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 أدعية املذاكرة واالمتحان
 قبل املذاكرة: 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة 

تنا عامرة بذكرك، وقلوبنا المقربين، اللهم اجعل ألسن

بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا 

 ...اهلل ونعم الوكيل

 بعد املذاكرة: 

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده 

علي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل 

 ...ونعم الوكيل

 يوم االمتحان:- 

لت عليك، وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال اللهم إني توك

 ...منجا منك إال إليك

 عند دخول القاعة:- 

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي 

 ...من لدنك سلطانا نصيرا

 قبل البدء باحلل:- 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني 

ال، وأنت يفقهوا قولي، اللهم ال سهل إال ما جعلته سه

 ...تجعل الحزن إذا شئت سهال

 أثناء االمتحان: 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا 

قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم 

 ...الراحمين

 عند النسيان: 

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي 

 ...ل واإلكرامرحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجال

 بعد االنتهاء: 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا 

 ..اهلل
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 ..كلمات رائعة أهديها لطلبة التوجبهي
  لن يقامسك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك األمل حبيب ،ولن يسهر بداًل منك قريب

....... 

   ما تستحقاعنت بنفسك،وامحها،ودللها والتعطي األحداث  فوق..... 
  تأكد حني تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحني تنهزم لن ينصرك سوى  إرادتك، فقدرتك

 ..على الوقوف مرة  أخرى ال ميلكها  أحٌد سواك

 احبث عنها يف ضمريك  فإذا  ارتاح الضمري ارتفع .... ال تبحث عن قيمتك يف أعني الناس
 املقام  وإذا عرفت نفسك  فال يضرك ماقيل فيك 

  الحتمل هم الدنيا فإنها هلل، والحتمل هم َّ الرزق فإنه من اهلل، والحتمل هم املستقبل فإنه
رضي عنك ...ألنك لو أرضيت اهلل.. فقط امحل هًما واحًدا كيف ترضي اهلل ... بيد اهلل

 .وأرضاك وكفاك وأغناك

 فالحزنيرحل....خرةفيالدنياواالراًوقليااللهعوضنيخي..تيأسمنحياةأبكتقلبكال

 .والفرحيأتيبدعوة,بسجدة

 لن ينسى اهلل خريًا قدَّمته ، و همًا فرَّجته و عينًا كادت ان تبكي فأسعدتها... 
 

 ......    ربنا ينجحكم ويفرحكم ويسعدكم يا رب
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 2الصفحة             من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل.......  دريبات شاملة ومتنوعةتالثالث       املستوى/ اللغة العربية 

 
 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (آل عمران)اقرأ اآليات الكرمية من سورة : السؤال األول

 (  

  

  

  

  

   ) 

 .رشيفا  ذا جاه وقدر: وجهيا    .ار إىل طلوع الشمسأول الهن: اإلباكر .ال تدل: عاقر             عاقر, اإلبكار, وجيهًا؟: ّسر معنىف (1

 الكهل والشيخ؟: ما الفرق يف املعنى بني  (2

 لبا  عند امخلسني وما فوق الكهل ودون الهرممن أدرك الش يخوخة ويه غا: الش يخ  .من جاوز الثالثني إىل حنو امخلسني: الكهل

 كيف استقبل سيدنا زكريا خرب البشرى بيحيى عليه الصالة والّسالم؟ (3

 .رش، النّه كبري يف الّسن، وامرأته عاقر، وادّلهشة والتعجب واس تعظام قدرة هللا تعاىلب ابستبعاد حتققها يف موازين ال 

 يه السالم دلياًل على احلمل؟ما األمارة اليت منحها اهلل تعاىل لزكريا عل (4

 .أال يلكم الناس إال ابإلشارة ثالثة أايم بليالهيا، ذاكرا  هللا ذكرا  كثريا  ومس بحا  يف آخر الهنار وأوهل

 .ومن قصة زكراي وحيىي (مرمي)وابنهتا ( امرأة معران)املشار إليه لّك ما ذكره هللا تعاىل، من قصة    ؟"ذلك من أنباء الغيب: "ما املشار إليه يف قوله تعاىل (5

 .عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل    املخطوط حتتها؟" إليك"على َمْن يعود الضمري الكاف يف  (6

ومن املقربني عند هللا ويلكم . ، س يدا  يف قومه ومعّظم  (املقّدس)لقبه املس يح  ما هي صفات سيدنا عيسى عليه السالم كما وردت يف اآليات الّسابقة؟ (7

 .قبل وقت الالكم، ويلكمهم كهال ، ومن الصاحلني الناس طفال  

 :علّل ما يلي (8

 يف اآليات؟" اصطفاك"تكرار الفعل  (أ 

 .قدرة هللا يف إجناب ودل من غري أب..... اختار مرمي عىل سائر نساء العاملني لتكون : الثانية   .اختار مرمي عىل سائر نساء العاملني خفّصها ابلكرامات: األوىل

 .لتقتبس منه علم  جم  ومعال  صاحلا   زكريا عليه السالم لكفالة مريم؟اختيار سيدنا  (ب 

 بيان عظمة القرآن الكرمي يف إقامة احلجة، أخذ العظة والعربة، التدبر والتأمل ي يف القرآن الكريم, اذكر اثنتني؟إيراد األسلوب القصص (ج 

 .السالم اكنت مبشيئة هللا وقدرته، ودفعا  لتومه األلوهية عنهللتأكيد عىل أّن معجزات عيىس عليه  يف اآليات؟" كلمة"تكرار لفظة  (د 

 .لالس مترار والتجدديسّبح, يلقون, يكّلم؟ :فعال من مثلاستخدام األ (ه 

 :ما املعنى البالغي لكلًّ من (9

 (التعجب)الاستبعاد  ؟"أّنى يكون لي غالٌم"االستفهام  . أ

 .دة، وجعلها وابهنا آية للعاملنيتعظمي شأن املولو  ؟"واهلل أعلم مبا وضعت"اجلملة املعرتضة  . ب

 (.وليدا  / طفال  )كناية  ؟"وكهاًل ومن الّصاحلني املهد ويكّلم الناس يف"   :وّضح الكناية يف ما حتته خّط (11
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 3الصفحة             من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّل.......  دريبات شاملة ومتنوعةتالثالث       املستوى/ اللغة العربية 

 
 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه( فن السرور)من درس  النص التالياقرأ : الثانيالسؤال 

كأْن يناقش أسرته يف -فيصرِّفه كما يشاء؛ فإْن هو تعّرض ملوضوع ُمْقِبض , على زمام تفكريهولعّل من دروس فّن الّسرور أن يقبض املرء 
حوَّل ناحية تفكريه, وأثار مسألة أخرى ساّرة ينسى بها مسألته  -أمر من األمور احملزنة, أو جيادل شريكه أو صديقه يف ما يؤّدي إىل الغضب

 .يف غريه, وانقْل تفكريك كما تنقل بيادق الّشطرنج األوىل احملزنة؛ فإن تضايْقت من أمر فتكّلْم
ومن هذه الّدروس أيضًا أّلا تقّدر احلياة فوق قيمتها؛ فاحلياة هيِّنة, فاعمل اخلري ما استطعت, وافرح ما استطعت, وال جتمع على   

 .احدنفسك األمل بتوّقع الّشّر, ثّم األمل بوقوعه؛ فيكفي يف هذه احلياة أمل واحد للّشّر الو
ولتفعل ما يفعله الفّنانون, فالرجل ال يزال يتشاعر حتى يكون شاعرًا, ويتخاطب حتى يصري خطيبًا, ويتكاتب حتى يصري كاتبًا, 

