
 

 

 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم            

 

        

        

 

  )التّجريبّي( الّصيفيّةم / الّدورة 2017امتحان شهادة الّدراسة الثّانويّة العاّمة للعاّم الّدراسّي 

 د     س                                                       

                                                                          2 :  00  ُمـّدة االمتحان :      / المستوى الّرابعربيّة)تخّصص(ث: اللغة العالمبح  

الـيـوم والـتّـاريـخ :                                                                     الفــرع : األدبيّ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال األول : 

 عن األسئلة التي تليه :ثُّم أجب النّّص اآلتي ، اقرأ  

 ه، قريرة  عينه، مطمئنّة  نفسه، وهو الّشاهُد الّصادُق، يُعيُن القاضَي على أْن خلقـ يسّرنا الّرجل صدقه، فهو محمود  )   

 يصدر حكًما عاًدال بين الُمتخاصمين، وِمن ُهنا يظهر دور الُخطباء واألئمة في توعيتهم النّاس بأْن يشهدوا بالّصدق، 

  : ِمْن أْن نكتم شهادتنا في قوله تعالى –عّز وجّل  –واضعين نُْصب أعينهم شهادة هللا عليهم يوم القيامة، وقد حذَّرنا هللاُ 

 .  (فما أجمل الّصدق، وهلل دّر الّصادقينَ  ... " وإْن كان أُميًّا ، هقلبـ" وال تكتموا الّشهادة وَمْن يكتمها فإنّه آثم   

 

                        أ( استخرج ِمن النّّص :                                                         

ب جملة  -1           الفعلعمل عامًلا مصدًرا  -3   قياسيّ تعّجب  جملة -2  سماعيّ تعجُّ

   منسوبًاا اسما  -6  فعلهاعمل مشبّهة عاملة  صفة -5   اشتمال بدل  -4       
    

  ؟ الّسابق في النّصّ ( الواردتين أجمل نفس ، ) ِمن الكلمتينآلخر ُكّل حيح الّضبط الصّ ما  -ب  

                                                 . : )صالح الّدين، حمراء، قبيلة(التّام مع الّضبط  اآلتية الكلمات إلىجـ. انسب   

 التّاّم .  الّضبط مع  في النّصّ  الواردة( ، عين )الّرجل ، الّشاهد الكلمات :د. صغّر   

 هـ. أعرب ما تحته خّط في النّّص الّسابق .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي : ـــانــثّ ــؤال الـــسّ ــــال    

                                                                     علّل ُكاّلً ِمّما يأتي :                      -أ    

 . (الّداِعّي أو الّداَعـِويّ ):  ( فنقولالّداعيننسب إلى كلمة ) -1

 . (ُدلَيِّل( على )دليلر االسم )ـيُصغ   -2

     . (السُّنّةِ دعـوتَُك جاَرَك ِمَن ):  ( َعَمَل فعله في جملةدعـوةَعـِمـَل المصدُر ) -3

 صّوب الخطأ في ُكّل ما تحته خّط ِمّما يأتي :                                                      -ب     

 .الد رَس ممتٌع  رْيَحَك شُ  -1

 .ِمْن َحْضَرَمْوت   َحْضِري   هـذا -2

 .فَرْنَساِوّي  زاَر األردنُّ وفدٌ  -3

 .الص دَق فضيلةٌ  قَْولتي -4

 على َمْن لم ينْم !   ِالليلمـا أطوَل  -5

 ،،،،،،،،،،،،، ع الّصفحة الثّانيةيُتبَ                                                                                        



 

 

 . تنظيَمه عجبنا المتحفُ أ -6

 .األولى  صفحتِها قرأُت الجريدةَ  -7

 .َصْحرائِّي  جوُّ األزرقِ  -8

   .ال يْظِلُم  سريرتَهُ القاضي الط اهرةُ  -9

                                                              :ما تحته خّط في ُكّلٍّ ِمّما يأتي جـ( أعـرْب 

ا  -1       .أجْب  النّداءَ يا سامعا

 . ولسانهـه قلبـِ  : ريهـالمرُء بأصغ -2     

 ! تّعاونأروَع ال ما -3     

 .عمٌل خيٌّر   الُمحتاجَ مساعدتُك  -4     

   بالفائِز !      أسعـدْ  -5     

 

