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 د     س                                                            

                                                                          2 :  00  ُمـّدة االمتحان :       ستوى الّرابع/ الم()مهارات االتّصال بيّةرث: اللغة العالمبح  

                                                              م2017/  7/  10االثنين          األدبّي والعلمّي والّشرعّي واإلدارة المعلوماتيّة والتّعليم الّصحيّ  ع :والفــر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال األول : 

 اقرأ النّّص اآلتي ِمن وحدة )الّشرطة والمجتمع( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :

الّشامخ على مجموعة من الرواسي الثابتة التي تحفظ أمنه ، وتذّب عنه وقع اإلساءة وما يضمره له  يقوم طود أردننا)    

عدّو أو جاهل من سوء ، وتنقسم هذه الّرواسي العظام إلى بلورتين عنقوديتين تكفالن ثبات دعامات هذا الوطن واستقراره 

ة بريّة وجويّة وبحريّة وغير ذلك ، وعنقود أمنّي بما ينضوي وأمانه ؛ العنقود العسكرّي وما يتفّرع عنه من أجهزة وأجنح

تحت هذا الُمسّمى من أجهزة استخباراتية وأمن داخلي وعالقات عامة وشرطة مجتمعية ، واألخير منها جهاز جديد تابع 

رطة المجتمعيّة لجهاز األمن العام ومرتبط به مباشرة ويوحدهما الهدف والفلسفة العامة ، وعليه فقد استحدث جهاز الشّ 

على نية تكاثر هذه الخاليا      2006وباشر أول أقسامه عمله فعليّا في مدينة " أبو نصير " الّسكنيّة في األول من آذار عام 

 ( .األمنية في مختلف مناطق المملكة الحقا وبالتّدريج

 معنى الكلمات اآلتية : )طود ، الّشامخ ، تذّب ، بلورتين( . ما -1

 الفنّية في الجملتين اآلتيتين : وّضح الّصورة -2

 . يقوم طود أردنّنا الّشامخ على مجموعة ِمن الّرواسي الّشامخة (أ

  تنقسم هذه الّرواسي العظام إلى بلورتين تكفالن ثبات دعامات الوطن واستقراره . (ب

 ما داللة كّل من الجمل اآلتية : -3

 ز الّشرطة المجتمعيّةجـ. تسمية جها  الّرواسي الثّابتة  -ب  طود أردننا الّشامخ  -أ

 ما دور الّرواسي الثّابتة التي يقوم عليها طوّد األردّن الّشامخ ؟ -4

 تنقسم رواسي األردّن العظام إلى بلورتين عنقوديّتين ، اذكرهما .                      -5

 رد في النّّص .هناك عالقة مترابطة ووثيقة بين جهاز األمن العاّم وجهاز الّشرطة المجتمعيّة ،  وّضحها كما و -6

    ما الذي يُميّز جهاز الّشرطة المجتمعيّة ؟ -7

  عالَم يعود الّضمير المخطوط تحته فيما يأتي :  -8

 ـه د( عمـلــ  ـه ( أقسامـجـ          هماب( يوحد  ـه ، عـنـــه أمنـ  (أ

 بط ، مختلف .اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : استقراره ، ينضوي ، استخباراتية ، مجتمعيّة ، مرت -9

 ِلَم ُرسمت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليها في الكلمات اآلتية : )اإلساءة ، سوء( . -10

 اضبط حرف )التّاء( في كلمة )استحدث( . -11

 ضع عالمة التّرقيم المناسبة مكان النجمة الواردة في النّّص الّسابق . -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال الثّاني :

 ة التي تليها :اقرأ النّص اآلتي ِمن وحدة )الّشرطة والمجتمع( ، ثُم أجب عن األسئل

االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع واالستماع إليهم ، والعمل بقدرة فاعلة على حّل  وتقوم فلسفة الّشرطة المجتمعيّة على مبدأ)

مشكالتهم ، مقابل التزام أفراد المجتمع بمساعدة رجال الّشرطة والتّعاون معهم لتعّرف المشكالت وتقديم المعلومات 

الثقة بين طرفي معادلة الّشرطة المجتمعيّة عبر االهتمام  على حلّها ، ويتبع ذلك جملة من المبادئ منها     الالزمة المساعدة

تقاللية ، واسفي تصميم البرامج والخطط، ثُّم مبدأ المرونة ى اختالف شرائح المجتمع وتنّوعهابالمجتمع وأفراده وحاجاته عل



 

 

ع على الحدث إلى موقتعبير ... ، واالنتقال بالعمل الشرطّي من موقع ردّ الفعل القرار في التعامل مع المواطن ، وحريّة ال

 . (األخذ بزمام المبادرة واستباق الحدث ، واعتماد حّل المشكالت ضمن مفهوم الشرطة المجتمعيّة

 اذكر نوع )الفّن األدبّي( الذي أخذ منه النّص الّسابق . -1

 . (تصميم ، شرائح جملة ، زمام ،)ما معنى الكلمات اآلتية :  -2

 وّضح الّصورة الفنية في التراكيب اآلتية : -3

 جـ( استقالليّة القرار  ب( حريّة التّعبير    أ( على اختالف شرائح المجتمع

 و( استباق الحدث هـ( األخذ بزمام الُمبادرة    د( االنتقال بالعمل الّشرطّي 

   كما ورد في النّّص الّسابق .اذكر ثالثًا ِمن أهداف الّشرطة المجتمعيّة ،  -4     

  اذكر ثالثًا ِمن الوسائل المتّبعة في تحقيق أهداف الّشرطة المجتمعيّة ، حسب ما ورد في النّّص . -5     

 عالَم تقوم مبادئ فلسفة الّشراكة بين الّشرطة وأفراد المجتمع ؟   -6     

      رطة والتّعاون معهم .  علِّل: التزام أفراد الُمجتمع بمساعدة رجال الش   -7     

   ما الواجب المؤكل على أفراد الُمجتمع حتى تقوم الش رطة الُمجتمعيّة  بحل مشكالتهم ؟         -8     

 وّضح المقصود بـ )طرفي معادلة الّشرطة( الوارد في النّص ؟  -9     

       ذكرهما ؟التّعاون مع أفراد الش رطة المجتمعيّة ضرورة لغايتين ، ا -10   

 كيف يتّم تحقيق مبدأ الثّقة بين طرفي معادلة الش رطة المجتمعيّة حسب ما ورد في  النّّص .  -11   

             علّل : المبادرة في التّحّرك قد تكون أفضل من التصّرف حسب مبدأ رّد الفعل .  )حفظ( -12   

       ا يأتي : حّدد عالَم يعود كّل ضمير مخطوط تحته في م -13   

     هــاعلى اختالف شرائح المجتمع وتنوعــ -ب    ـها الُمساعدة على حلّ  -أ

 د( .، اعتما، استباقمساعدة، االستماع، اختالف، تصميم، التعامل، االنتقال): تب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتيةاك -14    

 ة )شرائح( .لم ُرسمت الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلم -15    

 ضع عالمة التّرقيم المناسبة مكان الرمز الوارد في النّّص .  -16    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الّسؤال الثّالث :

 اقرأ النّّص اآلتي ِمن وحدة )الّشرطة والمجتمع( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليها :

مثل متابعتها إنارة الشوارع واألحياء الّسكنيّة     لتقليل فرص     الوقائيّة  وتتضّمن آلية عملها حزمة من اإلجراءات)    

