
  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيـم

 
 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات واالختبارات

 قسم االمتحانات العامة

يفد  ـلم /ا0202 ةـة العام  انوي  ـث  ـة الراسادة الد  ـان شهـحـتـــام    ةـي  ـورة الص 

 س    د   )وثيقة محميّة / محدود(            

 2: 00ن:  امدة االمتح    / الفصل األول / التّخصُّصاللغة العربية ث: ــالمبح

 اليوم والتاريخ:     م2020/ خّطة  األدبّي والّشرعيّ رع: ـالفــــ

 (.4( علماً بأن عدد الصفحات ) 5األسئلة اآلتية جميعها وعددها ) ملحوظة : أجب عن 

 عالمـــــة( 53) ل:ؤال األو  ـــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ
 ن األسئلة التي تليه :ــــاقــرأ الـن ص  اآلتي ، ُثم  أجب عأ( 
إال   لمجدا: )ال يدرك  يلـ، وكما قـقبلكصال بمستـت ـ حاضرك معل ـ، واجــتعل م ركوب األخطارف ،مغامرةالحياة  ،ي  يا ُبن"      

الوطن  ـري إن  خدمةموذج الحي  لبناء حضارته الخالدة، ولعمل فيك أْن تكون الن  يؤم   -إْن أحببَته  - . فالوطنن(ـسيد فـط
 . " مل ، فما تزرْع تحصدْ ٌر ِمن شعٍب خاـيـ، فاجعل شعارك عـز ة الوطن ، ويرفع الوطن أبناؤه ، وشعٌب عامٌل خواجبة
 (عالمـات 11)               الـن ـص  : استخرج ِمن  -1

ـــقــجملة ت -ب       .يها إبدالـكلمة حصل ف -أ م فيها المفعول به على الفاعل وجوًباـ  .د 
م على الفعل والفاعل وجوًبا -ج  . جملة ُكسرت بها همزة إن  وجوًبا -د       .مفعواًل به تقد 

 .تركيًبا جاء فيه الفاعل والمفعول به ضميرين مت صلينهـ. 
 عالمات(  4)       إعــراًبــا تــامًّــا . ما تحته خــط  في الـن ــص  أعـرب  -2
ح ما طرأ على الكلمتين اآلتيتين ِمن إبدال : )اصطبَر ، مــد عي( .ب(   عالمات( 6)     وض 
حيحة في ما يأتي اختر  ج(   عالمة( 13)    ، ُثــم  انقلها إلى دفتر إجابتك : رمز اإلجابة الص 

 قرينة لفظية : الجمل اآلتية اشتملت علىإحدى  -1
 .أكَل الُكْمثرى مصطفى -ب  .حـــث  والدي الفاضُل أخي على زيارة المرضى -أ
 .هـن ــأت مها ليلى -د    .سكن حب  الوطن الـقـلوب -ج

ــي القــرينة المعــنوي ـــة ال ـتـي اشتملت عــلى الجملة -2  : هـ
ــــي -أ ــم  ــتـــي -ب    .أكرم أخي عـ ــ ـــرأ أخي قــص   .قـ
ــي -ج ـــُز عـــم  ـــزي  .كافأْت ليلى موسى -د  .استــقــبــَل صديقي الـعـ

م عـلى الفعل والفاعلالمفعول به   -5  و :: )إي اِك أعـنـي واسمعي يا جارة( هــ في جملة وجوًبا الـُمـقـد 
ــا -أ ــ   أ + ب. -د   .جارة -ج  .ياء المتكل م -ب   .إي 

 )اضطهاد( هــــــو : في كلمةالمبدل  الحــرف -4         
ــاء -أ         ال -ب  .الـط   .الــز اي -د   .الــت ــاء -ج  .الـد 
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( وجوًبا في قوله تعالى : " يس ، والق -3   رآن الحكيم ، إن ك لمن المرسلين( ألن ها : ـــُكسرت )همزة إن 
ل جملة جواب القسم -أ  .وقعت بعد الجملة الظ رفــي ــة -ب    .وقعت أو 
 جاءت في بداية الكالم . -د    .وقعت محكي ة بالقول -ج

