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 ( سورة أ ل عمران1) 

 :الجذر اللغوي لكلمة )ذّرية(في قوله تعالى: )ذريّة بعضها من بعض(  .1

 ذرود.    رأ  ج. ذ   .ب. ذرر   أ . ذري

نّي نذرت لك ما في بطني ُمحّررًا(: .5  معنى كلمة )محّررا( في قوله تعالى: )رّبِّ ا 

 د. المخلص لله والخدمة.  وجيهًا ذا قدر ج.  الشريف ب. الس يّد  ال خطاء من خالًصاأ . 

   ابللغة العربية. ُمّحرًرامعنى كلمة )محّررا( في جملة: أ عْدُت كتابة النّص  .3

 د. خالصًا لوجه الله ج. مجاان بال مقابل ال خطاء. من خالًصا ب. ُمنقًّحا،   منشورا. أ  

ليه ال مر في قوله تعالى: .9     "فتقبّل منّي" المعنى البالغي الذي خرج ا 

 د. النفي   ج. االستنكار  ب. الدعاء.   أ . التعجب

 المعنى الذي أ فادته الجملة المعترضة "اللُه أَعْلُم بما وضَعْت"  .2

 د. حفظها ورعايتها ج. تنشئتها التنش ئة الصالحة  ارب. التحسر واالعتذ المولودة. هذه شأ ن تعظيمأ . 

نّي  .6     وَضْعُتها أُنثى " ما المعنى الذي أ فادته " رّبِّ ا 

 د. حفظها ورعايتها ج. تنشئتها التنش ئة الصالحة  .ب. التحسر واالعتذار المولودة هذه شأ ن تعظيمأ . 

ليه االس تفهام" أ نّى يكون لي غالم"   .7   المعنى البالغي الذي خرج ا 

 د. االستنكار   ج. التعجب  ب. النفي  .أ . االستبعاد

ليك(؟في قوله تعالى: " ذلك من أَنْب .0 ليَك" َمن الُمخاطب في قوله )ا  يهِّ ا     اءِّ الغْيبِّ نُوحِّ

 ب. س يّدان يحيىى عليه السالم    أ . س يّدان عيسى عليه السالم

  د. س يّدان محمد صلى الله عليه وسلم.    ج. س يّدان زكراي عليه السالم

ّن الله يبّشرك بكلمة منه( المقصود بـ )كلمة( الواردة في الآية .4  :قال تعالى: )ا 

 د. مريم عليها السالم  .ب. يحيىى عليه السالم   ج. عيسى عليه السالم  أ . زكراي عليه السالم      

ليه االس تفهام في " أ نّى يكوُن لي َولٌَد".10    المعنى البالغي الذي خرج ا 

 د. النفي   ج. االستنكار  ب. االستبعاد.   أ . التعجب

 عليه السالم:كيف اس تقبل زكراي عليه السالم البشرى بيحيىى .11

  ب. بذكر الله      أ . ابلقبول والرضا

 د. ابلصالة وكثرة العبادة ج. ابلدهشة والتعجب واستبعاد تحققها في موازين البشر.
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يّا من الّصالحيَن(معنى كلمة حصور في قوله تعالى: ).15 ًدا َحُصوًرا ونَبِّ يِّّ قًا بكلمٍة من اللهِّ وس َ  ُمَصّدِّ

 القوي الشديدد.     الكريم في الضيافةج.   تسامح مع الآخرينب. الم  .المتعفف عن النساءأ . 

 ( في الآايت الكريمةكلمة )بكلمة ما داللة تكرار.13

 ب. تأ كيد على صفات س يدان عيسى      أ . تأ كيد أ ن عيسى ولد من غير أ ب.

 د.  التأ كيد على نبوة س يدان عيسى      ج. بيان علو درجة الرسل 

آن الكريم من اس ت.19  خدام ال سلوب القصصي وذلك ل:أ كثر القرأ

قناع الكافرين  بيان قوة اال سالمج.   التدبر والتأ مل.ب.   تثبيت المؤمنينأ .   د. ا 

 الجذر اللغوي لكمة )هب( في قوله تعالى: )قال رّب هب لي من لدنك ذريّة طيبة(.12

 د. وهب.   ج. هيب   ب. هوب   أ . هاب

ليك( المخاطب في قوله تعالى: )ذلك من أ نباء الغيب.16  نوحيه ا 

 د. س يدان محمد)ص(.  ج. يحيىى عليه السالم  ب. عيسى عليه السالم  أ . زكراي عليه السالم

 الجذر اللغوي لكلمة سميتها في قوله تعالى: )سميتها مريم(:.17

 د. وسم    ج. سمي  . ب. سمو   أ . سما

لى الخمسين:.10  من جاوز الثالثين ا 

 هرمال د.    الش يخج.    الكهل.ب.    الطفلأ . 

ذن الله( في الآايت للداللة على:.14  داللة تكرار )اب 

 د. التعجب   ج. توكيد المعنى  ب. توضيح المعنى .أ . دفعًا للتوهم بأ لوهيته

نّي وضعتها أ نثى( معنى كلمة )وضعتها( في قوله تعالى: )قالت رّب .50  :ا 

 حفظتهاد.    وجدتهاج.    أ نجبتها.ب.    حملتهاأ . 

ني أ ع .51  يذها بك وذريتها من الش يطان الرجيم( على لسان:ورد قوله تعالى )وا 

 د. امرأ ة عمران  ج. زكراي عليه السالم  ب. عيسى عليه السالم  أ . مريم عليها السالم.

ذ قالت المالئكة اي مريم ا ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين(.55  داللة اصطفاك ال ولى في قوله تعالى: )وا 

نجاب في الله قدرة مظهرلتكون ب.   ائر النساء وخّصها ابلكرامات.اختيارها من بين سأ .   أ ب غير من ولد ا 

 د. جميع ما ذكر   اختيارها لتكون خادمة بيت المقدسج. 
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 قوله تعالى الذي يتضمن معنى )َمجيء عيسى عليه السالم مؤيّدا لرسالة موسى عليه السالم(.53

آية" .أ   ل .ب     "قال رّبِّ اجل لي أ  ى بني ا سرائيل""ورسواًل ا 

 " أ نّي قد جئتكم بأ يٍة من ربّكم" .د   ."وُمصّدقَا لما بين يدّي من التوراة" .ج

آيتك أ ال تُكلّم النّاس ثالثَة أ اّيٍم ا ال رمزاً واذكر ربّك كثيرًا وس بّح ابلع .59 شّي يمثّل قوله تعالى ُمخاطبًا زكراي عليه السالم: )قال أ

 عالى لزكراي دلياًل على:واال بكار( ال مارة التي منحها الله ت

فّتها .ب     نُُبّوته وصدق رسالته .أ    ُطهر مريم عليها السالم وعِّ

دق عيسى عليه السالم وصحة رسالته .ج  .حمل زوجتِّهِّ وتحقّق البُشرى .د   صِّ

ُّها بقبوٍل حسن .52  (وأ نبتها نبااًت حس ناً صّور الله تعالى في ما تحته خطّ في قوله تعالى: )فتقبّلها رب

 الّزرع الصالح ابال نسان الحسن .ب    الّزرع الحسن ابال نسان الحسن .أ  

 القبول الحسن ابلنبات الحسن .د    .مريم عليها السالم ابلّزرع الصالح .ج

ّن الله يبّشرك بكلمٍة منه اسمه المس يح ابن مريم.56  الكلمتان اللتان وقع بينهما طباق في قوله تعالى: )ا ذ قالتِّ المالئكُة اي مريُم ا 

 وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقـّربين(:

 .الدنيا/ الآخرة .د  المس يح/ عيسى .ج  كلمة/ المس يح .ب  وجيهًا/ المقـّربين .أ  

 وكهاًل ومن الـصالحين(: الـَمهْدِّ الكناية في ما تحته خط في قوله تعالى: )ويُكلُّم الـنّاَس في .57

 .طفل .د    تقي .ج   صالح .ب   طاهر .أ  

نّي وضعتها أُنثى والله أ علم بما وضعْت داللة ا.50 وليس لجملة المعترضة المخطوط تحتها في قوله تعالى: )فلّما وضعتها قالت رّبِّ ا 

نّي سّميتها مريَم( الّذكـُر كال نثى  وا 

ر واالعتذار .ب .تعظيم شأ ن المولودة .أ   زُق الله الواسُع لمريمد  االس تغاثة والتعجُّب .ج  التحسُّ  . رِّ

 الى الذي يتضمُن أ مرًا خارقًا للعادةِّ مما يلي:قولُه تع.54

ـئـكم بما تأ كلون وما تّدخرون في بيوتكم" .أ    " ذريّة بعضها من بعٍض" .ب  ."وأُنبِّ

نّي نذرُت لَك ما في بطني ُمحّرراً" .ج نّي أ عيُذها بك وذّريتها من الش يطان الّرجيم" .د   " رّب ا   "وا 

ـٌر( المخطوط تحتها ف.30  (عاقرٌ ي قوله تعالى: )قال رّبِّ أ نّى يكوُن لي غاُلٌم وقد بَلَغَنَِّي الكِّبَُر وامرأ تي جمُع كلمة )عاقِّ

رات .ج  .ُعـقّـٌر وَعـواقـرٌ  .ب  ُعـْقـٌر وُعـُقـرٌ  .أ    ُعـُقـٌر وعاقرون .د  ُعـْقـٌر وعاقِّ

م يُصلّي في المحراب أ ّن الله يُبّشرك التي يتضمنها قوله تعالى:) فنادته المالئكة وهو قائ –عليه السالم  -صفة س يّدان زكراي .31

 بِّـيحيـى ُمصّدقًا بكلمٍة من اللهِّ وس يّدًا وَحـصورًا ونبيًا من الـّصالحين(:
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 يحبُس نفسه عن الشهوات .د  يسوُد قوَمه ويفوقُهم .ج  كبير في الّسنّ  .ب  .ُمتعبّد لله تعالى .أ  

ـْح اب.35 (معنى كلمة )اال بـكار( الواردة في قوله: )وَسـبِّّ  لعشّي واال بكارِّ

لى مغيب الّشمس .أ   آخر النهار ا  لى ُطلوع الّشمس .ب    أ  أ ول النهار ا 

لى وسطِّ النّهار .ج لى َمـغيب الّشمس .د    شروق الّشمس ا   وسطُ النّهار ا 

نّي(.33 ًرا فَتَقَبَّْل مِّ نّي نََذْرُت لك ما في بَْطني ُمَحرَّ  .وضح المقصود ابلنّذر في قوله تعالى: )ا 

 و ما يُوجبه المرء على نفسه من عبادة أ و صدقةالنّذر ه 

نّك أ نت الّسميع العليم( في قوله تعالى )والله سميع عليم( و ).39    عليم بضمائرهم.أ ي سميع ل قوال العباد و ا 

نًا" .32  أ ي راّبها تربية كاملة، ونّشأ ها تنش ئة صالحة.المقصود بقوله تعالى: " أَنْبَتَها نَبااًت َحس َ

 االس تمرار والتجدد()هو رع للفعل )أ عيذها( داللة الزمن المضا.36

آية للعالمينالمعنى الذي أ فادته الجملة المعترضة )والله أ علم بما وضعت( .37  تعظيم شأ ن المولودة وجعلها وابنها أ

 يس توي فيه المذكر والمؤنث.لفظ )عاقر( .30

ذن الله( .34  هي بأ مر الله. تأ كيدًا على أ ن هذه المعجزات جميعهاداللة التكرار في قوله تعالى: )اب 

 )للتأ كيد على أ ن عيسى عليه السالم كلمة الله فهو ُخلق بكلمة )ُكن( من غير أ ب(داللة تكرار )بكلمة(: .90

 ال مارة التي منحها الله تعالى لزكراي دليال على حمل زوجته وتحقق البُشرى..91

آخر في ومس ّبًحا كثيًرا، ذكًرا الله وفي الوقت نفسه يذكر بلياليها، أ ايم ثالثة ابال شارة ا الّ  الناس يكلِّّم أ الّ   .وأ وله النهار أ

 بمعنى الكتابةداللة لفظ الكتاب في قوله تعالى:)ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واال نجيل( .95

آن الكريمداللة لفظ الكتاب في قوله تعالى:)ذلك الكتاب ال ريَب فيه( .93  بمعنى القرأ

 كناية عن الطفل الوليد قبل زمن التكلم( المهدلناس في الكناية فيما تحته خط في قوله تعالى: )ويكلم ا.99

 بمعنى يصنع ما يشاء على غير مثال سابق.ما يشاء(  يخلقداللة )الخلق( في قوله تعالى: )قال كذلك الله .92

 بمعنى أ صور لكم الطين بما يش به الطيرلكم من الطين كهيئة الطير(  أ خلقداللة )الخلق( في قوله تعالى: )أ ني .96
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 فن السرور (5)

 :اسم المجلة التي أ نشأ ها أ حمد أ مين.97

 د. الحكمة   ج. الفكر   ب. الرسالة    .أ . الثقافة

 اسم المجلة التي شارك في ا خراجها:.90

 د. الحكمة   ج. الفكر   .ب. الرسالة    أ . الثقافة

 مين هو:حمد أ  ل   (فن السرور)الذي أ خذ منه نص الكتاب .94

 د. السرور  .الخاطر ج. فْيض  م اال سال ب. ضحى   اال سالم  أ . فجر

ْن ُوجدت أ ســـــبابُه، ويخـ .20 ْن لم تَـكن.لـ نِّعمة ُكبرى أ ْن يُمنح اال نساُن القدرَة على الّسرور، يس تمتُع بِّهِّ ا   قــــها ا 

 الضبط الصحيح لحرف الالم في كلمة )يخلقها(:

 د. السكون   ج. الفتحة   ب. الكسرة    .أ . الضمة

ا حوله يَخلق أ و المرأ ة الّرجل يعجبنيفي قول الكاتب: ).21 ْبطة مش بًعا جوًّ به ثم والّسرور، ابلغِّ  في ويلمع في محيّاه، فيشرق يتشرَّ

 وجهه(. ورد في الفقرة كلمة)المحيا(، اس تخرج كلمة تقاربها في المعنى من الفقرة نفسها: من ويتدفّق جبينه، في ويتأ لّق عينيه،

 .د. وجهه   ج. الغبطة   ب. جبينه    أ . عينيه

 تتناجى الهموم في صدره(:معنى كلمة )تتناجى( في جملة ).25

 د. تبادل ال سرار.  ج. تمنعه من النوم    ب. تقل    أ . تكثر

    الكناية في عبارة: )فارغ الصدر(:.23

 د. تبادل ال سرار  ج. الحزن والعبوس   ب. القلق وقلة النوم   .أ . الراحة والطمأ نينة

    )تقض مضجعه(: الكناية في عبارة: .29

 د. تبادل ال سرار  ج. الحزن والعبوس  .ب. القلق وقلة النوم   أ . الراحة والطمأ نينة 

 الكناية في عبارة: )انكس البصر(:.22

 د. تبادل ال سرار  .ج. الحزن والعبوس  ب. القلق وقلة النوم   أ . الراحة والطمأ نينة 