عمل دوريات مراقبة لألحياء السكنية ، وتقويتها قنوات التواصل مع المواطنين وحثّها لهم على ارتكاب الجريمة، وقيامها ب

ى التركيز إل وتلتفت في آلية عملها اإلبالغ عن كّل ما يرون أنّه يشّكل إخالالا باألمن أو قد يثير شبهة في ارتكاب جريمة     

ي سلوكهم     إلى جانب عدد من اإلجراءات التحصينيّة العالجية ، على تربية األحداث وتأهيلهم     للحدّ من االنحراف ف

، واالهتمام بنوعيّة األقفال وجودتها للمصالح التجاريّة والمنازل  مثل تسيير دوريات راجلة في الشوارع واألحياء السكنيّة

المراكز اإلصالحيّة ، بإكسابهم وسالمة األسوار ، وال يفوتها إيالء الرعاية واالهتمام الالحق بمن يدخلون المؤسسات و

مهارات حرفية خالل إقامتهم فيها ، ومتابعتهم بعد مغادرتها ، وتوفير البيئة المناسبة لمصدر رزق شريف يعتاشون منه ، 

 . (ِمما يقلل من نسب البطالة والفراغ اللّذين يشكالن دافعاا من دوافع الجريمة

 صل ، إيالء( . ما معنى الكلمات اآلتية : )حزمة ، التوا -1

 وّضح الّصورة الفنية للجمل والتراكيب اآلتية : -2

 جـ. تقويتها قنوات التّواصل    معايشة مشكالتها  -ب  حزمة ِمن اإلجراءات الوقائيّة   -أ     

 هـ. اإلجراءات التّحصينيّة العالجيّة   للحّد ِمن االنحراف في سلوكهم  -د      

 علّل :  -3

 لمهارات الحرفيّة ِلَمن يدخلون المراكز اإلصالحيّة .إكساب ا -أ     

 تتابع الّشرطة الُمجتمعيّة إنارة الّشوارع واألحياء الّسكنيّة . -ب     

 جـ. تقوية قنوات التّواصل بين الّشرطة المجتمعيّة والمواطنين .      

  د. تركيز الش رطة المجتمعيّة على تربية األحداث وتأهيليهم .      

 

 اذكر دافعين ِمن الّدوافع الُمسبِّبة للجريمة ، كما ورد في النّّص ؟   -4

       اذكر أربعة اإلجراءات الوقائيّة التي تقوم بها الّشرطة المجتمعيّة ؟  -5

 اذكر ثالثة إجراءات تحصينيّة تقوم بها الش رطة المجتمعيّة ؟  -6



 

 

 راكز اإلصالحيّة ؟ اذكر طبيعة االهتمام والّرعاية لمن يدخلون الم -7

 : بيّن طرق التّقليل ِمن نسب البطالة والفراغ، كما ورد في النّّص ؟بديل 

 

 ما المنفعة ِمن توفير مصدر رزق لألشخاص في المراكز اإلصالحيّة ؟  -8

      ما الواجبات الُملقاة على أفراد المجتمع للتّعاون مع الّشرطة المجتمعـيّة ؟ -9

             ابيّة للّشراكة بين الّشرطة وأفراد المجتمع ، كما ورد في النّّص السَّابق ؟ ما اآلثار اإليج -10

 عالم يعود الّضمير فيما يأتي : -11

 ـها والسلوك المجتمعي فيـ ـهاجـ. مشاكلـ           ــها... مغادرتـها إقامتهم فيـ -الهاء في )يفوتها(           ب -أ        

      ــهشون منيعتا -د        

 اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )اإلجراءات ، األحياء ، المواطنين ، التّركيز ، تربية ، تسيير ، المنازل ، إنارة( -12

  )األحياء ، إيالء ، البيئة( .  لم ُكتبت الهمزة على الصورة التي جاءت عليها في ما يأتي :  -13

 مكان النجمة الواردة في النص السابق . ضع عالمة التّرقيم المناسبة -14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال الّرابع :

 اآلتي ِمن وحدة )لمحات ِمن التّراث الشعبي الفلسطيني( ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها : اقرأ النّصّ 

 ومجاالت التراث الشعبي متشعبة تشمل الغناء والرقص والموسيقا، وأنماطاا من األلعاب والصناعات التقليدية، وفنوناا)   

 ،ت والتقاليد في األفراح واألتراح، والعاداواألساطير من الحكايات والخرافات، وضروباا من الشعر العامّي واألمثال

كّل الشعوب كما ل –من الطب الشعبّي وأدواته، فضالا عن الحلي واأللبسة واألزياء الشعبيّة     وللشعّب الفلسطينّي  وصنوفاا

تراكمة عبر األجيال ، وقد تراثه الثقافّي ، ومخزونه الفكرّي ، ومعتقداته الخاّصة ، تقاليده  الم – المستقرة والجماعات

ا منها أو معداّلا فيها تبعاا لهواه ومستجدّات عصره  . (توارثها الخلف عن الّسلف مشافهة      مضيفاا إليها أو منقصا

  كيف ينتقل التّراث من جيل إلى جيل ؟ -1

 فّسر سبب اإلضافة إلى التراث أو اإلنقاص منه أو التعديل عليه حسب ما ورد في النّّص . -2

 المقصود بـ )تبعًا لهواه( الواردة في النّّص ؟ما  -3

 وّضح المقصود بـ )التّراث ، الّطب الشعبّي( ؟ -4

 آلتية :وّضح الّصورة الفنيّة في الجمل ا -5

بة    ب( للّشعب الفلسطينّي مخزونه الفكرّي    أ( مجاالت التّراث متشعِّ

 د( وقد توارثها الخلف عن الّسلف    جـ( وتقاليده المتراكمة 

  ما دور ُكّل ِمن الخلف والسَّلف تجاه الت راث عادة ؟  -6     

د الجوانب التي يورثها الخلف للّسلف ؟ -7           حّدِ

 : اذكر مميّزات وخصائص الجماعات الشُّعوب الُمستقّرة، كما ورد في النّّص ؟صيغة بديلة 

  عالَم تعود الّضمائر المخطوط تحتها في ما يأتي :  -8     

  .  هــاالخلف عن الّسلف ... مضيفاً إليــ ـهــا وقد توارثــ -ب   الثّقافّي  ـه الهاء في تُراثـــ -أ

    ه ومستجّدات عصره جـ. لهوا

 اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )المستقّرة ، مضيفًا ، منقًصا ، ُمعّداًل( . -9     

 ؟              ( ف والّسلف، األفراح واألتراح، مضيف وُمنقصما المحسَّن البديعّي بين كلمتي: )الخل -10   

 ِلَم ُرسمت الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في الكلمات : )الغناء ، األزياء( .      -11   

 في كلمة )الخلف( ؟اضبط حرف الالم  -12   

 

 

 

 

 

 



 

 

 الّسؤال الخامس :

  ينّي( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :اقرأ النّص اآلتي من وحدة )لمحات من التراث الفلسط
ا هو األغنية الشعبية الفلسطينية وما يرافقها من رقصات     ا خاصًّ )وأبرز ألوان التراث التي يوليها الدارسون اهتماما

ي إبداع ف ودبكات وألحان ، واألزياء الّشعبية ال سيما ما كان منها للنساء . وتعكس األغنية الشعبية التي تشترك األجيال

