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ملحوظة  :أجب عن األسئلة جمٌعها وعددها (٘) ،علما ً بأنَّ عدد الصفحات (ٗ).
السؤال األول ٗٓ( :عالمة).

أ ) اقرأ النصّ اآلتًُ ،ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
روحً العاش َقٌن ،فالمه َّذب ُة أخالقــه ُمحِبٌّ وطنه،
امتزاج
والوطن
اإلنسان
" تمتز ُج العالق ُة األزلـِ ٌَّ ُة بٌن
َ
َ
ِ
ِ
ومترس ٌ
حٌن مفارقته أرضه كأنَّ قلبه ان ُت ِز َع ِمنْ صدرهَ ،و َمنْ ٌَ ُكنْ
ِّخة ثواب ُته فً وجدانه وفكره ،فٌشعر َ
وأرضه إال َمنْ َنسِ ًَ أ َّنه إ َّنما ُخل َِق لعمار ِة
الوطن حلٌ َفه ٌن ْل شرفا ً عظٌماًْ ،إذ ال ٌَ ْن َسى أح ٌد وط َنه
حبُّ
َ
ِ
ِّ
والعدل".
بالحق
األرض
ِ
ِ
( ٔ1عالمة)
ٔ -استخرج من النصّ :
ب -اسما ً منسوبا ً
أ -حرف جر ٌفٌد الظرفٌة المكانٌة المجازٌة
د -تركٌبا ً ٌتضمن (ال) النافٌة
ج -كلمة طرأ علٌها إعالل بالقلب
و -مصدراً َع ِم َل َع َم َل فعله
هـ -جملة تتضمن ( َمنْ ) الموصولٌة
(ٖ عالمات)
ٕ -ما نوع االستثناء الواردة فً النصّ ؟
(ٖ عالمات)
ٖ -اضبط آخر كلمة (أخالق) المخطوط تحتها فً النصّ .
َ
اللوحة إال فنانة ماهرة) ٗ( .عالمات)
ب) ب ٌّن عمل اسم الفاعل (راسِ مة) فً جملة (ما راسِ مة هذ ِه
(ٖ عالمات)
ج) انسب إلى كلمة ( َح ٌْفا) ،مع الضبط التام.
( 9عالمات)
د ) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
غالب لكم) هو:
ص ْر ُك ُم هللاُ فال
َ
ٔ) نوع (ال) فً قوله تعالى( :إنْ ٌَ ْن ُ
د  -نافٌة للجنس
ج -عاطفة
ب -نافٌة
أ  -ناهٌة
االستثماري؟) هو:
بنجاح مشروعِ ها
فرحة عبٌر
ّ
ٕ) الضبط الصحٌح آلخر كلمة (عبٌر) فً جملة (أ ِ
ِ
د  -الكسرة
ج -السكون
ب -الض ّمة
أ  -الفتحة
ٖ) المعنى الذي ٌفٌده حرف الجر (على) فً جملة (األردنُّ بلد م ِْعطاء على قلِّ ِة إمكانٌاتِ ِه المادّ ٌَّـة):
أ  -االستعالء الحقٌقً ب -االستعالء المجازي ج -المصاحبة د  -السببٌة
ٌتبع الصفحة الثانٌة... /