 تحدثون:العبارة التي صور فيها الكاتب الهموم أ شخاصا ي  .26

 د. الشيء مما ذكر ج. تتناجى الهموم في صدره.  ب. انم ملء جفونه  أ . خفت همومه شيئًا فشيئًا 

 

 العبارة التي تتفق في مضمونها مع قول أ حمد أ مين )فالسرور يعتمد على النفس أ كثر مما يعتمد على الظروف(.27
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ـعداء .ب ورخائِّكَ  نُفوُذك الواسُع وكثرُة َمعارفَك من أ هّمِّ أ س بابِّ سعادتِّـكَ  .أ   ذا جالَـْسَت الـسُّ ُد الّسعاَدَة ا   قد تَجِّ

ذا اس تغرقَْت في عملَِّك وفكّرَت في ما حولَكَ  .ج ُد الّسعاَدَة ا  ذا  .د .قد تَجِّ  رْدَت الّسـعاَدَة فأ كثر من أ وقات فراغكأ  ا 

( مما يلي:.20  العبارة التي تتضمن اللون البديعي )المقابلة( من نص )فنُّ الـّسرورِّ

 من عرَف كيف ينتفُع بهذا الفن استثمره واس تفاد منه .ب     من لْم يعرفُه لْم يعرْف أ ْن يستثمرهُ  .أ  

ان جميٌل، وخيراتُنا كثيرة .د  .وفي الناس من يشقى في النعيم، ومنهم من ينعم في الشقاء .ج  وال تنُقصنا الوسائُل، فجوُّ

 ( المتضمنُة في نّص )فّن الـّسرور( مع العبارة:تتفُق الفكرُة )على المرءِّ أ ْن يجعَل الـّسرور عادة.24

ـعُّ سروراً وبهاءً  .أ   هِّ هالًة تُـشِّ صباحِّ النومِّ  .ب   يُعجبني القمُر في تقلّدِّ  ومنهم الـُمـضيُء بقْدٍر كمِّ

 يزاُل يتشاعُر حتّى يكوُن شاعرًا.الـّرجُل ال  .د     الـّسرور كسائر شؤون الحياةِّ فن .ج

 ين اثنين في أ مٍر ما( هو:)تَبادُل ال سرارِّ ب .60

بطة .أ    الـُمـحّيا .د   الـتّناجي .ج   الـّزمام .ب    الـغِّ

 (:فيشرُق في ُمـحّياهصّوَر أ حمد أ مين في ما تحته خط في العبارة:)يَخلُق حوله جوًا ُمـش بعًا ابلغبطة والـّسرور، ثم يتشّربه .61

 ي شخصًا يَبعُث على السرورالماء الـصاف .ب      النّور الـمضيء وجهًا ُمـبتسماً  .أ  

 .السرور نورًا يُـضيى  وجه صاحبه .د    الجّو الـُمـش بع ابلسرور شخصًا ُمتفائالً  .ج

65. ، ْن يُصاَب المرُء ابلتّافه من ال مر حتى تراُه حرَج الصدرِّ  (كاسَف الوجهِّ معنى التركيب المخطوط تحته في العبارة )فما ا 

 قلق أ و متوتر .د حائر أ و متردد .ج  .عابس أ و حزين .ب  مضطرب أ و منفعل .أ  

لى عاملين هما:.63  صنف الكاتب السرور ا 

   ب. أ لم توقّع الشر وأ لم وقوع الشر.     أ . أ لم توقّع الشر وعدم وقوع أ لم الشر

 د. أ لم الشر وعدم وقوع أ لم الشر     ج. أ لم توقّع الشر وعدم وقوع الشر

 مفرد كلمة )البيادق( هو:  .69

 د. ابدق  ج. بيدوق   دقب. ب    .أ . بيدق

 يعتمد السرور وفق رأ ي أ حمد أ مين على عاملين: .62

  ب. عامل نفسي وعامل داخلي     .أ . عامل نفسي وعامل خارجي

 د. عامل البيئة والمجتمع     ج. عامل خارجي وعامل البيئة

 داللة عبارة )فغير مصباحك ا ن ضعف(:.66

 بذاته وجعلها محور تفكيرهاهتمام المرء  ب.    ضرورة تغيير المرء من حالته النفس ية.أ . 
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له فوق طاقتهج.   وجعل ذاتك محور تفكيرك في عالقتك مع الآخريند.        تحمَّ

 العبارة التي احتوت على المحسن البديعي المقابلة:.67

، كاسَف الوجهِّ  ما تقبحه أ و تجمله     أ . حرَج الصدرِّ  ب. فالمشاعر ا 

 رضي البال فارغ الصدرد.      م.ينعم في الشقاء ويشقى في النعيج. 

 اكثر الكاتب من اس تخدام أ سلوب التفضيل:.60

قامة الحجة والبرهان والدليل     .أ . للمقارنة بين ال ش ياء ومفاضلتها  ب. ا 

 ال ظهار براعته الكتابيةد.      للداللة على تأ كيد صدق ما يقولهج. 

  )حرج الصدر(الكلمة )ضائق( تحمل المعنى نفسه للتركيب .64

 )كاسف الوجه(الكلمة )عابس أ و حزين( تحمل المعنى نفسه للتركيب .70

 ضرورة تغيير المرء من حالته النفس ية والبحث عن أ س باب السرور كلما افتقدها داللة )فغير مصباحك ا ن ضعف(.71

له فوق طاقته.عبارة تثقل كاهله  تدل.75   على تحمَّ

 على اهتمام المرء بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع الآخرين( تدل )كثرة تفكير اال نسان في نفسه حتى كأ نها مركز العالم.73

 على براعة الكاتب في تقريب المعنى من نفس المتلقي والتأ ثير فيهتدل المقابلة في العبارة )ينعم في الشقاء ويشقى في النعيم( .79

َّف الذي أ خذ منه نص )فن السرور( ل حمد أ مين:.72  )فيض الخاطر( المؤل
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 ( واحّر قلباه 3) 

   الغرض الشعري لقصيدة )واحّر قلباه(.76

 الفخرد.   الغزلج.    العتاب.ب.     المدح أ .

مُ .77 ْن قَلُْبــــُه َشـبِّ مَّ ُم(:  وَمن بجسمي وحالي عنَدُه سقَُم  واَحرَّ قَلْباُه مِّ  الكناية في )قلُبه ش بِّ

 اية رحيل الشاعر عن قومهب. كن    ابلمتنبّىي. الدولة س يف اهتمام قلّة عن أ . كناية

 فخر الشاعر بنفسهد.     كناية عن اس تعطاف الشاعر لس يف الدولة ج.

 المقصود بقوله )وحالي عنده سقم(:.70

 د. الشاعر نفسه  ج. الوشاة ب. س يف الدولة الحمداني.  أ . المرض الذي يشكو منه

يفِّ ا ما لي أُكَتِّّـُم ُحبًّا قَْد بَرى َجَسدي.74  :الس تفهاملما المعنى البالغي   لّدْولـةِّ اُلَممُ َوتَّدعي ُحبَّ س َ

 د. االستبعاد  ج. االستنكار   ب. التعجب.    أ . النفي

اّل في ُمعاَملَتـياي أ عَدَل النّا.00 صاُم َوأ نَت الَخْصُم َوالَحكَمُ  س ا    ما القيمة اال يجابية في البيت؟  فيَك الخِّ

 د. التذلل للناس . عدم مخاصمة الناسج   ب. كتمان الحب  العدل في معاملة الناس.أ . 

قـــَـةً أُعيُذها نَـَظرا.01 نَْك صادِّ  يدل هذا البيت على صفة ابلمتنبىي.  أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه َوَرمُ  ٍت مِّ

 عتداده بنفسه.د. ا  ج. مرضه   ب. فروسيته    أ . قوة نظره

05. ْ رِّهَوما ان تََوْت عِّ  تِّفاُع أ خي الّدنْيا بِّناظِّ ذا اس ْ لَمُ ا    ما الغرض البالغي لالس تفهام؟    ْنَدُه ال نْـواُر َوالظُّ

 د. االستنكار  ج. النفي.   ب. التمني    أ . التعجب

لى أ َدبـي.03  على صفة في المتنبىي وهي البيت يدل َوأ ْسَمَعْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَممُ   أ ان الذي نََظَر ال ْعمى ا 

  د. ا صابته ابلصمم ا صابته ابلعمى ج. عر بشعره. ب. اعتداد الشا  اعتداد الشاعر بنفسهأ . 

ها أ اَنمُ .09 ْلَء ُجـفوني َعْن شوارِّدِّ مُ   مِّ  وضح الكناية في )أ انم ملَء جفوني(    َويَْسهَُر الَخلُْق َجّراها َويْختَصِّ

هتمام س يف الدولة ج. شوقه لس يف الدوله  ب. ا عجاب الناس بشعره  .راحة الفكر، واالطمئنانأ .   د. قلة ا 

نُكْم بتَكرَِّمـةٍ م.02 ان أََممُ   ا كاَن أ ْخلَقَنا مِّ ـن أ مـرِّ  اال يجابية التي يحملها البيت:قيمة ال   لَْو أ نَّ أ ْمَرُكُم مِّ

 د. الفخر  محبة ال ممج.   احترام الصديق.ب.    الوفاء ابلعهدأ . 
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ُدان.06 ْن كاَن َسّرُكُم ما قاَل حـاسِّ ذا أ ْرضـاُكُم أ لَمُ   ا  ذا أ رضاكم أ لم( ال   فَـما لُجــْرحٍ ا   كناية في )فما لجرح ا 

  .حبّه الشديد لس يف الدولةب.       أ . السرور من سماع كالم الوشاة

يذاء س يف الدولة      ج. ال لم لفراق س يف الدولة  د. ا 

ّن المَ   َوبَْينَنا لَْو َرَعْيتُـْم ذاَك َمعرِّفَةٌ .07 َممُ ا    داللة )أ هل النهىى(:  عارَِّف في أ ْهلِّ النُّهىى ذِّ

 د. من يبحث عن عيب ج. المتعدد في الرأ ي   ب. الحاسدون  . أ صحاب العقول النيّرة.أ  

ُقهُ .00 يَمُ   لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ ْنَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  :وضح الكناية في )الغمام( يُزيلُهُّن ا 

 د. الحاسدون  ج. الشاعر نفسه   ب. الوشاة   س يف الدولة.أ . 

َ أ رى النّ .04 ُسمُ  قتَـضيني كلَّ َمْرَحلَةٍ وى ي  أ سلوب العتاب الذي اس تخدمه الشاعر هو: ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 د. التعريض ابلرحيل.   ج. الذم  ب. التذكير ابلواجب    أ . الندم

ذا تََرّحلْ .40 لوَن ُهمُ  َت عْن قَْوٍم َوقَد قَـَدرواا    داللة عبارة فالّراحلون هُم؟ما  أ ْن ال تُـفارِّقَهُْم فالـــّراحِّ

 د. كرههم على فراقهم  ج. ذمهم على فراقهم  ب. ندمه على فراقهم   عذره في فراقهم.أ . 

ـقَـةٌ .41 اّل أ نّـُه مِّ ــــتابَُك ا  اّل أ نّــــــُه َكلِّمُ   هذا عِّ رَّ ا  َن الدُّ   معنى كلمة )مقة(:  قـد ُضّمِّ

 لمد. الظ  ج. العتاب   ب. المحبة.    أ . الكره

 مفرد كلمة )وّخاذة(:.45

 د. وخذ  واخذهج.    .واخذهب.     أ . وخذه

 البيت الذي يدل على اعتداد الشاعر بنفسه:.43

اّل أ نّـأ .  ــــتابَُك ا  ـقَـةٌ ــــــــــــــــهذا عِّ اّل أ نّــــــُه َكل  ُه مِّ رَّ ا  َن الدُّ  مُ ــــــــــِّ قـد ُضّمِّ

قُ ب.  نْ   هُ لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ لــــى َمــْن عِّ يَمُ ـــــــــيُزيلُهُّن ا   َدُه الّدِّ

قَـــــــــةً أُعيُذها نَـَظراج.  نَْك صادِّ  .أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه َوَرمُ   ٍت مِّ

ــ وى يَقتَـضي أ رى النّ د.  سُ   ني كلَّ َمْرَحلَةٍ ــــ  مُ ــــــــال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 ي يدل على اعتداد الشاعر بشعره:البيت الذ.49

لى أ َدبـيأ .   َوأ ْسَمَعـــــــــــْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَمُم.  أ ان الــــــــذي نََظَر ال ْعمى ا 

ُقهُ  يَمُ   ب. لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ نْـــــــــَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

نَْك صا قَـــــــــةً ج. أُعيُذها نَـَظراٍت مِّ  أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه َوَرمُ   دِّ

ُســــــــمُ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ
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 وكم من كفيف بصير الفؤاد البيت الذي يتوافق وقل أ بىي العتاهية:.42

لى أ .   َوأ ْسَمَعـــــــــــْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَممُ   أ َدبـيأ ان الــــــــذي نََظَر ال ْعمى ا 

ُقهُ  يَمُ   ب. لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ نْـــــــــَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

رِّهج.  لَمُ   َوما انْتِّفاُع أ خــــــــــي الّدنْيا بِّناظِّ ْنَدُه ال نْـواُر َوالظُّ ذا اْســـــتََوْت عِّ  .ا 

ُســــــــمُ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 البيت الذي يتوافق ومقولة )العتاب هدية ال حباب(.46

لى أ َدبـيأ .   َوأ ْسَمَعـــــــــــْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَمُم.  أ ان الــــــــذي نََظَر ال ْعمى ا 

ُقهُ ب. لَْيَت  يَمُ   الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ نْـــــــــَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

ـقَـةٌ  اّل أ نّـــــــــــــــــُه مِّ ــــتابَُك ا  ــــــــُم.  ج. هذا عِّ اّل أ نّــــــُه َكلـِـّ رَّ ا  َن الدُّ  قـد ُضّمِّ

ُســــــــمُ ال تَْس   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   تَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 البيت الذي يتوافق مع المثل )استسمنت ذا ورم(:.47

لى أ َدبـيأ .   َوأ ْسَمَعـــــــــــْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَمُم.  أ ان الــــــــذي نََظَر ال ْعمى ا 

ُقهُ  لــــى َمــنْ   ب. لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ يَمُ  يُزيلُهُّن ا  نْـــــــــَدُه الّدِّ  عِّ

قَـــــــــةً  نَْك صادِّ  أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه َوَرُم.  ج. أُعيُذها نَـَظراٍت مِّ

ُســــــــمُ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 رالبيت الذي ظهرت فيه عاطفة ال لم والتحس.40

مُ   .ومـــــن بجسمي وحالي عنده سقم  أ . واحر قلباه مـــــــــــــــمن قلبه ش بِّ

ُقهُ  يَمُ   ب. لَْيَت الغَمام الّـذي عندي َصواعِّ نْـــــــــَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

قَـــــــــةً  نَْك صادِّ  َوَرمُ أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه   ج. أُعيُذها نَـَظراٍت مِّ

ُســــــــمُ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 البيت الذي ظهرت فيه عاطفة الحب:.44

مُ   سمي وحالي عنده سقمـ ومـــــن بج   أ . واحر قلباه مـــــــــــــــمن قلبه ش بِّ

 وِّجـــــــــــداننا كل شىء بعدكم عدُم.          اي َمـــــــــــن يعز علينا أ ن نفارقهمب. 

