وزارة التربية والتعليم  /لواء بني عبيد
مــدارس تقـــارب
الفصل الدراسي األول
للعام الدراسي 2022/2021م

اسم الطالبـ/ـة.........................................:

الصف والشعبة.....................................:

المادة .................................................:

اليوم التاريخ........................................:

السؤال األول :
ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي :

 )1المنطلقان اللذان انبثقت منهما الثورة العربية الكبرى:
أ) اعزاز كتاب هللا وسنة رسوله وتأييد الحق
ب) الحرية والوحدة
ج) حفظ كرامة العروبة والتمسك بقيم االسالم النبيلة
د) تاكيد الحق ونصرةالعدل

 )2واحد ما يلي من مبادئ الثورة العربية الكبرى
أ) تاييد للحق ونصرة للعدل
ب) الحرية والوحدة واالستقالل والتقدم
ج) التمسك بقيم االسالم النبيلة
د) اعزاز كتاب هللا تعالى واحياء سنة رسوله الكريم

 )3الجذر اللغوي لكلمة تراث
ّ
رث.
أ) ترث ب)

ج) أرث.
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 )4الكلمة التي تعني االنفراد بالرأي
أ) الرهاب ب) االستبداد ج) السيروره د)التشرذم

 )5الصورة الفنية في عبارة  :يتحقق فيه االصالح المنشود و يتم تفكيك االستبداد:
أ) شبه االصالح الخيوط المتشابكة
ب)شبه االستبداد بالشيء المعقد الذي يتم تفكيكه
ج) شبه االستبداد بالخيوط الضعيفة ان المضطربة
د) شبه االستبداد بالقماش الممزق الذي يحتاج الى االصالح

 )6الفن االدبي الذي يمثله نص الكلمة الحلوة
أ) مقالة علمية ب) قصة قصيرة .ج) مقالة ادبية .د) رسالة ادبية

 )7واحدة مما يلي من كتب محمد النقاش:
أ) مواليد االرق
صل
ب) المف ّ
ج)ضحى االسالم
د) الطريق الى بلحارث

 )8الضبط الصحيح لفاء ال فعل يَشدّ:
أ) ضمة

ب) فتحة

ج) كسرة.

د) سكون

 )9كلمة ( تصدع بامرك ) تعني:
أ) تحتاج الى وقود ب) تقصر في العمل
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د) تنفذه

 )10الجذر اللغوي لكلمة االيحاء
د) وحي

أ) حيي ب) أحي ج) وحى

 )11اسم الصحيفة التي ورد فيها درس النهضة العربية المتجددة:
أ)الدستور .ب) الغد

د) القلم

ج) الرأي

 )12مفرد كلمة صنوان
ص ْنو
أ) َ

صنو
ب) ُ

ص ْنو
د) ِ

صنوة
ج) ِ

 )13المقصود بكلمة الدعوة في قول االمير الحسن منذ انطلقت هذه الدعوة
أ) النهضة العربية .ب) الوحدة العربية

ج) انشاء صندوق الزكاة العالمية .د) الثورة العربية

 )14كلمه التواقين الواردة في درس النهضة العربية تعني:
أ) القادة العظماء

ب) العلماء

ج) النازعين الى التغيير.

د) المصلحين

 )15داللة العقل العربي المنفتح على االخر:
أ) الدعوة الى الوحدة واالستقالل
ب) البعد عن التعصب واالنفتاح على الثقافات المتعددة
ج) مواجهة التحديات واالخطار والتفرق
د) االستقالل الثقافي والتمسك بالتراث العربي الحضاري
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 )16داللة العبارة (كشف الوجه الحقيقي للتطرف) الواردة في درس النهضة العربية
أ) معرفة اسباب التعصب
ب) محاربة التطرف و القضاء عليه
ج)محاربة االستبداد واالرهاب
د) اظهار حقيقة التطرف

 )17التنوع الثقافي من اهم مصادر قوة الشعوب النه:
أ) يقود الى مفهوم العيش المشترك والعقل المفتوح على االخر
ب) يعزز قيم المشاركة واالبداع واالنجاز
ج) تعزيز قيم الغيرية و السلطة االخالقية
د) يدعو الى الحرية و الكرامة واالستقالل الثقافي

