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ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها (٘) ،علما ً بأن عدد الصفحات مع اإلجابات ()8

الســـــــــــــــــؤال األول ( 03عالمة )
أ) الرأ النّص اآلتً ،ثم اجب عن األسئلة التً تلٌه :
علٌن بالرجل الصادق وعده  ،ولُ ْل كلمة الحك وال تكذبْ  ،فالصدق
"أوصى حكٌ ٌم ولده لائالً:
َ
لغة الحوارفً هذه الحٌاه  ،فمن ٌصدق مع نفسه ٌصدق مع اآلخرٌن  ،وما ٌنف ُع اإلنسان سوى
رسائله الصادلة مع اآلخرٌن ،وال ٌجزعُ المؤمن بموله الصدق ؛ وأحبُّ الناس إلى للبً
اإلنسان الصادق  ،أ مذمو ٌم خلمه الصادق ؟ .
ٔ -استخرج من النّص :
أ -صفة مشبهه عملَ ْ
ب -حرف جر ٌفٌد التبٌٌن:
ت عمل فعلها:
د -كلمة حصل فٌها إعالل بالحذف:
ج -جملة تتض ّمن حرف شرط :
و -حرف جر ٌفٌد السببٌة والتعلٌل :

هـ  -مستثنى:

ٕ-اضبط آخر كلمة (خلك) المخطوط تحتها فً النّص ؟
ٖ-مانوع (ما) فً جملة " وما ٌنف ُع اإلنسان سوى رسائله الصادلة مع اآلخرٌن"
ٗ-بٌن وجه اإلعالل فً كلمة ( ِمٌْراث ) الواردة من النّص السابك .
٘-أنسب كلمة ( لغة ) الواردة من النّص السابك .
الخٌر ناد ٌم).
ب) بٌن عمل اسم الفاعل المخطوط تحته َع َم َل فعله فً جملة ( ما فاع ٌل
َ
ً)
ج) ما االسم المنسوب إلٌه فً كلمة ( َحفَ ِظ ّ
د) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل مما ٌأتً  ،ثم انملها إلى دفتر اإلجابة :
والب َّد ٌوما ً أ ْن تُر َّد الودائ ُع
ٔ -نوع األستثناء فً  :وما الما ُل واألهلون إال ودائ ُع
د -االستثناء النالص
ب -االستثناء المنفً ج -االستثناء المنمطع
أ -االستثناء تام
ٕ -النّسب إلى كلمة (سوداء) :
ي
ً
ي
ً
د -سوا ِد ّ
ب -سودا ِو ّ
ج -سودائِ ّ
أ -سودانِ ّ
ْ
ضالت علٌه مذاهِب
ٖ -الضبط الصحٌح فً كلمة (فؤاد):وما أنت بالمرء الضعٌف فؤاده وال بالذي
د -السكون
ج -الكسرة
ب -الضمة
أ -الفتحة
ٗ-المعنى الذي أفاده حرف الجر(الباء) فً جملة "ٌكافأ األنسان بحسن عمله" هو:
د -االستعانة
ج -السببٌة والتعلٌل
ب -زائدة
أ -اإللصاق
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ُّ
جملة"األردن بل ٌد ِمعطا ٌء على للة إمكانٌته"
٘-المعنى الحمٌمً الذي ٌفٌده حرف ال ّجر(على)فً
د -االستعالء المجازي
ج -السببٌة
ب -المصاحبة
أ -االستعالء الحمٌمً
-ٙالمعنى الحمٌمً الذي ٌفٌده حرف ال ّجر (لـ) فً لوله تعالى " وأزلفت الجنة للمتمٌن "
د -الظرفٌة المكانٌة
ج -اإلختصاص
ب -السببٌة
أ -الملكٌة
ً) هو:
-7المنسوب إلٌه فً االسم ( َحمٌ ِم ّ
أ -حمٌمةٌ
مان
جُ -حموق
بَ -ح ٌك
دَ -ح ِ
-8عند إسناد الفعل (تمشً) إلى ٌاء المخاطبة نمول :
د -تم ُ
شٌن
ج -تم ِشٌن
شٌن
أ -ت َمشٌٌن
ب -تم َ
ً
 -9المعنى الذي أفاده حرف الجر فً :آه من لٌدن أدمى معصمً لم أبمٌه وما أبمى عل َّ
د -بٌان الجنس
ج -التبعٌض
ب -إبتداء الغاٌة المكانٌة
أ -السببٌة
الســـــــــــــؤال الثاني(03عالمة)
أ) علل ُكالّ م ّما ٌأتً :
ي) :
ٔ -ننسب إلى كلمة ( َ
س ْلمى) فنمول( :سلما ِو ّ
ي) :
ً ،دُعا ِو ّ
ٕ -ننسب إلى كلمة (دُعاء ) فنمول ( :دُعا ِئ ّ
ُ
المرء المج َد مطم ًح نبٌ ٌل ".
أحراز
ع ِم َل المصدر َع َم َل فعله فً جملة ":
ِ
َٖ -
ٌ
ٗ -بُنً ّ
وجهٌ
طلٌك وكال ٌم لٌَن
البر ش ًْ ٌء هٌن
إن َّ
علل ،عدم حدوث اإلعالل (ل ٌِّن) فً حٌن ل ْم ٌحدث فً كلمة (ه ٌِّن).
ب) انسب إلى كلمة ( ا ْس ٌم  ،ابن) ،مع الضّبط التّام .
ً) .
ج) ُر ّد االسم المنسوب إلى المنسوب إلٌه فً كلمة (بَ َر ِد ّ
ي َ ،حنَ ِف ّ
س ٌِّد ).
د) وضّح اإلعالل فً كلمة (الناهون ،ال َّ
هـ) ما نوع االستثناء فً جملة " تفت ّحت األزهار سوى النرجس"
و) علل:عملت الصفة المشبهه عملها فً:بٌض الوجوه كرٌمةٌ أحسابُهم شم األنوف من
الطرازاألول

