد ٌعٌد الثقافً باستقاللنا التمسك إنّٗضخ دالىخ ٍب رذزٔ خظّ فٜ ػجبسح ) -6

 (اآلخر على المنفتح

 .ُ اىّْجَخ فٜ اىْصّ اىَالئَخ ٍنبػالِخ اٌزّشلُُ  ضغ -7

ّٓ األدثٍارمش  -8  .عجت وزبثزهاىزٛ ْٝزَٜ إىٞٔ اىّْص ,ٗثِّٞ  اٌف
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 اٌغؤاي اٌضّبٍٔ                  :)ػششوْ ػالِخ(

ألدَت )ػٍٍ (ٌاٌؼشثُخ فٍ ِبضُهب ودبضشهبأ(الشأ األثُبد اٌشؼشَّخ اِرُخ ِٓ لصُذح )

ُّ أجت ػٓ األعئٍخ اٌزٍ رٍُهب:اٌجبسَ(  ،ص

ُّ واٌىصتأطبس ٔىِه  .1  أدذاس وجّذ ٌهب           فجذَّ رٕفخ ثُٓ اٌه

 ٌّضشةأصهً ِٓ األًِ اٌجّغبَ ِىلؼهب          وجشط أٌفبظهب أدًٍ ِٓ ا .2

 فأعىزذ صخت األسِبح واٌمضت  رىٍّّذ عىس اٌمشآْ ِفصذخ           .3

 ثّٕطك هبشٍّ اٌىشٍ ٌى ٔغجذ     ِٕه األصبئً ٌُ رٕصً وٌُ رغت .4

ّْ ػذٔبْ ٌُ رّأل .5  ثذائؼه               ِغبِغ اٌىىْ ِٓ ٔبٍء وِمزشة وأ

 أصسي ثجٕذ لشَش صُ ػبرجهب             ِٓ ال َفّشق ثُٓ إٌّجغ واٌغشة .6

ٍّ اٌّغّخ ِٕطمه              إًٌ دخًُ ِٓ األٌفبظ ِغزشة .7  أٔزشن اٌؼشث

 َب شُخخ اٌّضبد واٌّزوشي ِخٍّذح         هٕب َؤّعظ ِب رجٕىْ ٌٍؼمت .8

 

ه ألٍكٍب اىّزٛ  -1 ّٗ  ؟اىّشبػش مَب ٗسد فٜ اىجٞذ األ

ّٜ اى٘شٜ ى٘ ّسجذ  ٍْٔ األصبئو  فٜ ٌّصىسح اٌفُّٕخاّٗضخ  -2 مو ٍِ ػجبسح )ثَْطق ٕبشَ

 (.ىٌ رْصو ٗىٌ رغت

 ٍ٘قؼٖب( األٍو اىجّسبً)أصٕٚ ٍِ : وّضخ دالٌخ ِب رذزه خظّ فٍ ػجبسح  -3

 ؟( ؟ ىؼشثٜ اىّسَخأّزشك افٜ ػجبسح ) االعزفهبَاىزٛ خشط إىٞٔ  اٌغشض اٌجالغٍ ٍب -4

ب ٝأرٜ  اٌجُذ اٌّزٌ َذيّ دّذد  -5 َّ  :ػيٚ موٍّ ٍ

 .ألجٕجُّخاسزخذاً اىَفشداد ا-ثٔ ػيَبء اىيّغخ اىؼشثّٞخ ىذفظٖب    ة اٌّذوس اٌّزٌ َضطٍغ-أ

 فٜ ّشش اإلسالً )مَب جبء فٜ اىجٞذ اىضّبىش( اٌمشآْ اٌىشَُ  ولىح اٌّغالحقبسُ ثِٞ  -6

 ثٖب اىّشبػش ػِ اىيّغخ اىؼشثّٞخ. مّْٚوٕبَزُٓ اسزخشط ٍِ األثٞبد  -7

 ( اىَخط٘ط  رذزٖب فٜ األثٞبد؟ اٌّضشةٍب ٍؼْٚ ميَخ ). -8

ب وسد فٍ  دُذس ِذّىد ٌٍّشبػش ( سعبٌخ ِٓ ثبة اٌؼبِىدِٓ لصُذح ) أثُبد  أسثؼخ ة(اوزت  ّّ ِ

 .اٌىزبة اٌّذسعٍ اٌّمّشس

 ػالِبد (8اٌغؤاي اٌضّبٌش:       )     

 مّو ٍَْٖب : واروش رفؼُالرهّب ،وثذشؼشِٝٞ اٟرِٞٞ, مال ٍِ اىجٞزِٞ اىش لطّغ(1

 رهىْ ػٍُٕب فٍ اٌّؼبٌٍ ٔفىعٕب                 وِٓ خطت اٌذغٕبء ٌُ َغٍه اٌّهش -أ

 .ػجمشَّبً                          َزهبدي ِغ اٌّصجبح اٌىٌُذسّددٌ اٌٍّذٓ سائؼب ً  -ة