 )18المقصود بعبارة( االسالم والتقدم صنوان ال يفترقان)
أ) اهمية التمسك باالسالم لمواجهة الحروب والضعف
ب) تعرض دين االسالم للتشويه والتطرف
ج) االسالم يدعو الى التسامح والرحمة واالحسان
د) االسالم يدعو الى التقدم لتنوير االذهان برسالة االسالم السمحة

 )19المقصود بكلمة( الزَ يْف ) في عبارة ال يشوبها زيف او نفاق
أ)التزوير

ب) الباطل الردي من الشيء

ج) الكذب

د) البعد عن الحق
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 )20وتكلمت الخادمة بلغة فيلسوف داللة على:
أ) تكلمت الخادمة بلغة اخرى مع ربه البيت
ب)استخدمت الخادمه كلمات قرأتها في كتب الفلسفة
ج) تجربة الخادمة ومعاناتها جعلتها تتكلم كالحكماء ومع انها اميّة
د) حاولت الخادمة ان تظهر قدرتها على الكالم مع انها اميّة
 )21المقصود بقول الكاتب (وإن القلبين ّ
حال مح ّل الجيبين)
أ) العالقة االنسانية تطغى على العالقة المادية
ب) عالقة االنسان باالخر عالقة منفعة ومصلحة
ج) الكلمة الحلوة تشد رباط االلفة
د) الكلمة الحلوة هي مفتاح القلوب

 )22فاآللة توفر لها الوقود والزيت فتصدع بامرك الصورة الفنية في العبارة السابقة:
أ) صور االنسان آلة تعمل
ب) صور اآللة وقودا ووزيت
ج) صور اآللة باالنسان الذي يلبي االمر
د) االنسان الذي يلبي االمر آلة تعمل

 )23الجذر اللغوي لكلمة مزايا
أ) ميز
ج) مزى
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 )24عندما يصدددر المرء الكالم الطيب ال يبا السددرور في متلقيه فقط انما في نفسدده ايضددا العباره التي تتوافق مع الفكرة
السابقة
أ) الكلمات الحلوة تصدر عن النفس وتصقلها في الوقت ذاته
ب) عبارات التعاطف تقوي بنيان الصداقات
ج) الكلمة الحلوة ينبغي ان تكون صادقة صادرة عن اخالص وايمان
د) االنسان اكثر سرورا عندما يسمع الكلمة الحلوة من المقربين

 )25الديوان الشعري الذي اخذت منه قصيدة( رسالة من باب العامود )
أ) عباءات الفرح االخضر
ب) من اقوال الشاهد االخير
ج) شجر الدفلى على النهر يغني
د) ما جرى يوم الخميس

 )26واحد مما يلي ليس من دواوين الشاعر حيدر محمود:
أ) جدار االنتظار
ب) عباءات الفرح االخضر
ج)من اقوال الشاهد االخير
د) شجر الدفلى على النهر يغني

 )27قصيدة حيدر محمود قيلت بمناسبة:
أ) االحتفال بذكرى االسراء والمعراج
ب) معركة الكرامة
ج) استقالل االردن
د) انطالق الثورة العربية الكبرى
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 ) 28المقصود بالجباه السمر في قصيدة حيدر محمود
ب)اهل القدس

أ) الشهداء

د) الهاشميون

ج) الجيش العربي

 )29الجذر اللغوي لكلمه مآب:
أ) أوب .ب) أيب.