 .فتصنَّع الفرح والّسرور واالبتسام للحياة, حّتى يكون التَّطبُّع طبعًا
 

 .لفّن الّسرور جمموعة من الّدروس أوردها الكاتب يف نّصه, اذكرها (1

 ., اذكر من النّص ما يناسب معنى اآلية" فال تغرنكم احلياة الّدنيا: "تعاىل قال (2

 إذا أصاب اإلنسان أمر حمزن, كيف ميكن أن يتجاوزه كما ورد يف النّص؟ (3

 كيف ميكن أن جيعل املرء السرور عادة يف رأي الكاتب؟ (4

 : النّص اّلذي أخذ منه النّص الّسابق هو (5

 ظهر اإلسالم  (د  اخلاطرفيض  (ج  فجر اإلسالم (ب  ضحى اإلسالم (أ 

 :وّضح داللة كّل عبارة مّما يأتي (6

 ".غيَّر مصباحك إْن ضعف" . أ

 ". كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه حّتى كأّنها مركز العامل" . ب

 :وضح الكناية فيما حتته خّط (7

 .فارغ الصدرنام ملء جفونه رضي البال  . أ

 .تقّض مضجعه . ب

 :وضح مجال التصوير فيما حتته خّط فيما يلي (8

 ., قد خّفت شيئًا فشيئًاوالقيود اليت تثقل بها نفسهاألعباء اليت تثقل كاهله,  شعر بأّن
 

 .أال يقدر احلياة فوق قميهتا، فاحلياة هينة* .أن يقبض املرء عىل زمام تفكريه، فيرصفه كم شاء . 1

 .أال يقدر احلياة فوق قميهتا، فاحلياة هينة. 2

 .ةل سارة ينىس هبا مسألته احملزنةحول تفكريه إىل انحية أخرى، وأاثر مسأ. 3

 .أن يتصنع الفرح والابتسامة للحياة، حىت يكون طبعا ، فال يزال الرجل يتشاعر حىت يكون شاعرا  . 4

 (.فيض اخلاطر. )ج     .5

 .عىل رضورة أن يغري املرء من حياته النفس ية ويبحث عن أس باب الرسور لكم افتقدها. أ   . 6

 .ه وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع اآلخريناهامتمه بذات. ب      

 .كناية عن الراحة والطمأنينة. أ     .7

 .كناية عن القلق وقةل النوم. ب       

 .اء بقيود ثقيةل الوزن تقيد صاحهبا عن الانطالق والعملبصور األع . 8
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 :ألسئلة اليت تليهاثم أجب عن ا ,(وا حرَّ قلباه)قصيدة من  األبيات اآلتيةاقرأ : الثالثالسؤال 
 َوَمْن ِبِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم         َواَحّر َقْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم (1
 أن حتَسَب الشَّْحَم فيمن شحُمُه َوَرُم         ُأِعيُذها َنَظراٍت ِمْنَك صاِدَقًة (2
 يٍء َبعَدكْم َعَدُمِوجداُننا ُكلَّ ش         َيا َمْن َيِعزُّ َعَلْيَنا أْن ُنَفاِرَقُهْم (3
 َوَيْكَرُه اهلل ما َتأُتوَن َوالَكَرُم         كم َتْطُلُبوَن َلَنا َعْيبًا فُيعِجُزكْم (4
 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلوَن ُهُم        إذا َتَرحَّْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُروا (5

 اإلنساُن ما َيِصُم َوَشرُّ ما َيكِسُب         َشرُّ الِبالِد َمكاٌن ال َصديَق ِبِه (6
 قد ُضّمَن الدُّرَّ إاّل أّنُه َكِلُم           َهذا ِعتاُبَك إاّل أّنُه ِمَقٌة (7

 

 العتاب     ما الغرض الّشعري للقصيدة؟ (1

 س يف ادلوةل امحلداين    من املخاطب يف األبيات الّسابقة؟ (2

 وةل امحلداينعن س يف ادل لتعريض الشاعر ابلرحي  استخلص الفكرة من البيت اخلامس؟ (3

 ول والبيت الّسابع؟لة الشعورّية اليت سيطرت على الّشاعر يف البيت األاوضح احل (4

 .عتابه ما هو إال حمبة وود أن  بالشاعر يف البيت األول حباةل من األمل والتحرس من برود س يف ادلوةل ولكن يف البيت السابع بدا يتودد إىل س يف ادلوةل  أبد

 ال فائدة لإلنسان من برصه، إن مل تكشف هل بصريته حقائق األمور  لثاني, وضحها؟ت احلكمة يف البيت ابرز (5

 .ويقصد نفسه ،(ترحلت)عىل املتنيب    ؟"لتترح"د الضمري يف على من يعو (6

 عىل سمعه لقول الواشني واحلاسدين ظهر عتاب الّشاعر للممدوح يف البيت الثالث والرابع, عالم عاتبه؟ (7

 البيت الثاين   ألبيات الّسابقة على مضمون املثل؟دلّل من ا" ذا َوَرماستسمنت : "يقول املثل (8

 :أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية (9

 اي من يعز / واحّر قلباه    .هات مثااًل من األبيات الّسابقة . أ

 فاس تطاع أن يبث آالمه وعتابه جاءت منسجمة مع حاةل الشاعر وغرض القصيدة،     ما داللة استخدام الّشاعر لإلسلوب اإلنشائي؟ . ب

 يشكو من ختيل س يف ادلوةل عنه وجفائه هل   مّما يشكو الّشاعر يف البيت الثالث؟ (11

 .وضح ذلك. استخدم الشاعر يف البيت الرابع أسلوب التعريض يف عتاب املمدوح (11

 أن س يف ادلوةل يبحث عن العيوب للمتنيب فال جيدها، وهذا مكروه عند هللا وعند الكرام   

 :ما املعنى البالغي الذي خرج إليه ما حتته خّط (12

 الندبة    ومن جبسمي وحالي عنده سقم   قلباه ممن قلبه َشِبم واحّر . أ

 الاس تعطاف    وجداننا كّل شيء بعدكم عدم   يعّز علينا أن نفارقهم يا َمْن . ب

ب  ، (الكرس)ش ِبم    يف وجداننا؟ (الواو)يف يكسب,  (السني)يف شبم,  (الباء)اضبط  (13  (.الكرس)ومجدان  ، (الكرس)يكسم

 (.عدم/ وجدان( )ش ِب/ حرّ ) على الطباق من األبيات الّسابقة؟ هات مثااًل (14

 ومق/ عوذ/ ومص  يصُم, أعيذها, ِمقة؟  : ما جذر (15
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 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه, (احلساسية)من درس  النص اآلتياقرأ : الرابعالسؤال 
نسان حنو نوع معّين من الغذاء؛ فأّي نوع من الربوتينات الغذائّية اليت يتناوهلا اإلنسان ال بد ومن أنواع احلساسّية أيضًا حساسّية اإل

 .من أن ُيهَضم قبل وصوله إىل األمعاء, وإّلا َصُعب امتصاص الربوتينات غري املهضومة
, وبني األجسام املضاّدة اليت تتكون من وميكن القول إّن هذا الّنوع من احلساسّية هو معارك كيميائّية حتدث بني أّي بروتني غذائّي

 .أنسجة اجلسم؛ حلمايتها من هذا الربوتني الغريب الذي جيب الّتصّدي له
 .الذي يسبب انتفاخًا يف املعدة( الالكتوز)وقد تسّبب بعض األغذية احلساسّية لإلنسان من مثل الّلنب, وقد حتدث من سكر اللنب 

اجلهاز اهلضمّي, واجلهاز : ابة باحلساسّية فهي أنسجة اجللد واألغشية املخاطّية للجهازينأما أكثر أنسجة اجلسم تعّرضًا لإلص
 . الّتنفسّي

 

 ؟"األغشية املخاطّية"ما معنى  (1

 ما دور الربوتينات الغذائية يف إصابة اإلنسان باحلساسّية؟ (2

 َمْن املسؤول عن إصابة اإلنسان حبساسّية الّلنب؟ (3

 ّية؟ما أكثر األنسجة عرضة للحساس (4

 ما األعراض اليت تسببها احلساسية ضد الّلنب؟ (5

 .وضح مجال التصوير فيما حتته خّط من النّص (6

 إىل أّي فّن أدبي ينتمي النّص الّسابق؟ -أ      (7

 .علل, قّلة استخدام الصور الفنّية يف النّص - ب

 