 م يبد منهّن كوكب.بأّنك شمس والمموك كواكب        إذا طمعت ل -2

ب ٝأرٜ  -ة( َّ ٌّ اخزش ٍ  -: اىجٞذ اىّسبثق ٗاّقيٖب إىٚ دفزشك سو

 اىالً-اىجٌٞ                    د-اىٖبء                                     ط -ة       اىجبء    -أ
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 ػالِخ(71اٌغؤاي اٌّشاثغ                     :)

ب ٝيٞٔ ٍِ َّ  اسئيخ : اقشأ اىْص اٟرٜ صٌ أجت ػ

ٌّ ٌىْ اٌّصذشاء اٌّزشاُِخ األطشاف ،فهٍ ) اٌّضائش إًٌ اٌجزشاء َذهشه ِٕظشهب رو اٌٍّىْ اٌىسد

ٌٌّ ثٕب  واٌزفّىش ثّٕظشهب اٌخالّة  االعزّزبعِٓ أػظُ اٌّذْ عذشاً فغجذبْ ِٓ خٍك فأثذع ،ودش

ٌّ أْ رىىْ  اٌجزشاءوبدد و، ،ووُ ِٓ لشوْ ِّشد ػٍُهب ،وهٍ دُّخ ٔبثضخ ثبٌذُبح ثضَّهب اٌىسد

 (. ػشوعبً 

 ٍِ اىّْص: اعزخشط-1

 صذساً صشٝذبً ىفؼو خَبسٜط(ٍ                  اسَبً ٍْق٘صبً ة(          ذساً ٍََٞٞبً ٍص ( أ

 جَيخ رؼّجت سَبػٜٗ(    رَٞٞضاً ٍْص٘ثبً                    ٓ(    اسَب ٍَذٗداً د(

ٍُ ٍّشد ػيٖٞب(؟ -2  ٍب ّ٘ع مٌ  فٜ ػجبسح )ٗمٌ ٍِ قشٗ

ب -3 ٍّ  .أػشة ٍب رذزٔ خظ فٜ اىّْص إػشاثبً رب

 اإلجبثخ اىصذٞذخ :سٍض  غ دائشح د٘ه ضة(

ب ٝأرٜ ٕٜ   اٌّصذُذخجَيخ اى-1 َّ ٍ: 

ٍنش ٕبسُٗ اىّششٞذ فٜ اىخالفخ  -ة     ٍنش ٕبسُٗ اىّششٞذ فٜ اىخالفخ صالصخٌ ٗػششُٗ سْخ  -أ

ٍنش  -صالصبً ٗػششِٝ سْخ.  د  ٍنش ٕبسُٗ اىّششٞذ فٜ اىخالفخ -صالصخً ٗػششِٝ سْخ        ط

     ٗػششِٝ سْخ. ٜ اىخالفخ صالسٍ ٕبسُٗ اىّششٞذ ف

 ٕ٘:(  ُهذيميَخ ) جَغ-2

ّٛ      -ة           ُٕذٝبد  -أ  ٕذاٝب -د                     ٕذاٝبد -ط   ٕذ

 :(ِ سجبء)ميَخ فٜ   هّضحاٌ-3

 صائذح-د                ٍْقيجخ ػِ ٗاٗ -ط      ْقيجخ ػِ ٝبءٍ –ة     أصيٞخ    -أ

 فٜ جَيخ :ٍب رذزٔ خظ ٗسد  فٜ  إٌّبلصاىفؼو -4 

جؼو  -د   اىفبئض اىجبئضحأخز –ط   اىذنٍ٘خ ٍالػت مضٞشحأّشأد  -ة   اىَؼيٌ ٝششح اىّذسطأّّشأ -أ

 اىقطِ قَٞصبً  اىخٞبط

 (,ٕ٘:سضباىفؼو ) ِصذس-5

ض٘اُ-ة                    سضبء -أ  إسضبء-د                             رشضٞخ -ط              اىشِّ

 ػالِبد(11            (اٌغؤاي اٌخبِظ 

 اٟرٞخ وادذ ِٓ اٌّىضىػبدامزت فٜ 

 ". دسجخ اٌزّمّذَ فٍ اٌّجزّغ اٌّؼبصش رمبط ثّذي اهزّبِه ثشجبثهثؼْ٘اُ " ِمبٌخ-1

 . فٜ دٞبرْب أهُّخ اٌّصذَكػِ  لّصخ-2

 .طبءٔذى ٌغخ خبٌُخ ِٓ األخثؼْ٘اُ " خبطشح-3