صوب الخطأ فً ما تحته خط فً ك ٍّل م ّما ٌأتً :
ز) ّ
ي له كتاب مشهور ٌُس ّمى (الكتاب).
ٔ -سٌبوٌ ِه عالم ن َح ِو ّ
العٌن مبسو ُ
ٌ
الٌدٌن .
ط
ً
ٕ-
ِ
ِ
فالن نَجال ِئ ُّ
أمس إالّ برنامجٍ وثائمٌا ً .
ٖ -ما شاهدْتُ لٌلة ٍ
اس .
ٗ-ما كانت االٌّا ُم إالّ دو ٍال بٌّن النّ ِ
شون َم ْن ّ
-ٙأتى دون ما ت َ ْخ ُ
اروع
بث ّ
سركم أخو ثمةَ َ
س ْه ِل الخالئَك َ
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د) أعرب ما تحته خط فً ك ّل م ّما ٌأتً إعرابا ً تا ّماً:
ت ُمت ِمنًا عملَن ستنجح .
دم َ
ٔ -ما ْ
العمر إالّ ساعةً
ضعا ً
ُ
ُ
وتهون
ٌهون
ٕ -ل ْد
ُ
األرض إالّ َم ْو ِ
َ
ع ما خال زٌادا ً.
ٖ -حضر المدعوون االجتما َ
ٗ-وما الحٌاة الدنٌا إال متاع الغرور
الســــــــــــؤال الثالث(  03عالمة )
ب)علل كالًّ م ّما ٌأتً :
ٔ -ترن العصر الحدٌث األثر الواضح فً األدب .
ٕ-مٌل جماعة الدٌوان إلى التجدٌد فً ال ّ
ً.
شعر العرب ّ
ٖ -الحدٌث عن البُعد الدٌّنً فً شخصٌة الشرٌف الحسٌن بن علً .
ٗ-النّهاٌات المفتوحة فً المصة المصٌرة  ،أكثر إثارة للمارئ ودفعا ً لفضوله
٘-أكثرت جماعة الدٌوان إلى مناجاة الطبٌعة
-ٙمن أبرز موضوعات شعر المهجر  ،الحنٌن إلى الوطن.
 -7لُمّب فؤاد الخطٌب شاعر الثورة العربٌّة الكبرى.
ٌ -8مٌل شعر التفعٌلة أحٌانا ً إلى الغموض.
-9تطورت الممالة األدبٌة فً النصف الثانً من المرن العشرٌن.
ٓٔ-تُعد المجموعة المصصٌة (أول الشوط) لمحمود اإلٌرانً البداٌات للمصة فً األردن.
ٔٔ-ال تمتصر كتابة السٌرة الذاتٌة على حٌاة الفرد خاصة .
ٌُٕٔ-عد الصراع العنصر األهم فً المسرحٌة
ٖٔ-تتصف الرواٌة بالتشوٌك وتنوع األسالٌب .
ج) ٔ -اذكر ثالثة عوامل أسهمت فً نشأة جماعة أبولو؟
ٕ -ما مفهوم السٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث؟
ٖ -ما عاللة األدب المسرحً بالتمثٌل ؟
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ٗ-ما داللة إعتبار الرواٌة من أكثر الفنون األدبٌة انتشارا ً وشهرة؟
٘-للمصة المصٌرة حضور فً األدب العربً المدٌم ،وضح ذلن.
-ٙعدد الخصائص الفنٌة لشعر الثورة العربٌة ال ُكبرى.
د) اكتب أرب ُع أبٌا ٍ
ت شعرٌة ممثلة من الشعرالرومانسًّ ،ما ورد فً الكتاب الممرر.