 
ــــؤال الــث ــانــي : )      عالمــــة( 41الس 

ًبا الخطأ الجمل اآلتيةأعد كتابة  -1  (عــالمـات 8)           : في ما تحــتــه خـط  منها مصو 
جــغيرعى  -أ ي أن   وللاِ  -ب   . رةَ ــارُسها الش   .َن حــقٌّ وفيه سعادُة الن اس ــالـد 
راحُة ث -د  .شوارع عـم ـان باألعالم تــانازتــ  -ج ــةُ  يلٌة فالتمسوا لهاــقــالص   . البيان خـف 

 عالمات( 8)        ضبًطا تامًّا :الكلمات التي تحتها خط  اضبط  -2
عوب ال تقهر .  ان  لعمرك  -أ  . المثابرال يدرك المجد إال   -ب   إرادة الش 
ذ ابتلى  -د  . فال غالب لكم( هللاقال تعالى : )إْن ينصركم  -ج  .  رب ـــه " هيم إبراقال تعالى : " وا 

 عالمات( 11)               عـل ـل كـالًّ ِمم ا يأتي :  -5
م ـتــ -أ حوها( .: ) في جملةوجوًبا  المفعول به على الفاعلقــد  ق األرَض فال   يتعــش 
(هـمــزة كــســر   -ب  ( .أال إن  نصَر هللا قريب  : ) في قوله تعالى )إن 
م  -ج  .( بشق  تمرة ات ــقـــوا الـن ــار ولو: ) في قول الر سول الكريم وجوًبا هالفاعل على المفعول بتــقــد 
م  -د  : )أي  معجٍم تستخدُم ؟( في جملةوجوًبا الـمـفـعـول به عـلى الفعل والفاعل تــقــد 

ـــديم الفاعل وتأخيره في جملة  هــ. جواز   : )صقل مهارتي في الخط  معلمي مذ كنت صغيًرا( . تق
 عالمات(  4)         اًبــا تــامًّــا : أعــرب ما تحته خــط  إعــر  -3

  .ُمعلِ ٍم تسترشْد ُيرشدك أي   -أ
  األطفال ضرورة ِمن ضرورة الحياة . عليَم ت  إنْ   -ب

ــرماختر  -6 حيحة في ما يأتيــ ـــ، ثُـ ز اإلجابة الص   ( عالمات 11)         : إلى دفتر إجابتكانقلها  ـم  ـ
 اإلبدال هــو : قــبل حصول )تــزدهر( كلمة أصل  -1

 .تـــزطــهـــر -د   .تــزتهــر -ج   .توزهــر -ب  .ستهرت -أ
(  همزةُكسرت  -2 م الغـيوب( ألن ــهــا :وله تعالى ــوجوًبا في ق)إن   : )ُقــْل إن  ربي يقذف بالحق  عال 

 . وقعت أول جملة جواب القسم -ب    .قعت في بداية الكالمو  -أ
ل الجملة المحكي ة بالـقــول -ج ل جملة المضاف -د   .أو   .وقعت أو 

ــنـ -5 ــ ن ــه لـقــســم  لــو تعلمون عـظيم ( : في قوله تعالى الالم  ـوعـ  : )وا 
ـــداء -أ ــتـ ــم -ب  .الم االبـ ـــ ــسـ ــقـ ــيـــل -ج .الم ال ــلـ  .الم المزحلقة -د  .الم الــت ــعـ

د -4 ــالث   المجر   )اضطلع( هـــو : لكلمة الثي  ـ
ــع -ب   .ضلع -أ  .ضطع -د   .طلع -ج  .اضــ

 إبــدال : الكلمات اآلتية حصل فيهاإحدى  -3
ــــر -ب  .يرتجي -أ ــال -ج  .مــتــذك  ــكــ   .إيجاب -د   .ات ــ

 



  

ـــــــال  عالمـــة(  53ـث : )ــــــــــــالـــــث ــــــؤال الـــــــس 
 : ُكــالا ِمم ا يأتي  اذكر (أ

 عالمات(  6)      األندلس . ال ـتـي ُأطِلقت عــلىالت سميات  ِمناثنتين  -1
 عالمات( 6)      في األندلس .الط بيعة شـعـر  خصائصِمن اثنتين  -2
عري   نـبي   -5 ــيمث   وصف الط بيعة ِمن شعرالمظهر الش   ( عالمة 12)   : له كل  بيت ِمم ا يأتيـ