قَـــــــــةً  نَْك صادِّ  أ ْن تحَسَب الّشْحَم فيمن شْحُمُه َوَرمُ   ج. أُعيُذها نَـَظراٍت مِّ

ُســــــــمُ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ
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لى أ َدبـيأ ان الذي نََظَر ال   .100  البيت عن: الكناية في  َعْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَممُ َوأ ْسمَ   ْعمى ا 

 د. ا صابته ابلصمم  ج. اعتداد الشاعر بنفسه ب. قوة تأ ثير شعره    أ . راحة الفكر واالطمئنان

 البيت الذي ورد فيه حكمة مما يلي:  .101

لى أ َدبـيأ .   ـــــــــْت َكلِّماتـي َمْن بهِّ َصَممُ َوأ ْسَمَعــ  أ ان الــــــــذي نََظَر ال ْعمى ا 

ـــــهِّ ب.  الدِّ َمكاٌن ال َصديَق بِّ ُم.  شرُّ البِّ ُب اال نسـاُن ما يَصِّ  َوَشرُّ ما يَكسِّ

ـقَـةٌ  اّل أ نّـــــــــــــــــُه مِّ ــــتابَُك ا  ــــــــمُ   ج. هذا عِّ اّل أ نّــــــُه َكلـِـّ رَّ ا  َن الدُّ  قـد ُضّمِّ

ُســــــــمُ   ـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ د. أ رى النّوى يَقتَ   ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

لى احترام العهود والمواثيق .105  البيت الذي يشير ا 

َمُم.       َوبَْينَنا لَْو َرَعْيتُـْم ذاَك َمـــــــــــــــعرِّفَةٌ أ .  ّن الَمعــــــــــــارَِّف في أ ْهلِّ النُّهىى ذِّ  ا 

ُقهُ ب. لَْيَت ا يَمُ   لغَمام الّـذي عندي َصواعِّ نْـــــــــَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

ـقَـةٌ  اّل أ نّـــــــــــــــــُه مِّ ــــتابَُك ا  ــــــــمُ   ج. هذا عِّ اّل أ نّــــــُه َكلـِـّ رَّ ا  َن الدُّ  قـد ُضّمِّ

ُســــــــمُ ال تَْستَ   د. أ رى النّوى يَقتَـضيــــــني كلَّ َمْرَحلَةٍ   ـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

  رسوم مفرد )ُرسم(:  واخدة مفرد )وخادة(: .103

قة(: .109  عوذ جذر )أ عيذها(:  وصم جذر )يصم(:  ومق جذر )مِّ

 ا ن المعارف في أ هل النُّهىى ذممُ   وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة .102

ليه    لواجبالتذكير اب  : الشاعر في هذا البيت هوأ سلوب العتاب الذي لجأ  ا 

ذا ترّحلت عن قوم وقد قدروا .106  أ ال تفارقهم فالراحلون همُ  ا 

ليه    التعريض ابلرحيل  :الشاعر في هذا البيت هوأ سلوب العتاب الذي لجأ  ا 

 ال تس تقل بها الوخاذة الرسم أ رى النوى يقتضيني كل مرحلة .107

ليه    التعريض ابلرحيل  :الشاعر في هذا البيت هوأ سلوب العتاب الذي لجأ  ا 

 ليحدثن لمن وّدعتهم ندمُ  تركن ُضميرًا عن ميامننا لئن .100

ليه    التعريض ابلرحيل  :الشاعر في هذا البيت هوأ سلوب العتاب الذي لجأ  ا 

مُ  .104   .عاطفة ال لم والتحسر ومن بجسمي وحالي عنده سقم  واحر قلباه ممن قلبه ش بِّ

 فة الحبعاط وجداننا كل شىء بعدكم عدمُ         اي من يعز علينا أ ن نفارقهم  .110
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لى أ دبىي .111  وأ سمعت كلماتي من به صممُ   أ ان الذي نظر ال عمى ا 

 .لبيان تحقق المعنى وثبوته    عبر الشاعر عن اس تخدام الفعل الماضي )نظر، أ سمعت( 

  المثل: )استسمنت ذا ورم( يتوافق ومعنى البيت: .115

نْكَ  نَـَظراٍت  أُعيُذها  قـــَـةً  مِّ  َوَرمُ  ُمهُ شحْ  فيمن الّشْحمَ  تحَسبَ  أ نْ   صادِّ

  احترام العهود هو القيمة اال يجابية في قوله:  .113

َممُ        َوبَْينَنا لَْو َرَعْيتُـْم ذاَك َمعرِّفَةٌ   ّن الَمعارَِّف في أ ْهلِّ النُّهىى ذِّ  ا 

يصالها .119 يجاد عيب فيه، هي الفكرة التي أ راد ا    اس تحالة ا 

ُزكمْ    الله ما تَأ تُوَن َوالَكـَرمُ َويَـْكَرُه        كم تَْطلُبوَن لَنا َعْيًبا فُيعجِّ

       الكناية في قوله: .112

ُقهُ   يَمُ        لَْيَت الغَمام الذي عندي َصواعِّ ْنَدُه الّدِّ لــــى َمــْن عِّ  يُزيلُهُّن ا 

  كناية عن س يف الدولة. الغََمام: 

  كناية عن أ ذى س يف الدولة للشاعر. الصواعق: 

 عطاء س يف الدولة لغيره. الّديم: 

ُسمُ   وى يَقتَـضيني كلَّ َمْرَحلَةٍ أ رى النّ  .116  ال تَْستَـقِّـلُّ بها الـَوّخاَدُة الرُّ

 هو ما يدل عليه البيت تهديد الشاعر ابلرحيل 

ـــــهِّ  .117 الدِّ َمكاٌن ال َصديَق بِّ مُ   شرُّ البِّ ُب اال نسـاُن ما يَصِّ  الحكمة ابلبيت:  َوَشرُّ ما يَكسِّ

 عمال تلك التي تجلب العيب والمذّمة لصاحبها.أ سوأ  البالد مكان ال صديق فيه، وأ قبح ال    
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 الحساس ية( 9) 

  : صاحب درس الحساس ية الكاتباسم  .110

 د. معوض نصر   ج. أ مين أ حمد  .ب. نصر معوض   أ . أ حمد أ مين

  اسم الكتاب الذي أ خذ منه نص الحساس ية:  .114

   مرض العصر ب. الحساس ية   التّكنولوجيا الحيويّة لمنتجات اللبن الثّانويّةأ . 

 د. حساس ية الجسم ضد الغذاء    .الغذاء والوقاية من ال مراضج. 

 مرض يسبب تضيق في القصبات الهوائية هو:  .150

 د. ال بواغ  ج. الجيوب ال نفية  ب. الشعيرات الدموية  .أ . الربو القصبىي

 مجموعة خالاي من نفس المنشأ   .151

 د. ال غش ية المخاطية  ال نفيةج. الجيوب   ب. أ نسجة الجسم.  أ . ال جسام المضادة

 بروتينات تتواجد في الدم ال ضعاف ال جسام الغريبة:  .155

 .د. ال جسام المضادة   ج. ال بواغ  ب. الشعيرات الدموية  أ . اال غش ية المخاطية

 قنوات دقيقة تسمح للمواد الغذائية بتغذية الخالاي حولها:  .153

 د. ال بواغ  ب ال نفيةج. الجيو   ب. الشعيرات الدموية.  أ . الربو القصبىي

 خلية تكاثر الجنسي تنقل النبات من حالة الركود للنشاط .159

 د. ال بواغ.  ج. الجيوب ال نفية  ب. الشعيرات الدموية  أ . الربو القصبىي

  حساس ية اال نسان نحو نوع معين من الغذاء لوصول البروتينات من غير هضم .152

 د. ال بواغ  وب ال نفيةج. الجي  ب. التحسس الغذائي.  أ . التركيب الجيني

 المعلومات الوراثية التي يحملها كل كائن حي: .156

 د. ال بواغ  ج. الجيوب ال نفية  ب. التحسس الغذائي  أ . التركيب الجيني.

 تبطينات في الفم وال ذن وال نف تس تخدم في الهضم: .157

 د. ال بواغ  ج. الجيوب ال نفية.  ب. الشعيرات الدموية  التركيب الجينيأ . 

 ذر اللغوي لكلمة )مكتظ(الج .150

 د. كاظ   ج. اكتظ   ب. مكظ   .أ . كظظ
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 الجذر اللغوي لكلمة )االس تعداد( .154

 عّددد.     ج. سعد    ب. وعد   .أ . عدد

 :مفرد كلمة ال بواغ .130

 َ  د. ابغ    ج. بغو    ْوغـب. بُ    .ْوغـأ . ب

 الضبط الصحيح لحرف الشين في كلمة )تنشط(: .131

 د. سكون    سرةج. ك     ب. ضمة   أ . فتحة.

 (:الفطرايتالضبط الصحيح لحرف الفاء في كلمة ) .135

 د. سكون    ج. كسرة   . ب. ضمة   أ . فتحة

 (:الربويةالضبط الصحيح لحرف الباء في كلمة ) .133

 .د. سكون    ج. كسرة    ب. ضمة   أ . فتحة

 تزداد نس بة اال صابة ابلحساس ية عندما يكون: .139

   ال خوال والخاالت يعانون من الحساس ية.ب.   اس يةال عمام والعمات يعانون من الحسأ . 

 ال خوات يعانين من الحساس يةد.   ال خوة وال خوات يعانون من الحساس يةج. 

ْعدةنضبط حرف الميم والعين في كلمة )معدة(:  .132 دة و مِّ    َمعِّ

 معنى كلمة )وجيزة(: .136

 د. قريبة   ج. بعيدة   ب. طويلة   أ . قصيرة.

 صورة فنية: العبارة التي ورد فيها .137

    أ . الحساس ية مرض من أ مراض العصر الشائعة

 ا ن هذا النوع من الحساس ية هو معارك كيميائية.ب. 

 ج. يجب على المرأ ة أ ن تكون أ كثر حرًصا على وقاية نفسها من الحساس ية

لى الجهاز الهضمي والتنفسي مكانية وصول أ ي نوع من الجراثيم ا   د. ا 
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 تيجة:تحدث الحساس ية داخل الجسم ن  .130

لى المعدة دون امتصاص    أ . وصول البروتينات ا 

لى ال معاء دون امتصاص  .ب. وصول البروتينات ا 

لى الحلق دون امتصاصج.     وصول البروتينات ا 

لى االثني عشر دون امتصاصد.     وصول البروتينات ا 

 ما ينتج عن احتراق الوقود في السيارة.عوادم السيارات:  .931
   المزدحمة. المك تظة: 
شياء فوق بعضها.الّتكديس:  

أ
 جعل ال

  القصيرة. الوجيزة:  تواجهها. تتصدى لها: .941
ثر. التهّيج: 

أ
رض المسكونة. المعمورة:  حدة التا

أ
 ال

نسجة الجسم  .949
أ
، تحمل وظيفة محددةا

أ
 مجموعة خاليا مماثلة من نفس المنشا

عيرات الّدموية: .941  حولهاقنوات دقيقة تسمح للمواد الغذائية بتغذية الخاليا  الشُّ

نفية:  .943
أ
نفي عبر فتحاتالجيوب ال

أ
 فراغات مليئة بالهواء تتصل بالتجويف ال

جسام المضادة:  .944
أ
جسام الغريبةال

أ
ضعاف ال  بروتينات تتواجد  في الدم لإ

غشية المخاطية:  .941
أ
نف تستخدم في الهضمال

أ
ذن وال

أ
 تبطينات في الفم وال

 مرض يسبب تضيق في القصبات الهوائية.الربو القصبي:  .941

ب .941
أ
 لجنسي تنقل النبات من حالة الركود للنشاط مفردها َبْوغ، خلية تكاثر واغ:ال

 المعلومات الوراثية التي يحملها كل كائن حي.التركيب الجيني:  .941

نسان نحو نوع معين من الغذاء لوصول البروتينات من غير هضم: التحسس الغذائي .941  حساسية الإ

 ُجرثوم  مفرد كلمة جراثيم:  .911
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 نك ايوطني( سأ كتب ع 2)

 محمود فضيل التّل، ولد في اربد.    الشاعر: 

 . جدار االنتظار3    . نداء للغد الآتي 5  . أ غنيات الّصمت واالغتراب.  1 الّشعريّة: من دواوينه 

 ومنه أُخذ هذا النّص.. شراع الليل والّطوفان، 2  . هامش الّطريق. 9    

 أ مام تلبية نداء الوطن(:  كيف عبّر الشاعر عن معنى: )ال تقف العوائق .121

آتي  سفينة. وال طيرٍ  وال خيلٍ  بال ب. سأ رجع    والقََمرِّ  والّظلماءِّ  الّشْمسِّ  ُشعاّعِّ  في أ . سأ

آتي هْرُ  نهََضْت ُرابكَ  ُكلَّما ج. سأ َحنِّ  وال ْوجاعِّ  ال اّيمِّ  رِّْحلَةَ  د. وأ طوي    تسأ لُني الطُّ  والمِّ

  مه.ما يدل على أ ن الوطن ابعث للسرور ومخفف أ ل .125

آتي     أ . وأ طوي رحلة ال ايم وال وجاع والمحن. َّما ب. سأ هْرُ  نهََضْت ُرابكَ  ُكل  تسأ لُني الطُّ

آتي عُ     والقََمرِّ  والّظلماءِّ  الّشْمسِّ  ُشعاّعِّ  في ج. سأ بىى د. سأ ْرجِّ لُ  للرُّ  شْوقًا غُْربَتي طْوعًا وأ ْحمِّ

 والمحن وال وجاع ال اّيم رحلة داللة قول الشاعر: وأ طوي .123

لى الوطن بعد أ ن أ تعبته الغربة.أ .   ب. داللة على عودة الشاعر لوطنه في كل الظروف  داللة على قرار العودة ا 

 د. حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيلته وعقله  أ ن حّب الوطن ُمتبادل بين الشاعر ووطنه على ج. داللة

آتي في شعاع الشمس والّظلماءِّ  .129  والقََمرِّ  داللة قول الشاعر: سأ

لى الوطن بعد أ ن أ تعبته الغربةأ . دال  ب. داللة على عودة الشاعر لوطنه في كل الظروف.   لة على قرار العودة ا 

 د. حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيلته وعقله  أ ن حّب الوطن ُمتبادل بين الشاعر ووطنه على ج. داللة

 وتحملني أ حملها للحبّ  راية داللة قول الشاعر: أ رفع .122

لى الوطن بعد أ ن أ تعبته الغربةأ . داللة على قر   ب. داللة على عودة الشاعر لوطنه في كل الظروف   ار العودة ا 

 د. حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيلته وعقله  أ ن حّب الوطن ُمتبادل بين الشاعر ووطنه. على ج. داللة

 والّصور ال فكار في والوجدان داللة قول الشاعر: أ نت الّطيف .126

لى الوطن بعد أ ن أ تعبته الغربة أ . داللة على قرار  ب. داللة على عودة الشاعر لوطنه في كل الظروف   العودة ا 

 د. حضور الوطن في نفس الشاعر ومخيلته وعقله.  أ ن حّب الوطن ُمتبادل بين الشاعر ووطنه على ج. داللة

 القََدرِّ  لْحظة حتّى فيكَ  الكناية في قول الشاعر وأ حيا .127

 لحظة الموت.د.    لحظة السفرج.   ة العودةلحظب.    لحظة اللقاءأ . 
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 جمع كلمة )بِّشارة(  .في قول الشاعر: وأ نَت بِّشاَرُة الَخبَرِّ  .120

 د. بِّشارات   ج. بُشارات   ب. بَشائر.    أ . بُشر

   أ ردّن( اي الله جملة )حماك أ فادته الذي المعنى ما .124

 ب. شوقه لوطنه     لوطنه ابلحماية والرعاية. أ . الّدعاء

 د. مدى تعلق الشاعر بوطنه       الرفعة والسموج. 