هـ) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل م ّما ٌأتً ،ثم انملها إلى دفتر إجابتن :
ٔ -أول لصة لصٌرة فً العصر الحدٌث فً األدب العربً.
ج -أغانً اللٌل
ب-ال ُمرلش األكبر
أ -فً المطار لدمحم تٌمور
ٕ -أول رواٌة عربٌة ناضجة  ،هً:
ج -رواٌة زٌنب
ب-أوالد حارتنا
أٌ -ومٌات نائب
الســـــــــــــــــؤال الرابع 03(:عالمة)
عرف ُكالّ م ّما ٌأتً:
أ) ّ
ٗ -الحدث المسرحً
ٖ -التناص
ٕ -المعارضات الشعرٌة
ٔ -الملهاه
ب) اذكر كالّ م ّما ٌأتً :
ٔ -بٌن أهم عوامل إزدهار المصة المصٌرة فً األردن.
ٕ -اذكر خصائص شعر التفعٌلة.
ج) ٔ -وازن بٌن الرواٌة والمسرحٌة من حٌث :الحوار  ،الشخوص
ٕ -وازن بٌن المصة المصٌرة والرواٌة من حٌث الشخوص والزمان والمكان.
الســـــــــــــــؤال الخامس03( :عالمة)
أ) من خالل دراستن المناهج النمدٌة فً العصر الحدٌث أجب عن ك ّل م ّما ٌأتً :
ٔ -ما المضاٌا األساسٌة الثالث التً ٌتناولها النمُّمّاد فً مهمتهم فً النّمد االجتماعً ؟
ٕ -كٌف تَجلّى دور األمٌر المؤسس عبدهللا األول فً تشجٌع الحركة النمدٌة فً األردن؟
ْ
مهدت لتطور الحركة النمدٌة فً األردن فً عمد الخمسٌنات؟
ٖ -وضح العوامل التً
ٗ -وضّح الممصود بـ( المنهج النمدي ):
٘ -انسب ُكال م ّما ٌاتً إلى مؤلفه  :كتاب الرواٌة فً األردن  /كتاب فن الشعر
كتاب سبعة أنماط من الغموض /رواٌة األرض /مجلة الملم الجدٌد /صاحب نظرٌةاألجناس
 -ٙاذكر أهم المجالت والصحف التً صدرت فً األردن فً مرحلة التأسٌس للنمد.
ب) علل :االحتكام إلى العمل وعدم اإلسراف فً العاطفة فً المذهب الكالسٌكً .
ج) ٔ -حدّد لفظً الجناس غٌر التام فً لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص " اللّهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا"
ٕ -بٌن موضع ر ّد العجز على الصدر فً " الحٌلة ترن الحٌلة"
وٌحرم علٌهم الخبائث"
ٖ-بٌن الممابلة فً لوله تعالى " :وٌح ّل لهم الطٌبات
ّ
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ٗ-بٌن التورٌة فً البٌت اآلتً :والنهر ٌشبه ِمبردا ً
د) اختر االجابة الصحٌحة فً ك ّل م ّما ٌأتً :
ٔ -التورٌة الممصود فً  :ولً من اللحظ سه ُم به نموت و نبلى
ب -أداة المتل ،الرمح
أ -أداة المتل  ،نظرة العٌن
لتل