الصفحة الثانٌة

السؤال الثانً ٗٓ( :عالمة).
أ ) علِّل ّ ً
كال ممّا ٌأتً:
ِي).
ٔ -ننسب إلى ( ُع َب ٌْدَ ة) فنقولُ ( :ع َبد ّ
ً
َٕ -ع ِم َل اسم المفعول ( ُم َن َّظ َم ًة) َع َم َل فعله فً جملة (قرأتُ
رواٌة ُم َن َّظ َم ًة أحدا ُثـها).
الناس إالّ ذا الوجهٌن).
ٖ -وجوب نصب المستثنى فً جملة (أحتر ُم
َ
ي).
ب) ُر ّد االسم المنسوب إلى المنسوب إلٌه فً كلمة (أَ َخ ِو ّ
ج) وضِّح اإلعالل فً ك ّل من الكلمتٌنِ ( :م ٌْزانُ ،كنْ ).
إلى !).
د ) اذكر المعنى الذي ٌفٌده حرف الجرّ (مِنْ ) فً جملة (ما
أحب النقدَ الب َّنا َء ّ
َّ
هـ) انسب إلى كلمة ( َك ِبد) ،مع الضبط التام.
صوب الخطأ فً ما تحته خط فً ك ّل م ّما ٌأتً:
و) ِّ
كان فً المكتب ِة عندَ وصولنا إال سنا َء.
ٔ -ما َ
االجتماع ما خال زٌا ٌد.
ون
ٕ-
َ
حضر المدعوّ َ
َ
ُ
الٌدٌن.
مبسوط
العٌن
ٌُٖ -قال فً المدح :فالن َنجْ الئًِّ
ِ
ِ
ز) أعرب ما تحته خط فً ك ّل ممّا ٌأتً إعرابا ً تا ّما ً:
ٔ -مدٌن ُة جرش َع ٌ
رٌقة آثارها.
ٕ -لنْ ٌكرّم فً الحفل سوى المتمٌّزٌن.
ح) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ) نوع االستثناء فً قوله تعالى (وما الحٌاة الدنٌا إالّ متا ُع الغرور) هو:
د  -منقطع
ج -ناقص
ب -تام منفً
أ  -تام مثبت
ٕ) عند إسناد الفعل ( ٌَ ْرجو) إلى ٌاء المخاطبة نقول:
د َ -ترْ جٌُن
جٌن
جٌٌن
أ َ -ترْ جُوٌن
جَ -ترْ ِ
بَ -ترْ ِ

( 9عالمات)

(عالمتان)
( ٙعالمات)
(ٖ عالمات)
(عالمتان)
( ٙعالمات)

( ٙعالمات)

( ٙعالمات)

السؤال الثالث ٗٓ( :عالمة).
(ٖ عالمات)
( ٙعالمات)

وضح المقصود بـ (عمود الشعر العربً).
أ ) َّ
ب) علِّل ّ
كالً ممّا ٌأتً:
ٔ -تسمٌة جماعة الدٌوان بهذا االسم.
ٕ -أكثرت جماعة أبولو من شعر مناجاة الطبٌعة.
ٖ -غلب على شعر المهجر الصدق والسالسة والوضوح.
(ٗ عالمات)
ج) اذكر اثنتٌن من الخصائص الفنٌة لشعر المقاومة فً الشعر العربً الحدٌث.
د) اكتب أربعة أبٌات شعرٌة ممثلة لشعر الثورة العربٌة الكبرى (مما ورد فً الكتاب المقرر) ٙ( .عالمات)
هـ) ح ّدد الموضوع الذي ٌمثله كل بٌت من األبٌات الشعرٌة اآلتٌة من موضوعات شعر جماعة أبولو:
( ٙعالمات)
ك َتسْ ـــــري
َعلـى أ ْفقِــ ِه ال َمالئِ ُ
ور
َٔ -و َكأنَّ الوُ جو َد َبحْ ٌر ِمـ َن ال ّنـ ِ
س لً فً زحا ِم ِه ْـم أَ َحـــــ ُد
ٕ -إِ ّنـً َغرٌبٌ تعـا َل ٌـا َس َكنــــً َفلَ ٌْ َ
ص َح ْ
اغ َر ْو َر َق ْ
تَ ،فلَ ّما ْ
َٖ -ط َر َف ْ
ص َح ْو ُ
ت لِلَ ْو َع ِة ال َب ٌْ ِن
ت َ
ت َع ٌْنً َو َ
ٌتبع الصفحة الثالثة... /

الصفحة الثالثة
( ٙعالمات)