 تسكنني القلب حنااي في ما داللة قول الشاعر وأ نّك .160

  للعرب االردنّ  قيادة على ب. داللة   مدى تعلق الشاعر بوطنه. على أ . داللة

  لده المتنوعةد. داللة على أ ن الشاعر يحب جغرافية ب  ال ردنّ  يقّدمها الّتي الحس نة الصفات كثرة على ج. داللة

 العرب راية ما داللة قول الشاعر رافع .161

  للعرب. االردنّ  قيادة على ب. داللة    مدى تعلق الشاعر بوطنه على أ . داللة

  د. داللة على أ ن الشاعر يحب جغرافية بلده المتنوعة  ال ردنّ  يقّدمها الّتي الحس نة الصفات كثرة على ج. داللة

 تُحصى ال ال سماء كل ما داللة قول الشاعر سّجلنا .165

  للعرب. االردنّ  قيادة على ب. داللة    مدى تعلق الشاعر بوطنه على أ . داللة

  د. داللة على أ ن الشاعر يحب جغرافية بلده المتنوعة ال ردّن. يقّدمها الّتي الحس نة الصفات كثرة على ج. داللة

بُّكَ  .163 ان في ما داللة قول الشاعر أُحِّ  وَصحراءَ  َسهاْل الدُّ

  للعرب. االردنّ  قيادة على ب. داللة    مدى تعلق الشاعر بوطنه على داللة أ .

  د. داللة على أ ن الشاعر يحب جغرافية بلده المتنوعة.  ال ردنّ  يقّدمها الّتي الحس نة الصفات كثرة على ج. داللة

 خالدة الحبّ  ما داللة قول الشاعر بذور .169

 قرار العودة على ب. داللة     أ . داللة شوق الشاعر لوطنه

  للوطن. الحب اس تمراريّة على د. داللة     ج. داللة على شدة انتماءه لوطنه

لى الوطن(العبارة )سأ كتب ك .162   ل ما أ هوى وما يحلو ا 

 .كل ما هو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه تدل على انتقاءهأ . 

 ب. تدل على أ ن ال ردن بلد خير مع قلة موارده

 ات الشاعر والوطن توحد بين ذج. تدل على ال 

 د. تدل على أ ن الشاعر ال تقف العوائق أ مامه في تلبية نداء الوطن
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آتي حالما تدعو بال خيل وال طير وال سفن( .166   العبارة )سأ

 تدل على انتقاءه كل ما هو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه.أ . 

 ب. تدل على أ ن ال ردن بلد خير مع قلة موارده

 ات الشاعر والوطن دل على التوحد بين ذج. ت

 د. تدل على أ ن الشاعر ال تقف العوائق أ مامه في تلبية نداء الوطن.

آتي في رايح الليل ا عصارا( .167   العبارة )سأ

لى وطنه.    تدل على عمق ارتباط الشاعر بوطنهأ .   ب. تدل على لهفة الشاعر في العودة ا 

 تبادل بين الشاعر ووطنهالحب الم د.     ج. تدل على أ ن الشاعر قريب بعيد من وطنه

  منبع الشعور : الوجدان المثل والمساوي.: النظير   ُيبعد يبّدد: معنى كلمة:  .911
 الفوز : الّظفر الحركة والضطراب.: الخفقة تسامرني وتجالسني.: تنادمني    
طياف.: الطيف    

أ
   الخيال، وما يراه النائم، وجمعها ا

 الحّد : الحدود السيرة: الّسير  حنة.م  : المحن  الربوة: الربى  مفرد .911

لى الوطن(العبارة .911 هوى وما يحلو اإ
أ
ك تب كل ما ا

أ
  )سا

  كل ما هو جميل من الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه اءهتدل على انتق 

نك البشرى وكل الخير للبشر(  .919
أ
ذكر ا

أ
 العبارة )سا

ردن بلد خير مع قلة موارده 
أ
ن ال

أ
 تدل على ا

تي ح .911
 
  الما تدعو بال خيل ول طير ول سفن(العبارة )سا

ن الشاعر ل 
أ
مامه في تلبية نداء الوطن تدل على ا

أ
 تقف العوائق ا

نا(: .913
أ
نت ا

أ
حيا فيك حتى لحظة القدر( و )ا

أ
هوى سواك مًدى وا

أ
بقى فيك ل ا

أ
  العبارة )سا

  .والوطن الشاعر ات تدل على التوحد بين ذ 

عصارا(  .914 تي في رياح الليل اإ
 
 العبارة )سا

لى وطنهتدل     على لهفة الشاعر في العودة اإ

ردن(  .911
أ
نت الحب يا ا

أ
فكار والصور( و )ا

أ
نت الطيف والوجدان في ال

أ
 العبارة )ا

 تدل على عمق ارتباط الشاعر بوطنه 

 والسير( العبارة: )يا وطنا تنامى في محبتنا مع التاريخ والبنيان  .911
ردن مبعث للفخر والعتزاز في ماضيه وحاضره تدل 

أ
ن ال

أ
 على ا
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سماء ل تحصى(  .911
أ
 يشير الشاعر بقوله )فسجلنا لك ال

ردن  
أ
لى عدد من الصفات والفضائل التي يمتاز بها ال  اإ

 العبارة )كما روحي تنادمني، كما ظلي تسير معي( .911
ن الشاعر قريب بعيد من وطنه في الوقت نفسه  

أ
 تدل على ا

  المثال على التكرار في المعاني: .911
سكنها 

أ
ردن ا

أ
نت الدار يا ا

أ
ت سكنا سواك سواك يا وطني(وتسكنني( ) )فا

أ
 فروحي ما را

 التوحد بين الذات والوطن .911
نا(  

أ
نت ا

أ
حيا فيك، ا

أ
بقى فيك، ا

أ
   )سا

 : (الرايات)القيم الوطنية السامية التي تحملها لفظة  .919
 الستقالل والرفعة والشرف والكرامة والنصر والهوية الوطنية 

نك في حنايا القلب تسكنني( .911
أ
 دللة )ا

 تعلق الشاعر بوطنه.مدى   

تي في شعاع الشمس والظلماء والقمر( .913
 
 دللة: )سا

لى وطنه في كل الظروف.    عودة الشاعر اإ

حملها وتحملني( .914
أ
رفع راية للحب ا

أ
 دللة: )وا

 الحب المتبادل بين الشاعر ووطنه.  

 الغرض من تكرار )ل( في قول الشاعر: )بال خيل ول طير ول سفن( .911
كيد النفي بمعنى ع  

أ
لى وطنه متحققةتا  ودة الشاعر اإ

بقى(  .911
أ
جعل، سا

أ
تي، سا

 
 الغرض من استخدام السين في: )سا

نجاز هذه تدل على المستقبل القريب  فعال بمعنى تحقق اإ
أ
 .ال
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 ( النهضة العربية المتجّددة6)

 وتحّدايته( وضح داللة ما خط تحته:روح العصر  )في محاولة استيعاب .107

لى النهضة والرقي  في مواجهة ال خطار المحيقة أ . أ همية التّمّسك ابال سالم  ب. رسالة اال سالم السمحة تدعو ا 

 د. ما يُميّز عصران الحالي.        ج. الصورة الحقيقية السمحة للدين

لى مس تقبل -طيّب الله ثراه -)فكانت هذه مطالب أ ّمٍة حملها جّدي الشريف الحسين بن علي  .100 وهو يرنو مع أ بنائها ا 

 لمة )يرنو( كما وردت في النص:معنى ك مشرق(

 د. ترفض  ج. أ عطت   ب. يديم النظر.   أ . انكشفت

)كما تجلّت النظرة البعيدة نحو المس تقبل في هذه النهضة المباركة وهي تشق طريق العمل من أ جل الحريّة والهويّة  .104

 الضبط الصحيح لحرف الهاء في كلمة )الهوية(: القوميّة(

 د. السكون  ج. الضمة.   ب. الكسرة   أ . الفتحة

 )وبعد مرور ما يقارب المئة عام على هذه الّدعوة( المقصود )ابلدعوة(:  .140

 د. تطبيق نظام الشورى   ج. رسالة عمان ب. رسالة اال سالم السمحة أ . الثورة العربية الكبرى.

 معنى كلمة صنوان في جملة: )أ نَّ اال سالم والتقّدم صْنوان ال يفترقان(:  .141

 د. المنفرد  ج. التّمّسك   ب. المخالف  نظير.أ . المثل وال 

 وهنا أ قول: ال يعدَّ التّاريخ سيرورة سرديّة. معنى كلمة )سيرورة(: .145

 د. االمتداد واالس تمرار. ج. التفكير في الممكن  ب. التعددية الثقافية  أ . التمسك الثقافي

لى مس تقبل يتحقّق فيه اال صالح المنشود، ويتّم  .143  فيه تفكيك االستبداد( المقصود ابالستبداد هو:)الذي كان يتطلّع ا 

 د. القيود والحدود ج. التعددية الفكرية  ب. التعددية الثقافية أ . االنفراد ابلرأ ي.

لى الحريّة والتغيير سليمان البس تاني(. التواقين مفردها التّواق وتعني: .149  )وكان من أ بناء ال ّمة التّواقين ا 

لى التغيير لى التغييرب. المنف أ . المسرع ا  لى التغيير. ج. المتأ خر عن التغيير  رد ا   د. النازع ا 

 )التنوّع الثّقافي من أ هم مصادر قوة الشعوب( العبارة التي تشير لذلك. .142

لى العيش المشترك.  ب. التساهل والتيسير في التعامل مع الآخرين  أ . التنوّع من مكامن القّوة، ل نّه يقود ا 

لى تحقيق ال من للجميعج. التمسك ابلقيَم اال نسانيّ   د. التجّدد في مختلف الميادين ة المشتركة يؤّدي ا 
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نن( وفق ورودها ابلس ياق: .146 نَن الكونيّة التي قام على أ ساسها الوجود( معنى كلمة )السُّ  )االختالف أ حد السُّ

 ب. ما أ ودعه الله في الكون من أ س باب وقوانين.    أ . التغييرات التي أ وجدها اال نسان

 د. العقل المنفتح على االخر بخبراته المختلفة    عراق المختلفة المتباينةج. ال  

ّن التمّسك ابس تقاللنا الثقافّي يعيد  .147  (تجديد العقل العربىّي المنفتح على الآَخر)وضح داللة ما خط تحته في العبارة: ا 

 ب. البعد عن التعددية الثقافية   أ . تفشي التعصب للطائفية أ و العقيدة

 د. البعد عن التعّصب، وتقبّل الآخر، واالنفتاح.  ساهل والتيسير في التعامل مع الآخرينج. الت 

 )ال تنبى  ا ال ابلمزيد من المعاانة اال نسانيّة واالنتهاك السافر لحقوق اال نسان( معنى كلمة )السافر(: .140

 د. المتوقع  ج. الضروري   ب. المطلوب  أ . الواضح. 

 الجذر اللغوي لكلمة )التشرذم( .144

 د. رذم  ج. شرذم.   ب. تشرذم   أ . شرم 

نَّ اال رادة العربيّة الحّرة المسؤولة ال تنفصل عن تغليب العقل والحكمة( ل نها: .500  )ا 

 ب. تركز على المشتركات العالمية واال قليمية   أ . تدعم التعاون والتتكامل بين دول اال قليم

لى العقل وتعتمد عليه.  الحقيقي للتطرف د. تكشف الوجه   ج. ل نها تركن ا 

لى: .501  )ضرورة التمسك ابلقيم اال نسانية المشتركة للبشر على اختالف أ جناسهم وطوائفهم وأ صولهم( يؤدي ا 

   ب. كشف الوجه الحقيقي للتطرف     أ . تحقيق ال من للجميع

 د. جميع ما ذكر.    ج. حمل أ ولوايتنا وتحديد معالمها 

 )داللة: كشف الوجه الحقيقي للتطرف(: .505

آخر.أ . ا     ب. استبدال التطرف بوجه جديد ال ينكشف ظهار حقيقة التطرف الذي يتستر وراء رداء أ

 د. ا دراك ما لدينا من ميراث حضاري وتراث س ياسي   ج. دعم التعاون والتكامل بين الدول

مسلمين؛ نقف )لقد أ راد الله تعالى لشهر رمضان المبارك أ ن يكون شهَر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق للصالت بين ال  .503

 عند عظاته وعِّبَره( مفرد كلمة )عظاته(:

ظة.   أ . وعظ   د. موعظة  ج. مواعظ   ب. عِّ

 معنى الكلمات الآتية: .509

ثْل والنظير.صْنوان   )شرذم( التّفرق التّشرذم: االمتداد واالس تمرار.       سيرورة  )صْنو( المِّ

هاب     القمة، العلو. :أ وج  ر.)رنو( يديم النظيرنو   : الخوف المرضي.الرُّ
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    االنفراد ابلرأ ي من غيرمشورة. االستبداد 

لى التغيير. التواقين    مفردها التّواق، وهو النازع ا 

نّة، وهي ما أ ودعه الله في الكون من أ س باب وقوانين. السنن   مفردها س ُ

 : أ قّدم.أ زجي  : المكشوف الواضح.السافر 

  ر:و جذ .502

 (شوهالتّشويه) ( ورث)ميراث (حفو(   نحتفي )جلوتجلّت) (وعباستيعاب ) (وليأ ولَت ) 

لى مس تقبل مشرق ل ّمتنا العربيّة(: .506  داللة )وهو يرنو مع أ بنائها ا 

 وحدة الرؤية عند الشريف الحسين وأ بناء ال مة بمس تقبل زاهر.  