 .تبطينات تتواجد يف أماكن خمتلفة يف اجلسم اكلفم واألذنني واألنف (1

 .ّد أن هتضم قبل وصوهل إىل األمعاء، وإذا صعب امتصاصها حتولت إىل أجسام غريبة تسبب احلساس يةالربوتينات ال ب (2

 (.الالكتوز)سكر اللنب  (3

 .أنسجة اجلدل، األغش ية اخملاطية (4

 .انتفاخ يف املعدة (5

 .صور احلساس ية ابملعركة وصور الربوتني الغذايئ واألجسام املضادة ابجليشني الذلين خيوضان هذه املعركة (6

 ألن النص خياطب العقل أكرث من العاطفة. ب  .املقاةل العلمية. أ   (7
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 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (سأكتب عنك يا وطين)قصيدة من  األبيات اآلتيةاقرأ : اخلامسالسؤال 
 محاَك الّلُه يا أردنُّ يا وطنًا

 تنامى يف حمّبِتنا
 َمَع الّتاريِخ والُبنياِن والسَِّيِر

 ياُت ُنْعليهالك الّرا
 لَتْخِفَق يف دياِر اجملِد ُمْلِهمًة

 برؤيا أنَت حتمُلها

 بال عدِد.. فسّجْلنا لَك األمساَء ال ُتحصى 
 فكيَف أكوُن مغرتبًا؟

 وأّنك يف حنايا الَقلب تسُكُنين
ُأحبَُّك يف الدُّنا سهاًل وصحراَء

 

 :حتدث عن الّشاعر من حيث (1

 .اسم الديوان الذي أخذت منه القصيدة الّسابقة  -ج  .يت شغلهااملناصب ال       -ب       .مكان مولده - أ

 ؟"محاك اهلل يا أردّن"ما املعنى البالغي جلملة  (2

 دلّل على ذلك من األسطر الّسابقة؟األردن مبعث الفخر واالعتزاز يف املاضي واحلاضر,  (3

 .ما املشاعر اليت سيطرت على الّشاعر يف األسطر الّسابقة (4

 ما داللة ما سبق؟" اء ال ُتحصىفسجلنا لك األمس" (5

 ؟"فكيف أكون مغرتبًا"ما املعنى الذي أفاده االستفهام يف  (6

 ؟"الرايات"كار يف القصيدة ما داللة تكرار لفظة فجلأ الّشاعر إىل تكرار الكثري من املعاني واأل (7

 استخدامه لعناصر الطبيعة؟اتكأ الشاعر يف األسطر الّسابقة على عناصر الطبيعة, هات مثااًل على ذلك, وما داللة  (8

 داني واحلركي من األسطر الّسابقة؟مثل على البعد الوج (9

 ما داللة وجود السهل والصحراء معًا يف وطن واحد يف قول الشاعر؟" أحبك يف الدنيا سهاًل وصحراء" (11

 ما مفرد السِّري؟ (11

 للتعبري عن مراده؟" رؤيا"هل وّفق الّشاعر يف استخدام لفظة  (12
 

 إلجابةا

 .رشاع الليل والطوفان. ج .شار يف السفارة األردنية يف الكويت، أمني عام وزارة الثقافة، عضو رابطة الكتّاب األردنينيمست . ب إربد . أ (1

 ادلعاء (2

 .مع التارخي والبنيان والسري،كل الراايت نعلهيا، لتخفق يف داير اجملد ملهمة (3

 .مشاعر الفخر والاعزتاز ابألردن ماضيه وحارضه (4

 .الصفات والفضائل اليت ميتاز هبا األردن إشارة الشاعر إىل بعض (5

 .النفي (6

 .دالةل عىل النرص والفوز والعزة، اإلابء، الاس تقالل والكرامة (7

 .سهال ، حصراء، جاءت منسجمة مع التجربة الشعورية دلى الشاعر، أظهرت شوقه وهو يف غربته، وتعلقه ابلوطن مجيعه (8

 / ..............تناىم/ لتخفق: احلريك    ..............لنا بلك وأنت/ أحبك يف ادلان/ تناىم يف حمبتنا: الوجداين (9

 .أن الشاعر حيب جغرافية بدله املتنوعة، بصحرائه وسههل ولك فئاته (11

 .السرية (11

 .اس تعملها مل حيقق ما أراده الشاعر وهو رؤية بدله األردن (12
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 :عن األسئلة اليت تليهجب ثم أ, (الرتاث واملعاصرة)درس من  النص اآلتي اقرأ : السادسالسؤال 
وكثريًا ما يكون امليل إىل املعاصرة, أو األخذ بأسلوب احلياة اجلديدة أقرب إىل ميول اإلنسان وأكثر تعبريًا عن همومه 

وانسجامه مع تطّلعاته حنو اجلديد, لكن هذا ال يستدعي ضرورة مناصبة اإلنسان املعاصر الرتاث العداء, أو يقف من كّل أثر 
ّن الّتراث واملعاصرة كليهما يف دمائنا, يف الّلغة إ. املاضي موقف اجملابهة واإلنكار, ثم إّن الّتراث ليس املاضي عينهيعود إىل 

اليت نتلكم بها ونكتبها, ولعّل من الّضروري أْن نتذكّر أّن تقّدم الّطّب مل يأِت فجأة, وأّن كثريًا من مكاسب اإلنسان يف العصر 
ًا منا وترعرع وازدهر يف سنوات, إّنه حصيلة الرحلة الطويلة اليت قطعها اإلنسان يف آالف السنني, احلديث ليس نبتًا عصرّي

 .ومن املعلومات الّصغرية ومن اخلربات احملدودة تكونت املعارف اإلنسانّية

 

 ما الكتاب الذي أخذ منه النّص الّسابق؟ (1

 ما الفّن األدبي الذي ينتمي إليه النّص؟ (2

 ؟" الرتاث"ما املقصود بـ  (3

 :علّل ما يلي (4

 مييل اإلنسان إىل احلداثة واملعاصرة؟ . أ

 جيب أال يعادي حمبو احلداثة واملعاصرة الرتاث؟ . ب

 كيف تكّونت املعارف اإلنسانّية؟ (5

 , وضح ذلك كما ورد يف النّص؟"ليناالطب مل يأِت فجأة إ" (6

 ؟"ليس نبتًا منا وترعرع"وضح الصورة الفنّية يف  (7

 الل العقلي, فما غايته من ذلك؟جلأ الكاتب إىل االستد (8

 ؟العداء: اشكل العني يف (9

 يستدعي, الرتاث, انسجامه؟: ما جذر كّل من (11

 
 (.عبد العزيز املقاحل. د)أمحد نعمي الكراعني . من كتاب نصوص ودراسات أدبية، د .1

 .مقاةل أدبية اجامتعية .2

 .ىل جيلما احندر إلينا من عادات وتقاليد وآداب وعلوم وفنون وينتقل من جيل إ .3

 .ألهنا أقرب إىل ميول اإلنسان وأكرث تعبريا  عن مهومه وانسجامه مع تطلعاته    .أ      .4

 .ألن الرتاث واملعارصة لكهيم يف دمائنا، يف اللغة اليت نتلكم هبا ونكتهبا    -ب    

 .من املعلومات الصغرية واخلربات احملدودة .5

 .منا وترعرع يف س نوات إنه حصيةل الرحةل الطويةل اليت قطعها اإلنسان يف آالف الس نني ألن كثريا  من ماكسب اإلنسان ليس نبتا  عرصاي   .6

 .صور ماكسب اإلنسان ابلنبت اذلي ال يمن مرة واحدة وإمنا عىل دفعات .7

 .إلقناع القارئ ابلفكرة والنتاجئ اذلي توصل إلهيا الاكتب .8

 .الكرسة .9

 .جسم/ ورث/ دعو .11
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    :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها, (آل عمران)مية من سورة اقرأ اآليات الكر: السابعالسؤال 
 

   :قال تعاىل  

  

 

 

   

  

 

