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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 اعداد : المعلم نائل الصقر                                           

 )الفصل األول (  مدارس اليقينقصبة اربد / 

 2019امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 ساعتانمدة االمتحان :                                     : اللغة العربية ثالمبح

  2020 /1 /     : اليوم والتاريخ                            .     والعلمي األدبي الفرع :

 ( .  3( علما بان عدد الصفحات )    5أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )  

 عالمة ( 28 )                                                     ) أ( السؤال األول :

 

 

 

 

 

 
 ) عالمتان ( اذكر واحدا من الدروس التي  يتعلمها اإلنسان من فن السرور . -1

...................................................................................................... 

 عالمتان ()                     اذكر واحدا من الوسائل التي تحقق لنا السرور . -2

...................................................................................................... 

 () عالمتان                   .وّضح معاني المفردات التالية  : تتناجى ، تؤّرق  -3

...................................................................................................... 

 وّضح الكناية في كل مما تحته خط في ما يلي :

  ( ةعالم )                                                                . ناكس البصر -

..................................................................................................... 

 ( ةالمع)                                                                . تقّض مضجعه -

..................................................................................................... 

 ( ة) عالم                            . فارغ الصدرنام ملء جفونه رضي البال    -

.................................................................................................. 

 ( ة) عالم               . استخرجهفي الفقرة األولى لون بديعي ) المقابلة (  -4

..................................................................................................... 

 وضح الصورة الفنية في جملة : -5

  ( ة) عالم .......................) يشتري ضحكة عميقة ( .......................... -

 ( ةم) عال ..................................) تتناجى الهموم في صدره ( ........... -

 تكإجابلى دفتر (فقرات , لكل فقرة أربعة بدائل , واحد منها فقط صحيح , انقل ع3ون هذا الفرع من )( يتكب

 عالمات(6)                             رقم الفقرة , ورمز اإلجابة الصحيح لها :

 لغرض الشعري لقصيدة ) واحر قلباه ( للشاعر  المتنبي هو :ا( 1

 الهجاء -د         لرثاءا -الغزل   ج -ب    العتاب -أ

 :  المعنى الذي افادته الجملة المعترضة ) وهللا أعلم بما وضعت (( 2
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     تعظيم شأن المولودة     -د        التقليل    -جالتجدد      -ب        التاكيد -أ

 : الكناية في جملة ) نام ملء جفونه رضي البال (( 3

 العبوس -د     الحزن            -ج        قلقال -ب          الراحة والطمأنينة -أ

 عالمة (     81)   : ثانيالالسؤال 

 :تليها  التيجب  عن األسئلة ثم أ  ( دة ) ساكتب عنك يا وطنيأ األسطر الشعريّة األتية من قصياقرأ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ) عالمتان الشاعرفي هذا المقطع عن شوقه لوطنه ، اذكر مظهرين لهذا الشوق .لقد عبر -1

 المتان (ع)                                       ما العاطفة التي برزت في هذا المقطع ؟ -2

 المتان () ع    األردن بلد الخير مع قلة موارده ، استخرج من المقطع ما يدل على ذلك .  -3      

 وضح الصورة الفنية في كل  عبارة من العبارات التالية . -4     

  ) عالمتان (                                          -

 ) عالمتان (                                              -

 ما  داللة كل من : -5   

  ) عالمتان (                                          

 عالمتان ( )                                                          رباك ( .ما معنى كلمة ) ُ -6

 المات(ع 4) ورد في الكتاب المقرر اكتب اربعة ابيات شعرية من قصيدة ) واحّر قلباه ( للمتنبي مما-ب

 ( عالمات 10:  )  السؤال الثالث

 عالمات ( 3)   ، وبحره . قطع البيت التالي واذكر تفعيالته -1

   

 عالمات ( 4)                                            

 

 

 ) عالمتان (                    
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 عالمة (  24)  : الرابعالسؤال 

 اقرأ النص االتي  ثم أجب عن األسئلة التي  تليه :

كسول ،إنما ا لهفال موضع في ها اإلنسان وفقاً لقدرته وتبعاً لثقته بنفسه ،يأخذ من للعمل واإلنجاز حياة اإلنسان ميدان 

ها ياة أبوابه الحل، فتفتح  فضل مما هو عليهإلى حياة أ يسعىالموضع فيها للواثق بنفسه ، المشهود بفضله ، الذي 

ت فرصة ن  تفوإياك  أالعلم إياك  طالبللنجاح والتفوق . فيا  وتحطم أمامه الحواجز بمعول من إصراره وتطلعه

 النجاح فمن يزرع يحصد ثمار عمله .

 ) عالمتان لكل فرع (  استخرج من النص السابق : -أ

          .........   بدالً ........ -3 اسم مكان .................... -2اسم فاعل لفعل ثالثي ...........   -1

 فعل ثالثي ......... اسم مفعول ل -5 منادى وبين نوعه ................ -4

 . اا تام  اعرب  ما تحته خط إعراب   –ب 

 .............طالب ............................... يسعى ............................................

 ........يأخذ .................................. : ةبين سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلم –ج  

 حدد عناصر الجملة الشرطية في جملة )فمن يزرع يحصد ثمار عمله ( . –د 

 ..........مصدر الهيئة. ...........مصدر المرة  صغ مصدر مرة ومصدر هيئة من الفعل ) يمشي ( . –ز 

 ابتك رقمفتر إجيتكون هذا الفرع من فقرتين , لكل فقرة أربعة بدائل , واحد منها فقط صحيح , انقل على د ج( 

 عالمات( 4)                                      الفقرة , ورمز اإلجابة الصحيح لها :

 : اسم المفعول من الفعل ) باع ( ( 1

 بائع -د        مبيع -ج            مباع  -ب        مبيوع -أ

 ي :جاء فيها المنادى مبنيا  مما يأت الجملة التي( 2

 ل الحق .يا قائ -د يا مسرعاً ، تمهل  -ج   يا عمُر، ساعد الناس  -ب  ا، قل خيراً يا صانعًا معروفً -أ

 عالمة (  01)       الخامسالسؤال 

 مقالة بعنوان اكتب في واحد من الموضوعات االتية :

 . التنميةوبناء الشباب مستقبل الوطن وثروته البشرية المتجددة وعلى األمة توجيه قدراتهم المبدعة نحو ال -1

 ى ذلك .اظ علالستقرار نعمتان أنعمها هللا علينا في هذا الوطن وإن دور المواطن كبير في الحفأألمن وا -2

 ائل الصقرمع تمنياتي لكم بالنجاح معلم المادة /  ن