فاألجل ذا ٌجلو الصدا

ج -أداة

ٕ -نوع المحسن البدٌعً فً لوله تعالى" :وأحسنوا ّ
إن هللا ٌحبُّ المحسنٌن"

األجابات
الســــــــــــؤال األول :
أ) ٔ -أ -الصادق ب -أحب الناس إلى للبً جَ -م ْن د -لُ ْل

هـ -سوى و -هلن من كذبة

ُٕ -
خلك
ٖ -النافٌة
ٗ -مٌراث  ،إعالل بالملب  ،أصلها ِم ْوراث بدلٌل مضارعها ٌورث للبت الواو إلى ٌاء النها
جاءت ساكنة وسبمة بكسر ،فملبت إلى ٌاء
ي
٘ -لُغَ ِو ّ
ب)عـامال عمـل فعلـه ألنـه مـسبوق بنفـً ومنـون فنـصب مفعـوال به الخٌر
ج) حافِظ
-8ج -9أ
٘ -ب -ٙأ  -7أ
ٗ -ج
ٖ -ب
ٕ -ب
د) ٔ -د
الســـــــــــــــــؤال الثاني:
أ) ٔ -ألن األلـف حرفـا رابعـا والثـانً سـاكن ٌ ،جوز زٌادة واو بعد األلف
ٕ -ألن الهمـزة المنملبـة عـن أصـل ٌجـوز إبماؤهـا أو للبهـا واوا أصل الهمزة واوا أوٌاء
ٖ -ألنـه جـاء مـضافا إلى اسم ظاهر ونصب مفعوال به (الكرة )
ٗ -ليّن  :من َالنَ ومضارعه ٌلٌن الٌاء غٌر منملبه عن شًء إنّما حدث فٌها إدغام حرفٌن
متجانسٌن
هيّن  :من هان ٌهون فأصلها هٌْون اجتمعت الواو والٌاء فً كلمة واحدة وكان أولهما ساكن
 ،فملبت الواو ٌاء وأدغمت مع الٌاء األخرى.
ي
ي
بن ِو ّ
ب) سم ِو ّ
ج)بَ َردى َ ،ح ِنٌفة
ُمقترح عربي تخصص الفصل الثاني الذورة التكميليت