 :َفّسر معنى الرتاكيب التالية .1
 (.مصدقًا بكلمة من اهلل) . أ

 (.قال كذلك اهلل يفعل ما يشاء) . ب

 ؟(وليس الذكر كاألنثى)ما اللون البديعي يف قوله تعاىل  .2

 ؟(بقبول)اضبط فاء الكلمة يف كلمة  .3

 ؟(الَعشّي), (سّيدًا)للغوي لكلمة هات اجلذر ا .4

 استخرج من النص لفظ يستوي فيه املذكر واملؤنث يف املفرد؟ .5

 دام األسلوب القصصي يف القرآن الكريم البارز يف قصة زكريا وحييى عليهما السالم؟اذكر فائدة الستخ .6
 :استنتج األسباب املوجبة لألمور التالية .7

 قّدر اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون سيدنا زكرّيا عليه السالم  كافاًل ملريم؟ 

  ؟(36)العدول عن خرب إّن من الفعل املاضي إىل الفعل املضارع يف اآلية 

 َنع اهلل سبحانه وتعاىل زكريا عليه السالم عن الكالم ومل ُيْمَنع عن ذكر اهلل؟َم 

  ؟(رّب إني وضعتها أنثى)عليها السالم  مرأة عمران اقول 

  ؟(ربِّ هب لي)قول زكريا عليه السالم 

  ؟37يف اآلية ( ِرزقًا)تنكري لفظ 
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    :عن األسئلة اليت تليهثم أجب , (فن السرور)اقرأ النص اآلتي من درس : الثامنالسؤال 
               

يعجبين الّرجل أو املرأة َيخُلق . نعمة كربى أْن ُيمنح اإلنسان القدرة على الّسرور, يستمتع به إْن وجدت أسبابه, وخيُلقها إْن مل تكن)            
 . عينيه, ويتألق يف جبينه, ويتدّفق من وجههحوله جوًَّا مشبعًا بالِغْبطة والّسرور, ثم يتشرَّبه فيشرق يف حمّياه, ويلمع يف

ر ُيخطئ َمْن يظّن أّن أسباب الّسرور كّلها يف الّظروف اخلارجية, فيشرتط ِلُيَسرَّ مااًل وبنني وصحة؛ فالّسرور يعتمد على النّفس أكث
.مّما يعتمد على الّظروف, ويف الّناس من يشقى يف الّنعيم, ومنهم من ينعم يف الّشقاء

  

, أّول درس جيب أن ُيتعلَّم يف فّن السرور قوَّة االحتمال؛ فما إن يصاب املرء بالّتافه من األمر حتى تراه َحِرَج الّصدر, كاسف الوجه 
ك رَّناكس البصر, تتناجى اهلموم يف صدره, وتقّض مضجعه, وتؤّرق َجْفَنه, وهي إذا حدثت ملن هو أقوى احتمااًل, مل يلق هلا بااًل, ومْل ُتَح

.منه َنَفسًا, ونام ملء جفونه رِضيَّ البال فارغ الّصدر

  

فيصرِّفه كما يشاء؛ فإْن هو تعّرض ملوضوع ُمْقِبض , ولعّل من دروس فّن الّسرور أن يقبض املرء على زمام تفكريه  كأْن يناقش أسرته  -
وَّل ناحية تفكريه, وأثار مسألة أخرى ساّرة ينسى بها ح -يف أمر من األمور احملزنة, أو جيادل شريكه أو صديقه يف ما يؤّدي إىل الغضب

 (.فإن تضايْقت من أمر فتكّلْم يف غريه, وانقْل تفكريك كما تنقل بيادق الّشطرنج* مسألته األوىل احملزنة 
 

 ؟(تقّض), (الّزمام: )فّسر معنى كاًل من .1

 ما الكلمة األكثر تكرارًا يف النص؟ وعالم تدّل؟ .2

 : كل منوّضح الصورة الفنية يف .3

 من وجهه يتدفق. 

 تتناجى اهلموم يف صدره. 

 .اذكر وسيلتني منها. ذكر الكاتب عدة وسائل للحصول على السرور .4

 .أين تكمن أسباب السرور يف رأي الكاتب وأين تكمن يف نظر اآلخرين, ومن ترى أّنه على حّق؟ موضحًا إجابتك .5

 اقرتح حاًل حيقق السعادة لشخص غارق يف اهلموم؟ .6

 .ص السابق لون بديعي وهو املقابلة, استخرجه وبني داللتهيف الن .7

 .الواردة يف النص( لقي)اضبط عني الكلمة يف كلمة  .8

 (.فغري مصباحك إن ضعف, واستعض عنه مبصباح قوي):اضبط العبارة التالية ضبطًا صحيحًا .9
 .ضع عالمة الرتقيم املناسبة مكان النجمة يف النص السابق .11
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    :ثم أجب عن األسئلة اليت تليها ( وا حرَّ قلباه) قصيدةمن  ألبيات اآلتيةااقرأ : التاسعالسؤال 
 

 َوَمْن ِبِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم         َواَحّر َقْلباُه مّمْن َقْلُبُه َشِبُم (1
 َوَتّدعي ُحبَّ َسيِف الّدْولِة اأُلَمُم              ما لي ُأَكتُِّم ُحّبًا َقْد َبَرى َجَسدي (2
 َوأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن بِه َصَمُم              ا الذي َنَظَر األْعَمى إىل أَدبيأَن (3
 َوَيْسَهُر اخَلْلُق َجّراَها َوخْيَتِصُم         أَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن َشَواِرِدَها (4
 َيُمُيزيُلُهنَّ إىل َمْن ِعْنَدُه الدِّ            َلْيَت الَغَماَم الذي عندي َصواِعُقُه (5

 أْن ال ُتفاِرَقُهْم فالّراِحلوَن ُهُم                      إذا َتَرحَّْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُروا (6
 قد ُضّمَن الدُّرَّ إاّل أّنُه َكِلُم                      َهذا ِعتاُبَك إاّل أّنُه مقة (7

 :ما معنى الكلمات التالية -1
 الدَِّيُم - ب َشِبُم - أ

 الوارد يف البيت األول؟ (ياللون البديع)ح وضِّ -2

 ؟(مقة)اضبط عني الكلمة يف كلمة  -3

 ؟(يزيلهن), (عيتدَّ)هات اجلذر اللغوي لكلمة  -4

 استخرج الفكرة اليت تضمنها البيت الرابع؟ -5

 ؟ وازن الّشاعر بني حّبه لسيف الدولة وحّب اآلخرين له, بّين هذا -6
 ّمن هذا املعنى؟تضأشر إىل البيت الذي ( العتاُب هدّيُة األحباِب ): يقال -7

 .ح الكناية يف البيت الرابعوّض -8

 يف البيت اخلامس؟ ورة الفنيةوّضح الّص -9

 يف البيت السادس؟َمْن املخاطب  -11

 ؟(يزيلهن)يعود الضمري املتصل يف كلمة  ْنعلى َم -11

 ؟استخدام مثل هذه األساليبما داللة  ....أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام ونداء  -12
 ما الغرض الشعري  هلذه القصيدة؟ -13

 البيت؟ ما العاطفة البارزة يفيف البيت الثالث؟ و(نظر, أمسعت)ملاذا عّبر الّشاعر بالفعل املاضي  -14
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    :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه, (احلساسية)اقرأ النص اآلتي من درس : العاشرالسؤال 
               

تفاعل غري طبيعّي حيدث يف أنسجة  ا لدى األطفال, وهلا أسباب شّتى, وهيّشائعة وال سّيماحلساسّية مرض من أمراض العصر ال) 
اجلسم املختلفة نتيجة ماّدة غريبة, وهي تصل إىل داخل اجلسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو احلقن, فتهّيج األماكن اليت وصلت 

 .ثر يف الّنسيج املصاب والّشعريات الّدموّية احمليطة املسبِّبة ألعراض احلساسّيةإليها, فيؤدي ذلك إىل تولُّد أجسام مضاّدة دفاعّية تؤ

ومن أنواع احلساسّية أيضًا حساسّية اإلنسان حنو نوع معّين من الغذاء, وميكن القول إّن هذا الّنوع من احلساسّية هو معارك 
اجلسم أو أنسجته من غري هضم, وبني األجسام املضاّدة اليت تتكون من كيميائّية حتدث بني أّي بروتني غذائّي ينجح يف الوصول إىل خاليا 