ا دقيقة حيّة ألشكال الحياة وهمومها، وهي تعبر من بعض الوجوه عن اندغام الوجدان  كلماتها، وصياغة إيقاعاتها     صورا

الجماعّي وأحالم الناس برائحة األرض ، وعبق التراب الفلسطيني المضّمخ بالعرق والهّم والدم      كما تظهر قوة اعتزاز 

 ه وتضحيات أبنائه ، وتستشرف أحالم المستقبل وأماني الناس في العيش بحرية وكرامة وعّزة( .الفلسطيني بقيمه وتقاليد

 ما معني الكلمات اآلتية : )المضّمخ ، اندغام ، تستشرف( .  -1

 وّضح الّصورة الفنّيّة في الجمل اآلتية :  -2

 تعكس األغنيّة الشَّعبيّة صوراً دقيقة حيّة ألشكال الحياة . أ(

 غام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس برائحة األرض .اندب( 

 تستشرف أحالم المستقبل .جـ( 

خ بالعرق والهّم والّدم .د(   عبق التُّراب الُمضمَّ

 اذكر ثالثًا ِمن سمات وخصائص األغنية الفلسطينيّة ، كما ورد في النّّص .  -3

 الّشعبيّة الفلسطينيّة . صيغة بديلة : استنتج من النّص ثالثة موضوعات لألغنية     

 عــلِّــل ما يأتي :  -4

 أ( لألغنية الّشعبيّة مكانة خاّصة؛ إذ يوليها الدَّارسوَن اهتمامهم .            

 التّراب الفلسطينّي مضمَّخ بالعرق والهّم والّدّم . ب(           

  .تستشرف األغنيّة الفلسطينيّة أحالم المستقبل وأماني النّاس جـ(    

 د( تعكس األغنية الشعبية الفلسطينية صوًرا دقيقة ألشكال الحياة وهمومها .           

 

        كيف نشأت وتشّكلت األغنية الّشعبيّة الفلسطينيّة ؟  -5

 تستشرف األغنية الفلسطينيّة أحالم النّاس وأمانيهم ، وّضح ذلك ِمن خالل النّّص .  -6

 )حفظ(كلمات والتّراكيب اآلتية : بين الّداللة المعنوية لل -7

   ، رائحة األرض ، عبق التّراب ، العرق والهّم والدّم ، المضّمخ( . )الوجدان الجماعّي ، أحالم الناس      

  عالم يعود الّضمير )الهاء( فيما يأتي : -8

 . ه وتقاليد هد( بقيم      ـا ـهـجـ( ألشكال الحياة وهمومـ  هــا ما كان مـنـــ -ب   ـهـــا أ( يوليــ          

 

 اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية :  -9

 )يرافقها ، تشترك ، صياغة ، إيقاعاتها ، اندغام ، رائحة ، المضّمخ ، اعتزاز ، تقاليده ، تضحيات ، تستشرف( .      

 ؟  ِلَم ُرسمت الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلمتي : )رائحة ، أبنائه(  -10 

   ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة الواردة في النّّص ؟ -11

  استخرج من النّص كلمة بمعنى )تشكيل وترتيب( ؟ -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الّسؤال الّسادس :

  اقرأ النّص اآلتي من وحدة )لمحات من التراث الفلسطينّي( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :
وللساحل  هل أغنية ،)وتأخذ األغنية الفلسطينيّة لونها الخاص من طبيعة المنطقة التي تظهر فيها ، فللجبل أغنية ، وللس   

والوادي والبوادي والسفح أهازيجها ومواويلها ، وتبع ذلك أن صار لموسم قطف الزيتون أهازيج خاصة تختلف عن أغاني 

الحمضيات والكروم     أما في المراعي الجبلية  مواسم الحرث والبذار والحصاد ، وإيقاعات مواويل جني محاصيل

ف معاناة الرعاة      كما صّور صبواتهم وأحالمهم بفتيات الحي ، وراعيات قطعان الماعز والبوادي فقد نقل الحداء الشفّا

وبرزت األغنية الفلسطينيّة في مناسبات األفراح من خطبة وزواج وختان ، وشهدت ليالي الّسمر واألعراس    والّضأن   

 . (ة الشعبية " كالمجوز واليرغول والّشبابة "رقصات الّشابات ودبكات الّشبان وهم يغنون على أنغام اآلالت الموسيقيّ 

 إيقاعات( .وّضح المقصود بـ : )الحداء ، صبواتهم ، الّسفح ،  -1

ح طبيعة العالقة بين األغنية الفلسطينيّة والّطبيعة فيها .  -2  وّضِ

 : ِمن أين تأخذ األغنية الفلسطينيّة خصوصيّتها ؟صيغة بديلة        



 

 

 الّشعبّي هناك ؟ بَِم يرتبط الغناء  -3

 وّضح الصورة الفنية في الجمل اآلتية : -4

عاة .أ( نقل ا         لُحداء الّشفاف معاناة الر 

       .ب( َشِهدْت ليالي السَّمر واألعراس    

 الفلسطينيّة في مناسبات األفراح .جـ( برزت األغنية        
 

 العاّمة في فلسطين ؟  ما الذي نقله الُحداء الّشفاف ِمن مظاهر الحياة -5

 ما لون األغنية التي ظهرت في المراعي الجبليّة والبوادي ، وما مضمونه ؟         -6

ح أثر الّطبيعة الجغرافيّة في األغنية الّشعبيّة وطبيعة لحنها ؟  )حـْفـظ( -7  وّضِ

 (حـفـظ)بليّة ؟ لماذا تميّز الُحداء دون األلوان الغنائيّة األخرى في البوادي والمراعي الج -8

 عالم يعود الّضمير فيما يأتي : -9

 الهاء في صبواتهم وأحالمهم       جـ( الواو في )يغنون(ب(   أ( الهاء في طبيعة المنطقة التي تظهر )فيها(       

 

 اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : )تختلف ، مواسم ، محاصيل ، مناسبات ، الحداء( ؟ -10

 الترقيم المناسبة مكان النجمة الواردة في النّّص .    ضع عالمة  -11

 اضبط حروف الكلمات اآلتية :  -12

 جـ. الّصاد والباء في )صبواتهم(  الحاء في )الحداء(  -ب الجيم والنون في )جني(  -أ        

 د( الجيم والواو في )المجوز(         

 ا في كلمات : )الُحداء ، الضأن( . ِلَم ُرسمت الهمزة بالّصورة التي جاءت عليه -13 
 ما الُمحّسن البديعّي الوارد بين كلمتي )الّشابات والّشبان( ؟ -14 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الّسؤال الّسابع :

  اقرأ النّص اآلتي من وحدة )لمحات من التراث الفلسطينّي( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :

ولّما كانت فلسطين مهبط األنبياء كثرت فيها المناسبات الدينية ، وقد اعتاد الفلسطينيون أن يقوموا بزيارة أضرحة )   

مات بعض الصالحين ، وذلك في مواسم معينة عرف منها على نطاق الشعب الفلسطيني عامة     موسم النبي األولياء ومقا

موسى وموسم النبي صالح عليهما السالم ، وكان يتخلل هذه المواسم أذكار وأدعية ، ومآكل واحتفاالت      ما تزال لها 

