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   س     د                   /هحذود( تهحوٍ ت)وثٍق                                                                  

  2:  00:  االهتحاى ةهذ                  /التخصص/ الفصل الثاًً تالعربٍ ت: اللغ الوبحث

 م22/4/2022الٍىم والتارٌخ: األحذ                                     : األدبً والشرعً          رعـــالف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٗ(، علماً بأنَّ عدد الصفحات )٘جمٌعها وعددها ) ة: أجب عن األسئلظة ملحو
 

 ة(. عالم ٓٗالسؤال األول: )

 عن األسئلة التً تلٌه:  أجبالنّص اآلتً، ُثّم  اقرأأ ( 

ٌَُّة بٌن اإلنساِن "  ُمِحبٌّ وطنه،  هــأخالقبُة ذَّ والوطِن امتزاَج روَحً العاشَقٌن، فالمهتمتزُج العالقُة األزلـِ

ُكْن  ٌَ خٌة ثوابُته فً وجدانه وفكره، فٌشعر حٌَن مفارقته أرضه كأنَّ قلبه انُتِزَع ِمْن صدره، َوَمْن  ومترسِّ

ًَ سَ نْ حبُّ الوطِن حلٌَفه ٌنْل شرفاً عظٌماً، إْذ ال ٌَ  أنَّه إنَّما ُخلَِق لعمارِة  ى أحٌد وطَنه وأرَضه إال َمْن َنِس

 . "األرِض بالحقِّ والعدلِ 

  ة(عالم 1ٔ)                                                                    : من النصّ  استخرج -ٔ

    اً منسوب اً اسم -ب       الظرفٌة المكانٌة المجازٌةٌفٌد  حرف جر -أ

 النافٌة( الٌتضمن ) تركٌباً  -د                   إعالل بالقلبكلمة طرأ علٌها  -ج

 َعِمَل َعَمَل فعله مصدراً  -و                الموصولٌة( َمنْ تضمن )ت جملة -هـ

 عالمات(  ٖ)                                                  ؟النصّ فً  ةالوارد االستثناء نوعما  -ٕ

 ( اتعالم ٖ)                               ( المخطوط تحتها فً النّص. أخالقآخر كلمة ) اضبط -ٖ

ٌّنب(   عالمات(  ٗ)   .(ما راِسمة  هذِه اللوحَة إال فنانة  ماهرة  ) فً جملة (راِسمة  ) اسم الفاعلعمل  ب

فا) كلمةإلى  انسبج(  ٌْ  عالمات(  ٖ)                                                 . الضبط التام(، مع َح

    عالمات(  9)                    إلى دفتر إجابتك: انقلهافً كّل مّما ٌأتً، ُثّم  ةالصحٌح ةاإلجاب اخترد ( 

ٌَْنُصْرُكُم هللاُ فال غالبَ ) قوله تعالى:( فً ال( نوع )ٔ  هو:  (لكم إْن 

 للجنس  ةنافٌ -د          ةعاطف -ج                      ةنافٌ -ب                   ةناهٌ -أ 

          هو: (؟بنجاِح مشروِعها االستثماريّ  عبٌر فِرحة  أ) فً جملة (عبٌر)كلمة  الصحٌح آلخر الضبط( ٕ

      ةالكسر -د        السكون  -ج                   ةالضمّ  -ب                  ةالفتح -أ 

ـ)( فً جملة علىالذي ٌفٌده حرف الجر ) معنىال( ٖ ٌَّ  : (ةاألردنُّ بلد  ِمْعطاء  على قلِِّة إمكانٌاتِِه الماّد

   ةببٌالس -د      ةمصاحبال -ج     ستعالء المجازياال -ب     االستعالء الحقٌقً -أ 
    

 / ... ةالثانٌ ةٌتبع الصفح

 أردّى الٌّشاهى القدس عروبتنا 



 ةالثانٌ ةالصفح

 (. ةعالم ٓٗالسؤال الثانً: )

     عالمات( 9)                                                                            مّما ٌأتً: كاّلً  لعلِّ أ ( 

دَ إلى ) ننسب -ٔ ٌْ  (. ُعَبِديّ ( فنقول: )ةُعَب

َمةً ) اسم المفعول لَ مِ عَ  -ٕ َمًة ) فً جملة فعله لَ مَ عَ  (ُمَنظَّ    .(أحداُثـهاقرأُت رواًٌة ُمَنظَّ

                    .(أحترمُ الناَس إالّ ذا الوجهٌن)فً جملة  وجوب نصب المستثنى -ٖ

  (تان)عالم                                  (. يّ وِ خَ أَ ) ةفً كلم المنسوب إلٌهإلى  المنسوباالسم  دّ رُ ب( 