 د( ما ُمكبّر االسمين )بَُدْيـُر الّدين ، ُحَصيَّة( ؟                                                                  
ب منه ُكًّلا ِمن هـ( حّدد     ب والُمتعجَّ  . " !لوال فُْسحةُ األملِ ما أضيَق العيَش  : "عبارةفي فعل التّعجُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـثّـالـث : لـّســؤال ا

                                                                                               علّل :  -1 أ(   

                                           االتّجاه الُمحافظ .بعناية أدباء مدرسة حظي التّاريخ  -
   الثّورة العربيّة الُكبرى .                                       بشاعر فؤاد الخطيب الّشاعر لُقِّب  -         

 . مهموس شعـر  المهجريّ الّشعـر  -         
      

عـر للتّخفُّف مِ  التّفعيلة  قصيدة  بُنية  هيّأت  -2       اذكر  ، ِمن خصائص الّشعر العموديخصيصتين ن الّشِ

                 واحدة منها .             

 ؟                  المأخذ ذلك  أتباعه  تجاوز  ، كيف  سمات قديمةعلى البارودي بعض ما في لغته ِمن يؤخذ كان  -3     

                                                                                

                المهجرّي :الّشعر ِمن موضوعات  ِمّما يأتيالموضوع الذي يُمثّله ُكل بيت  حدّد -ب   

 ابتسم ولئن جرعَت العَلقماقال : الليالـي جـّرعـتـنـي علـقـماً              قلُت :  -1

بع أتـرابي وأقراني -2  األهُل أهلي وأطالُل الحمى وطني              وساكنو الرَّ

 ــن روحٍ وجـــــــســـــــدْ ــيــلــم أجـــْد فـــي الــغــاِب فــْرقـــا               بــ -3

                                         شعر جماعة أبولو .   ِمن موضوعاتموضوعين  اذكر -1( ـج  

 .  الكبرىالعربيّة  الثّورةشعر فنّيّتين ِمن سمات  سمتيناذكر  -2       

 

                        ؟                                                    (أُّمنا األرض)في قصيدته  (العقّاد) تحدّثعّم  -1د(   

              . ( ِمّما ورد في الكتاب الُمقّرر) الفلسطينيّة المقاومة لشعـر ممثّلة  أربعة أبيات شعريّة اكتب -2      

 

 

 

 

 يُتبع الّصفحة الثّالثة ،،،،،،،،،،،          

 



 

 

 ع : ـــّرابــــؤال الــّســــالـ     

  القصيرة .في القّصة ، الّشخصيّة النّامية مفهوم ُكّل ِمن : المقالة، الحدث في الّروايةبيّن  -1أ(    

       في الّسيرة نفسها .التي تُشتَرط كتابة الّسيرة واحداا ِمن شروط اذكر شرطاً  -2      

 

 

 رفيعة . ة ذاتيّ سيرة لطه حسين األيام  كتابجعلت من العوامل التي من عامالً واحداً اذكر  -1ب(    

     ؟                                                                     المسرحيّ الصراع  ينشأ مـمّ  -2        

                      

                        صاحبه :                                            يأتي إلى  كال مما انسبْ  ( ـج   

 ما جرى يوم الخميس، أوراق عاقر،  سيد قـريش)أغاني الليل ، غربة الراعي ، فتاة من فلسطين ،        

 ( . شظايا ورماد،  زينب،  البخيل،  بيت وراء الحدود            

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؤال الـخـامـس : ــّســـالـ   

هت إلىاثنين ِمن االنتقادات التي اذكر  -1 (أ  األدبّي .           الن قدي هج التّاريخّي فالمن ُوج 

                               النّفسّي .        المنهج ِمن األمور التي يتناولها ثالثة بيّن  -2

 

                             ِمن اللغة .                            الكالسيكي ين موقف وض ح  -1 (ب

                    :                                                              ما يأتي علّل -2

 القارئ . دور بإهمال الّشكًلنيّةاتّهام  -أ              

 مساره الفنّّي . عنويخرجه يقتل األدب  نظريّات علم النّفس)محّمد مندور( أّن تطبيق يرى  -ب              

 . أدب الواقعيّينالنّصيب األكبر في الّرواية نالت  جـ.              