 . (خصوصية وحضور في ذاكرة الناس

 نطاق( ؟ ما معنى كلمة )مهبط ، -1

 ( . فلسطين َمْهبِط األنبياءوّضح الّصورة الفنية في جملة : ) -2

  ما أثر كون فلسطين مهبط األنبياء ؟  -3

 اذكر موسمين  من المواسم الدينية في فلسطين ؟  -4

  ما الذي كان يتخلّل المواسم الّدينيّة في فلسطين ؟   -5

ح العالقة بين المواسم الّدينيّة والت   -6   )حفظ(راث الّشعبّي ؟ وّضِ

  ِلَم كثُرت المناسبات الّدينيّة في فلسطين ؟ -7

 تركت المواسم الّدينيّة مجموعة ِمن األعمال الخاّصة لدى الشَّعب الفلسطينّي، اذكرها ؟ -8

 عيّن عائد الّضمير في الكلمات اآلتية :  -9

 ـواـجـ. يقوم   ـهاعرف منـ -ب   ـها كثرت فيـ -أ      

 . (اعتاد ، مقامات ، معينة ، احتفاالت ، مآكل ، أدعية) اكتب الجذر اللغوّي للكلمات اآلتية : -10

 ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة الواردة في النّّص . -11

 اضبط حروف الكلمتين اآلتيتين :  -12

 ب( حرف العين في الفعل )عرف(    حرف الثاء في الفعل )كثرت( (أ

 ُرسمت الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلمتي : )األنبياء ، األولياء( ؟ ِلمَ  -13

 ما الُمحسن البديعي الوارد بين كلمتي )األولياء ، األنبياء( ؟ -14

        

    

      



 

 

 الّسؤال الثّامن :

 اقرأ المقطع اآلتي من قصيدة )غريب على الخليج( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :

 ك يا عراُق ...ـتُ ـمس حين مررُت بالمقهى ، سمعباأل  

 وكنَت دورةَ أسطوانة 

 هي دورة األفالِك من عمري ، تكّور لي زمانه 

 في لحظتين من الزمان ، وإْن تكن فقدت مكانه 

 هي وجهُ أُّمي في الّظالم 

 وصوتُها ، يتزلّقان مع الرؤى حتى أنام 

 وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهّم مع الغروب 

 فاكتّظ باألشباح تخطُف ُكّل طفل ٍ ال يؤوبُ  

 من الدروب 

 وهي المفليّةُ العجوُز وما توشوُش عن حزام 

 الجميلة وكيَف شّق القبُر عنه أمام )عفراء( 

 فاحتازها ... إاّل جديلة          

 ما مناسبة القصيدة التي أخذ منها المقطع السابق ؟ )حفظ( -1

 منه هذه القصيدة ؟ )حفظ( ما اسم الديوان التي أخذت -2

 اذكر ثالثًا من مميزات )خصائص( شعر بدر شاكر الّسيّاب ؟ )حفظ( -3

 اذكر ثالثًا من دواوين بدر شاكر الّسيّاب ؟ )حفظ( -4

 )حفظ( ، احتازها ، جديلة( . تكّور ، يتزلقان ، اكتظ ، ادلهّم ، تخطف ، ال يؤوب ، توشوشما معنى الكلمات اآلتية : ) -5

 ّضح الّصورة الفنية في التراكيب اآلتية : )حفظ(و -6
 سمعتك يا عراق                      -أ      

 تكّور لي زمانه  -ب      

 جـ. هي وجه أّمي في الّظالم وصوتها يتزلّقان مع الرؤى حتّى أنام .      

 د. هي النّخيل أخاف منه .       

 .  ال يؤوب هـ. فاكتّظ باألشباح تخطف ُكّل طفل      

 

 )حفظ(ما الداللة المعنوية للكلمات والتراكيب اآلتية :  -7

 فلية دورة أسطوانة ، دورة األفالك ، لحظتين ، فقدت مكانه ، وجه أمي ، الظالم ، الرؤى ، النخيل ، األشباح ، الم     

 العجوز ، حزام وعفراء ، فاحتازها إال جديلة .     

 )حفظ( ا الّشاعر في هذا المقطع ؟ما الذكريات التي استعاده -8

  )حفظ( اعر للذّكريات في هذا القصيدة ؟لم لجأ الشّ  -9

  )حفظ( ما الذي جعل الواقع أليماً لدى الّشاعر ؟ -10

 )حفظ(  طفلها ؟ ما الّطريقة التي كانت األُّم تنّوم فيها -11

 )حفظ(  لماذا تأخذ األم مكانة متميزة عند الشعراء ؟ -12

 )حفظ(  علل : نوظيف الّسياب لألساطير في شعره . -13

 .  )حفظ( ما الذي تّم تسجيله على )األُسطوانة( ؟ -14

 )حفظ(      ؟للّشاعر األسطوانة  ما الذي تُمثِّله -15

 )حفظ(ستنتج ِمن حكاية حزام وعفراء ؟ ما البُعّد المُ  -16

 عالم يعود الّضمير في الكلمات اآلتية : -17

 الهاء في )مكانه(جـ.    الهاء في )زمانه(  -ب   الكاف في )سمعتك(  -أ 

 و. الهاء في )احتازها(    هـ. الهاء في )عنه(    األلف في )يتزلقان(  -د 

  تي : )الّرؤى ، يؤوب ، عفراء( .أورة التي جاءت عليها في ما يِلَم ُرِسمت الهمزة بالصّ  -18

 االستفهام )كيف ُشق القبر عنه( ؟ما المعنى الذي خرج إليه  -19

 اضبط حروف الكلمات اآلتية :  -20

 جـ. الّشين في )شّق(   التّاء في )تكّور(  -ب  العين والميم من )عمري(   -أ

 



 

 

 الّسؤال التاسع :

 اقرأ المقطع اآلتي من قصيدة )غريب على الخليج( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :

 واحسرتاه فلن أعود إلى العراق !    

 وهل يعود 

 النقودُ  خرُ وكيَف تدّ  من كان تعوزه النقوُد ؟ 

 وأنَت تأكُل إذ تجوُع ؟ وأنت تُنفق ما يجودُ  

 به الكراُم ، على الّطعام ؟ 

 لتبكيّن على العراق 

 فما لديك سوى الدموع 

 وسوى انتظارك دون جدوى ، للّرياح والقلوع ! 

 في المقطعين اآلتيين : عاطفة( التي تبدو على الشاعرما الحالة الشعورية )الحالة النفسية ، ال  -1

 لتبكيّن على العراق ... فما لديك سوى الدموع -ب   واحسرتاه فلن أعود إلى العراق  -أ

 ما الذي يمنع الشاعر من العودة إلى الوطن ؟ -2

 كان الشاعر متفائال في المقطع السابق ؟هل  -3

 ِمّم يتحّسر الّشاعر في المقطع الّسابق ؟ -4

 دم قدرة الشاعر على توفير النقود ؟ـفّسر ع -5

  البكاء ؟ رـلماذا يريد الشاع -6

 ماذا تبقّى للّشاعر ليربطه بوطنه ؟ -7

 ما المعنى الذي أفاده االستفهام في الجملتين اآلتيتين : -8

 ؟ كيف تّدخر النقود -ب   ؟هل يعود من كان تعوزه النقود  -أ

 . (، القلوع جدوىدون تعوزه ، تدّخر ، يجود ، )ما معنى الكلمات اآلتية :  -9

 وّضح الّصورة الفنية في الجملتين اآلتيتين : -10

 ياح والقلوع .انتظارك للرّ  -ب           لتبكيّن على العراق  -أ        

 ما داللة كّل من الكلمات والتراكيب اآلتية : -11

 والقلوع . تظارك دون جدوى للّرياحانجـ.          لتبكيّن على العراق  -ب   الد موع  فما لديك سوى -أ     