ح  ٌْزانفً كّل من الكلمتٌن: ) اإلعاللج( وضِّ   عالمات( ٙ)                                         (. ُكنْ ، ِم

اَء إلىّ )فً جملة ( ِمنْ )الذي ٌفٌده حرف الجّر  المعنىاذكر د (    (اتعالم ٖ)       (. !ما أحبَّ النقَد البنَّ

  (تان)عالم                                                    . الضبط التام(، مع َكبِد) كلمةإلى  انسبهـ( 

  عالمات( ٙ)                                           ا ٌأتً: ممّ  فً ما تحته خط فً كلّ  الخطأ بصوِّ و( 

   .سناءَ وصولنا إال  عندَ  فً المكتبةِ  ما كانَ  -ٔ

  .زٌادٌ حضَر المدعّووَن االجتماَع ما خال  -ٕ

ًّ ٌُقال فً المدح: فالن  -ٖ  . العٌِن مبسوُط الٌدٌنِ  َنْجالئِ

  عالمات( ٙ)                                          : إعراباً تاّماً ما تحته خط فً كّل مّما ٌأتً  أعربز( 

 . هاآثارمدٌنُة جرش َعرٌقٌة  -ٔ

ٌّزٌنلْن ٌكّرم فً الحفل سوى  -ٕ  . المتم

    عالمات(  ٙ)         إلى دفتر إجابتك:             انقلهافً كّل مّما ٌأتً، ُثّم  ةالصحٌح ةاإلجاب اخترح( 

 ( هو: وما الحٌاة الدنٌا إالّ متاُع الغرورقوله تعالى ) فً االستثناء( نوع ٔ

  منقطع -د           ناقص -ج          تام منفً -ب          تام مثبت -أ 

 نقول:  ةٌاء المخاطبإلى ( ٌَْرجوالفعل ) إسناد( عند ٕ

  َتْرُجٌن  -د           َتْرِجٌن -ج           َتْرِجٌٌن -ب          َتْرُجوٌن -أ 
 

 (. ةعالم ٓٗ: )الثالثالسؤال 

  (اتعالم ٖ)                                               (. عمود الشعر العربًالمقصود بـ ) حوضَّ أ ( 

 (اتعالم ٙ)                                                                            كاّلً مّما ٌأتً: لعلِّ ب( 

 بهذا االسم.  الدٌوان ةجماع ةتسمٌ -ٔ

 . ةالطبٌع ةمن شعر مناجا أبولو ةجماعأكثرت  -ٕ

 والوضوح.  ةالصدق والسالس المهجرغلب على شعر  -ٖ

  (اتعالم ٗ)          فً الشعر العربً الحدٌث. ةالمقاوملشعر  ةالفنٌ الخصائصج( اذكر اثنتٌن من 

 (اتعالم ٙ)  )مما ورد فً الكتاب المقرر(. الكبرى ةالعربٌ ةلشعر الثور ةممثل ةشعرٌ أبٌات ةأربعد( اكتب 

  :أبولو ةموضوعات شعر جماعمن  ةاآلتٌ ةالشعرٌالذي ٌمثله كل بٌت من األبٌات  الموضوعهـ( حّدد 

  (اتعالم ٙ)                     ري ـــــسْ تَ  كُ الئِ المَ  هِ ــقِ ى أفْ ـلعَ     ورِ ـالنّ  نَ ـمِ  رٌ حْ بَ  جودَ الوُ أنَّ كَ وَ  -ٔ

   دُ ـــــحَ أَ م ْـ هِ لً فً زحامِ  سَ ٌْ لَ ً    فَ ــــنكَ ا سَ ـٌ الَ ـتع رٌبٌ ً غَ ـنّ إِ  -ٕ

 ِن ٌْ بَ ال ةِ عَ وْ لَ لِ  تُ وْ حَ صَ  تْ حَ صَ نً    وَ ٌْ عَ  تْ قَ رَ وْ رَ ا اغْ مّ لَ فَ  ،تْ فَ رَ طَ  -ٖ
 

  / ... ةلثالثا ةٌتبع الصفح 



 ةالثالث ةالصفح
 

  (اتعالم ٙ)                                            : أصحابهاإلى  ةاآلتٌ ةالشعرٌ الدواوٌنو( انسب 

 . ةأغانً الحٌا -ٖعابر سبٌل.      -ٕهمس الجفون.      -ٔ

    عالمات(  9)          إلى دفتر إجابتك:           انقلهافً كّل مّما ٌأتً، ُثّم  ةالصحٌح ةاإلجاب اخترز( 