 )وصف سمّو ال مير الحسن النهضة ابلمباركة(.  .507

لى االس تقالل ل نها زرعت بذور الخير في نفس كّل عربىّي صادق في   ...انتمائه لوطنه، يسعى ا 

 )التّسامح للجميع( تعني: .500

 التساهل والتيسير في التعامل مع الآخرين، وتقبّلهم، على اختالف أ داينهم أ و أ جناسهم أ و أ صولهم  

 اال سالم والتقدم صنوان ال يفترقان. .504

لى التقّدم في تنوير ال ذهان البشرية برسالة اال سالم ال   لى النهضة والرقّي اال نسانّي اال سالم يدعو ا  ّسمحة التي تدعو ا 

 ومواجهة ال خطار. 
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 الكلمة الحلوة( 7)

ليه نص )الكلمة الحلوة( لمحمد النقاش: .510  نوع الفن ال دبىي الذي ينتمي ا 

 د. رسالة   ج. مقالة.  ب. خاطرة   أ . قصة

 اسم الكتاب الذي أ خذ منه نص )الكلمة الحلوة( لمحمد النقاش: .511

 د. من أ قوال الشاهد ال خير  ج. مواليد ال رق. ب. عندما تش يخ الذئاب رجل خالي الذهنأ . 

   سمعتها تقول وصوتها يختنق ابلبكاء. ما داللة:  .515

  ب. تجربتها جعلتها تتكلّم كالحكماء    أ . شّدة الضيق والحزن.

 ضطربتد. الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة، فثارت وا    ج. العمل طوال اليوم

   تكلّمت الخادمة ال ميّة بلغة فيلسوف ما داللة:  .513

  ب. تجربتها جعلتها تتكلّم كالحكماء.    أ . شّدة الضيق والحزن

 د. الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة، فثارت واضطربت    ج. العمل طوال اليوم

 نعمل سحابة النّهار وبعض الليل ما داللة:  .519

 تجربتها جعلتها تتكلّم كالحكماء ب.    أ . شّدة الضيق والحزن

 د. الخادمة لم تعد تحتمل هذه المعاملة، فثارت واضطربت    ج. العمل طوال اليوم.

 فتفّجر البركان، بركان اال نسانية ما داللة:  .512

 ب. تجربتها جعلتها تتكلّم كالحكماء    أ . شّدة الضيق والحزن

 هذه المعاملة، فثارت واضطربت.د. الخادمة لم تعد تحتمل     ج. العمل طوال اليوم

 الضبط الصحيح لحرف الحاء في كلمة )الحلوة( .516

     د. السكون  ج. الفتحة  ب. الضمة.  أ . الكسرة

 الجذر اللغوي لكمة )الّطمأ نينة( .517

 د. طنن  ج. طأ نن  ب. طمأ ن.   أ . طمن

  ."الجيبيّْنِّ  محلّ  حاّل  القلبين "وأ نّ  :الكاتب بقول المقصود ما .510

 ب. الكلمة الحلوة عطاء وليست وواجب  .الماديّة العالقة على تطغى اال نسانية أ . العالقة

نه يعتاده    ج. ال ثر اال يجابىي للكلمة الحلوة ذا عّود المرء نفسه ممارسة فعل ما، فا   د. ا 
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   (فتنقر على وتر من أ واتر قلوبناداللة جملة: ) .514

 لكلمة الحلوة عطاء وليست وواجبب. ا  الماديّة العالقة على تطغى اال نسانية أ . العالقة

نه يعتاده   ج. ال ثر اال يجابىي للكلمة الحلوة الطيبة. ذا عّود المرء نفسه ممارسة فعل ما، فا   د. ا 

 واحدة من الجمل الآتية تفيد الدعاء .550

  ب. عوض الله عليك.      أ . أ شكرك

 د. تنقر على وتر من أ واتر قلوبنا    ج. يكون لها صداها المس تحب

 د بقول الكاتب: )بمزاولة الحدادة تصبح حّداًدا(المقصو  .551

 ب. الكلمة الحلوة عطاء وليست وواجب  الماديّة العالقة على تطغى اال نسانية أ . العالقة

نه يعتاده   ج. ال ثر اال يجابىي للكلمة الحلوة الطيبة ذا عّود المرء نفسه ممارسة فعل ما، فا   د. ا 

 معاني: .555

  : يخالطها بهايشو     : المطر الشديد. الوابل 

 : الخالص لم يختلط بغيره.الّصرف    بأ مرك: تُنفّذه. تصدع 

ثل والنظير.    : صفات مفردها مزية.مزااي      أَنَْداٌد مفردها النِّّد، أَْي المِّ

ْجر.  االنتهار   : الباطل الرديء من الشيءالّزيف    : الزَّ

 المقصود: أ ثرها.الّصدى: رجع الصوت، و    المس تحب(  صداها)الكلمة لها  .553

 ر: و جذ .559

 (أ لفال لفة) ( رصص/ رّص تُرّص) (وحياال يحاء)  (طمأ نطمأ نينة) (فلسففيلسوف) 

ـــض / يـعـَجــز  الضبط الصحيح لعين الفعلين )يقبض/ يعجز( .552  يـقـبِّ

 يـُشـدّ   فاء الفعل )يشّد(لالضبط الصحيح  .556

   افتتح الكاتب مقالته بحادثة )قصة( وبنى عليها النص.علل  .557

 تشويقًا للقارئ وتأ ثيرًا به 

نها حياة ال تُطاق( داللة  .550  تكرار عبارة )ا 

 تأ كيد أ ّن هذه المعاملة لم تعد تُْحتَمل، وقد تجاوزت الحّد. 

 المقصود )الكلمات الّطيبة تصدر عن النّفس، وتصقلها في الوقت ذاته( .554

نما في نفسه أ يضًا.    الكالم الطيّب اليبّث السرور في متلقيه فقط وا 
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 رسالة من ابب العامود( 0)

 الشاعر: حيدر محمود

ه العذب وأ سلوبه الّرش يق. ُعرِّف ، وبحّسِّ ه الوطنيّةِّ  بقصائدِّ

 . شـجر الّدفلى على النّهر يغني.1 : دواوينه

 . من أ قوال الّشاهد ال خير.5  

  ومنه أ خذت هذه القصيدة.. عباءات الفرح ال خضر 3  

 مناس بة القصيدة: ما  .530

صيدة بين يدي جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل في احتفال للقوات المسلّحة ال ردنيّة )الجيش أ لقى هذه الق  

 العربىّي( بمناس بة ذكرى اال سراء والمعراج. 

يـاُب والـَمـح  يـا حبيَب الُقـدسِّ اندتْـَك القِّباُب  .531  المقصود بـ )حبيب القدس( اريُب فَقَْد طـاَل الغِّ

   ب. الملك عبد الله ال ول  ن عليأ . الشريف الحسين ب 

 د. الملك عبد الله الثاني  ج. الملك الحسين بن طالل. 

يـاُب   يـا حبيَب الُقـدسِّ اندتْـَك القِّباُب  .535  داللة القباب والمحاريب والـَمـحاريُب فَقَْد طـاَل الغِّ

 د. جميع ما ذكر  ج. داللة وطنية   ب. داللة قومية  أ . داللة دينية. 

نـّ  .533 كَ    ها قُــّرُة َعـْيـنَـْيـَك وفيا  ـضـاُب  زنْـدِّ  في )زندك( (ز)ضبط حرف  الَوْشُم وللَكـّف الـخِّ

 د. السكون   ج. الكسرة  ب. الضمة  أ . الفتحة. 

نّـها قُــّرُة َعـْيـنَـْيـَك وفي .539 ـضـاُب   ا  َك الَوْشُم وللَكـّف الـخِّ نها قّرة عينيك(  زنْـدِّ  داللة قوله )ا 

 د. القوة ج. مبعث السرور والرضا.  ب. العلم شرف والرفعةأ . ال  

 المقصود ابل حباء  شـبـاُب -بْعدُ -قََطُعـوُه والـهـوى ّباُء َعـلى الَعـهــْـدِّ الذي وال حـ  .532

 د. ال ردنيون   ج. أ هل القدس.  ب. الهاشميون أ . أ بناء ال مة العربية 

ْم َرْسمُ  .536  داللة س يف وكتاب  اْسُمَك سْيـٌف وكتـــاُب  رايـٌة و  ـَك الـغالي على أ هدابِّهِـّ

 د. القوة والحنكة.  ج. البقاء على العهد ب. التضحية والفداء  أ . الوفاء واالنتماء 

 داللة أ سرج المهر    أَْسرِّجِّ الـُمــهْــَر يُـطاوِّعْك الّركـاُب            َوُهُم ال ْهـُل فَيـا فارَِّسهُـْم  .537

 د. التضحية والفداء  ج. البقاء على العهد ب. الوفاء واالنتماء .أ . الفروس ية والقيادة 
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ْر َخـلْـفَك بحـٌر هائجٌ  .530 ـضاُب   ويــَـسِّ  داللة أ مواج غضاب    يَْفتَدي ال قصى وأ مواٌج غِّ

 د. التضحية والفداء  ج. الصهاينة ب. ال مواج العالية  أ . جمع كبير اثئر. 

مْ  .534 ن أ نفاسهِـّ  داللة وردة فاحت    فاحت وكم جاَد َسـحاُب  وردةٌ  كم على الّساحاتِّ مِّ

 د. الوردة الحقيقية  ج. النجم المضيء  ب. الشهيد.  أ . الرائحة الطيبة 

البيت الذي يتوافق مع البيت   بكــــــّل يد مضــّرجة يدّق     الحمـــــــــــــراء ابب   وللــــــحريّة  .590

 السابق

مْ أ .   ن أ نفاسهِـّ  وردةٌ فاحت وكم جاَد َسـحاُب   كم على الّساحاتِّ مِّ

 أَْسرِّجِّ الـُمــهْــَر يُـطاوِّعْك الّركـاُب            فَيـا فارَِّسهُـْم  ب. َوُهُم ال ْهـلُ  

ْر َخـلْـفَك بحـٌر هائجٌ ج.   ـضاُب   ويــَـسِّ  يَْفتَدي ال قصى وأ مواٌج غِّ

ن يَـٍد     ـــهـاب. ُحــــّرة َدقَّت وكم شعَّ   د. وعلى اببِّ الُعلى كم مِّ  شِّ

ــــًدى .591 ـْمـر أ عـراُس فِّ هـاُب   والجباُه السُّ ــن َسـنا المجـــدِّ ا  مر  وعليها مِّ  داللة الجباه السُّ

 د. الفلسطينيون  ج. اليهود  ب. أ هل القدس  أ . الجيش العربىي. 

ـــْمُر للجـنَّـــفالجباُه   ا ن يَكـــْن ابُب الُبطـــــوالت دًما .595 مر داللة ةِّ بـاُب السُّ  )تكرار( الجباه السُّ

   داللة على تأ كيد عالقة المحبّة التي تربط جاللته ابلقدسأ .  

لى الدفاع عنهاب. مكانة القدس عند الملك الحسين    وسعيه ا 

     ج. حرصه على توحيد العرب من أ جلها. 

 د. تأ كيد دور الجيش العربىي وتضحياته على أ رض فلسطين. 

ـنْ اي حبيَب الُقْدسِّ ما للُقـ .593  داللة )تكرار( اي حبيب القدس ـاُح يَـبـــَـاُب قِّــــٌذ ا الَّك فالسّ ُمنْـــ  ْدسِّ مِّ

   داللة على تأ كيد عالقة المحبّة التي تربط جاللته ابلقدس.أ .  

لى الدفاع عنهاب. مكانة القدس عند الملك الحسين    وسعيه ا 

     ج. حرصه على توحيد العرب من أ جلها. 

 الجيش العربىي وتضحياته على أ رض فلسطيند. تأ كيد دور  

لى غياب الوحدة العربية، هو: .599  البيت الذي يشير ا 

ـنْ اي حبيَب الُقْدسِّ ما للقُ أ .    اُب اُح يَـبـــَـقِّــــٌذ ا الَّك فالّسـُمنْـــ ـْدسِّ مِّ

ــــــْلُء المـدى  ـساُب.  ب. المالييُن التي مِّ  ما لها في نََظرِّ الغازي حِّ
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ـضاُب   ْر َخـلْـفَك بحـٌر هائجٌ ويــَـسِّ ج.    يَْفتَدي ال قصى وأ مواٌج غِّ

ــ اي حـ  .592  المقصود ابلّرِّحاُب  سوف تَلْـــــــــــقاان ونلقاها الّرِّحـاُب   ها بيَب القدسِّ اي بيَرقَـــــ

 د. المرجع ج. ال رض الواسعة.  شدةب. البالء وال   أ . العلم الكبير 

آُب   جــــتمٌع وغــــــًدا َشـْمــــــُل الحمى م  .596 آب وغـــــًدا للمســجـدِّ ال قــصى مـأ  المقصود ابلمأ

 د. المرجع. ج. ال رض الواسعة  ب. البالء والشدة  أ . العلم الكبير 

 معاني: .597

ضاب  نّاء ونحوهالخِّ  : ما يُْخَضب ويُتَلّون به من حِّ

 : حلقة من حديد تُعلّق في السرج يضع فيها الفارس قدمه.الّركاب 

عاب  عب: وهو : مفردها،الّشِّ  جبلين. بين انفراج الّشِّ

لْداال هاب   : الجِّ

 : ال رض الخالية.اليَـباب 

 : مفردها الّرْحبة، وهي ال رض الواسعة.الّرحاب 

 العواطف: .590

 )القباب، المحاريب، المسجد ال قصى(  العاطفة الدينية: 

 )هم ال هل، ُمنقذ، هم ال بطال(  العاطفة الوطنية: 

 )غير ذلك( ة:العاطفة القومي 

 مفرد الكلمات الآتية: .594

 الرحبةالرحاب:   الجباه: الجبهة الشعاب: الشعب  الرابية الروابىي:  

 جمع الكلمات االتية: .520

حن     البيرق: جمعها بيارق صدى: جمعها أ صداء المحنة: جمعها مِّ
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 رسم القلب( 4)

ليه النص؟  قصة قصيرة  نوع الفن ال دبىي الذي ينتمي ا 

  ال انجي: جمالقاص

لى بلحارث. 1: رواايتــــــــــــــــه  ( عندما تش يخ الذئاب.3  ( مخلفات الزوابع ال خيرة.5 ( الطريق ا 

 أ خذت منها القّصة( ما جـرى يـوم الخميس. 3 ( رجــــــل بال تفاصيـل. 5  ( رجــــل خـالي الذهن.1: مجموعاته القصصيّة

 سم القلب( من:اس توحى القاص جمال انجي عنوان قصته )ر  .521

 ب. رسومات تش به رسم القلب كانت تمل  جدران غرفته القلب الذي أ صاب صديقه المقرب أ . مرض 

 ج. شكل النبتة التي أ هداها له صديقه وتش به رسم القلب. ة الهدية التي أ هداها له صديقهج. شكل علب 

 الضبط الصحيح لكلمة )وحدتي( أ عرُف لماذا ضاَق صْدري بتلَك النبتةِّ التي تَحّدْت وحدتي واقتحمْت حياتي. .525

 د. ُوُحدتي  ج. ُوْحدتي  ب. وِّْحدتي  أ . َوْحدتي. 