ح المقصود بقول الشَّاعر: " وكيف تُدَّخر النّقود، وأنت تأكل إذ -12   ، على ما يجود به الكرامق ـ؟ وأنت تُنف تجوع وّضِ

 (ظفح)  . ، لتبكيّن على العراق " الّطعام        

  ، انتظارك( ؟ ناكتب الجذر اللغوّي للفعلين )لتبكيّ  -13

 ؟  (تأكل وتجوع / تدّخر ، تنفق)ما الُمحسَّن البديعّي بين الفعلين  -14

 ما مفرد كلمة )القلوع( مع ضبط حرف القاف ؟ -15

  رتاه( ؟في جملة )واحس سّم األسلوب اللغوّي المتمثّل -16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الّسؤال العاشر :
 اقرأ النّص اآلتي ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :

 حتى،  العمل المخلص هو العصر في وطننا الحبيبهذا وتحديّات  ، تفرضها ظروف كّل وطن تحدياتعصر  لكلّ )   

جه نحو إقامة المشروعات العّمالقة وهي مدركة ، وقد أخذت الدولة تتّ نفسه ظم صورة تليق بتاريخه العريق يصبح في أع

 . ( مناحي الحياةم واالزدهار في ثمة منحى ِمن أهمية ما تقوم به في تحقيق التقد
 
 استخرج من النّص :  -1
   ، حال جملة ،  ، نعتًا مفرًدا مجروًرا  ، اسم تفضيل  ، جمع كثرة ر ثالثيّ ، اسم فاعل لفعل غي جمع مونث سالًما      

 ،  ، حرف جّر يُفيد الّظرفيّة  ، صيغة منتهى الجموع  ، مصدًرا صريًحا لفعل غير ثالثيّ   صناعيًّامصدًرا       
 . ، اسم إشارة مبنيّ  توكيًدا معنويًّا مجروًرا       

 
 بيّن نوع )ما( في جملة : )وهي مدركة أهميّة ما تقوم به( . -2
 . )سويّة المجتمع وأفراد المجتمعيّة الّشرطة تعمل : (جملة في الوارد الخطأ صّحح -3



 

 

 بيّن نوع الالم في الجملتين اآلتيتين : -4
 ب( قال تعالى : )وليطّوفوا بالبيت العتيق( .  قال تعالى : )لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون(  (أ

 أعرب المفردة المخطوط تحتها في النّّص الّسابق . -5
 ( ؟، تآخى صغ اسم الفاعل واسم المفعول من الفعلين )أولى ، ارتقى -6
 ما المعنى الذي أفاده الحرف )قد( الوارد في النّّص . -7
 . مالذ ، ُمعلّقة ، وِجل ، أنجبهم ، إعالن()ماالمعنى الّصرفّي لكّل من المفردات اآلتية :  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الّسؤال الحادي عشر : 
 اقرأ النّص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه : 

مذكورة ، ومواطُن مشهورة . أسلم ،  مواقفُ ِمن فرسان الجاهليّة ، وله  فارًساكان عمرو بن معد يكرب الجاهلّي )   
 أعدلالمؤمنين عمر بن الخطاب وهو  وكان أميرُ ،  جسيمة  وشهد حروب الفرس ، وكان له فيها أفعال عظيمة ، وأحوال 

الناس ، إذا رآه قال : الحمد هلل الذي خلقنا وخلق عمًرا . وقُتل عمرو بنهاوند في وقعة الفرس بعد أّن عّمر حتى ضعف ، 
 . (أليس أجمل ِمن اإليمان والجهاد إّّل الجنّة ؟ فواعمراه

 
 استخرج ِمن النّّص :  -1

اسم فاعل لفعل غير ثالثّي ، مصدًرا صناعيًّا ، اسم مفعول ، اسًما منسوبًا ، ممنوًعا ِمن الّصرف ، أسلوب نداء 

 وفًا مجروًرا ، مصدًرا رباعيًّا ، جملة حاليّة .وندبة ، صفة مشبّهة ، اسم تفضيل ، اسًما معط

ا .أعرب  -2  ما تحته خّط إعرابًا تامًّ

 :  يّن نوع )ما( في الجملتين اآلتيتينب -3

    حييُت( ما  )لن أنسى جرحنا في القدس -أ

 لهم من دونه من وال(ما جـ. قال تعالى : )و  األمم األخالُق      ما ـــإن -ب

 عرب الكلمات المخطوط تحتها فيما يأتي :أ -4

 يا عراق دونكوالبحر  -ب   جبّارين(  قوًماقال تعالى : )إّن فيها  -أ

 ا المعنى المستفاد من الزيادة في الفعل )احمّر( في جملة : )احمّر األفق وساد الهدوء( .م -5

 . (لألردّن وفلسطين جذور تاريخيّة ممتّدة في أعماق وأزمنة متعاقبةحّدد جمع الكثرة في الجملة اآلتية : ) -6

 صّوب الخطأ النحوّي في جملة : )لم يخطئ زيد أبًدا( . -7

 :  بيّن نوع الخبر في الجملتين اآلتيتين -8

 وحوله نخبة متميزة من العلماء -ب  )القراءة المفيدة تغذي العقل(  -أ

 غ اسم المكان ِمن الفعل )وأل( .صُ  -9

 ما المعنى الّصرفّي لكلمة : )نّمام( ؟ -10
 ال تقهر( .ـــف بيّن نوع )أّما( في قوله تعالى : )فأّما اليتيم -11     
 عالى : ما المعنى المستفاد من حرف الجّر )ِمن( في قوله ت -12     

 . المسجد األقصى(إلى المسجد الحرام  ِمن)سبحان الذي أسرى بعبده لياًل             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   اإلجابات النموذجيّة                                            

 الّسؤال األّول : إجابة 

 .زجاجتين  / بلورتين :نع متدفع ، تبعد ، ت/ تذّب :  المرتفع/ الشامخ : جبل عظيم طود :  -1

 . شبّه األجهزة األمنيّة والعسكريّة بالجبال أو:شبّه األردن  بالجبل العظيم أ(    -2

 شبّه   و:أيكفالن   تين بشخصين شبّه البلور  أو:الّضخمة العنقوديّة   شبّه األجهزة األمنيّة والعسكريّة بالبلورة ب(        

 . له أساسات وقواعد الوطن ببناء عظيم              

ا داللة على شموخ األردن وثباته أمام كّل التحدّيات .أ( طود أردنّنا الشَّامخ :   -3  الّطود الّشامخ تعني الجبل المرتفع عاليا

ا كالجبال الراسخةداللة على ثبوت األردن واس ب( الّرواسي الثّابتة :        . تقراره تماما

 ، ويقوم على جهاز خاّص بتحسين العالقات الُمجتمعيّة  داللة على أنّه جـ( تسمية الجهاز بالّشرطة المجتمعيّة :      

   ُوِجد أصالا لخدمته .، و  التّواصل مع أفراد هذا الُمجتمع          

 

 وما يضمره له عدّو أو جاهل ِمن سوء    تذّب عنه َوْقع اإلساءة ب(  تحفظ أمنه    أ(   -4

 تكفالن ثبات دعامات هذا الوطن واستقراره وأمانه .جـ( 

 ( العنقود العسكرّي وما يتفّرع عنه ِمن أجهزة وأجنحة بريّة وجويّة وبحريّة .أ  -5

 ة وُشرطة ( عنقود أمنّي بما ينضوي تحت هذا الُمسّمى ِمن أجهزة استخباراتيّة وأمن داخلّي وعالقات عامّ ب 

 مجتمعيّة .      