 .أنسجة اجلسم؛ حلمايتها من هذا الربوتني الغريب الذي جيب الّتصّدي له

ن وتصيُب احلساسّية املاليني من البشر يف مجيع أرجاء املعمورة, وقد أشارت بعض الّدراسات إىل أّن للمرأة دورًا أساسّيًا يف الوقاية م
ب من حيث هذا الّداء على حنو عام, وحساسّية اجلهاز التنفسّي على حنو خاص؛ ألنَّ الرتكيب اجلييّن لألّم أشّد تأثريًا من الّتركيب اجلييّن لأل

به أكثر من وتزداد نسبة اإلصابة بهذا املرض كّلما كان األخوال واخلاالت املصابون . االستعداد الوراثي للمولود لإلصابة بأمراض احلساسّية
 (. األعمام والعّمات, وأّكدت بعض الّدراسات أن نسبة اإلصابة باألنواع الّشديدة من حساسّية الّصدر تصيب الفتيات أكثر من الفتيان

 
 ما الفن النثري الذي ينتمي إليه النص؟  (1

 ما اسم كاتب النص؟  وما اسم الكتاب الذي أخذ منه؟ (2

 كيف حتدث احلساسّية يف داخل اجلسم؟ (3

 ؟وّضح املقصود بالتحّسس الغذائي  (4

 :عّلل ما يأتي (5
    .احلساسّية مرض من أمراض العصر-أ

   .ال جيوز االستهانة مبرض احلساسّية -ب
 .ا على وقاية نفسها من احلساسّيةجيُب على املرأة أن تكون أكثر حرًص -ج 

 ؟القة بني التلّوث ومرض احلساسّيةوّضح الع (6

 بروتني أي بني حتدث كيميائية معارك هو احلساسّية من النوع هذاإّن  :رة اآلتيةالعباور الفنية يف وّضح الّص (7
 ."له ةاملضاّد األجسام وبني  غذائي,

 ؟أثري فيهبّين إىل أي مدى ُوّفق الكاتب يف عرض املوضوع بشكل واضح ومفهوم, ويف تثقيف املتلّقي صحيًّا والّت (8

 متى تزداد نسبة إصابة الطفل مبرض احلساسّية؟ (9
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 :ثم أجب عن األسئلة اليت تليه, (الرتاث واملعاصرة)اقرأ النص اآلتي  من درس : احلادي عشرالسؤال 
إّن املفهوم الضّيق للمعاصرة كاملفهوم الضّيق للّتراث حيصر كّل منهما نفسه يف مساحة ضّيقة ال تّتسع إّلا للخصومات 

احلاضر, فحني تسود اخلصومة تضيق رقعة الفهم بني الّطرفني, ويضيع  واملشاحنة بني أتباع الفريقْيِن املتعصبْيِن للماضي أو
وميكننا القول إّن جمابهة من مثل هذا الّنوع مرّدها إىل اجلهل والتعّصب, وفقدان املنظور الفكرّي النابع . العقل, وتتشابك النظرات

 .من الواقع ومن العناصر الثقافّية لألّمة الواحدة
العربّية رصيده الّثمني من الّتراث العربّي الذي جيمع بني الرتاث الدييّن واألدبّي وبني الّنقوش ولكّل قطر من أقطارنا 

وقد بقي هذا . والِعمارة والفنون األخرى مبختلف أنواعها, ويكّون مع تراث سائر األقطار وحدة ذات قيمة حضارّية إنسانّية كربى
طًا فهو يف كثري من األحيان حبيس اخلزائن, وما كان نقشًا أو معمارًا فهو عرضة الرتاث عرضة للّتلف والّضياع, فما كان منه خمطو

 .للّرياح واألمطار واألتربة واأليدي العابثة اليت ال تقيم وزنًا للرتاث
 إّن تراثنا عظيم وجميد, ولكن أعظم منه أن نسعى إىل إحياء هذا الرتاث وحتويله إىل أداة نافعة ودافعة للخلق واالبتكار,

 

 نّص مكتوب بخّط اليد غير مطبوع؟ "املخطوطات"ما املقصود بلفظة . 1

 ؟لق الكثري من الّسلبيات, اذكرهااملفهوم الضّيق للرتاث واملعاصرة خي. 2
 يحصر كّل منهما في مساحة ضّيقة ال تتسع إّلا للخصومات والمشاحنة بين اتباع الفريقين. 

 تضييق رقعة الفهم بين الطرفين 
 النقوش والمعمار/ العمارة/ األدبي/ الديني   ؟عاملنا العربي كما ورد يف الّنّصهات اثنني من أنواع الرتاث يف . 3
  ؟والّضياع, هات مثالني من النّص الكثري من تراثنا عرضة للتلف. 4

 .لألتربة والرياح والغبار وما كان نقشًا أو معمارًا فهو ُعرضة/ * ما كان مخطوطًا فهو حبيس الخزائن* 
 الّسعي إلى إحياء هذا التراث وتحويله إلى أداة نافعة للَخلق واالبتكار ّمة على تراثها؟كيف ميكن أن حتافظ األ. 5

 (التراث والمعاصرة( )تتسع/ تضيق)   ؟مثل على ذلك من النّص. املتضادة استخدم الكاتب يف النّص الثنائيات. 6
 قيمة التراث في كّل بلد عربي ؟الواردة يف النّص" الرتاث العربيرصيُدُه الثمني من "ما داللة عبارة . 7
 الة تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفةألّن المق ؟كاتب األساليب اإلنشائية يف نّصهعّلل قّلة استخدام ال. 8
 :هو" رقعة"ضبط الّراء يف لفظة . أ    .9

 الكسرة. ج الفتح. ب الضّم. أ
 :الواردة يف النّص, هو" تّتسع"جذر لفظة . ب       

 وسع. ج يسع. ب َسعى. أ
 ".واحّر قلباه"اكتب أربعة أبيات من قصيدة املتنيب . 11
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 :أجب عّما يليهاثم ( وأنت احلّب يا أردّن: )اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من قصيدة: الثاني عشرالسؤال 
 ال َأهوى سواك مدًى سأبقى فيك

 وأحيا فيك حّتى حْلظة الَقَدِر
 سأجعُل من تراِبك إْذ تسامى َخْفقَة الصَّْدِر

 وأغسُل يف مياِهك ما يبدُِّد قْسوَة الدَّْهِر
 وأنِسُج ِمْن ربيِعَك ما خيلُِّد بْهَجَة الُعْمِر

 ولْسُت أكوُن ُمْغَتِربًا
 إذا طّوفُت يف الّدنيا

 وعْدُت إليَك يف شوٍق
 وحبٍّ ال حدوَد لُه

 سآتي يف رياِح الّليِل إعصارًا
 وآتي يف نسيِم الفجِر أحالمًا
 فأنت العامُل املزروُع يف ذاتي

 وأنَت أنا
 وأنَت ِبشارُة اخلرِب

 وأنَت احلبُّ يا أردنُّ
أنَت الّطْيُف والِوجداُن يف األفكاِر والصُّوِر

 

 أحبُّ وأعشُق: تحولت                  أهوى: طّوفت   طّوفت, أهوى؟: ما معنى 

 .أطياف   ؟"الّطيف"ما مجع لفظة  

 .بدأ بحالة من الحب والحنين والشوق للوطن األردّن        ما احلالة الشعورّية اليت سيطرت على الّشاعر يف بداية املقطع؟  

   ؟انتمائه للوطن, وضح تلك الّصورة عّبر الّشاعر يف األسطر الّسابقة عن 

 ومن مياه الوطن ما يزيل قسوة الغربة*     .لقلبه وصدره جعل من تراب الوطن وعّلوه نبضة* 

 ؟ذكر األسطر اليت دّلت على الفكرةيرفض الّشاعر يف األسطر فكرة االغرتاب عن وطنه, ا 

 ولست أكون مغتربًا, إذا طّوفت في الدنيا, وعدت إليك في شوق وحب ال حدود له

 داللة على لهفة الّشاعر للعودة إلى الوطن   سآتي يف رياح الّليل إعصارًا؟ -أ      : ما داللة 