 داللة على:   .تُحْملق في سقف الغرفة القاتم .523

 ب. سوء ال وضاع المادية.    أ . ارتفاع سقف الغرفة 

 د. ذكرايت القاص الكثيرة    ية الجيدةج. ال ضاع الماد 

 داللة على:  .ال خاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي .529

 د. التقّدم في السّن.  ج. المرض الذي أ صابه  ب. صغر س نه  أ . كثرة التفكير 

َرٍة مثَل التماثيلِّ النحاس يّةِّ أ و البالستيكيّةِّ  .522 لى مجّردِّ نبتٍة ُمَسمَّ رة( تعني:كلمة )ُمسَ   ما الذي يجذبني ا   مَّ

 د. ميّتة   ج. جميلة  ب. حمقاء   أ . اثبتة. 

ن طبعي، فأ ان ال أ كاُد أ رخي شفت .526 ّن االبتساَم ليس مِّ  داللة )ال أ رخي شفتي( ّي أ ماَم أ كثرِّ ال مورِّ طرافًة.ا 

 د. الضحك بصوت مرتفع  ج. العبوس والتجهم. ب. اال بتسام الدائم أ . الفرح والسرور 

...لحظةِّ رأ يتُ في تلَك ال .527  الجذر اللغوي لكلمة )تشرئب( ها تشرئِّبُّ

 د. شرأ ب.   ج. تشرب  ب. شربب   أ . شرب 

ّن المساحَة المتبقيَّة من الجدار حتّى النافذةِّ ال تس توعُب نمّوها وامتداَدها، فهىي  .520  .َمل ى ابلُصَورِّ ثّم ا 

 :داللة ماتحته خط 

ّ   أ . ضيق المساحة .524  ذكرايت الكاتب الكثيرة.د.    ج. ضخامة النبتة ساع المساحةب. ات
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 معنى كلمة )نّز( مكانِّ الكسرِّ لّطَخ يدي... والسائُل الذي نزَّ من .560

 د. امتل    ج. جّف   ب. قطر وسال.   أ . ارتفع 

 بم يوحي اس تخدام لفظة )عنكبوت( أ غصانها التي اسوّدت وبدت مثل أ ذرع لعنكبوت خرافّي يتشبّث بجدار" .561

 د. التشبث ابلحياة والمقاومة.  ج. الندم  المجهول ب. الخوف من قات القاصأ . كثرة عال 

ليه حيَن سقطَ العنكبوُت في .565  داللة لفظة )سقط العنكبوت( سكونِّ تلَك الليلةِّ من أ اّير؟ لماذا اش تقُت ا 

 د. موت النبتة. ج. انتهاء عالقته مع صديقه  ب. تجديد عالقته مع صديقه  أ . نمو النبتة 

 معنى كلمة )دهمتني(  محٌة، غيُر مفهومٍة برؤيةِّ ذلَك الصديقِّ )ُحس ني(أ ّما أ ان فقد دهمتني رغبٌة جا .563

 د. شدة الحزن ج. فاجأ تني.   دة الكره والبغضب. ش  أ . شدة الشوق 

 معاني كلمات:  .569

َر وس ئَِّم.          ضاق صدري:  رة : الُبغض، الخصومة.   الَعداء ضجِّ  : اثبتة     ُمَسمَّ

 : تمّد عنقها لتنظر      تشرئبّ   تقاطيع: مالمح       نظر(   : تنظر بشّدة )تدقق ال تُحملق 

م الفم.افترّ    : ابتسم وبدت أ س نانه التي في ُمقدَّ

ّ ال لوان تس تعمل الصفات الآتية:ورد في النّص عبارة )خضراء اينعة(، واليانع: صفة للون ال خضر .562  . بيّن ل يِّ

 ال حمر(    الصافي )ال زرق(         الحالك )ال سود( الفاقع )ال صفر(    الناصع )ال بيض(    القاني ) 

لى جملة من الحقائق العلمية المتعلّقة ابلنبات، وّضحها. .566    أ شار القاّص ا 

لى الّضوء، والرّي، والتسميد، وتنظيف ال وراق، تجنب نقلها من مكان لآخر.   تحتاج ا 

يجابىّي واضح نحو النبتة مع تطّور أ حد .567  اث القصة: بيّن مالمحه.بدا على القاّص تحّول ا 

 فُوّجِّ  بشفتيه تفتران عن ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة. 

 أ خذ يرقب نموها الّسريع كّل يومن كيف تتفتّح أ وراقها الجديدة... 

 لوى عنقها برفق انحية الباب. 

آخر، لماذا أ صّر ك .560  ّل منهما على رأ يه؟أ راد القاّص أ ن تسير النبتة في طريق، وأ رادت النبتة أ ن تسير في طريق أ

: أ راد لها أ ن تتوّجه نحو الباب ل ّن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة ال تس توعب نمّوها وامتدادها، القاص 

 مل ى ابلّصور وكأ نّه ال يريدها داخل بيته، ويريدها أ ن تنمو خارجه، أ و أ ن ترحل عنه. فهىي 

 وء والهواء، وكأ نها تريد البقاء والحياة.: أ رادت التوّجه نحو النافذة: حيث الضالنبتة 
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 العربية بين ماضيها وحاضرها( 10)

 علي الجارم  الشاعر: 

 )الُمجمل( و )الُمفّصل( و )النحو الواضح( و )البالغة الواضحة( شارك في تأ ليف: 

 م1439أ لقاها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللغة العربيّة المصري عام  مناس بة القصيدة: 

 مئة بيت.  عدد أ بياتها: 

       َت بأ ْمـداحِّ ابنةِّ الَعــَربِّ َهاّل َشَدوْ  ماذا َطحا بَِّك اي صنّاَجـَة ال َدبِّ        .564

 اللفظة التي تعتبر كناية عن اللغة العربية 

 د. ابنة العرب.  ج. أ مداح   ب. صناجة ال دب  أ . طحا بك

   َهاّل َشَدْوَت بأ ْمـداحِّ ابنةِّ الَعــَربِّ   ماذا َطحا بَِّك اي صنّاَجـَة ال َدبِّ       .570

 صناجة ال دب لقب لـ 

 د. اللغة المحكية  ج. اللغة العربية ب. الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس أ . الشاعر على الجارم.

     َت بأ ْمـداحِّ ابنةِّ الَعــَربِّ َهاّل َشَدوْ  ماذا َطحا بَِّك اي صنّاَجـَة ال َدبِّ        .571

ليه االس تفهامالمعنى البال   غي الذي خرج ا 

 د. االس تعطاف  ج. االستنكار   ب. التعجب.   أ . النفي

   فَبِّتَّ تَْنُفـُخ بَيَن الهَــــــّمِّ والَوَصـبِّ  أ َطاَر نوَمَك أ حـداٌث َوَجْمَت لها        .575

 الذي أ قلق الشاعر وأ طار النوم من عينيه هو

لي  د. السكوت  ج. الحزن ب. المرض والتعب ه حال العربية.أ . ما أ لت ا 

ـْـــــــدى ما بََعثَْت بـهِّ        .573 يّـُة أ ن َربِّ  والَيْعُربِّ َن الطَّ َن الُحْزنِّ أ و َشْدًوا مِّ   َشْجًوا مِّ

 :اللفظة التي تعتبر كناية عن اللغة العربية 

 د. الشدو  ج. الشجو   ب. الوجوم  أ . اليعربية.

آن والبيان والفصاحة:البيت الذي يدل على أ ن اللغة العربية لغة الق .579  رأ

ـْـــــــدى ما بََعثَْت بـهِّ        َربِّ  أ . والَيْعُربِّيّـُة أ ن َن الطَّ َن الُحْزنِّ أ و َشْدًوا مِّ  َشْجًوا مِّ

َن اللـّهِّ أ ْحيَْت كلَّ انزعـٍة       . ب. ُروٌح مِّ لَـبِّ آتْت ُكـلَّ ُمطَّ َن البيـانِّ وأ  مِّ

ُظهـ حراءِّ يُوقِّ نَى بأ خبيةِّ الصَّ هُبِّ  ا        ج. َوس ْ َن الشُّ مسِّ أ و َهْمٌس مِّ َن الشَّ  َوْحٌي مِّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَلَـٌم       قَـبِّ  د. هنا تَُخطُّ ثْلِّـهِّ في َمدى ال ْدهـارِّ والحِّ  بِّمِّ
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لى موطن اللغة العربية .572  البيت الذي يشير ا 

ـْـــــــدى ما بََعثَْت بـهِّ        نَ  أ . والَيْعُربِّيّـُة أ ن َربِّ  َشْجًوا مِّ َن الطَّ  الُحْزنِّ أ و َشْدًوا مِّ

َن اللـّهِّ أ ْحيَْت كلَّ انزعـٍة       لَـبِّ  ب. ُروٌح مِّ آتْت ُكـلَّ ُمطَّ َن البيـانِّ وأ  مِّ

ُظهـا         حراءِّ يُوقِّ نَى بأ خبيةِّ الصَّ . ج. َوس ْ هُبِّ َن الشُّ مسِّ أ و َهْمٌس مِّ َن الشَّ  َوْحٌي مِّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَ  قَـبِّ  لَـٌم      د. هنا تَُخطُّ ثْلِّـهِّ في َمدى ال ْدهـارِّ والحِّ  بِّمِّ

 البيت الذي يقارب في المعنى: )فالن ال يُفّرق بين الغث والسمين( .576

ـْـــــــدى ما بََعثَْت بـهِّ        َربِّ  أ . والَيْعُربِّيّـُة أ ن َن الطَّ َن الُحْزنِّ أ و َشْدًوا مِّ  َشْجًوا مِّ

نْتِّ قَُريْـٍش ثُمّ  . حاَربَهـا       ب. أ ْزَرى بِّبِّ ِّ والغَـَربِّ ُق بَيَْن النَّْبـع  َمْن ال يُفَـّرِّ

ُظهـا         حراءِّ يُوقِّ نَى بأ خبيةِّ الصَّ هُبِّ  ج. َوس ْ َن الشُّ مسِّ أ و َهْمٌس مِّ َن الشَّ  َوْحٌي مِّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَلَـٌم       قَـبِّ  د. هنا تَُخطُّ ثْلِّـهِّ في َمدى ال ْدهـارِّ والحِّ  بِّمِّ

ُعهـا         أ زهى .577 َن ال َملِّ البَّسامِّ َمْوقِّ ـَربِّ وَجْرُس أ   مِّ َن الضَّ هـا أ حلى مِّ    لفاظِّ

 معنى كلمة )الضرب(: 

 د. العسل.  ج. مكانتها المرتفعة  ب. العلو والرفعة   وت المرتفعأ . الص

ُظهـا         .570 حراءِّ يُوقِّ نَى بأ خبيةِّ الصَّ َن الشَّ  َوس ْ َن اَوْحٌي مِّ هُبِّ مسِّ أ و َهْمٌس مِّ   لشُّ

 معنى كلمة )وس نى(: 

 د. مستيقظة    ج. انئمة.   ب. مختبئة   أ . الخيمة

لى اللـّه في َعـْزٍم وفي  وقاَم خيُر قَُريـٍش وابُن ساَدتِّها           .574    َدأَبِّ يَْدعـو ا 

 المقصود بخير قريش وابن سادتها 

 .(ص)ان محمد د. س يد  ج. اللغة العربية  ب. الشاعر الجاهلي   أ . الشاعر نفسه

َمةٍ  .500 نَْت في َجْوفِّ ُمْظلِّ نها عَيَْن ُمرتَقِّـبِّ         َولَْفَظٍة ُسجِّ مـُس مِّ    لَْم تَْنُظرِّ الشَّ

 :داللة ما تحته خط 

همالها.      أ . ترك ال لفاظ الفصيحة وا 

   ب. سجن الشاعر المظلم

    ج. اللغة ال جنبية أ فضل من العربية

 د. صعوبة أ لفاظ اللغة العربية
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آاب فَرجي الخيَر وانتظري ا ايبىي      .501 ذا ما القارظ العنزّي أ      ا 

 هذا البيت يتوافق وقول الشاعر

َّى القَارِّظـانِّ بِّهـا        َّما قْد تََول .  أ . كَأ ن نيـا َولَْم تَـُؤبِّ لى الدُّ  فَلَْم يَـُؤواب ا 

لى اللـّه  ب. وقاَم خيُر قَُريـٍش وابُن ساَدتِّها            في َعـْزٍم وفي َدأَبِّ يَْدعـو ا 

َِّّدةٌ      ْكرى ُمّخل ادِّ َوالّذِّ ْيَخَة الضَّ ـُس ما تَبنُـوَن لِّلَْعقِّـبِّ    ج. اَي ش ِّ  ُهنـــــا يَُؤسَّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَلَـٌم       قَـبِّ   د. هنا تَُخطُّ ثْلِّـهِّ في َمدى ال ْدهـارِّ والحِّ  بِّمِّ

 

ْمَح َمنْطِّ  .505 ىيَّ السَّ َن ال لْفـاظِّ ُمْغتَـرِّبِّ  ُقـُه       أ نَتُْرُك الَعـَربِّ لى َدخيـٍل مِّ    ا 

  :المعنى البالغي لالس تفهام 

 د.ال شيء مما ذكر  ج. التعجب   ب. التقرير   .النفيأ . 

 معاني: .503

ليه   الوصب: المرض والتعب  انزعة من البيان: ميل ا 

 وس نى: انئمة    الضرب: العسل

 ط ال صواتالصخب: اختال  خبية: خيام ومفردها خباءأ  

 الوشي: نقش الثوب   الُقضب: الس يوف

 النبع: شجر صلب   العارض: السحاب ُمطل

خب: مفردها سخاب، وهو العقد من الخرز الغرب: شجر ليّن، تُسّوى منه السهام  السُّ

 ر يُدبَغ بهالقـارظان: رجالن من بني عنزة خرجا في طلب القََرظ ولم يرجعا، والقَرَظ واحدته قـََرظة، وهو ورق من شج
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 القواعد

 كيفية كتابة الهمزة( 1)

 سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) شيء (:  .509

 ب( متطرفة وما قبلها مفتوح    أ ( متطرفة وما قبلها ساكن. 

 د( متطرفة وما قبلها مضموم    ج( متطرفة وما قبلها مكسور 

 سبب كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) جْزء ( .502

 ب( متطرفة وما قبلها مفتوح    متطرفة وما قبلها مضموم أ ( 

 د( متطرفة وما قبلها ساكن.    ج( متطرفة وما قبلها مكسور 

 لم جاءت الهمزة في كلمة ) اْغتنِّْم ( همزة وصل: .506

 د( أ مر فعل ثالثي ج( أ مر فعل سداسي  ب( أ مر فعل رابعي أ ( أ مر فعل خماسي. 

