
                                              
                                                                            

 

 

     

  

 / الدورة الشتوية 9102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام        

 س      د                      وثٌمة محمٌة / محدودة ( )                                                            

 1:  00  : مدة االمتحان         الشهر األولول / الفصل األتخصص / /  اللغة العربٌةالمبحث : 

                                    ًّ ًّ و الشرع  م 14/10/2012األحد   الٌوم و التارٌخ:             الفرع  : األدب

 ( 4، علًما بأنَّ عدد الصفحات )  ( 5ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها و عددها )  

 عالمات ( 10السؤال األول : )  

 أ( الرأ النّصَّ اآلتً ، ثُمَّ أجب عن األسئلة التً تلٌه :

 تُمرُّ بنا السنوُن و تنمضً األٌاُم ، وال زاَل ذاُت الُحلِم ٌراوُدنا و ٌسبُح فً مخٌلتِنا ، إنَّهُ الطموُح الذي "          

 ، إنَّهُ ألمٌر والٌع ما ُدْمنا نسعى إلٌِه بُكّلِ ما أوتٌنا  ُكلَّما سعٌّنا إلى العمل و كلّما التَربنا من األملِ ٌسعى إلٌنا      

 ٌتجرعها عنا المدُر و ال مروُر  من آالٍم و جراحٍ ال الملم، حٌُث ٌداوٌنا الملُم أصُل الموِة  من لوٍة ، وَ      

 " .، فهذا ما رأٌتُهُ و ما عملُت من أجِله ، فٌمحو للمً ألمً ، و ٌُنسٌنً الضعَف و ٌمنحنً الموةَ  لّزمنِ ا     

  استخرج من النّّصِ : -1   

 فاعاًل تمدَّم على المفعول بِه وجوبًا –ب      تركٌبًا ُكِسَرْت فٌه همزة ) إنَّ ( وجوبًا            –أ    

 جملة جاء فٌها الفاعل و المفعول به ضمٌرٌن متصلٌن –د  فعول بِه على الفاعل وجوبًا      جملةً تمَدَم فٌها الم –ج   

 ألمٌر والٌع ... ( ؟ ما سبب كسر همزة ) إنَّ ( فً جملة ) إنَّهُ  -2  

 ما الضبط الصحٌح آلخر كلمة ) الملم ( المخطوط تحتها فً النَّص ؟ -3  

 

 جابة الصحٌحة فً ُكّل مّما ٌلً ، ثُمَّ انملها إلى ورلِة اإلجابة :ب( اختر اإل

 " هَو : هاحرث األرض مالكالضبط الصحٌح آلخر كلمة ) مالن ( فً جملة "  -1

 الضّمة -الكسرة                     د -الفتحة             ج -بالسكون           -أ

 

 

 

 

 ٌتبع الصفحة الثانٌة ...



                                              
                                                                            

 

 

 سبب تمدم الفاعل على المفعول به وجوبًا فً جملة ) أٌُّها الطالبان ادرسا درَسكما ( هَو : -2

 أ( ألنَّ الفاعل والمفعول به من أسماء اإلشارة

 اللّبس لعدم وجود لرٌنة تمٌز بٌن الفاعل والمفعول به .ب( خشٌة حدوث 

 ج( ألنَّ الفاعل ضمٌر متصل والمفعول به اسم ظاهر .

 د( الفاعل ٌسبك المفعول به فً الرتبة .

3-  : ًَ  الجملة التً تمدََّم فٌها المفعول بِه على الفاعل وجوبًا فً ما ٌأتً ه

 أرسَلنً أبً إلى المدرسةِ أ( َكْم كتابًا لرأَت ؟                                        ب( 

 د( أنِت تحترمٌن المعلماتِ              األبناُء ٌعشمُوَن االرَض                  ج( 

 هَو :سبب كسر همزة )إن ( فً ) لال إنََّن من الُمنظرٌن (  -4

 جاءت فً أول الجملة المحكٌة بالمولب(                     بعَد ظرفولعت أ( 
 ولعت فً أول جملة جواب المسمد ( ولعت بعد حرف استفتاح         ج( 

 

  ( عالمة 12)  السؤال الثانً :

 علل كاًل مما ٌلً :أ(   

 " لعمُرَن ، إنَّ الحكَّ منتصرٌ كسر همزة ) إنَّ ( وجوبًا فً جملة "  -1  

 تمدم الفاعل على المفعول بِه وجوبًا فً جملة " استمبلَْت لٌلى سلوى " -2  

 ( ٌحمً الوطَن أهلُهُ : )  جملةتمدم المفعول بِه على الفاعل وجوبًا فً  -3  

 ما نوع المرٌنة التً أدت إلى جواز تمدم فاعل على المفعول به فً الجمل اآلتٌة :ب(  

 كلََّم أبً العزٌُز معلمً . -3    زمٌلً سلمى فً مسابمة األوائل .نافسْت  -2  استعاَر أخً كرتً -1

 

 ً كّل مّما ٌلً :فً ما تحتهُ خط فج( صوب الخطأ 

 .    األرضَ ٌعشُك أصحابُها  -2                        الكفاَح ٌحتاُج إلى العمِل .   أنَّ أال  -1

 د( أعرب ما تحتَهُ خط إعرابًا تاًما :

َم زكرٌا  -2                           إذا جدَّ جدُُّهملومً ً سٌذكرن -1  عٌسىكرَّ

 

 

 الصفحة الثانٌة

 ... الثالثةٌتبع الصفحة 



                                              
                                                                            