 .على حضور الوطن في ذاكرة الّشاعر وعقله  والوجدان يف األفكار والّصور؟ أنت الطيف -ب

 وصور ذاته باألرض شبه األردن بالنبتة المزروعة   ؟"وأنت العامل املزروع يف ذاتي: "وّضح مجال الّصورة الفنية يف 

 :استنتج من األسطر الّسابقة ما يلي 

 ا أردّن, أنت الطيفأنت بشارة الخير, أنت الحّب ي؟         عمق ارتباط الّشاعر بوطنه . أ

 .وأحيا فيك حتّى لحظة القدر سأبقى فيك ال أهوى سواك مدًى   ؟توّحد الشاعر بني ذاته والوطن . ب

 تخدامه؟يف األسطر الشعرية, ما الداللة اليت توحي باس" الّسني"أكثر الّشاعر من استخدام  

 للمستقبل القريب, ولتحقيق ما يتمناه الشاعر بالعودة القريبة إلى الوطن األردّن

 شاعر في البعد, واشتياقه إليهتجربة الغربة واالبتعاد عن الوطن, ومعاناة ال ما اّلذي زاد من تعّلق الّشاعر بوطنه؟ -أ 
 :ما املعنى البالغي الذي أفاده كل من -ب

  تدل على السمّو والرفعة, وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الّشاعر     ؟"تسامى"استخدام الفعل 

  الثبوت/ الثبات   ؟"أنت بشارة اخلري"اجلملة اإلمسية 
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 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الّصحيحة

 :االسم الذي يعرب إعراب امللحق باملثنى ورد يف مجلة .1

 كال الطالبين مجدٌّ (أ 
 نا ُيحافظ على األمانةكال (ب 

 كلتا القصتين ممتٌع (ج 
 إّن كلتا المعلمتين مخلصٌة (د 

 ":, اعرض عن هذا واستغفري لربكيوسف"إعراب ما حتته خّط يف مجلة  .2

 منادى مبني على الفتح في محل نصب (أ 
 منادى مبني على الضّم في محل نصب (ب 

 مبتدأ مرفوع بالضم (ج 
 خبر مرفوع بالضم (د 

 :هو "َعَرض"اسم املكان من الفعل  .3

 َمْعَرض (أ 
 ُمْعَرض (ب 

 َمْعِرض (ج 
 ِمْعَرض (د 

 ":َأمتَّ"اسم املفعول من الفعل  .4

 متموم به (أ 
 متموم (ب 

 ُمَتّم به (ج 
 ُمتّم (د 

 :هو" أمرك سهاًل ليكن: "حركة إعراب الفعل املخطوط حتته يف عبارة .5

 مضارع منصوب بالفتح (أ 
 مضارع مبني على حذف حرف العّلة (ب 

 مضارع مجزوم بالسكون (ج 
 العّلةمضارع مجزوم بحذف حرف  (د 

 :بدل االشتمال يف واحدة من اجلمل اآلتية .6

 قرأُت الكتاب كّله (أ 
 قرأت الكتاب فكرَتُه (ب 

 قرأت الكتاب مقدمَتُه (ج 
ه األولىالكتاب صفحتقرأت  (د 

 :واحدة من الكلمات اآلتية همزتها وصل .7

 ليناا (أ 
 امرأة (ب 

 اب (ج 
 اال (د 

 :واحدة من اجلمل اآلتية حتوي مصدرًا للهيئة .8

 لكلِّ جواد كبوة (أ 
 فقة لم تعْد تجديإن الشَّ (ب 

 مات ِميتة جاهلّية (ج 
 "إْن هي إال موتتنا األولى" (د 

 :هو" قُمتساِب"املاضي من املشتق الفعل  .9

 استبق (أ 
 سبَق (ب 

 سابَق (ج 
 تسابَق (د 

 :على" إْن"عندما يسبق بأداة شرط جازمة " يلَقْون"يكتب الفعل  .11

 يلَقوا (أ 
 يلقى (ب 

 يلَق (ج 
يلقووا (د 

 ":أقْم"الوزن الّصريف للفعل  .11

 أْفِعل (أ 
 أِفْع (ب 

 ْلأِف (ج 
 أِعْل (د 

 :هو" استالم"الوزن الصّريف لكلمة  .12

 افعال (أ 
 افتعال (ب 

 استفعال (ج 
 انفعال (د 
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 .......":كان احلبُّ والتسامح كليهما يف "يف عبارة " دماء"نقول يف كتابة اهلمزة للفظة  .13

 دماءنا (أ 
 دمائنا (ب 

 دماؤنا (ج 
 دمئنا (د 

 ":لدّي قّصٌة مفيدٌة "نوع اخلرب يف مجلة  .14

 جملة اسمية (أ 
 جملة فعلّية (ب 

 لةشبه جم (ج 
 اسم ظاهر (د 

 ":ملهمةلتخفق يف ديار اجملِد "جذر ما حتته خّط يف عبارة  .15

 َلِهَم (أ 
 َهلم (ب 

 همم (ج 
 مهل (د 

 :مصدر املرة من املصادر اآلتية هو .16

 َرْحَمة (أ 
 َقْتلة (ب 

 شديدة (ج 
 ُشْرفة (د 

 :هو" ضبط ما حتته خط. "عينهإّن الرتاث ليس املاضَي  .17

 َعْيَنُه (أ 
 َعْيَنِه (ب 

 َعْيُنُه (ج 
 َعْيِنِه (د 

 :فيما يلي هي اجلملة اخلربّية .18

 .قاِبْلني يا محمد في المكتبة (أ 
 .ربِّ، اغفْر لي ولوالدّي (ب 

 .ال َتجادْل في الحّق (ج 
 .قابلُت صديقي أمِس (د 

 :واحدة من الكلمات اآلتية همزتها همزة قطع .19

 اْجِلْس (أ 
 استلب (ب 

 الطالب (ج 
 الهام (د 

 :واحدة من اجلمل اآلتية حتتوي بدل اشتمال .21

 .قرأُت الكتاب عيَنه (أ 
 .فِسِهمررُت بالمكان ن (ب 

 .استلّذ الضيف الطعام مذاقُه (ج 
 .أفادتني المكتبة مراجعها (د 

 ":الفرعال تناقض بني األصل وبني "االسم الذي حتته خّط يف مجلة " فاء"ضبط  .21

 الكسرة (أ 
 الضّم (ب 

 الفتح (ج 
 الّسكون (د 

 :هو" َصَعَد"اسم اآللة من الفعل  .22

 ِمْصَعد (أ 
 َمْصِعد (ب 

 َمْصَعد (ج 
 ُمْصَعد (د 

 :هو" ارتقى"اسم املفعول من الفعل  .23

 َمْرقّي إليه (أ 
 َمْرقّي (ب 

 ُمْرتقًى إليه (ج 
 ُمْرتقًى (د 

 :اسم الفاعل فيما يأتي هو .24

 ُمَوحَّد (أ 
 َعميد (ب 

 َمْوصول (ج 
 ُمتميِّز (د 

 :, هو" تقهْر الوأّما اليتيم ف"املخطوط حتته يف اآلية الكرمية " ال"املعنى املستفاد من احلرف  .25

 النفي (أ 
 األمر (ب 

 الّتمني (ج 
 النَّهي (د 
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 :اة شرط غري جازمةواحدة من األدوات اآلتية أد .26

 لْم (أ 
 إْن (ب 

 الم األمر (ج 
كّلما (د 

 فمن ناَم مل َتْنَتظْرُه احلياْه   أال اْنهض وِسْر يف سبيل احلياِة       :تفعيلة الّضرب يف البيت الّشعري اآلتي هي .27

 فعولن (أ 
 فعوُل (ب 

 فعوْل (ج 
 فعو (د 

 :الكلمة املناسبة ليستقيم الوزن واملعنى يف البيت الشعري اآلتي .28

 فهْل ترك اجلمال له صوابا   ذو صواٍب....... ...وُيْسأُل يف 
 المشكلة (أ 
 الحوادث (ب 