 مع الغرض الّشعـرّي . توافق التّخييلالقرطاجنّي إلى دعا  -د               
 

                     الّرومانسّي .  المذهب على ظهورالتي ساعدت ثالثة ِمن العوامل اذكر  -1 ج(     

 نات الّستي عقدي  في   في األردنّ  النّقد األدبيّ ِمن المؤّسسات التي ساعدت على نضج ثًلثة سّمِ  -2         

              ؟  والّسبعينات               

                                  اآلتية :  الّسمات ُكّل سمة ِمن  الذي تُشير إليهالمذهب األدبّي  اذكر د(     

 .في التّعبير األدبّي تراسل الحواس على  االعتماد -1         

 .ويؤثّر فيه  يتأثّر بهالمجتمع الذي  وتفاعله معباإلنسان  االهتمام -2         

 . الواقعِمن  أكثرينصاع إلى القيم كائناً مثاليّاً باإلنسان بوصفه  االهتمام -3         

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكم بالتّوفيق والنّجاح

س المبحث : جعفر يوسف المحيسن  ُمدّرِ
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلجابات النّموذجيّة 
 الّسؤال األول :

 (أميّا -6     قريرة  -5صدقه      -4توعيتهم       -3ما أجمل الّصدق      -2هلل دّر الّصادقين       -1) االستخراج : 

    
 )بالفتح( / أجملَ    نفُس )بالّضم( -ب

  ِلّي .ب، ق صًلِحّي ، حمراِويّ جـ. 

َجْيل ، الُشَوْيهد ،  -د                 .ُعيَْينة الرُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال الثّاني :

 . هنا يجوز حذفها او قلبها واو مع فتح ما قبلهاياؤه رابعة  ،اسم منقوص  ألن ها -1   -أ

 .ألن  ثالثه ياء  -2  

ل مكانه -3    . ألن ه جاء مضافًا ويمكن إحالل المصدر المؤو 

 ه     تنظمُ  -6الليَل      -5          قوِلي -4         فرنِسيَ  -3       حضرموِتّي   -2         شرحك -1) -ب     

 ( .تُهرسري  -9        صحراِوّي   -8صفحتَها        -7            

 

 الّظاهرة على آخره .منصوب وعًلمة نصبه الفتحة السم الفاعل  مفعول بهالنّداء :  -1   جـ.    

 بدل مجرور ، وعًلمة جّره الكسرة وهو مضاف .قلب :  -2            

 . ما التّعجبيّة ، اسم مبني على الّسكون في محل رفع مبتدأ ما : -3            

 مفعول به للمصدر منصوب ، وعًلمة نصبه الفتحة .المحتاج :  -4            

  إلنشاء التّعجُّب . جاء على صيغة األمرمبنّي على الّسكون فعل ماض ٍّ جامد أسعد :  -5            

 

 . بدر الدّين ، حصوة -د      

 العيش .المتعّجب منه : أضيق ، هـ. فعل التّعّجب :       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال الثّالث :

  وصل العرب بماضيهم وإحياء أمجادهم إيقاظال للهمم ، وبعثا للثّقة في مواجهة المستعمرين . -  -1أ( 

 رافق الثّورة وقادتها وعبّر عن مجرياتها ، وقال كثير ِمن الّشعر الحماسّي والثّورّي فيها . -        

                                                                       ألنّه مناجاة للحياة ، وتصوير صادق وعميق ومؤثّر . -        

 اإلطرابيّة ، الخطابيّة . -2    

 عبّروا عن أنفسهم أو احداث عصرهم بلغة وأساليب أقرب إلى أذواق النّاس وأكثر عصريّة )المًلئمة بين  -أ    -3     

 ( .اآلصالة والمعاصرة                  

 حافظوا على صلتهم بالتّراث القديم . -ب             

 

 .الثّورة على الثّنائيّة النّزعة اإلنسانيّة ، الحنين إلى الوطن ،    ب(

 

 االهتمام بالُحّب والحديث عن المرأة ، نزعة الّشكوى والحرمان . ،ومناجاتها االندماج في الّطبيعة  -1جـ( 

   الوحدة الموضوعيّة ، سهولة اللغة ووضوحها ، وضوح النّزعة الخطابيّة والحماسيّة . -2          

 

 ماضين ِمن بني البشر .بين اليوم واألمس ، واشتمال هذه األرض على رفات ال الحياة واستمرارهايتحدّث عن  -1 د( 

 أربعة أبيات يحفظها وال يشترط التّرتيب من شعر المقاومة الفلسطينيّة .يقوم الطالب بكتابة   -2      

                                         



 

 

 

 الّسؤال الّرابع :

 