 هو:  رائد االتجاه الكالسٌكً( ٔ

 معروف الرصافً  -د أحمد شوقً        -ج     ةعمر أبو رٌش -بمحمود البارودي      -أ 

 هم:  افًوالقن واوزاألو ةصٌاغالفً حطموا كل السدود التً تقف أمام الشاعر الذٌن ( ٕ

 ظاالتجاه المحاف -د     المهجر اءشعر -ج     أبولو   ةجماع -ب      الدٌوان  ةجماع -أ 

ٌُعّد مثاالً على  البٌت( ٖ  : موضوعات شعر المهجرمن  ةاإلنسانٌ ةالنزع موضوعالشعري الذي 

 اــــــّ بــا تَ هَ ــــاً لَ بـّ تَ  ـــامُ هـــا األٌـّ نَّ لكِ وَ     ةٍ دَ ـــوْ عَ بِ  تُ سْ ئِ ٌَ  سً إنْ فْ ل نَ لِّ عَ أُ  -أ 

 ما والسَّ  ضَ األرْ  رُ مُ عْ ٌَ  رٌضٌ عَ  وٌلٌ طَ     هِ دِ جْ مَ  امَ أٌّ  الملى اإلسْ الٌم عَ سَ  -ب

  ــــدْ واقِ المَ  نـــارِ  ـلَ ثْ مِ  القلبِ  ـــلَ عَ شْ نـــــا    مِ أْ ضَ أَ  المُ ظَّ ال كَ لَ وْ لَ إذا احْ وَ  -ج

 ِب ـــرْ الغَ وَ  قِ رْ ّد فً الشَّ تَ مْ تَ  ةٍ لَ وْ إلى دَ     ةٍ ــــبَ سْ نِ وَ  حادٍ اتّ بِ  مْ رِ وأكْ  مْ ظِ فأعْ  -د
 

 (. ةعالم ٓٗ: )الرابعالسؤال 

راع فً المسرحٌ -ٕ   ةالمقال -ٔ   المقصود بكّل مّما ٌأتً: حوضِّ أ (    (اتعالم ٙ)               ةالصِّ

 (اتعالم ٙ)                                                               مّما ٌأتً: كلّ اثنٌن من  اذكرب( 

 . ةالجٌد ةللخاطر ةالخصائص الفنٌ -ٕ     .ةالسٌرالواجب توافرها فً  الشروط -ٔ

 (اتعالم 9)                                                                    بٌن كالً مّما ٌأتً: قارنج( 

 . والبراهٌن ةاألدلمن حٌث إٌراد  ةوالمقال ةلخاطرا -ٔ

 . الشخوصمن حٌث:  ةوالرواٌ ةالقصٌر ةقصلا -ٕ

 . موضوعاتها( من حٌث: ة)فً المسرحٌ ةوالملها ةمأسالا -ٖ

 (اتعالم ٓٔ)   كاّلً مّما ٌأتً:                                                                       لعلِّ د( 

 . واقع الناسبقربها من  ةالمقالتمتاز  -ٔ

 إلى جوانب لٌس لها حدود.  ةق كاتب الخاطرتطرَّ  -ٕ

 ، مع أنها عمل أدبً. ةالسٌر ةعدم االعتماد على الخٌال وحده فً كتاب -ٖ

 ع أسالٌب سردها. شوٌق وتنوّ بالتَّ  ةصف الرواٌتتَّ  -ٗ

 الشخوص.  ةالحوار وطبٌعالكاتب المسرحً ٌالئم بٌن  -٘

    عالمات(  9)          إلى دفتر إجابتك:         انقلهافً كّل مّما ٌأتً، ُثّم  ةالصحٌح ةاإلجاب اخترهـ( 

 : الهمما تعالج قضاٌا اإلنسان ومشكالته وتطلعاته وآ ةحكاٌأدبً نثري ٌتناول  فن( ٔ

 ةالمسرحٌ -د              ةالرواٌ -ج           ةالخاطر -ب         ةالقصٌر ةالقص -أ 

  (: الرافعً ةحٌا) ةسٌركاتب ( ٕ

 إحسان عباس  -د      ةمٌخائٌل نعٌم -ج     ةمحمود السمر -ب          محمد العرٌان -أ 

      هً:  ورواٌته، ةدنٌراأل ةالرواٌفً  ةواسع ةشهر من الذٌن حققوامؤنس الرزاز ( ٖ

 وجه الزمان  -د        الفهود ةشجر -ج         حلم حقٌقً -ب     أحٌاء البحر المٌت -أ 
 

   / ... ةرابعال ةٌتبع الصفح



 ةالرابع ةالصفح
 

 (. ةعالم ٓٗ: )الخامسالسؤال 

       (اتعالم ٓٔ)        فً العصر الحدٌث أجب عن كلّ مّما ٌأتً:  ةخالل دراستك المناهج النقدٌ منأ ( 

