اللغة العربية (المشتركة)

األول ثانوي

أ  .علي أسامة 0154856870
بسم هللا الرحمن الرحيم
عليمي في مادّ ة اللغة العرب ّية (المشتركة)
امتحان الفاقد ال ّت
ِّ
مــــنـــصــــة جـــــو أكـــــاديـــمـــي

اليوم .......................... :

للصف األول ال ّثانوي
ّ

التاريخ :

0007/77/

لدرس " المرأة نصف المجتمع" اقرأ ال َّنص اآلتي ث َّم أجب ع َّما يلي"
س :7من خالل دراستك
ِ
ً
دورا أكبر ,وتوفير الفرص الحقيقية لها ,ومن
مصطلحا
أصبح تمكين المرأة
متداوًل؛ وذلك إلعطاء المرأة ً
ً
األقران ّ
الطبيع ّية لكال الجنسين ,وبال ّتحد ّيات الّتي تواج ُه المرأة,
المؤسف أن ُيصبح هذا المصطلح ,مقرو ُنا بال ّتمرد على
ِ
يرتبط ال ّتمكين بتعزيز دور المرأة ,وإعطائها الحقوق جميعها؛ لجعلها ُمنتِجة ,سواء أكانت عاملة أم غير عاملة ,ورغم
السياسية من خالل (الكوتا) في اًلنتخابات؛
تحقيق بعض المكاسب للمرأة األردن ّية في مجاًلت
الصحة وال ّتعليم كذلك ّ
ّ
ّإًل إنَّ ال ّتحديات اًلقتصاد ّية ما زالت ُتطل ُّ في رأسها ,وتواجه المرأة؛ فمشاركتها في سوق العمل قليلة ح ّتى اآلن ,وًل
اًلقتصادي ,وتوفير حياة أفضل للفرد والمجتمع.
يخفى أنَّ مشاركتها ُتسهم في رفع ال ّناتج المحلّي ,واًلرتقاء بالمستوى
ّ
 )7استخرج من النص
أ) اسم مفعول لفعل ثالثي ...................................... :
ب) اسم مفعول لفعل غير ثالثي ....................................... :
ج) اسم مكان ................................................. :
مصدرا لفعل رباعي ................................................. :
د)
ً
هـ) مثنى ....................................................:
 )0كيف يكون تمكين المرأة في المجتمع؟
....................................................................................................................................
الصورة الف ّنية في" ّإًل انَّ ال ّتحديات اًلقتصاد ّية ما زالت ُتطل ُّ في رأسها".
وضح ّ
ّ )3
....................................................................................................................................
مصطلحا م ً
تداوًل".
 )6أعرب ما تحته خط إعرا ًبا تا ًّما" :أصبح تمكين المرأة
ً
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
درس ّ
الب بجد ,ل َن َجح بتم ّيز".
 )8حينما نقول" لو
الط ُ
َ
أ .ما نوع هذا األسلوب؟ وحدّ د أركانه.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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أ  .علي أسامة 0154856870

اللغة العربية (المشتركة)

األول ثانوي

اإلجابات
 )7استخرج من النص
أ) اسم مفعول لفعل ثالثي  :مقرو ُنا
ب) اسم مفعول لفعل غير ثالثي ُ :م ً
تداول
ج) اسم مكان  :مجتمع
مصدرا لفعل رباعي  :تعزيز /تمكين
د)
ً
الجنسين
هـ) مثنى :
َ
 )0بتعزيز دور المرأة ,وإعطائها الحقوق جميعها؛ لجعلها مُنتجة ,سواء أكانت عاملة أم غير عاملة

 )3شبّه ال ّتحديّات القتصادية بالنسان الذي يُط ُّل برأسه.
ماض مبني على الفتح وهو من أخوات كان
 )6أصبح :فعل ٍ
تمكين  :اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف
المرأة :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الكسرة .
مصطلحا :خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
ً
س:0أسلوب ال ّ
شرط :
لو  :أداة شرط غير جازمة

درس  :فعل ال ّشرط

لنجح  :جواب ال ّشرط
ح
َمــــــــــــــع َتــــ َمــــ ّنـــ ّيــــاتــــي لــلــــ َجـــمـــيــــ ِع بــالـــ َّتـــ َفـــ ّو ِق َوالـــ ّنــ َجــا ِ
َو ُيـــمــــ ِكـــ ُنـــ ُكــــم اًلســـتِــــ َفــادة ِمـــن الـــدّ ورا ِ
ت الــــ َمــ َجــانـــيــة لِـــ َطـــلَـــ َبة األ ّول َثـــــا َنوي
صـــة جــــو أَ َكــــاديـــمـــي َمـــع ُنــخــــ َبــة ِمــن ُم َعــلِّــ ِمـي ال ّثــا َنــو ّيــ ِة الـ َعــا ّمـة
َعـــلَـــى مــــنـــ ّ
األ ُســـ َتــــاذ عـــــــلـــــي أ ُســــامــــة ُمــــ َعلِّم اللغ ِة العربي ِة للمرحل ِة ال ّثانوية (التوجيهي)
على مــــــــنــــــــصـــــــة جـــــــــــــو أكــــاديـــمي
لالستفسار واًلنضمام لمجموعات األول ثانوي التواصل (واتس) على الرقم 0154856870 :
2