 ق  في حْجر معشوق ـاشـكأن ها ع  ُمصفـر ة الوسط ُمبيض  جوانبها  -
كــــميـــــا أهــــل أنـــدلـــــس هلل  -  ــلٌّ وأشــجــــار  وأنـــهــــاُر ـــاء  وِظـــم  در 
ــمـاء بـغـارب  ـذ ؤابــة بــاذخ ـاح الـم  ـوأرعـــَن ط -  ُيـطـاوُل أعــنــان الـس 
 تــرَكــْت خــريـَر الـماِء فـيـه زئــيــًرا  وضـراغـم سكنت عـرين رئاسة  -

 
 ألسئلة ال ـتـي تليها : اقــرأ األبيات اآلتية ُثــم  أجــب عــن ا (ب

ــع -         ــاحــســت بـــاثــ ــتـ ــك الــ ــعــ   بلى والن ارُ ـك الـنـاسـحــا مــحــوم  ا داُر ـــدا يــ
 وتمخ ضت بــخرابـــهـــــا األقــــدار  أرٌض تقاذفِت الخــطــوب بأهــــلهـــا  - 
يار ديارُ " ال أنِت   كتبْت يــُد الحدثان في عرصاتها -   أنِت وال الد 

عري   -1      ابقة )رثاء المدن والممالك(ِمن مظاهر شعر  ما المظهر الش   عالمات(  4)   ؟ تمث له األبيات الس 
ابقةفي األبيات اسم المدينة المرثية  ما -2       (           عالمات 5)        ؟ الس 
ابقة الخصيصة الـفـن ـي ـةما  -5       (عالمات 4)      ؟ البارزة على األبيات الس 

ـــــــؤال الــــرابـــع  : عالمــة(   41) الـــس 
(، ُثـم  أجب عـن األسئلة ال ـتـي تليها : أ ندي   ( اقــرأ األبيات اآلتية لـ)أبي البقاء الـر 
 فال ُيـَغـر  بطيب العيش إنساُن   لـكـل  شيء إذا مـــا تـــم  نــقـصــان  -  
 َمـْن سـر ه زمٌن سـاءتـه أزمــانُ    هي األمور كـمـا شـاهــدتهـا دولٌ  -  

هــُر أنــواٌع مـنـو عـــٌة  -  ـــراٌت وأحــــزانُ    فــجــائــُع الـد  مـــاِن َمــس   ولــلـــز 
ـعـري ة  -1    ابقة  ال ــتــي تـمـث ــلـهـاما القضي ة الـش  ـعـر األندلسي  األبيات الس   عالمات(  5)   ؟ِمن قضايا الش 
( قصيدةاشتهرت  - 2    ندي   عالمات(  6)  اذكر ثالًثا ِمن أسباب ذلك .  أكثر ِمن غيرها ، )أبي البقاء الـر 
ابقة ؟ ذت منهاــال ـتـي أخاسم القصيدة  ما -5     ()عــالمــتــان      األبيات الس 
 عالمات( 5)        قصيدته ؟ نظم أبي البقاء الـر ندي  كيف  -4   
مة الفن ــي ــة ــم -3    ابقة ؟ ال ـتــي تبدو عــلـى ا الس   ()عــالمــتــان      األبيات الس 

    
 عالمة( 12)           عــل ـــل ما يأتي :  (ب

 يــد  فــيــه . ولألندلسي يننجد عــلــًمــا أو فــنًّــا إال  ال نكاد  -1    
ـعـراءأثارت األندلس  -2      وأبدعـوا في وصفها وتصويـــرها . خواطر الش 

 . في شعر المرأة األنـدلـسي ة)المدح( رض ــغظهور  -5
 للمرأة األندلسي ة . ـاـــسً ــــف  ـــــنــــتــمُيـعـد  الفخر  -4



  

 عالمات( 4) ، ِمن خالل األبيات اآلتية : وبعد سقوطها)إشبيلــي ة( أي ـام حكم المعتمد بن عـب اد بين حال مدينة ( وازن ج
ماء بــُمــزن رائـح غــاد  -1  عــلى البهاليل ِمن أبناء عـب ـاد   تبكي الـس 
 وكانت األرض منهم ذات أوتاد    على الجبال ال تي ُهـد ت قواعدها -2
 فاليوم ال عاكف  فـيـهـا وال بـــاد   وكـعـــبـة  كـانـت اآلمـاُل تــعــمــرهـــا  -5
ر المرأة األندلسي ة أبيات شعري ة ِمن شعر أربعةج( اكتب    عالمات( 8)        . ِمم ا ورد في الكتاب الُمقـر 