  : أ()فرع   
 نّص نثرّي ، يدور حول فكرة واحدة تناقش موضوعاا ، بهدف إقناع القّراء وإثارة عاطفتهم . المقالة : (   1

 هو الفعل البشرّي الذي تقوم به الّشخصيّة في العمل الّروائّي .الحدث في الّرواية :         

 ألحداث في ا قارئ تدريجيًّا ، وتتطّور بتطورهي الّشخصيّة التي تتكّشف للالقّصة القصيرة : الّشخصيّة النّامية في         

  المستمّر مع األحداث . تفاعلها القّصة ، نتيجة             

  الّشخص الُمترَجم له دون تفاصيل .التّركيز على  -أ     (2

 . ؛ ألّن ذلك يُفسد الّسيرة في التعامل مع المعلومات عسُّفالغات والتّ االبتعاد عن المب  -ب         

 استخدام الخيال على نحو معقول وقليل . -الموضوعيّة             د جـ.          

 

   ب( :فرع )

 أسلوبه القصصّي ، صراحته ، جرأته في كشف الواقع ، شعريّة اللغة ،  جعل كتاب األيام سيرة رفيعة :العامل الّذي  -1  

 . ّسخريةروح النّقد وال        

ا شخصيًّا . ة :نشاة الّصراع في المسرحيّ  -2    اصطدام أفعال الّشخصيّة مع الّشخصيّات األخرى حول أمر ما أو طموحا

 

 

 عبد الحليم عبّاس / فتاة من فلسطين :إحسان عبّاس  غربة الّراعي :/ ُمحّمد صبحي أبو غنيمة  أغاني الليل : جـ(فرع )

  جمال ناجي // ما جرى يوم الخميس : سالم النّّحاس: / أوراق عاقرمعروف األرناؤوط :قريشسيّد          

 نازك المًلئكة / شظايا ورماد :ُمحّمد حسين هيكل  :/ زينبموليير :/ البخيلعيسى النّاعوري :ء الحدودبيت ورا         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسؤال الخامس :

 

 فرع )أ( :

 إغفال النّواحي الفنيّة والجماليّة في العمل األدبّي . )بديل للنقطة( :توّجه إلى األديب وما يتّصل به  -    -1

 مهمة الناقد أقرب ما تكون إلى عمل  )بديل( :اقتصار مهمة الناقد على مًلحظة تأثيرات الّزمان والمكان  -         

 . المؤّرخين                

 إغفال الموهبة الفرديّة والّصفات :  (بديلوغ والعبقريّة إلى عوامل البيئة والّزمن )إعادته لمظاهر النّب -          

 الّشخصيّة لألديب .                 

 .إصدار أحكام قطعيّة في قضايا تاريخيّة  -          

 

 ع ِمن خًلل دالالت العمل دراسة عمليّة اإلبداع / تعّرف نفسيّة المبداألمور التي يتناولها المنهج النّفسّي :  -2

 / دراسة تأثير العمل األدبّي في نفسيّة المتلقّي . األدبيّ        

 

 فرع )ب( :
 موقف الكالسيكيّين من اللغة :  -1

 التّعليل : -2

 تجاهلها األثر الن فسي  ال ذي )بديل( : اللغوي ة غير مكترثة بفعل القراءة أعطت سلطة مطلقة للصياغاتألنّها  -أ

 ألدبي  في نفس القارئ .يحدثه الن ص ا

 األدب يستند إلى الذوق الفني وال عالقة له بعلوم الن فس واالجتماع والجمال .ألّن  -ب

 ز بسعة تتيح لهم تناول أزمان طويلة وأماكن كثيرة وشخصيّات غير محدودة .تمتاألنّها   جـ. 

ا في نفس القارئ . -د  ليكون أكثر تأثيرا



 

 

 

 فرع )ج( :
نمو الطبقة البرجوازي ة ، الوعي القومي  ، الملل من العوامل التي ساعدت على ظهور المذهب الرومانسّي :  -1

 القيود الكالسيكي ة .

 .كلي ة المجتمع العربي  جامعة اليرموك ، ة ، الجامعة األردني   -2

 فرع )د( :
 الكًلسيكيّة  -3   المذهب الواقعيّ  -2  المذهب الرمزيّ  -1

      

 

 انــتـــهـــت اإلجـــابــات الــنّــمــوذجـــيّــــة   

 راجيًا لطلبتي وطالباتي النّجاح والتّوفيق                           