دهما الهدف والفلسفة العاّمة . -6         هو جهاز جديد تابع لجهاز األمن العاّم وُمرتبِط به ُمباشرة ، ويوّحِ

 جهاز جديد مستحدَث إنّه  -7      

 
 ب( يوحدهما : الشرطة المجتمعيّة وجهاز األمن العام    أ( أمنه وعنه : أردننا         -8      

 د( عمله : أّول أقسامه  جـ( أقسامه : جهاز الّشرطة المجتمعيّة  

 

 قرر ، ضوي ، خبر ، جمع ، ربط ، خلف . -9      
 .ألنّها وقعت متوّسطة مفتوحة وما قبلها ألف )ُمنفردة على الّسطر( ؛ ُرِسمت :   اإلساءة  -أ  -10      

 .طّرفة وما قبلها ساكن ألنّها مت)منفردة على الّسطر( ؛ ُرِسمت  : سوء -ب    

 استُحدث )بالّضم( . -11      

 الفاصلة )،( . -12      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابات السؤال الثاني :

 مقالة أدبية اجتماعية . -1

 . (طبقات/ شرائح:  ، إنتاجتشكيل/ تصميم: تفويض وتوكيل األمر إلى صاحبه/ زمام: ، عدد مجموعة)جملة :  -2

 

 شبّه المجتمع بمجموعة ِمن الّشرائح . أ( على اختالف شرائح المجتمع : -3

 ار بشخص حّر .شبّه التّعبير والحو ب( حريّة التّعبير :

 شبّه القرار ببلد ُمستقّل . جـ( استقالليّة القرار :

 .يُنقَل ِمن مكان لمكان آخر شبّه العمل الّشرطّي بشخص   د( االنتقال بالعمل الّشرطّي :

 .بزمام القيادة  أوشبّه األخذ في العمل والبدء به بالحبل  هـ( األخذ بزمام الُمبادرة :

 .الحدث بمتسابق يتّم التّجاوز عنه شبّه  استباق الحدث : و(

 جـ( حل مشكالتهم  ب( االستماع إليهم          أ( مساعدة أفراد المجتمع        -4

 

   الثّقة بين طرفي معادلة الشُّرطة المجتمعيّة  أ(  -5

  االهتمام بالمجتمع وأفراده وحاجاته على اختالف شرائح المجتمع (ب  

          صميم البرامج والُخطط ( المرونة في تجـ          



 

 

 ( استقالليّة القرار في التّعامل مع المواطن وُحريّة التّعبير .د

 ( االنتقال بالعمل الشُّرطّي ِمن موقع ردّ الفعل على الحدث إلى موقع األخذ  بزمام المبادرة واستباق الحدث .هـ         

 ( نقاط . 3: يُكتفى بذكر )مـلحــوظــة  

 

 العمل بقدرة فاعلة على حّل مشكالتهم . ب(  االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع واالستماع إليهم   ( أ     -6

   التزام أفراد المجتمع بمساعدة رجال الّشرطة والتّعاون معهمجـ(     

 

ف المشكالت وتقديم المعلومات الالزمة الُمساعدة على حلّها . -7  لتعرُّ

     

ف المشكالت ، وتقـديم  المعلومات الالزمة والمساعدة في حلّها التزامهم بمساعدة رجا -8  .ل الشُّرطة والتّعاون معهم لتعرُّ

    

 رجال الّشرطة المجتمعيّة ، وأفراد المجتمع المحلّّي  -9

 

ف على حّلِ الُمشكالت    أ(   -10  تقديم المعلومات الالزمة لحلّها ب(  التّعرُّ

 

 راده واحتياجاته على اختالف شرائح المجتمع وتنّوعها .  باالهتمام بالمجتمع وأف -11

 ردّ الفعل ليس فيه خيار سوى الدفاع واالستجابة لظروف هو ال يخطط لها ، أّما المبادرة فتحمل خيارات وتوقعات  -12

  وصنع الظروف المناسبة لذلك .         

 شرائح المجتمع -ب    )المشكالت( -عود الضمير :   أ -13

 

  سعد ، سمع ، خلف ، صمم ، عمل ، نقل ، سبق ، عمد . -14

 أو)ما قبلها ألف أو ما قبلها حرف مد أو ما قبلها حرف علة( . ألنّها مكسورة وما قبلها ساكن . -15

 فاصلة منقوطة )؛( . -16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابات الّسؤال الثّالث :

     إعطاء ، اّلهتمام إيالء : /  إقامة شبكة عالقات مع أفراد المجتمع ، اللقاءاتالتواصل : /   مجموعةحزمة : )  -1

 ر وتوليه( .الخاص ، القيام باألم    

 

 .شبّه اإلجراءات الوقائيّة بحزمة حطب  حزمة ِمن اإلجراءات الوقائيّة : -أ -2

 يُعاش معهم . شبّه المشكالت بأشخاص  معايشة مشكالتها : -ب

 .شبّه وسائل االتّصال مع المواطنين بقنوات الماء  جـ. تقويتها قنوات التّواصل :

  شبّه االنحراف بوباء ومرض  : أو شبّه الّسلوك غير القويم بالسيل الجارف  : للحّد ِمن االنحراف في سلوكهم -د           

 سريع االنتشار .                  

 تُحّصن ضدّ العدّو .شبّه اإلجراءات التّحصينيّة بقالع  هـ. اإلجراءات التّحصينيّة العالجيّة :          

     

 ذين يُشّكالن دافعاً ِمن دوافع الجريمة . للتّقليل ِمن نسب البطالة والفراغ واللّ  -أ  -3

 لتقليل فُرص ارتكاب الجريمة.  -ب 

ُل إخالالا باألمن ، أو قـد يُثير شبهة في ارتكاب جريمة  ا لهم على اإلبالغ عن ُكّل ما يرون أنّه يُشّكِ    . جـ. حثّا

 للحدّ ِمن االنحراف في ُسلوِكهم . -د

 البِطالة والفراغ -4

 

 

     متابعتها إنارة الّشوارع واألحياء السَّكنيّة  أ(   -5     

 قيامها بعمل دّوريات ُمراقبة لألحياء الّسكنيّة .  ب(           



 

 

 تقويتها قنوات التّواصل مع المواطنين            جـ(

 . التّركيز على تربية األحداث وتأهيلهم ؛ للحدّ ِمن االنحراف في سلوكهم (د 

 

     تسيير دوريّات راجلة في الّشوارع واألحياء الّسكنيّة أ(    -6    

 والمنازل وسالمة األسوار ( االهتمام بنوعيّة األقفال وجودتها للمصالح التِّجاريّة ب           

 إيالء الّرعاية واالهتمام بمن يدخلون المؤّسسات والمراكز اإلصالحيّة . (جـ           

 

 متابعتهم بعد مغادرتها        ب(     ارات حرفيّة    إكسابهم مه أ( -7   

 توفير البيئة المناسبة لمصدر رزق شريف يعتاشون منه جـ(        

 