 اء ( على الصورة التي جاءت عليها:لم كتبت الهمزة في كلمة ) المسَ  .507

 ب( متطرفة وما قبلها مفتوح     أ ( متطرفة وما قبلها مضموم 

    د( متطرفة وما قبلها ساكن.    ج( متطرفة وما قبلها مكسور 

 الكلمة التي كتبت فيها الهمزة بصورة صحيحة: .500

ـُ .  ج( نَـْشـئَـةٌ    ب( َمـنْـَش    أ ( أ نَشـ    د( يُـنْـشِّ

 ة التي احتوت همزة وصل مما يليالكلم .504

   د( أ ّول   ج( بَهاء   ب( َشأْن    أ ( اْجتَهِّد.

تَعاَن ( همزة وصل؟ .540  لماذا جاءت الهمزة في كلمة ) اس ْ

 د( مضارع مس ند للمتكلم ج( مصدر فعل سداسي  ب( ماضي فعل سداسي.  أ ( أ مر فعل سداسي

ئُْت ( ل نها .541  ساكنة سبب كتابة الهمزة على نبرة في كلمة ) شِّ

 د( وما بعدها يتصل بها ج( وما قبلها يتصل بها  ب( وما قبلها مكسور.  أ ( وما بعدها مفتوح

 سبب كتابة الهمزة في كلمة )َمأْمون( ل ن الهمزة .545

 د. ساكنة وال تتصل بما بعدها  ج. ساكنة ب. مفتوحة وما بعدها مضموم  أ . ساكنة وما قبلها مفتوح.

 ئْب( على الصورة التي جاءت عليها:سبب كتابة الهمزة في كلمة )ذِّ  .543

 د( ساكنة وما قبلها ال يتصل بها  ج( ساكنة وما قبلها مكسور. ب( ساكنة أ ( ساكنة وما بعدها يتصل بها
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 الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي .549

 د( اس تغرق.   ج( هائلة   ب( يؤدي   أ ( أ كثر 

 جاءت الهمزة في كلمة )َأكََل( همزة قطع ل نها: .542

 د. أ مر رابعي مهموز  ج. مضارع مس ند للمتكلم  ب. ماضي رابعي مهموز  عل ثالثي مهموز الفاء.أ . ف

 الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي: .546

 د( اثنان.  ج( أ رهف   ب( شيء   أ ( يتأ لق 

 الكلمة التي احتوت همزة قطع مما يلي: .547

 د( ادرس  ج( المدرسة    ب( أ ما.   أ ( بِّـئر 

ـئْـر ( على الصورة التي جاءت عليها:سبب كتابة الهمز  .540  ة في كلمة ) بِّ

    ب( ساكنة    أ ( ساكنة وما بعدها يتصل بها 

 د( ساكنة وما قبلها ال يتصل بها    ج( ساكنة وما قبلها مكسور. 

فْـئـًا( على الصورة التي جاءت عليها: .544  سبب كتابة الهمزة في كلمة ) دِّ

  يتصل بها.ب( منونة وما بعدها        أ ( منونة 

 د( منونة وما قبلها ال يتصل بها    ج( ساكنة وما قبلها مكسور 

 سبب كتابة الهمزة في كلمة ) ضوءًا ( على الصورة التي جاءت عليها: .300

  ب( منونة وما بعدها ال يتصل بها       أ ( منونة 

 د( منونة وما قبلها ال يتصل بها    ج( ساكنة وما قبلها مكسور 

 زة في كلمة ) اال بداع ( على الصورة التي جاءت عليها ل نها:سبب كتابة الهم .301

 د( مصدر لفعل خماسي ج( ماضي لفعل رابعي  ب( ماضي لفعل خماسي أ ( مصدر لفعل رابعي 

 سبب كتابة الهمزة في كلمة ) استنَجَد ( على الصورة التي جاءت عليها ل نها: .305

 در لفعل خماسيد( مص  ج( أ مر سداسي  ب( ماضي سداسي أ ( مصدر سداسي 

 سبب كتابة الهمزة في كلمة ) استنَجَد ( على الصورة التي جاءت عليها ل نها: .303

 د( مصدر لفعل خماسي  ج( أ مر سداسي  ب( ماضي سداسي أ ( مصدر سداسي 

 سبب كتابة الهمزة في كلمة ) ُضوء ( على الصورة التي جاءت عليها: .309

 د( ل نها متطرفة  ج( ل نها ساكنة  ب( ل ن ما قبلها ساكن. أ ( ل ن ما قبلها مضموم  
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 الكلمة التي احتوت همزة وصل مما يلي: .302

آذن   ب( دفء  أ ( يتأ سف   د( امرأ ة.  ج( مأ

 ل نها مضمومة:ة ل بنائهما( سبُب كتابة الهمزة المتوسطة في كلمة )مْسؤولية ال بِّ وال مِّ توفيُر الـّرعاية النّفس يّ  .306

 د( وما قبلها ساكن. ج( وما قبلها متّصل بها  دّ ب( وما بعدها حرف م أ ( وما بعدها ساكن 

 الفعل الذي تكون الهمزة في أ ّوله همزة وصل مما يلي: .307

 ب( ماضي الفعل الّرابعي المهموز   أ ( ماضي الفعل الثالثي المهموز الفاء. 

لى المتكلم   د( أ مُر الفعل الثالثي    ج( المضارع الـُمس ند ا 

 صحيحة مما يلي: الكلمة التي ُكتبت كتابة ا مالئية .300

قتصاد   ب( ا س تخدم  أ ( ا حسان.   د( ا سم  ج( ا 

 الضبطُ الصحيُح لحرفِّ الّشين في كلمة )نَـشٌء( اعتمادًا على صورة الهمزة فيها: .304

 د( الضمة  ج( الكسرة   ب( السكون.  أ ( الفتحة 
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 مصدرا المرة والهيئة

 مصدر المرة من الفعل )نَـهَـل(: .310

 د. نِّـهْـلة  ج. نَـهْـلة.   ب. انهل   أ . نَـهْـل 

 اسم المرة من الفعل )ارتبط(: .311

 د. ربْط   ج. ربْطة   ب. ارتباط  أ . ارتباطة. 

 اسم المرة من الفعل )انطلق(: .315

 د. انطالقاً   ج. انطالقة.   ب. طلقاً    أ . طلقة 

 مصدر المرة من المصادر الآتية: .313

 رفةد. شُ   ج. شديدة   ب. قَـتلة.   أ . َرحمة 

 كلمة )َرْميَة( في جملة )رّب َرْميَة من غير راٍم(: .319

 د. مرة.  ج. صناعي   ب. هيئة  أ . مصدر صريح 

 اسم المرة من الفعل )انتقل(: .312

 د. ُمناقلة  ج. انتِّقالة.   ب. نَـْقـلَـة   أ . نَـْقل 

 اسم المرة من الفعل )انتفع( .316

 ةد. َمنْفع   ج. نَـْفعة   ب. انتفاعة.  أ . ُمنتفِّعة 

 اسم المرة من الفعل )اقترب( .317

ْربة   د. ُمقاربة  ج. اقتِّرابة.    ب. قَْربة   أ . قِّ

 اسم المرة من الفعل )نََظَر( .310

 د. ُمناظرة  ج. انتظارة   ب. نَـْظـَرة.   أ . نِّـْظـَرة 

 اسم المرة من الفعل )انم( في جملة )انم أ بىي بعد الظهر( .314

 د. نَواَمة   ةج. نِّـْومَ    ب. نَـْوَمة.   أ . نِّـيـَمـة 

 اسم الهيئة من الفعل )مشى(: .350

ْشي   أ . َمْشي  ـْشـيَـة.  ج. َمـْشـيَـة   ب. مِّ  د. مِّ

 اسم الهيئة من الفعل )وقف(: .351

ـف   ب. وقوف   أ . َوْقـفَـة  ْقـَفـة.  ج. َمْوقِّ  د. وِّ
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ية المتكبر َزلّـٌة وسوء خلق( هو: .355 ـش ْ  اسم هيئة في عبارة: ) مِّ

ّ    أ . المتكبر  ـْشـية.   ج. سوء   ـةب. َزل  د. مِّ

 اسم الهيئة من الفعل )كبا(: .353

ـْبوة.   د. كَـْبوة واحدة   ج. كَـبَـو   ب. َكـْبوة   أ . كِّ

 اسم الهيئة من الفعل )جلس(:   .359

لْسة واحدة ب.  جلوس  أ .   َجلْسة د.     َجلْسة ج.  جِّ

 الجملة التي ورد فيها اسم الهيئة: .352

   ب. أ نهيت الواجب في َجـلسة     أ . رّب َرمية من غير رامٍ  

ش ية الهرم.   د. هزم الجندي خصمه بَضربة    ج. يمشي المريض مِّ

 اسم الهيئة مما تحته خط ورد في جملة: .356

ـْشـيَةب. مشى الرجُل     جميلة لُعبةأ . لعب الطفل     متأ نية. مِّ

رعةد. احذر من     طويلة َوثْبةج. وثب الالعب    السُّ

 خط ورد في جملة:اسم الهيئة مما تحته  .357

 مقالة من أ بلغ َسكتة ب. رب     كَبوة جواد أ . لكل 

فزة د. بلغت    طويلة َوثْبةج. وثب الالعب    أ متار. س تة الرايضي قِّ

 اسم المرة مما تحته خط ورد في جملة: .350

لسة تجلس ب. ال      .نَبوة صارم أ . لكل   المتكبر جِّ

قفة ج. تدل  فزة تد. بلغ   مريض أ نه على العامل وِّ  أ متار س تة الرايضي قِّ

 اسم الهيئة مما تحته خط ورد في جملة: .354

 جلسةب. أ نهيُت الواجب في    طويلة وثبة ال عداء على الجندي أ . وثب 

 واحدة انتقامة السابقة لهزيمته الفريق د. انتقم   الصالة. أ ركان من اال حرام تكبيرةج.  
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 المش تقات 

 المش بهة/ صيغ المبالغة/ اسما الزمان والمكاناسم الفاعل/ اسم المفعول/ الصفة 

 الصفة المش بهة فيما يلي: .330

 د. فَرِّح.   ج. َمالذ   ب. زائرة  أ . ُمـَعـلّـقة 

 اسم المفعول من الفعل )ينتفع(: .331

 د. ُمنتَـفِّع به  ج. ُمنفّع به   ب. منفوع به  أ . ُمـنتفَع به. 

 كلمة )مؤتـَمن( في جملة )الّصديق مؤتـَمن(: .335

 د. اسم مكان  ج. اسم مكان   ب. اسم مفعول  م فاعل.أ . اس 

 الكلمة الصحيحة لملء الفراغ في جملة )فلسطين ... ال نبياء(: .333

 د. ُمـهـبَـط  ج. َمـهبَـط   ب. ُمـهبِّط  . أ . َمـهبِّط 

 اسم الفاعل من )عدل(: .339

ل   د. ُمعادل  ج. ُمـْعـَدل   ب. عادل  أ . ُمـْعـدِّ

 شف(:اسم المفعول من الفعل )اكت  .332

ـف  ج. ُمـكّشـف   ب. ُمـْكـتَـَشف.  أ . مكشوف   د. ُمـْكـتَـشِّ

 اسم الفاعل فيما يلي: .336

ـد   د. ُمتَـميِّّـز.  ج. َمْوصول   ب. َعميد  أ . ُمــوحَّ

 اسم المفعول من الفعل )أ تْـقَن(: .337

 د. ُمْتـقَـن.  ج. َمْتقُون   ب. ُمـتَـيَـقِّّـن   أ . ُمْتقِّـن 

 المريرة( في جملة )يتحملون التبعات المريرة عند اال همال(المعنى الصرفي لكلمة ) .330

 د. صفة مش بهة.  ج. صيغة مبالغة   ب. اسم مفعول  أ . اسم تفضيل 

 اسم المكان من )وقف(: .334

 د. َوقفة  ج. موقوف   ب. موقِّف.   أ . واقف 

 اسم المفعول من الفعل )ابع(: .390

 د. ُمبيع   ج. َمبيع.   ب. ُمباع   أ . َمْبيوع 
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 المكان من الفعل )عرض(: اسم .391

 د. ُمْعـَرض  ج. ُمْعـرِّض   ب. َمـْعـرِّض.  أ . َمـْعـَرض 

 اسم المفعول من الفعل )هدى(: .395

ّي.  ج. ُمهْـًدى   ب. هْدي   أ . هادٍ    د. َمـهْـدِّ

 يصاغ اسم المكان من الفعل )جلس( على )مجلس( ل ن مضارعه: .393

 د. ساكن العين  عينج. مضموم ال   ب. مكسور العين.  أ . مفتوح العين 

 اسم المفعول من الفعل )اس تعمل(: .399

ـل  أ . ُمـْستَـْعـَمـل.  ْعمول   ب. ُمـْستَـْعـمِّ  د. َمْعمل  ج. مِّ

 الكلمة المخطوط تحتها في عبارة )جهودكم مشكورة اي أ بنائي(: .392

 د. اسم مفعول غير ثالثي ج. اسم مفعول ثالثي  ب. اسم فاعل غير ثالثي أ . اسم فاعل ثالثي 

 اسم الفاعل من الفعل )بنى(: .396

 د. بِّناء   ج. مبنيّ     ب. ابٍن.   أ . مبنى 

 اسم المفعول من الفعل )اس تدعى(: .397

 د. مس تدعى  ج. مس تدعٍ    ب. مدعوّ    أ . داعٍ  

 اسم المكان من الفعل )جمع(: .390

ع   ب. َمجَمع   أ . جامع    د. جمعية  ج. ُمجمَّ

 الصفة المش بهة فيما يأ تي: .394

 سؤول د.  غفور  ج.   رحيم  ب.  وس يم.  أ . 

 اسم المفعول من الفعل )احتمل(: .320

ل  أ . ُمحتـَمـل.   د. ُمحّمل  ج. محمول   ب. ُمحتـمِّ

 واحدة من الجمل الآتية تتضمن صيغة مبالغة: .321

 ب. اتّخذ لك ميزااًن تزن به أ عمالك    أ . في حديقتنا وردة حمراء 

 حيم ابلعالميند. القائد الناجح ر      ج. كن شهمًا مع الآخرين 

 الصفة المش بهة من الفعل )لَبِّق(: .325

 د. ُملْبِّق   ج. لَبِّق.   ملبوق ب.   أ . البق 
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 المنادى

 نوع المنادى في جملة ) ايصديقــــي، ال تغْب عنّي ( .323

 د( نكرة مقصودة   ج( علم ب( شبيه ابلمضاف  أ ( مضاف. 

 الجملة الصحيحة في ما يأ تي هي: .329

 د( ايزيٌد، تمهّل  ج( ايزيداً، تمهّل ُد، تمهّل.ب( ايزي  أ ( ايزيَد، تمهّل 

 المثال الذي جاء فيه المنادى معراًب: .322

، أ قبْل.  َع النداءِّ  ب( اي قدُس، لن أ نساك    أ ( اي سامِّ

 د( قال صلى الله عليه وسلم: " ايغالُم، سّم الله" ج( قال تعالى: " وقيل اي أ رُض ابلعي ماءك" 

 بنيًا:الجملة التي جاء فيه المنادى م  .326

، هنيئًا لك   أ ( اي عليُّ ، ساعد المحتاجين.   ب( ايقائَل الحقِّ

 د( اي مسرعًا، تمهلْ   ج( اي صانعًا المعروَف، جزاك الله خيراً  

، جزاك الله خيرًا( .327  نوع المنادى في جملة ) اي واهَب الخيرِّ

 د( نكرة غير مقصودة  ج( نكرة مقصودة ب( شبيه ابلمضاف  أ ( مضاف.  