إعذاد المعلم مهذي البذّاوي

0798575931

5

مقرتح عريب ختصص الفصل الثاين ادلورة التمكيلية 1290

م
املعّل مــــهدي البدماوي 9505858072

ش ِمً  :أصلها ش ِمو ٌا ًء بدلٌل المصدر (شماوة) ؛للبت الواو إلى ألنها تطرفت بعد
د)* َ
كسرفملبت ٌاء
سوٌد بدلٌل المضارع ٌسود للبت الواو إلى ٌاء ألنها أجتمعت مع الٌاء
*ال َّسٌِّد  :أصلها ْ
س ْوٌد ْو+ي ) ،فملب الواو ٌاء وأدغمت
فً كلمة واحدة وكان أولهما ساكن والثانً متحرن ( َ
بالٌاء األخرى بدلٌل
هـ) استثناء تام مثبت
و) جاءت الصفة المشبهة كرٌمة عاملـة عمـل فعلهــا ؛ ألنها جاءت خبرا ً  ،فرفعت فاعل
أحسابهم .
ٗ-كتابا ً ٘ -دوالً
ي ٖ -برنامجا ً
 -ٙتخشَون
ي
ٕ -نجال ِو ّ
ز) ٔ -ن َْح ِو ّ
د) ٔ -عملن :مفعول به لـ اسم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو
مضاف والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه .
ٕ -ساعة  :مستثنى منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهرة على آخره .
 -ٙزٌادا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوٌن الفتح الظاهرة على آخره.
 -7متاع  :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهره على آخره وهو مضاف.
الســـــــــؤال الثالث
ب)ٔ -بسبب مجموعة من العوامل السٌاسٌة والثمافٌة واالجتماعٌة
مثل حركات التحرٌر الوطنٌة وتأثر الحركة الثمافٌة بالحضارة الغربٌة
ٕ -بسبب تأثرهم بالثمافة االدبٌة اإلنجلزٌة والسٌما روادها الذٌن تأثروا باألدباء اإلنجلٌز
الرومانسٌن مثل شٌلً وهازلت.
ٖ -ألن األمة العربٌة أمة متدٌنة بطبٌعتها والحدٌث عن البُعد الدٌنً ٌدفع الناس إلى االلتفاف
حول أبناء الساللة النبوٌة فهم من حملوا ه ّم العرب وبادروا إلى الولوف فً وجه الظلم.
ٗ -ألنه ٌبمً النص ُمعلما ً ُمتارجحا ً الحتماالت متعددة .
٘-ألنها مالذهم اآلمن الذي بثّوا إلٌه مشاعرهم  ،وجعلوها تشاركهم أحاسٌسهم وابتعدوا عن
وصفها التملٌدي .
-ٙألنه ٌُعبّر ع ّما ٌختل ُع فً نفوسهم من حنٌن وشوق إلى أوطانهم  ،حتى أصبحت ألفاظهم
بسٌطة رلٌمة وصادلة .
ي الشرٌف الحسٌن بعد إعالن
-7بسبب لصٌدته المشهورة (تحٌة النهضة) التً ألماها بٌن ٌد ّ
الثورة مباشرة .
 -8بسبب استخدام الشاعر االنزٌاح الدّاللً الذي ٌوظف االلفاظ فً الغٌر ما وضعت له
فٌجد المارئ صعوبة فً فهم مراد الشاعر .
 -9كان لمجلة الملم الجدٌد التً أصدرها عٌسى الناعوري فً ع ّمان ومجلة المنار فً المدس
ُمقترح عربي تخصص الفصل الثاني الذورة التكميليت