 الرَّأي (ج 
 الموضوع (د 

 :املعنى البالغّي املستفاد من النداء فيما حتته خّط .29

 وَمن جبسمي وحالي عنده َسَقُم            واحّر قلباه مّمن قلُبُه َشِبم              
 الّتحسر (أ 
 االستعطاف (ب 

 الندبة (ج 
 االلتماس (د 

 ":ربِّ, ابِن لي عندك بيتًا يف اجلّنة"راب ما حتته خّط يف عبارة حركة إع .31

 الفتح المقدرة (أ 
 رة الظاهرةالكس (ب 

 الضم المقدرة (ج 
 الياء المحذوفة (د 

 

 

 اجلواب الرقم اجلواب الرقم اجلواب الرقم اجلواب الرقم اجلواب الرقم

 د 52 د 11 ب 11 ب 7 ب 1

 د 52 ج 52 أ 11 ج 8 ب 5

 ج 57 ج 51 ج 12 د 1 ج 1

 ب 58 أ 55 ب 12 أ 12 د 1

 ج 51 ج 51 أ 17 ج 11 ج 2

 أ 12 د 51 د 18 ب 15 ب 2
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 :اقرأ النّص اآلتي ثّم أجب عّما يليه من أسئلة

 غضٌبمن صاحبك قْولة تعجبك فال تنسّبُه إىل نفسك تزّينًا به عند الناس, ألّن ذلك ُم مسعَتإْن 
 .الّصواب إذا مسعته وتنسبه إىل صاحبه صاحبك, وفيه عاٌر وُسخٌف, واكتف بأن تأخَذ

 :استخرج من النّص .1

 اسم فاعل لفعل مزيد .1

 فعاًل منصوبًا .2

 مصدرًا لفعل مزيد حبرفني .3

 أسلوب شرط جازم .4

 فعاًل معتاًل جمزومًا .5

 مصدرًا للمّرة .6

 :أعرب ما حتته خّط من خالل الّنّص .2

 .مصدرًا للمرة    اسم مفعول,    مصدرًا صرحيًا,        ":اكتف"صغ من الفعل  .3
 :مّيز يف اإلعراب فيما حتته خّط .4

 .رمحهافا نفَسكظلمَت : يامن يقول .1

 ., فاستمتعت بهنفَسهقرأُت الكتاب  .2

 "مّلة أبيكم إبراهيم هو مّساكم املسلمني"  :البدل يف اجلملة اآلتية هو  .5
 "هيهات هيهات ملا توعدون: "نوع الّتوكيد يف اآلية الكرمية .6

 ".يّطوفوا يف البيت العتيقلو: "ةالالم يف اآلية الكرمي .7

 ".يعلو: "على الفعل اآلتي مع الضبط" لن"ادخل أداة النصب  .8

 .مع إجراء التغيري" يدعون"على الفعل " مْل"ادخل أداة اجلزم  .9
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 :اقرأ النّص اآلتي ثّم أجب عّما يليه من أسئلة

أنت تاجر اهلل لعباده, فكْن كامُلضاِرب الَفِطن الذي إْن : فقالأوصى عبد امللك بن صاحل ابنه وهو قائد سرّية إىل بالد الروم, 
. وال تطلب الغنيمة حّتى حتّرَز الّسالمة, وكْن من احتيالك على عدّوك أشّد من احتياله عليك. مل جيْد احتفَظ برأس املال

  .لنجاةلك ا ُتْكَتبوال ُتهلك جندك همتهم, ومتى تكن مع القادر العظيم . وقّدر قبل أْن تقّرر

 :استخرج من النّص .1

 .اسم فاعل لفعل مزيد .1

 .بداًل مطابقًا .2

 .تركيبًا حيوي أداة نهّي .3

 .صفة مشبهة .4

 .فعاًل منصوبًا .5

 .اسم تفضيل .6

 ".ُتْكَتب"أعرب ما حتته خّط من خالل النّص  .2

 ".إْن مل جيْد احتفَظ برأس املال"حدد عناصر الشرط يف عبارة  .3

 ؟"ِبَرأس"لف يف ما سبب كتابة اهلمزة املتوسطة على األ .4

 ؟"احتيال"ما الفعل املاضي من املصدر  .5

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي . أ

 :واحدة من اآلتية فيما حتته خّط تعّد اسم مكان .1

 ".الفجر مطلعحّتى " (أ 

 .الّشارع ُمنتهىسرُت حّتى  (ب 

 .األحبة كان ممتعًا ُملتقى (ج 

 .العصر ُمنتصفتأخرُت حتى  (د 

 : اجلمل اآلتيةالتوكيد املعنوّي يف  .2

 ".وكّلهم آتيه يوم القيامة فردًا" (أ 

 .إّن كلَّهم قادٌم من سفره (ب 

 ".وكانوا أنفَسهم يظلمون" (ج 

 .رأيت الناسََ أنفَسهم يف رحليت (د 

 :, ألّنه"أيا غافاًل, ولك يف الّدهر موعظة"ُنصب املنادى يف عبارة  .3

 .نكرة مقصودة (أ 

 .نكرة غري مقصودة (ب 

 .شبيه باملضاف (ج 

 .مضاف (د 

 

 أشّد. 2       تقّرر /حرز ت. 2      الَفِطن. 1    لغنيمة  ال تطلب ا. 1  / بن. 5الُمضارب      .1

 .فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم وعالمة جزمه السكون ونائب الفاعل ضمير مستتر:تكتب  .5

 احتفَظ: لم يجْد           جواب الشرط: إّن               فعل الشرط: األداة .1

 النها ساكنة وما قبلها مفتوح .1

 احتاَل .2
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 :اآلتية، ثّم قّطعها عروضيًّا، واذكر تفعيالتهافّهم معاني األرجوزة ت: سؤال
 ِحْفُظ اللَِّساِن راَحُة اإلْنساِن .1

 َفاْحَفْظُه ِحْفَظ الشُّْكِر لإِلحساِن .2

 فآفُة اإِلنساِن يف الّلساِن .3

 إّن الّليالي أْسَرَعْت يف نْقضي  .4

 أخْذَن َبْعضي وَتَرْكَن َبعضي  .5

 َحَنْيَن طولي وَطَوْين َعْرضي .6

 :اآلتية، وتفّهم معانيها اقرأ األبيات
 َوِضْعُت ويف يدي الكْنُز الّثمنُي َظِمْئُت ويف َفمي األَدُب امُلَصّفى .1

 فكْيَف وَصْلِت أنِت مَن الزِّحاِم أِبنَت الدَّْهِر عندي كلُّ بْنٍت .2

 ولكْن ُتْؤَخُذ الدُّنيا ِغالبا وما َنْيُل املطاِلِب بالّتمّني .3

 علَّ على اجَلماِل َلُه ِعتابال َسُلوا قليب َغداَة َسال وتابا .4

 صداَقُة ِمْثِلِه َنَسُب  أٌخ ِلَي ِعْنَدُه أَدُب .5

 َفَحنَّ ِلِذْكِرها القْلُب  َأِرْقُت ِلِذْكِر موِقِعها .6

 وال يدنو وال يقرْب  وهذا الصُّْبُح ال َيأتي  .7

 َفَأْحِسْن للغينِّ وللفقرِي إذا ما ِنْلَت مْن ُدْنياَك حظًّا  .8

 وجاِوْزُه إىل ما تستطيُع ْع شْيًئا َفَدْعُهإذا مْل تْسَتِط .9

 إذا ُسِقَيْت ِبماِء امَلْكُرماِت هَي األْخالُق َتْنُبُت َكالنَّباِت    .11

 كتاٌب يشتكي الَوَصبا  أيا َمْن جاءني منُه   .11

 كنْقِص القادريَن على الّتماِم وَلْم أَر يف ُعيوِب النَّاس شيًئا  .12

 َلَقْد ُفْقَت يف احُلْسِن َبْدَر الَكماِل اهِلالِل َلِئْن ُكْنَت يف السِّنَّ ِتْرَب .13