 التّقليل ِمن نسب البطالة والفراغ ونسب ارتكاب الجريمة .   -8   

 

ل إخالالا باألمن  أ( -9     ثير الشُّبهة في ارتكاب الجريمة ّلِ ما يُ اإلبالغ عن كُ  ب(  اإلبالغ عن ُكّل ما يرون أنّه يُشّكِ

 المنع والحدّ ِمن الجريمة قبل وقوعها ُمساعدة رجال الّشرطة في التّصدّي لها . -10    

 

 مصدر رزق -المراكز اإلصالحيّة       جـ المنطقة      د -الّشرطة المجتمعيّة      ب -11   

 

 ، نزل ، نورجرأ ، حيي ، وطن ، ركز ، ربو ، سير  -12   

 

  ُرِسمت ُمنفـردة على الّسطر ؛ ألنّها ُمتطّرفة وما قبلها ساكن .األحياء :     -13   

فة وما قبلها ساكن .إيالء :     ُرِسمت ُمنفـردة على السَّطر ؛ ألنّها ُمتطّرِ

 تحة .ُرِسمت الهمزة على نبرة؛ ألنّها مفتوحة وما قبلها مكسور ، والكسرة أقوى ِمن الفالبيئة :  

 

 فاصلة منقوطة )؛( / فاصلة منقوطة )؛( / نقطة ).( / فاصلة منقوطة )؛( / فاصلة )،(   -14     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابة الّسؤال الّرابع :

 شافهة م -1

 تبعا لهواه ومستجدات عصره -2

  حسب ميوله ورغباته -3

 مجموعة من العادات والتقاليد والسلوكات اّلجتماعية والثقافية واّلقتصادية التي ورثناها عن الّسلف لتراث: ا -4

 يّة والعالج الُمتوارث ِمن جيل إلى جيل ، وقد خبروه بالتّجربة والُمحاولة دون الممارسات الّطبالّطب الشعبّي :                

 أُسس علميّة أو استناداا إلى مختبرات علميّة .                                   

بة  -5  شبه مجاّلت التُّراث بشجرة . :   أ( مجاالت التّراث متشعِّ

   بّه تراث الّشعب الفلسطينّي بشيء ُمخّزنش : ب( للّشعب الفلسطينّي مخزونه الفكرّي 

 شبّه التقاليد بأشياء متجّمعة فوق بعضها البعض . :   جـ( وتقاليده المتراكمة 

 شبّه المخزون الفكرّي والتّقاليد بأشياء ثمينة :  د( وقد توارثها الخلف عن الّسلف 

 

 عديل تبعاً لهواه ومستجّدات العصرالتّ  جـ(     اإلنقاص منهب(  اإلضافة لمخزون التُّراثأ(    -6 

 التّراث الثّقافّي، المخزون الفكرّي، المعتقدات الخاّصة ، التّقاليد -7           

 الشعب الفلسطيني        ب(  المخزون الفكرّي والمعتقدات الخاّصة والتّقاليد المتراكمة     جـ. الخلفأ(  -8           

  قص ، عدلقرر ، ضيف ، ن  -9           

 الطباق -10    

 . رسمت على الّسطر ؛ ألنّها متطرفة بعد ساكن -11          



 

 

 الخلَف )بالفتح( . -12          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابة الّسؤال الخامس :

 . تنظر إلى ، تتطلع / تستشرف :  اندماج ، اتحاد/ اندغام :  الملّطخ ، المجبول المضّمخ :  -1 

 شبّه األغنية الّشعبيّة بمرآة . أ( تعكس األغنيّة الشَّعبيّة صوراً دقيقة حيّة ألشكال الحياة :  -2

 الوجدان شبّه : أو شبّه الوجدان وأحالم النّاس بشخصين  اندغام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس برائحة األرض:ب(       

ا                ورائحة األرض بمادّتين تمتزجان معا

 شبّه األغنية الفلسطينيّة بإنسان . جـ( تستشرف أحالم المستقبل :      

خ بالعرق والهّم والّدم :د( عبق الت راب ال         شبّه العرق والهّم والدّم بمكونات مادة عطريّة . ُمضمَّ

ا دقيقة حيّة ألشكال الحياة وهمومها/  تشترك األجيال في إبداع كلماتها، وصياغة إيقاعاتها -3  ف تستشر/  تعكس صورا

 . وتقاليده وتضحيات أبنائهتظهر قوة اعتزاز الفلسطينّي بقيمه / أحالم المستقبل وأماني النّاس       

 سؤال )علل( : -4

تعبِّر عن اندغام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس /    تعكس صوراً دقيقة حيّة ألشكال الحياة وهمومهاألنّها  -أ

 .تُظهر قّوة اعتزاز الفلسطينّي بقيمه وتقاليده وتضحيات أبنائه  /برائحة األرض 

 مانيهم في العيش بحريّة وكرامة وعّزة .بسبب تضحيات أبنائه وأ -ب          

 بسبب توق الّشعب الفلسطينّي إلى العيش بُحريّة وكرامة وِعّزةا .جـ.           

 تُظهر قّوة اعتزاز الفلسطينّي بقيمه وتقاليده /  تعبِّر عن اندغام الوجدان الجماعّي وأحالم النّاس برائحة األرض  -د

 حالم المستقبل في العيش بحريّة وكرامة .تستشرف أ /وتضحيات أبنائه      

 

 .تشترك األجيال في إبداع كلماتها وصياغة إيقاعاتها  -5   

 .حريّة وعّزة وكرامة  في العيش األحالم واألماني التي تعكسها األغنية الفلسطينيّة هي -6  

 

 .وحدة الّشعب في اآلمال واآلالم الوجدان الجماعّي :     -7  

 رمز للحّرية واالستقالل والتّحّرر واألمل بالعودة .  الم النّاس :أح           

 . القداسة والّطهارة ،ُحّب األرض والتمسُّك بها رائحة األرّض ، عبق التّراب :            

 رمز لمعاناة الّشعب الفلسطيّنّي وتعبه واكتداحه .العرق والهّم والّدم :             

  مز لدماء الّشهداء الذين رووا التّراب بدمائهم الّزكيّة .رالُمضّمخ :            

 

 ألوان التّراث ، األزياء الّشعبيّة ، الحياة ، الفلسطينّي . -8

 

 رفق ، شرك ، صوغ ، وقع ، دغم ، روح ، ضمخ ، عزز ، قلد ، ضحي ، شرف . -9

 .مكسورة وما قبلها ألف ُرسمت على نبرة ؛ ألنّها  -10

 ال الموضعين )،( .الفاصلة في ك -11

 صياغة -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابة الّسؤال الّسادس :

 ناء فردي يقوم به الرعاة وفيه رنة حزينة )غناء الرعاة لإلبل( .غ(   الحداء : 1

 مفردها صبوة وتعني العشق واللهو . صبواتهم :      

 أسفل الجبلالّسفح :      

 ألحان وأنغامإيقاعات :     

 مواويله . وهي تأخذ لونها ِمن طبيعة المنطقة التي تظهر فيها ؛ فللجبل أغنية ، وللّسهل والبوادي أهازيجه و( 2

 

 

 موسم قطف الّزيتون؛ حيث صار له أهازيج تختلف عن غيره ِمن المواسم . -أ ( 3

 مواسم الحرث والبذار والحصاد ؛ حيُث صار لها أهازيج خاّصة تختلف عن غيرها . -ب



 