 

 

 عالمة ( 12)  السؤال الثالث:

 . استنتج المظهر الذي ٌمثله كل بٌت من مظاهر شعر وصف الطبٌعةأ( 

 والّدر حصباءوالَخّز روضتها     أنهارها فضة والمسن تربتها -1

 و ضراغٌم َسَكنْت عرٌَن رئاسٍة     تََرَكْت خرٌَر الماِء فٌِه زئٌرا -2

ٌَةٌ              تَعَبُك ِمْسًكا ُطلوُعها عجبُ  -3  و لَْد بََدْت ِلْلبَهار ألو

 ب( علل كاًل مما ٌأتً :

 . استأثرت الطبٌعة باهتمام الشعراء األندلسٌٌن -1

 . الممالن غرًضا شعرًٌّا لائًما بذاته فً العصر األندلسًغدا رثاء المدن و  -2

 . تعتبر نونٌة أبً البماء الرندي أشهر ما لٌل فً رثاء المدن والممالن فً األندلس -3

 ج( بٌن ثالثًا من الخصائص الفنٌّة لشعر رثاء المدن و الممالن .

 .شعرٌة ممثلة لشعر رثاء المدن و الممالن د( اكتب اربعةً أبٌات 

 اختر اإلجابة الصحٌحة فً ُكّل مّما ٌلً ، ثُمَّ انملها إلى ورلِة اإلجابة :( ه

 البٌت الذي ٌعد مثااًل على مظهر ) الموازنة بٌن ماضً المدن وحاضرها ( من مظاهر شعر رثاء المدن و الممالن فً األندلس هو :  -1

 فالٌوَم ال عاكٌف فٌها و ال باد            أ( و كعبةٌ كانت اآلمال تعمرها        

 إنَّ الّسبٌَل إلى مناجاتِها َدَرسا                 أندلُساب( أدرن بخٌلن خٌَل هللا 

 و تَمّخَضْت بخرابِها األلدارُ               أرٌض تماذفِت الخطوُب بأهِلها    ج( 

 هوى بأنُجِمهم خسفًا فما شعروا             ناموا و أسرى لهم تحَت الدُّجى د( 

 فً األندلس هو :  وصف الطبٌعة( من مظاهر شعر  وصف الحدائك و الّرٌاض و الزهورالبٌت الذي ٌعد مثااًل على مظهر )  -2

 وال ٌفارق فٌها الملب سراء          فً أرِض أندلٍس تلتذُّ نعماءأ( 

 لها غٌُر طعِم المسِن من رٌكِ ٌا ُربَّ سوسنٍة لد بِتُّ ألثُُمها      وما ب( 

 والَخّز روضتها والّدر حصباء    أنهارها فضة والمسن تربتهاج( 

 ٌطاوُل أعناَن الّسماِء بغارب         و أرَعَن طّماح الذُّؤابة باِذخٍ د( 

 كان تأثر الشعر األندلسً بالعوامل السٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة : -3
 ب( شكالً                                       أ ( مضمونًا

 ج( خارجًٌّا                             ج( شكاًل ومضمونًا
 

 

 الثالثةالصفحة 

 ... الرابعةٌتبع الصفحة 



                                              
                                                                            

 

 

 عالمات ( 7)  :الرابعالسؤال 

 أ( الرأ النَّّص اآلتً ، ثُمَّ أجب عّما ٌلٌه من أسئلة :

 هُ لمذٌُل الّصعوبات إنَّ ف االرتفاعِ و نذٌُر المكانِة الّرفٌعِة والمستمبِل الواعدِ لعمُل هَو سبٌُل التّمدِم و ا"         

 "األحالَم ال لٌمةَ لها بدونِه  متوُج اآلهات فإنَّ النّصَر ٌعتمُد علٌه فهو األمُل و أصُل الفالح ، فوهللِا ، إنَّ و       

 استخرج : خبًرا :ابتدائًٌّا ، طلبًٌّا ( 1       

 اذكر فائدة الجملة اآلتٌة : " العمُل هَو سبٌُل التمدم و االرتفاع "( 2       

 كاًل مما ٌأتً :علل ( ب

 مجًء الخبر طلبًٌّا فً ) إنََّن صحٌُح الجسِم ( -1

 مجًء الخبر ابتدائًٌّا فً ) زاد عدد الجامعات األردنٌّة األخٌرة على نحو واضح ( -2

 حدد ضرب الخبر فً كل من :د( 

ًَّ من لصٍر ُمنٌفِ لبٌٌت تخفُك األ -1  رواُح فٌِه        أحبُّ إل

 األردن وطُن حرٌّة و إبداع .-2

 

 عالمات ( 7)  :السؤال الخامس

 أ( عرف ما ٌلً :

 ( الضرب االبتدائ3ً                     الخبر( 2                      ( علم المعانً 1

 وضح فائدة علم المعانً .ب( 

 اآلتٌتٌن :ٌتٌن سمٌن ) اإلنس ( و ) الجن ( فً اآلداللة التمدٌم فً االما ( ج

نُس َواْلِجنُّ َعلَٰى أَن ٌَأْتُوا -1 َذا اْلمُْرآِن الَ  }لُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اإْلِ   }  ٌَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا  بِِمثِْل َهٰ

نِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْلَطاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَانفُذُوا ۚ اَل  -2  } تَنفُذُوَن إِالَّ بُِسْلَطانٍ }ٌَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواإْلِ

 

 

 

 

 الرابعةالصفحة 

 

 