 وَتْحَسُر ِمْن ُبْعِد َأْقطاِرها ُصحوٌن ُتساِفُر  فيها الُعيوُن .14

 َم ُتْفضي إليها بأْسرارها  وقبَُّة ُمْلٍك كأنَّ النُّجو .15

 ُيَعلُِّلنا باألَمْل  َلنا صاِحٌب مْل َيَزْل .16

 أِم اخَلْلُق يف َشْخِص حيٍّ  ُأعيدا َأُحْلًما َنرى أْم زماًنا جديدًا .17

 وصْعٌب على القلِب هذا اهلموْذ كبرٌي على الّنْفِس هذا الَعفاُء  .18

 فَكْم قْبَلها نوُر عنٍي َخبا فإْن تُك َعْيين َخبا ُنوُرها                 .19

 فنْصِبُر َرْغَم امَلَلْل َوُيْمِطُلنا يف اهلوى                .21

 وُأْلقي ِبها يف َمهاوي الرَّدى  راَحيت         َسَأْحِمُل ُروحي على .21

 َفَصْبًرا على ما َقضى َقضى اهلُل باحُلبِّ لي                 .22

 يِعْش أبَد الدَّْهِر بْيَن احُلَفْر ِل ومْن ال ُيِحبَّ صعوَد اجلبا .23

 َأْمَنُع ما الَذ ِبِه ُأولو احِلجى َعوِّْل على الصَّْبِر اجَلميِل إنَُّه.24

 َتجاُهاًل ِمّني ِبَغْيِر َجْهِل ُح الَقْلَب ِبَبْعِض اهَلْزِلُأَروِّ .25

 َوامَلْزُح َأْحيانًا َجالُء الَعْقِل َأْمَزُح فيِه َمْزَح َأْهِل الَفْضِل .26
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 َتْحيا لنا َعزيَزٌة يف اْلُأَمِم عيشوا ِكرامًا َتْحَت ِظلِّ اْلَعَلِم .27

 َقْد َرَقَص الَقْلُب هلا  ِقطَعُة شْعٍر ُحْلَوٌة .28

 َحشاشيت َمْنِزَلها  ريد أْن أْجَعَل ِمْنُأ .29

 راَم الّلبيُب أْكًلها  َلْو ُقدَِّمْت يف َطَبٍق .31

 إْذ ال دواَء للَهوى َمْوجوُد  َمْن ذا ُيداوي القلَب مْن داِء اهَلوى .31

 إنَّ الشَّباَب والَفراَغ واجِلَدْه           َمْفَسَدٌة للَمْرِء أيُّ َمْفَسَدْه  .32

 َأيَّ َعظيٍم َأتَّقي   َتِقي َأيَّ َمكاٍن َأْر .33

 فال َيُلْم يف كـْشفِه ندميا لـْم يكْن لسـرِِّه كتوما َمْن.34

 أْسـلَمــين إىل الــّردى وشــادٍن مّلــا َبــدا                       .35

 َبْل َفاْعَجَبْن ِمْن سامٍل َكْيف َنجا  ال َتْعَجَبْن ِمْن هاِلٍك َكْيَف هوى            .36

 يف آخِر الّشْهِر وبالصُّْبِح اختَلْط َقْد صاَر ِهالًلا ناِحًلا والَبْدُر .37

 نظاٌم دقيٌق بديٌع فريْد تأمَّْل فإّن ِنظاَم احلياِة    .38

 َوُهم َنسيب ِإذا ُأنَسْب َوُهم َأصلي َوُهم َفْرعي                      .39

 وَدْعين فإنَّ يقيين يقيين فال َتْبتئْس لصروِف الّزماِن             .41

 َمْن أْحَسَن السَّْمَع َفِهْم  َمْن َحِفَظ الَعْهَد َوفى            .41

 َفما أْنَت بالعادِل دِع اللَّْوَم يا عاذلي                           .42

 أفضُل مْن قرابِة القريِب ودٌّ َصحيٌح مْن أٍخ لبيِب                      .43

 الفؤاَد عزاًء  َجميال هَي الّشمُس َمْسكُنها يف الّسماِء     َفَعزِّ .44

 أِم القمُر  امُلْشِرُق َأَشْمٌس جتلَّْت لنا                  .45

 َفال َتقَنْع ِبما دوَن النُّجوِم   إذا غاَمرَت يف َشَرٍف َمروٍم        .46

 توهََّم أّنه يْنَفْع    َوَكْم َضرَّ امرًأ   أْمٌر                           .47

 

 :األبيات اآلتيةبيت من  بني كلِّافصل 
 ِر اْبتساُمْهالدَّ ِملقْد َحُسنْت بَك األوقاُت حّتى كأّنَك يف َف    .1

 َفُسْقًيا للمدارِس ِمْن رياٍض لنا قْد أنبتْت ِمْنكْم ُزُهورا     .2

 ُد يف غٍد َنَظًرا َسديًداَغ امَلقاِصَد غرُي ساٍع ُيردِّفما بَل .3

 لي وَربَّ اأُلَمْمإذا َمَدحوا آدميًّا مَدْحُت َمْوىل امَلوا - .4

 إذا ُكْنَت يف حاجٍة ُمْرِسًلا فَأْرِسْل َحكيًما وال ُتوِصِه - .5

 َوشاِهُدنا الَوْرُد َوالياَسمنُي َوامُلْسِمعاُت ِبُقّصاِبها - .6

 عقارٌب تدبُّ فوَق ِمرَبِد والُفْلُك فوَق ُلّجٍة كَأنَّها .7

 إّياَك أْن يْفتَنَك الّشباُب وأْن َيُغرَّ عيَنَك الّسراُب .8

 باُب ِظـلٌّ زائُل وبْدُرُه ال ُبـدَّ يوًما آِفـُلفإّنما الّش .9

 عصفورتاِن يف احِلجاِز حلَّتا على َفَنْن .11
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 :امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي يف األبيات اآلتية
 الّرْأِي -احَلواِدِث   د -امَلْوضوِع     جـ -امُلْشِكَلِة       ب -أ           َفهْل َتَرَك اجلماُل لُه صوابا       ذو صواٍب....... وُيْسَأُل يف  .1
 الَقْوِل -داحِلْكَمِة     -جـ الّتأثرِي         -الَغواِص     ب-أ   ...........وباألْشعاِر أْمَهُر يفانَي بالقريِض وبالَقوايف      لس    .2
 منتهاه -د      فيِه -َوراَءُه       جـ -َبْعَدُه           ب -أ               فَرٌج َقريُب........  َعَسى الكْرُب الَّذي أْمَسْيُت فيِه          َيكوُن .3

 املدّرِس -الّشريِف   د -املكتِب           جـ -الكتاِب        ب -أ      وأْحِبْب بأّياِمِه أْحِبِب.........                   أال حبَّذا ُصْحَبُة  .4
 اجملتهُد -الرَّجُل      د -اإلنساُن    جــ -املرُء          ب -أ                      آماَلُه               فليَس لُه بعَدها ُمقَتَرْح.........  إذا َبلَغ .5

 ٌلْهَج -د  معرفٌة         -ـقليٌل        ج -ب  ضائٌع     -أ        إذا ما وثقَت          مَبْن ليَس ُيؤَمُن ِمْن َغْدِرِه.........وعلُمَك  .6
 صاِحُب -د     أمُل      -جـ      مساِنُد  -حليُف     ب-  أ           السِّْلِم             وشاهـٌد َلـُه ِبَفْضِل احُلـْكِم...... الّصْمُت للَمْرِء .7
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 عمان: البلدة

 م5217/ 2/15 :التاريخ

 .سكان والتعميرمؤسسة اإل: السادة

 طلب وظيفة: الموضوع

 الّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعُد

طالع عليه من قبل مؤسستكم الغّراء, علمًا بأنني فأرجو الموافقة على طلب التوظيف واال 

 .أرفق الّسيرة الذاتية الخاصة بي وشهادتي العلمّية

 .واقبلو فائق االحترام

 :............المستدعي