و) انسب الدواوٌن الشعرٌة اآلتٌة إلى أصحابها:
ٔ -همس الجفون -ٕ .عابر سبٌل -ٖ .أغانً الحٌاة.
( 9عالمات)
ز) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ) رائد االتجاه الكالسٌكً هو:
د  -معروف الرصافً
أ  -محمود البارودي ب -عمر أبو رٌشة ج -أحمد شوقً
ٕ) الذٌن حطموا كل السدود التً تقف أمام الشاعر فً الصٌاغة واألوزان والقوافً هم:
ج -شعراء المهجر د  -االتجاه المحافظ
ب -جماعة أبولو
أ  -جماعة الدٌوان
ٖ) البٌت الشعري الذي ٌُع ّد مثاالً على موضوع النزعة اإلنسانٌة من موضوعات شعر المهجر:
أ  -أ ُ َعلِّل َن ْفسً إنْ ٌَ ِئسْ ُ
ت ِب َع ْ
ـــودَ ٍة َول ِك َّنهـــا األٌـ ّـــا ُم َتبـّــــا ً لَ َهــا َتبـّـــــا
ض وال َّسما
بَ -سال ٌم َعلى اإلسْ الم أ ٌّا َم َمجْ ِد ِه
َطوٌلٌ َعرٌضٌ ٌَعْ ُم ُر األرْ َ
نـــار ال َمواقِ ْ
ــــد
ب ِم ْثـ َل
ضأْنـــــا ِم ْش َعـــ َل القل ِ
جَ -وإذا احْ لَ ْولَ َك ال َّظالمُ أَ َ
ِ
د -فأعْ ظِ ْم ْ
وأك ِر ْم ِبا ّتحا ٍد َونِسْ َبــــ ٍة إلى دَ ْولَ ٍة َتمْ َت ّد فً ال َّ
شرْ ِق َو َ
ب
الغـــرْ ِ

السؤال الرابع ٗٓ( :عالمة).
( ٙعالمات)
( ٙعالمات)

وضح المقصود بك ّل ممّا ٌأتً -ٔ :المقالة ٕ -الصِّراع فً المسرحٌة
أ ) ِّ
ب) اذكر اثنٌن من ك ّل ممّا ٌأتً:
ٔ -الشروط الواجب توافرها فً السٌرة -ٕ .الخصائص الفنٌة للخاطرة الجٌدة.
( 9عالمات)
ج) قارن بٌن كالً ممّا ٌأتً:
ٔ -الخاطرة والمقالة من حٌث إٌراد األدلة والبراهٌن.
ٕ -القصة القصٌرة والرواٌة من حٌث :الشخوص.
ٖ -المأساة والملهاة (فً المسرحٌة) من حٌث :موضوعاتها.
د) علِّل ّ
(ٓٔ عالمات)
كالً ممّا ٌأتً:
ٔ -تمتاز المقالة بقربها من واقع الناس.
ٕ -تطرَّ ق كاتب الخاطرة إلى جوانب لٌس لها حدود.
ٖ -عدم االعتماد على الخٌال وحده فً كتابة السٌرة ،مع أنها عمل أدبً.
ٗ -ت َّتصف الرواٌة بال َّتشوٌق وتنوّ ع أسالٌب سردها.
٘ -الكاتب المسرحً ٌالئم بٌن الحوار وطبٌعة الشخوص.
( 9عالمات)
هـ) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ) فن أدبً نثري ٌتناول حكاٌة ما تعالج قضاٌا اإلنسان ومشكالته وتطلعاته وآماله:
د  -المسرحٌة
ج -الرواٌة
ب -الخاطرة
أ  -القصة القصٌرة
ٕ) كاتب سٌرة (حٌاة الرافعً):
ب -محمود السمرة ج -مٌخائٌل نعٌمة د  -إحسان عباس
أ  -محمد العرٌان
ٖ) مؤنس الرزاز من الذٌن حققوا شهرة واسعة فً الرواٌة األردنٌة ،ورواٌته هً:
د  -وجه الزمان
ج -شجرة الفهود
أ  -أحٌاء البحر المٌت ب -حلم حقٌقً
ٌتبع الصفحة الرابعة... /

الصفحة الرابعة

السؤال الخامس ٗٓ( :عالمة).
(ٓٔ عالمات)