ج) آب .د)مأب

 )30مفرد كلمة روابي في ما يلي:
أ) ربية .ب) ربوة .ج) رابية .د) َربى

السؤال الثاني ( أجب عما يلي )
 )1اعرب ما بين القوسين في ما يلي اعرابا تاما:
أ ) كم (كلمة )تأثيرها اقوى من السحر
ب) قال تعالى" وكفى باهلل( شهيدا( "
ج) (الشورى) مبدأ االسالم الحنيف
د) قال عليه الصاله والسالم" كلكم (راعٍ) وكلكم مسؤول عن رعيته"
ه) ما احوج (أسماعنا) الى الكلمة الحلوة
و) في القرية (بضع) مدارس

 )2ما سبب ثبوت الياء في المنقوص في عبارة ( ان مساعي االحتالل تهويد القدس

)3هات مصدرا صريحا من الفعل (يتظاهر ) مع الضبط التام
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 )4ما الفعل الماضي للمصدر (مؤازرة)

 )5حول المصدر المؤول في العبارة االتية الى مصدر صريح
من مظاهر الرقي (ان يعتمد) االنسان على نفسه

 )6مصدرا ميميا مع الضبط التام من الفعل ( يسأل)

 )7ضع مكان المصدر الصريح مصدرا ميميا في عبارة ( يكره هللا صاحب السؤال)

 )8ما نوع التمييز في عبارة ( حبذا الصدق طريقا للنجاة )

 )9اجعل كلمة (خاتم) مميزا في جملة من انشائك ..

 )10اكتب الرقم الوارد في العبارتين التاليتين بالحروف كتابة صحيحة
أ) اقمت في عمان  29عاما
ب) تأسست الجامعة االردنية سنة 1962

 )11صوب الخطا الموضوعةبين قوسين في ما يلي
الربى )
أ) َج َّرم هللا تعالى ( ِ ّ
ب) في المؤسسة رجلٌ( داعي) الى عمل الخير
ج) تخرج في الجامعه ( علما ٌء عظما ٌء )
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د) ك ْم (طالب) في مدرستك؟
ه) ما احسن ( التواض ُع )
و) حضر االحتفال ( اربعة عشر) رجال

 )12بين سبب كتابة االلف المقصورة على الصورة التي جاءت عليها في
( نجوى /قضايا  /رضا )

راض بمعيشته
 )13بين سبب حذف الياء المنقوص في عبارة :ذو القناعة
ٍ

 )14ما نوع كم في عبارة :كم من قطع الصحابة لنشر االسالم

السؤال الثالا :
اقرا النص االتي ثم اجب عما يليه
ع ّ ِود نفسك على المحبة والتواضع وتوكل على هللا فرضاه رجاء كل مسلم.و بيده العطاء والحرمان واالكرام .فما اجمل
َ
ونورا.
)
ء
(بها
المرء
تزيد
إذ
والتقوى
(االيمان)
ً
ً
 )1استخرج من النص السابق
مصدرا ميميا /مصدرا خماسيا ا/سما مقصورا /مصدرا رباعيا /اسما ممدودا /تعجبا سماعيا /مصدرا ثالثيا/

 )2اعرب ما بين االقواس في النص اعرابا تاما ..
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السؤال الرابع:
 )1قطع البيتين التاليين واكتب اسم التفعيلة واسم البحر
ّ
كالط ْف ِل ْ
إن ت ُ ْه ِملهُ شَبَّ على
س
أ) والنَّ ْف ُ
الرضاعِ ْ
وإن ت َ ْف ِط ْمهُ يَ ْنفَ ِط ِم
حُبّ ِ َّ
صباحِ الولي ِد
ب) ردِّدي اللَّحْ ن رائعا عبقريا .يتهادى م َع ال َّ
*افصل بين شطري البيت التالي:
ـــرق أ ُ
مـــورهـــا األَهــوا ُء
ـيـش حـيـنَ قَـومـي َجـمـيـ ٌع لَم تُـــفَ ِ ّ
َحـبَّذا ال َع ُ
َ

 )2القافية في قول الشاعر:
صب.
أ) ت ُ ِ

ب
ص ِ
ص ِ
ص ِ
ب .د) لم ت ُ ِ
ب .ج) ِ
ب) ت ُ ِ

السؤال الخامس:
اكتب في واحد من الموضوعات اآلتية

أ) بالرفق واللين يتحقق المراد والعنف سبيل الفشل والتراجع
ب) رسالة إلى معلمك تثني منها على جهوده المثمرة في التدريس
د) خاطرة تعبر من خاللها عن التزام الشباب بالقيم النبيلة
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