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 النص التالي ثم أجب عما يليه :  قرااِ:  ) القراءة (السؤال األول  

مدرسة السلط الثانوية هي أم المدارس األردنية ، و تُـعدُّ َمعلًما تربويًّا و علميًّا و حضاريًّا ؛ فقد كانت المدرسة الثانوية  

م(. وتخّرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كلّه وكان لهم 1946-1925الكبرى في األردن طوال عهد اإلمارة )

 لفضل في بناء األردن الحديث في مختلف المجاالت السياسية و اإلدارية و القضائية و الفكرية و األدبية .ا

 عالمتان 2ما دور الخريجين األوائل في األردن ؟                                                                         ( 1  

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

 عالمة واحدة 1في درس ) اليمامة و الّصيّاد  ( ارتكبت اليمامة خطأ قاتال . ما هو ؟                                      ( 2

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

 عالمة واحدة 1( اذكر فائدة تعلمتها من درس )اليمامة و الّصيّاد( ..................................................           3 

 عالمة واحدة 1                                             (  استخدم  كل كلمة من الكلمتين اآلتيتين في جملة مفيدة :      3

 آمنة ............................................................-

 رعاية .........................................................-

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

 عالمة واحدة 1              :/ اكتب جملة اسمية و اضبط المبتدأ و الخبر1 االنماط و التراكيب اللغوية  السؤال الثاني :

• ...................................................................:.. 

 عالمة واحدة 1/ استخرج من الجملة اآلتية  فعال ماضيا  و اسما :                                                  2 •

 أطلت اليمامةُ من بيِن األغصاِن :    الفعل الماضي .................   االسم : ........................... •

 عالمتان2همزة المد في المكان المناسب                                       ضع (  1السؤال الثالث : الكتابة 

 اوى               امال                   اراء                        ظمان  

 عالمات  3                  /اكتب ما يمليه عليك المعلم :                                          2                                    
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 عالمتان   2اكتب أربعة أبيات متتالية من قصيدة ُحسني فريز )أمُّ المدارس(           : السؤال الرابع   
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 عالمات /  معلم  المادة أ. عامر أبو جبريل  3عالمات  و التحدث    3في حصة أخرى   : االستماع  

   

 

 

 هي كما يلي  100توزيع عالمات االختبار حسب أسس النجاح و الرسوب الواردة من الوزارة من 

 

 10/ األناشيد و المحفوظات    15/ و التحّدث 15االستماع : 

 10و التراكيب و األساليب اللغوية  25و الكتابة   25القراءة 

 

 كما يلي  20لذا تم توزيع العالمات من  

 

 عالمتان 2عالمات  / األناشيد و المحفوظات 3عالمات / و التحّدث  3االستماع : 

 2األساليب اللغوية و التراكيب و  5و الكتابة   5القراءة 

 

 (  20عالمات من   6اختبار االستماع  و التحدث في حصة أخرى ) 

 ..اكتب ما يمليه عليك المعلم جمل السؤال الكتابي  اإلمالء 

 الكذُب خصلةٌ ذميمةٌ ، و آيةٌ من آياِت المنافِق ، تجلُب غضَب هللاِ تعالى ، و تضرُّ الناَس مثلما تضرُّ صاحبَها .  

 كلمة ( كل خطأ بُخمس  عالمة    15تعتبر كلمة )  16

 