 

 . جـ. مواسم جْني محاصيل الحمضيّات والكروم؛ حيُث صار لها إيقاعات ومواويل خاّصة بها

 

عاة :أ( نقل الُحدا( 4  شبّه الُحداء بجسم شفّاف/شبّه الُحداء بإنسان . ء الّشفاف معاناة الر 

 يُشاِهدشبَّه ليالي السَّمر بإنسان  ب( َشِهدْت ليالي السَّمر واألعراس :       

 شبه األغنية الفلسطينية بصورة تبرز بوضوح .الفلسطينيّة في مناسبات األفراح : جـ( برزت األغنية       

 

عاة    أ  -5  ب( صّور صبواتهم وأحالمهم بفتيات الحيّ   ( نقل معاناة الرُّ

 تصوير أحالمهم بفتيات الحّي وراعيات قطعان الماعز والّضأن . :ومضمونه  الُحداء الّشفاف ،  -6

 

  ، ِمّما ال ذارالحصاد والقطاف والبإّن أغنية الّسهل تعكس ما يتوّجب عمله أو الوجهة التّشجيعيّة في العمل في مواسم   -7

ا        ا وهذا يفرض نوعا ا بل فرديّا  يُوّجد في المناطق الجبليّة أو البوادي مثالا ، فعمليّة الّرعي للماشية ال تستلزم عمالا جماعيّا

ا ِمن الغناء الفردّي كالُحداء .        خاّصا

عاة ، وله لحٌن   -8  يميل للّرنة الحزينة .ألنه غناء فردّي يُناسب الحال التي يكون عليها الرُّ

 الرعاة       جـ. الشبان والشابات -المنطقة         ب -أ  -9

 .حدو ،  خلف ، وسم ، حصل ، نسب  -10

 نقطة ).( / فاصلة )،( / نقطة ).(  -11

 سر(َجْني )بالفتح والّسكون(     / الُحداء )بالّضم(    / َصبَواتهم )بالفتح(   / المْجِوز )بالّسكون والك  -12

 ألنها مفتوحة وما قبلها ساكن . / الّضأن :ألنها متطّرفة بعد ساكن     الُحداء :  -13 

   الطباق  -14 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجابات الّسؤال الّسابع :

 نطاق : مكان نزول الوحي  / مهبط :  -1

 .والُمستقّر لهذه الّرساّلت الّسماويّة  شبّه الّرسل بالّطيور وشبّه فلسطين بمكان الهبوط  -2

 ( كثُرت فيها المناسبات الّدينيّة .    أ -3

 والمقامات . ( اعتاد الفلسطينيّون القيام بزيارة األضرحةب

 ( كان يتخلّل تلك المناسبات أذكار وأدعية ومآكل واحتفاّلتجـ 

 موسم النبي موسى وموسم النبي صالح عليه الصالة والسالم  -4

 ب( مآكل واحتفاّلت  أ( أذكار وأدعية    -5

ل ُمتّبعة فيها تُشعالقة وطيدة ؛ ألّن المواسم الّدينيّة وما يجري فيها ِمن احتفاّلت، وكيفيّة تأديتها والعادات ال -6     ّكِ

 ُجزءاً ومجاّلً ُمهّماً ِمن التُّراث الّشعبيّ  

 ألنّها كانت مهبط األنبياء . -7

 ( اّلحتفاّلتد( المآكل           جـ  ( األدعية ب  ( األذكار أ      -8

 جـ. الفلسطينيّون  مواسم  -ب  )فلسطين(  -أ -9

 عـود ، قوم ، عين ، حفل ، أكل ، دعو -10

 منقوطة )؛( / فاصلة )،(فاصلة  -11

 كثُرت )بالضم(  / ُعرف )بالضم(  -12

 ألنها متطرفة بعد ساكن . -13

 السجع -14

 

 

 

 ؤال الثامن :إجابة السّ 



 

 

و مرضه ؛ إذ كان يرقد في أحد مستشفيات الكويت ، إضافة إلى الفقر والّضياع اغتراب الشاعر عن وطنه أ -1

 .والمعاناة التي كان يعيشها 

 .أنشودة المطر  -2

 

 اّلتّكاء على الصور / عمق الّصورة الشعريّة / صدق اّلنتماء لألمة والوطن .  -3

 . فقط( 3. )احفظ  طير ، المعبد الغريق ، إقبال ، شناشيل ابنة الحلبيأنشودة المطر ، أزهار ذابلة ، أسا -4

 

 /كثف ظالمه أو اشتّد ظالمه   / ادلهّم:امتأل  / اكتّظ : يتنعمان ، يتزينان / يتزلقان :تلّف أو تحيط به تكّور :  -5

 ض، تتكلم بصوت منخفتهمس / توشوش : ، ّل يرجعّل يعود :/ ال يؤوب ، تسرع في أخذهتسرق :تخطف

  الخصلة من الشعر .جديلة : امتلكها ، ضّمها /  احتازها :

 

  شبَّه العراق بشخص يُنادي . سمعتك يا عراق : -أ -6

قة تّم جمعها ولفّها تكّور لي زمانه : -ب  . شبّه دورة عمره بماّدة ُمتفّرِ

  وصوتها بشخصين   شبّه وجه أّمه هي وجه أّمي في الّظالم وصوتها يتزلّقان مع الرؤى حتّى أنام :جـ.     

 يتّزينان .           

 شبّه النّخيل بشيء ُمخيفأو:  شبّه دورة عمره بالنّخيل  هي النّخيل أخاف منه : -د                

  . ممتلئ باألشباحالنّخيل بمكان موحش ُمخيف  شبّه فاكتّظ باألشباح تخطف ُكّل طفل ال يؤوب :هـ.                 

 

 . داللة على ذكريات الماضي في وطنه والحاضر البائس في الغربة دورة أسطوانة :   -7

 . وتتابع أيامه داللة على دورة عمره التي انقضت دورة األفالك :    

 شه في وطنه ، والحاضر في الغربة داللة على الماضي الذي عا لحظتين :

 ُغربة الّشاعر ريات وطنه الّسعيد / اإلشارة إلى اق وبعده عن ذكفقدان ذكرياته في العر فقدت مكانه :

 . والّطمأنينة ف والحنان واالستقراررمز للعط وجه أمي :

 . والقهر رمز للّظلم والتّسلّط   الّظالم :

 في وطنه العراق رمز للماضي الجميل  : أورمز لالستقرار والّراحة والّطمأنينة /  :الّرؤى

 رمز للخوف والفزع رمز للخصب والخير والعطاء، وعند األطفال النّخيل:

 . ر والخوف ، رمز لالستعمار الغاشمرمز للذع األشباح :

 الجميل .لماضي عطف والحنان واجدة الّشاعر رمز لل : لُمفلّية العجوزا

 اهر العفيف ، حبه لوطنه العراق .رمز للُحّب الطّ  : وعفراء ِحزام

 مثلما لم يكتمل حبه وحنينه لوطنه . دة )حزام(اعدم اكتمال سعفاحتازها إاّل جديلة : 

 

      وقصص األشباح الُمرعبة تذكره النّخيل/  هي فسمع أغنية ذّكرته بالعراقتذّكره عندما مّر بأحد المقا  -8

 حكاية حزام وعفراء/ تذكُّره صورة جدّته المفلّية /  تذّكره وجه أّمه       
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