إعذاد المعلم مهذي البذّاوي

0798575931

6

مقرتح عريب ختصص الفصل الثاين ادلورة التمكيلية 1290

م
املعّل مــــهدي البدماوي 9505858072

ومجلة األفك الجدٌد ومجلة أفكار عامالً مهما ً لبروز الممالة فً األردن فً المرن العشرٌن.
ٓٔ -أ) النه تم ّكن من متابعة تجربته وتطورها طوال العمود المتتالٌة .
ب)أسهم عن طرٌك شخصٌته وثمافته وإنتاجه المتّصل فً تأكٌد مكانة المصة المصٌرة
بٌن الفنون األدبٌة .
ٔٔ -لد ٌتحدث عن لضاٌا المجتمع وعاللة صاحب السٌرة بها  ،كونه أفراد المجتمع ٌُؤثر
وٌتأثر بها .
ٕٔ -ألنه ٌموم بٌن طرفٌن متنالضٌن وٌشكل عمدة المسرحٌة
ٖٔ -بسبب ال لانون للكتابات الروائٌة فهً تمنح للكاتب حرٌة اإلبداع
ج) ٔ -أ -الجٌل الذي احتدم بٌن اإلتجاه المحافظ وجماعة الدٌوان
ب -تراجع اإلنتاج الشعري لجماعة الدٌوان
ج -زٌادة االنفتاح على اآلداب الغربٌة
د -التأثر بأدب المهجر
ٕ -هً فن نثري أدبً ٌتناول حٌاة شخصٌة ذات تمٌّز وافتراق تُعتمد فٌها الروح المصصٌة.
ٖ -المسرحٌة تنجزها شخوص تحٌا وتروي لصتها أو تعرض لضٌتها عن طرٌك الحوار ولها
جانبٌن أ -تألٌف النص والتمثٌل الذي ٌجسم المسرحٌة أمام الناس .
ٗ -ألن الرواٌة تتصف بالتشوٌك وتنّوع أسالٌب سردها .
٘-بسبب ظهور البداٌات فً لصة زنوبٌا ولصة ( ال ُمرلش األكبر)
-ٙأٌ -ستخدم النبرة الخطابٌة والتعبٌر المباشر عن المعانً بٌ -لتزم عمود الشعر العربً
جٌ-تصف بسمو العاطفة وحرارتها
د) اكتب أربع أبٌات من الشعر الرومانسً
ٕ -ج
هـ) ضع دائرة ٔ -أ
الســــــــــــؤال الرابع
أ) ٔ -الملهاه :هً الكومٌدٌا وموضوعاتها تتناول المشكالت الٌومٌة وٌغلب علٌها الطابع
المحلً
ب) ٕ -المعارضات الشعرٌة :هً لصائد نُظمت على نهج لصائد سابمة مشهورة تشترن معها
الروي وحركته .
الوزن والموضوع العام وحرف ّ
ٖ -التناص  :توظٌف الشاعر ألفاظا ً تحٌل المارئ إلى المصص المرانً والحكاٌات التراثٌة
ٗ-الحدث المسرحً  :هو الذي ٌتناول لضٌة من لضاٌا الحٌاة بحٌث ٌظهر هدا الحدث من
خالل الحوار بٌن الشخوص.
ب)ٔ * -انتشار وسائل الثمافة *ظهور االتحادات والروابط األدبٌة والثمافٌة
*تعدد الممؤسسات المعنٌة بها والدّاعمة لحركة النّشر .
ٕ -أ -استخدام النبرة الخطابٌة والتعبٌر المباشر عن المعانً
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ج -االلتزام بعمود الشعر الغربً

الســــــــــــــــــــؤال الخامس:
أ) ا* -المحتوى االجتماعً والمضامٌن والغاٌات االجتماعٌة التً تهدف األعمال األدبٌة إلى
تحمٌمها
* الجمهور الذي ٌتلمى النص ومدى التأثر االجتماعً لألدب فً هذا الجمهور
* دراسة آثار التغٌرات والتطورات االجتماعٌة فً األدب :أشكاله ،أنواعه ،ومضامٌنه
ٕ * -العمل على رعاٌة األدباء المحلٌٌن والوافدٌن من األلطار العربٌة .
 رعاٌة المجالس األدبٌة فً لصري رغدان وبسمان فً عمان ولصر المشتى فً
الشونة
 عمل على تشجٌع الصحافة والكتابة النمدٌة وظهر ذلن فً افتتاحٌات بعض المجالت
ٖ *-أصدار عٌسى الناعوري مجلة الملم الجدٌد
*أصدار إحسان عباس كتاب فن الشعر وتعرض فٌه للنظرٌات النمدٌة فً الشعر
*أصدر ٌعموب العودات (البدوي الملثم) كتاب عرار شاعر األردن
ٗ -المنهج النمدي :هو منهج ٌموم على دراسة الظروف السٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة
للعصر الذي ٌنتمً إلٌه األدٌب .
 -8الرواٌة فً األردن -----------ابراهٌم السعافٌن
كتاب فن الشعر -----إحسان عباس
كتاب سبعة أنماط من الغموض------أمبس
رواٌة األرض---عبد الرحمن الشرلاوي
مجلة الملم الجدٌد ----عٌسى الناعوري
صاحب نظرٌةاألجناسٌ---عموب هاشم
ب) مجلة الحكمة

-ٙأ) صحٌفة الشرق العربً
د) مجلة الرائد
ب)ألن ذلن ٌؤدي إلى التطرف وعدم االتزان ولد أسفر هذا المبدأ عن عدد من الظواهر االدبٌة
الكالسٌكً
ج) ٔ -عوراتنا  ،روعاتنا
ٕ -الحٌلة  ،الحٌلة
ٌٖ -حل ٌ ،حرم  /لهم  ،علٌهم  /الطٌبات  ،الخبائث
ُمقترح عربي تخصص الفصل الثاني الذورة التكميليت
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 /المعنى البعيد وهو المقصود العطش

ٕ -رد العجز على الصدر
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