أ ) من خالل دراستك المناهج النقدٌة فً العصر الحدٌث أجب عن كل ّ م ّما ٌأتً:
وضح المقصود بكل ّ م ّما ٌأتً وفق المنهج المذكور إزاء كلّ منها:
ِّٔ -
أ  -ال ِعرْ ق (التارٌخً) ب -األدب الملتزم (االجتماعً) ج -المستوى الداللً (البنٌوي)
ٕ -علِّل كالً م ّما ٌأتً:
أ  -النص وفق المنهج التارٌخً ٌمكن أن ٌستحٌل وثٌقة ٌستعان بها عند الحاجة.
بٌُ -ع ّد المنهج االجتماعً فً النقد أداة تح ّد من إبراز اإلبداع الحقٌقً لمؤلف النصّ .
ج -الوقوف فً التحلٌل البنٌوي على حدود اكتشاف البنٌة الداخلٌة فً العمل األدبً.
ٖ -انسب كالً م ّما ٌأتً إلى مؤلفه :أ -كتاب (فً األدب الجاهلً) ب -قصٌدة (سوق القرٌة)

(ٓٔ عالمات)

ب) من خالل دراستك مالمح الحركة النقدٌة فً األردنّ أجب عن كلّ م ّما ٌأتً:
ٔ -كٌف تجلّى دور األمٌر المؤسس عبدهللا األول فً تشجٌع الحركة النقدٌة األردنٌة؟
ٕ -مهّد ظهور مجلة (القلم الجدٌد) لتطوّ ر الحركة النقدٌة فً األردنّ فً الخمسٌنٌات .وضِّح ذلك.
ٖ -ساعدت الجامعات على تطوّ ر النقد األدبً األرد ّنً فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات .وضِّح ذلك.
ٗ -علِّل :تضاعف النقد األدبً األرد ّنً فً إنتاجه فً الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات وتحوّ ل فً مناهجه
وتقنٌاته العلمٌة.

( ٙعالمات)

ج) ٔ -اقرأ الحدٌث الشرٌف اآلتً ،ث ّم أجب عن السؤال الذي ٌلٌه:
ح َم هللاُ َع ْبداً قا َل َف َغنِ َمْ ،أو َس َك َ
ت َف َسلِ َم ".
قال صلى اهلل عليه وسلمَ " :ر ِ
 استخرج من الحدٌث الشرٌف مثاالً على ك ّل من -ٔ :الطباق ٕ -السجع(ٖ عالمات)
ٕ -حدِّ د لَ ْف َظً الجناس غٌر التام فً قول الشاعر:
ت م َِن ال َّ
ت م َِن ال ِّ
شعْ ِر
شعْ ِر ْأو َب ٌْ ٍ
َب ٌْ ٍ
ٌئٌن َر ْو َنقُ ُه
فالحُسْ نُ ٌظ َه ُر فً َش ِ
(ٖ عالمات)
ٖ -ب ٌِّن المقابلة فً قول رجل ٌصف آخر:
ص ٌ
العلَ ِن".
دٌق فً ال ِّسرِّ ،وال َعدوٌّ فً َ
لٌس لَ ُه َ
" َ
( 1عالمات)
ٗ -اختر اإلجابة الصحٌحة فً كل ّ م ّما ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
ٔ) اللفظ الذي وقع فٌه تورٌة فً قول الشاعر:
الطٌ ُر تقرأ ُ والغدٌ ُر صحٌف ٌة والرٌ ُح تكتبُ وال َّسحابُ ٌُ َن ُ
قط
أ َ ٌُ -ن ُ
د -ال َّسحابُ
ج -الرٌ ُح
ب -تكتبُ
قط
الصدر):
ٕ) العبارة التً تتض ّمن المحسن البدٌعً (ر ّد الع ُجز على ّ
بَ -منْ زادَ فً ال ّتٌه ال ٌُعْ َذ ُر فً ال ّتٌه
ح ٌْلة
ح ٌْلة تر ُ
ك ال ِ
أ  -ال ِ
فرٌقك وهو خاسر كما تشجعه وهو فائز
د  -شجّ ع
نون
ج-
َ
نون لَ ٌّ َ
المؤمنون َه ٌّ َ
َ

((((((( انـهتـــت ا ألس ئلـــة )))))))
مع المتنيات الصادقة ابلتوفيق والنجاح
أأس تاذمك الـمح ّب :فتحي سلامن أأبوقديري