ح المقصود بكلّ مّما ٌأتً وفق المنهج المذكور إزاء كلّ منها:  -ٔ  وضِّ

 المستوى الداللً )البنٌوي(  -األدب الملتزم )االجتماعً(   ج -الِعْرق )التارٌخً(   ب -أ 

 علِّل كالً مّما ٌأتً:  -ٕ

 . ةٌستعان بها عند الحاج ةالنص وفق المنهج التارٌخً ٌمكن أن ٌستحٌل وثٌق -أ 

 تحّد من إبراز اإلبداع الحقٌقً لمؤلف النّص.  ةٌُعّد المنهج االجتماعً فً النقد أدا -ب

 دبً. فً العمل األ ةالداخلٌة الوقوف فً التحلٌل البنٌوي على حدود اكتشاف البنٌ -ج

 ( ة)سوق القرٌ ةقصٌد -كتاب )فً األدب الجاهلً(   ب -أ  انسب كالً مّما ٌأتً إلى مؤلفه: -ٖ
 

       (اتعالم ٓٔ)   فً األردّن أجب عن كلّ مّما ٌأتً:        ةالنقدٌ ةب( من خالل دراستك مالمح الحرك

  ؟ةاألردنٌ ةالنقدٌ ةكٌف تجلّى دور األمٌر المؤسس عبدهللا األول فً تشجٌع الحرك -ٔ

ح ذلك.  ةالنقدٌ ة)القلم الجدٌد( لتطّور الحرك ةهور مجلظمّهد  -ٕ  فً األردّن فً الخمسٌنٌات. وضِّ

ح ذلك. على تطّور النقد األدبً األردنّ الجامعات  ساعدت -ٖ  ً فً الستٌنٌات والسبعٌنٌات. وضِّ

 ل: تضاعف النقد األدبً األردّنً فً إنتاجه فً الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات وتحّول فً مناهجه علِّ  -ٗ

 . ةوتقنٌاته العلمٌ          
 

 عالمات( ٙ)                      اآلتً، ثّم أجب عن السؤال الذي ٌلٌه: اقرأ الحدٌث الشرٌف  -ٔج( 

 ".  مَ لِ سَ فَ  تَ كَ سَ  ، أوْ مَ نِ غَ فَ  داً قالَ بْ عَ  هللاُ  مَ حِ رَ  : "صلى اهلل عليه وسلمقال    

 السجع  -ٕالطباق    -ٔاستخرج من الحدٌث الشرٌف مثاالً على كّل من:    - 

  عالمات( ٖ)                                     ً الجناس غٌر التام فً قول الشاعر: ظَ فْ د لَ حدِّ  -ٕ

 ِمَن الشَّْعِر  تٍ ٌْ ِمَن الشِّْعِر أْو بَ  تٍ ٌْ فً َشٌئٌِن َرْوَنقُُه     بَ  رُ هَ ظفالُحْسُن ٌ

ٌِّن المقابل -ٖ   عالمات( ٖ)                                              فً قول رجل ٌصف آخر:  ةب

، وال َعدوٌّ " لٌَس لَُه َصدٌٌق فً السِّ   فً الَعلَِن".  رِّ

    عالمات(  1)               فً كلّ مّما ٌأتً، ُثّم انقلها إلى دفتر إجابتك: ةالصحٌح ةاختر اإلجاب -ٗ    

 فً قول الشاعر:  ةالذي وقع فٌه تورٌ ظ( اللفٔ

ُ  الطٌرُ    قطُ نَ ٌُ  حابُ والسَّ  تكتبُ  والرٌحُ     ةٌ صحٌف والغدٌرُ  تقرأ

  حابُ السَّ  -د          الرٌحُ  -ج          تكتبُ  -ب          قطُ نَ ٌُ  -أ 

 التً تتضّمن المحسن البدٌعً )رّد العُجز على الّصدر(:  ة( العبارٕ

 ٌه فً التّ  رُ ذَ عْ ٌه ال ٌُ فً التّ  زادَ  نْ مَ  -ب                ةلٌْ الحِ  تركُ  ةلٌْ الحِ  -أ 

 وهو خاسر كما تشجعه وهو فائز  ع فرٌقكَ شجّ  -د           نونَ ٌّ لَ  نونَ ٌّ هَ  المؤمنونَ  -ج
 

 (((((((  ةانـهتـــت الأس ئلـــ))))))) 

 ابلتوفيق والنجاح ةمع المتنيات الصادق

  ّب: فتحي سلامن أأبوقديريح  م  ـأأس تاذمك ال