ــــــالــ  : عــــالمـــــــــة( 31امـــس : )ــــخــــــــــؤال الــــــــــــس 
 اقــرأ الـن ــص  اآلتــي ، ُثــــم  أجب عــن األسئلة ال ـتـي تليه :  (أ

، إن  أباك قـد ُفـنـَي وهو حي  ، وعاش  وهو يحتضر ابنه أسيًدا فقال : أيْ  أوصى ذو اإلصبع العدواني  "       ُبــن ي 
ن ــي موصيك بما إْن حفظته بلغَت في قومك ما بلغته، فاحفْظ عـن ـي؛ ألْن جانبك لقومك يحب وك،  ، سئم العيشحت ى  وا 

 " . وتواضع لهم يرفعوك ، وأكرْم صغارهم كما ُتكرم كبارهم ، فأعـزْز بذلك وأكرم
 ات(ــالمــع 6)              :  استخرج ِمن الـن ــص   -1

 ضرًبا ِمن الخبر جاء طلبياا . -ج  .جملة إنشاء غير طلبي   ِمن الخبر جاء إنكارياـــا.  ضرًبا -أ
( في جملة اإلنشاء الط لبي   الط ريقة ال تي جاء عليهابي ن  -2  ات( ــــالمــع 4)       . الواردة في الـن ــص  : )أْي ُبـَنــي 
د أم الثبوت ؟  تي تحتها خــط  علىالجملة ال ـدل  أتـــ -5  ات(ــالمـــــع 5)          الـت ـجـد 

يغة ال ـتـي جاء عليها األمر في ما تحته خـط   (ب  عالمات(  11)         :  في الجمل اآلتية ما الص 
 فما نيل الخلود بمستطاع   في مجال الموت صبًرا  فــصبًرا  -1
كم َمن ضل  إذا اهتديتم "   ليكمـعقال تعالى : " يا أي ها ال ـذين آمنوا  -2  أنفسكم ال يضرُّ
 بالبيت العتيق "  وليط وفواقال تعالى : "  -5
 ننظ ف مدرستنا .  هــي ا  -4
 الكتاب بقـو ة وآتيناه الحكم صبيًّا "    خـذِ قال تعالى : " يا يحيى  -3
اعــر :  المعنى ال ذي خرج إليهج( ما   عالمات( 5)       األمر في قول الش 
 وهاتوا كريًمـا مات ِمن كـثـرة البذل  أروني بخياًل طال عمره ببخله       

 ان(ــتــالمــ)ع        خبر أو إنشاء :  ما تحته خــط  إلى د( صن ف
ق    أنا هنا وطَن النجوم       ؟أتــذكــُر َمـــْن أنــا حــد 
ح  -1هــ(   عالمات(  4)      ــلـم المعاني ، اإلنشاء .: ع المقصود بـكـل ِمنوض 
 عالمات(  4) . تناول الـن ـقد في العصر العباسي  مجموعة ِمن القضايا الـن ـقـدي ـة العام ـة ، اذكر اثنين منها -2    
عر ونقده ، دالئل اإلعجاز . اآلتيين لصاحبيهماأنسب الكتابين  -5      عالمات(  4)   : العمدة في صناعة الش 

حيحة في ما يأتي و( اختر   عالمات( 11)          ، ُثـم  انقلها لدفتر إجابتك : رمز اإلجابة الص 
ـاعـر الـفـن ـي ـة وتـمـيُّـزه هــو : ال ـذي يعـنـيالمصطلح  -1      قــدرة الـش 

عـري ـة   ب -أ نعـة -الفحولة الش  عــر -د     اللَّفظ والمـعـنى -ج    الـط ـبـع والص  دق والكذب في الش   الص 
ــعـر : ِمم ا يأتي ليست ِمن واحدة  -2      مقاييس جودة الش 

بق إلى المعاني -ب جــزالة الل ـفظ -أ   وفــرة الـقـصائد  -د ُحسن الـت ـصوير والـت ـشبيه -ج  الس 
 انــتــهــت األســئــلـــة     