 ادى في الحديث الشريف ) اي غالم، سّمِّ الله(نوع المن .320

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. أ ( نكرة غير مقصودة  

 اي عماُر، ادرس بجٍد(:نوع المنادى في قولنا: ) .324

 د( علم.  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

 اي طالُب، تمهل(:نوع المنادى في جملة: ) .360

 د( علم  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. مقصودةأ ( نكرة غير   

 ايشرطيًا، أ سرع(:نوع المنادى في جملة: ) .361

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة.  

 اي أ خي، اتّق الله(:نوع المنادى في جملة: ) .365

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

 اي معلـُم، راقب طالبك(:في جملة: )نوع المنادى  .363

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة. أ ( نكرة غير مقصودة  
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 اي معلَم الناسِّ الخير(:نوع المنادى في جملة: ) .369

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

 اي واعظًا غيرك(:نوع المنادى في جملة: ) .362

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة مقصودة. أ ( نكرة غير  

 خالُد، كن نش يطًا(:نوع المنادى في جملة: ) .366

 د( علم.  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

 تجزعي(: ال أ بنيتينوع المنادى في جملة: ) .367

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

(:في جملة: ) نوع المنادى .360  ايرافًعا صوَت الحّقِّ

 د( شبيه ابلمضاف  ج( مضاف. ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

آَن، التزم أ حكام التجويد(: .364  نوع المنادى في جملة: )اي قارئًا القرأ

 د( شبيه ابلمضاف.  ج( مضاف ب( نكرة مقصودة أ ( نكرة غير مقصودة  

 لعبارة: )اي فاطمة، أ نت مثال في النزاهة(:الضبط الصحيح لآخر كلمة )فاطمة( في ا .370

 د( تنوين ضم  ج( الضم.  ب( تنوين فتح  أ ( الفتحة 

 الجملة الصحيحة فيما يأ تي: .371

 د( اي بثينٌة، تملهىي ج( اي بثينُة، تملهىي. ب( اي بثينَة، تملهىي أ ( اي بثينًة، تملهىي 

 نوع المنادى في جملة )ايسامُر، واظب على دروسك(: .375

 د( شبيه ابلمضاف   ج( نكرة مقصودة  ب( مضاف  أ ( اسم علم. 

 الجملة التي جاء فيها المنادى مبنيا في محل نصب   .373

 د( اي طالًبا العلمَ   ج( اي جامَع المالِّ  ب( اي مسرعًا، تمهل  أ ( اي خالُد، تقدم. 

 نوع المنادى في جملة ) اي اتجرًا، ُكْن أ مينًا( .379

 د( علم  قصودةج( نكرة م  ب( مضاف أ ( نكرة غير مقصودة 
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 الشرط

 ورد أ سلوب الشرط في جملة: .372

  ب. مهما تعمل من عمل يظهر على جوارحك.      أ . ما حضر ا ال أ خوك 

 د. ما أ وسع الكون وما أ عظم خالقه     ج. اي أ يها النبىي، بلّغ الرسالة 

 الجملة التي تتضمن معنى الشرط: .376

لى ن     أ . حيثما يذهب صديقي أ ذهب.   تيجة مع مراوغ  ب. لن تتوصل ا 

 د. ا ن الله مع الصابرين    ج. يتقن النجار، وكذلك الحداد  

 الجملة التي تضمنت أ داة شرط جازمة: .377

    ب. لو أ طعت والديك لنجوت    أ . لوال الهواء لفسدت الحياة   

آمالهم    ج. كلما طالعت الكتب ازددت ثقافة     د. ا ن يتّحد العرب يحققوا أ

 على أ داة شرط غير جازمة:الجملة التي تحتوي  .370

    ب. ا ن تجتهد تتحقق أ حالمك    أ . متى يكثر كالمك يكثر سقطك 

 د. لوال العلم لطغى الجهل.     ج. من صلى لله انل ال جر 

 واحدة من الجمل الآتية تمثل أ سلوب شرط جازما: .374

 ا ذا درست نجحت ب.    لوال الحياء لهاجني اس تعبار  أ . 

 مهما تقرأ  تحصل على فائدة. د.     لو صدقت لنجوت  ج.  

ْن تتواضع للنّاس يقدروك ( هو فعل مضارع .300  اال عراب الصحيح للفعل تتواضع في جملة: ) ا 

 د( مبني   ج( مجزوم.   ب( منصوب   أ ( مرفوع 

 جواب الشرط في جملة ) ا ذا وضعَت لنفسك هدفًا فاجتهد في تحقيقه(  .301

 قيقهد( تح    ج( فاجتهد.   هدفاً  ب(  أ ( لنفسك 

ْن  .305  مجالَس العلمِّ تنْل خيراً(تلزم أ عرب ما تحته خط في جملة ) ا 

 ب( فعل مضارع مجزوم ابلسكون.    أ ( فعل ماضي مبني على السكون 

 د( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة    ج( فعل مضارع منصوب ابلفتح 

 جواب الشرط في جملة ) فـَمن يشأ  أ ْن يتقّدم يجتهْد (: .303

 د( يجهْد.   ج( يتقّدم   ْن يتقّدمب( أ     أ ( يشأ   
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آخر الفعل ضبطًا صحيحًا: .309  الجملة التي ُضبط فيها أ

ْن تتواضَع للناس يُقّدروك   ب( من يحترُم الناس يحترموه     أ ( ا 

 د( مهما تزرْع من خيٍر تحصْده.    ج( متى تحسُن للناس تلَق خيراً  

 جوازيه( يعدم ال الخير يفعل جواب الشرط في جملة )من .302

 د( جوازيه  ج( ال يعدم   ب( الخير   أ ( يفعل 

 مبلغَكم( تنالوا تجتهدوا يعرب الفعل المخطوط تحته في جملة )ا ن .306

 ب( فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة    أ ( فعل مضارع مجزوم بحذف النون. 

 د( فعل ماض مجزوم ابلسكون    ج( فعل مضارع مجزوم ابلسكون  

    تعرفوني. العمامة أ ضع متى   الثنااي وطالع جال ابن في قول الشاعر: أ ان .307

 جواب الشرط في البيت السابق هو:      

 د( تعرفوني  ج( أ ضع العمامة   ب( طالع الثنااي   أ ( جال 

 ملكاتَِّك( به تُـنَـّمِّ  تـقرأ   يعرب الفعل المخطوط تحته في جملة : )ما .300

 بحذف حرف العلة. ب( فعل مضارع مجزوم    أ ( فعل مضارع مجزوم بحذف النون 

 د( فعل ماض مجزوم ابلسكون    ج( فعل مضارع مجزوم ابلسكون  

آخر الفعل ضبطًا صحيحًا: .304  الجملة التي ُضبط فيها أ

ـعْ  أ نّــىأ (   ـع غضباً  تُطِّ ِّ  أ نّــىب(      أ داًب. تُضِّ ـع ـع غضباً  تُطِّ  أ دابً  تُضِّ

ـعُ  أ نّــىج(   ـع غضباً  تُطِّ ـ أ نّــىد(     أ دابً  تُضِّ ـع غضباً  عَ تُطِّ  أ دابً  تُضِّ

 تعتبر ال داة )حيثما(: ال زمان. غابر في نجاحا الله   لك يقدر تس تقم في قول الشاعر: حيثما .340

 د( حرف شرط غير جازم ج( حرف شرط جازم  ب( اسم شرط غير جازم أ ( اسم شرط جازم. 

آخر الفعل ضبطًا صحيحًا:  .341  الجملة التي ُضبط فيها أ

 الله عند تـجْده تعملَ  مـهماب(       أ لعب تلعبُ  كيفماأ (  

 جوازيَه. يعدمْ  ال الخيرَ  يفعلِّ  َمنْ د(     رأ يك يبطل هواك يغلبُ  أ اينج(  

ْن تتواضع للناس يقدروك( هو فعل مضارع: .345  اال عراب الصحيح للفعل )تتواضع( في جملة )ا 

 د. مبني  ج. مجزوم.   ب. منصوب   أ . مرفوع 
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 البدل

 جملة:جاء بدل ) بعض من كل ( في  .343

 ب( أ عجبني الفتى أ دبُهُ     أ ( تحّرك الجيُش معظُمُه. 

هِّ ولسانِّه   د( جاء أ خي محمدٌ    ج( المرُء بأ صغريه: قلبِّ

 جملة: تضمنته المطابق البدل .349

  تنسى ال أ ايم تلك ب(    تلك الحفلة أ عجبتني أ (  

 بها. حلمت الس يارة تلك د(    قرأ تها تلك القصة ج(  

 أ ريـجـه(كلمة )أ ريـجه( في جملة: )ولكنه ظّل حيًا في الزمان الضبط الصحيح لآخر  .342

 د( السكون  ج( الكسرة.  ب( الضمة  أ ( الفتحة 

سٌة(تعرب كلمة ) ال مة( في جملة : ) .346 ّن مفكري هذهِّ ال مةِّ عليهم مسؤولية ُمـقدَّ  ا 

نّ  خبر ب(    ابلكسرة مجرور نعت أ (    ابلضمة مرفوع ا 

 ابلكسرة. مجرور بدل (د    ابلضمة مرفوع بدل ج(  

لى الآخرين( .347 : يوٌم لك ويوٌم عليك، فاغتنْم يومك في عمل الخير واال حسانِّ ا   البدل في جملة )الـّدهر يومانِّ

 د( اال حسان  ج( يوم عليك  ب( يوم لك.   أ ( يومان 

 مقَـها(أ عرب الكلمة المخطوط تحتها في جملة )لقد أ خذ تقّدٌم كبيٌر يظهر في مجاالت تمسُّ حياتَنا عُ  .340

 ابلفتحة منصوب به مفعول ب(    ابلفتحة منصوب نعت أ (  

 ابلكسرة مجرور بدل د(    .ابلفتحة منصوب بدل ج(  

 بدل التفصيل ورد في جملة: .344

 شاهْدُت تلَك اللوحَة في المعرض ب(  الخليفُة عمُر اثني الخلفاء الراشدين أ (  

ه و لسانِّه ج(   : قلبِّ  ُن بُن عفّانِّ اثلُث الخلفاءِّ الراشدينعثما د(   .المرُء بأ صغريهِّ

 الجملة التي ورد فيها بدل االش تمال مما يلي: .900

 رّحَب بنا الحراُس مسؤولُهم ب(   قّدم لنا نبذة عن هذهِّ اللوحةِّ  أ (  

 أ عجَبنا المتحُف تنظيُمه. د(   شاهْدان الحديقَة معظَمها ج(  

 الجملة التي ورد فيها بدل البعض من كل مما يلي: .901

ماٌم عادٌل  أ (   لى المدرسةِّ  ب(   عمُر بُن الخّطابِّ ا   وصَل ال س تاُذ محمٌد ا 
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 قرأ ُت عن خالدِّ بنِّ الوليدِّ كثيًرا د(   رّحَب بنا الحراُس مسؤولُهم ج(  

 في قوله تعالى: )اهدان الصراَط المس تقيم صراَط اللذين أ نعمَت عليهم( نوع البدل: .905

 د( اش تمال كلج( بعض من   ب( كل من كل.  أ ( تفصيلي 

 الجملة التي ورد فيها بدل اش تمال مما يلي: .903

   .أ عجبني المقاتلون شجاعتهمب(     ُجرح الجنديُّ صدُرهأ (  

 قرأ ُت الجريدَة صفحتَــها ال ولىد(     أ كلُت التفاحَة نصَفهاج(  

 الضبط الصحيح لآخر كلمة )صفحتهـا( في جملة: )قرأ ُت الجريدَة صفحتــها ال ولى( .909

 د( السكون  ج( الكسرة  ب( الضمة  لفتحة.أ ( ا 

 الجملة الصحيحة مما يلي: .902

ـهِّ ب(     أ عجَبنا المتحُف تنظيـَمـهُ أ (      أ عجَبنا المتحُف تنظيـمِّ

 أ عجَبنا المتحُف تنظيـَمـهِّ د(    أ عجَبنا المتحُف تنظيـُمـُه.ج(  

 نيَّ في العاصمةِّ عمان(الضبط الصحيح لآخر كلمة )عمان( في جملة: )قصْدُت المدّرَج الّروما .906

 د( السكون  ج( الكسرة  ب( الضمة  أ ( الفتحة. 

 .........ساعة الشروقِّ يتجلّى المنظُر  .907

 د( روعتِّـهْ   ج( روعتِّـهِّ   ب( روعتُـُه.  أ ( روعتَـهُ  

: الليل و النهاُر( .900  تعرب كلمة )الليل( في جملة: )الجديدانِّ

 د( ال شيء مما ذكر  ج( بدل مرفوع. ب( بدل منصوب  أ ( بدل مجرور 
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 المضارع المعتل الآخر

 عالمة ا عراب الفعل )يُمضي( في جملة )لن يُمضي ماهر ا جازته المقبلة في البيت(: .904

 د. الضمة المقدرة ج. الضمة الظاهرة  ب. الفتحة المقدرة أ . الفتحة الظاهرة. 

آخر  .910  ه:واحد من ال فعال المضارعة الآتية ينصب ابلفتحة المقدرة على أ

 د. يلقى.  ج. يَمشي   ب. يَرجو   أ . يؤدي 

 الجملة التي كتب فيها الفعل المضارع )المعتل الآخر( كتابة صحيحة: .911

   الطالب النفاايت يرميب. لم      الرجل يخشىأ . لم  

 اال حسان بين الناس ينتهد. لن      محمد. ينسىج. لن  

 ( فعل مضارع:ا عراب الفعل )أ هوى( في جملة ) سأ كتب كلَّ ما أ هوى .915

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     أ . مجزوم ابلسكون 

 د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

آتي في رايح الليل( فعل مضارع: .913 آتي( في جملة ) سأ  ا عراب الفعل )أ

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     أ . مرفوع ابلضمة المقدرة. 

 جزوم ابلسكوند. م     ج. مبني على السكون 

 ا عراب الفعل )نُعلي( في )لك الّراايت نُعليها( فعل مضارع: .919

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     أ . مجزوم ابلسكون 

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

 البنيان( فعل مضارع يعلوا عراب الفعل )يعلو( في )فيه  .912

 لفتحة المقدرةب. منصوب اب     أ . مجزوم ابلسكون  

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

( في جملة  .916  ) وال تُـْبدِّ ل حٍد هـًمـا( فعل مضارع:ا عراب كلمة )تُْبدِّ

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة    أ . مجزوم بحذف حرف العلة. 

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

ْن تتواضع للناس يقدروك( هو فعل مضارع:اال عراب ا .917  لصحيح للفعل )تتواضع( في جملة )ا 

 د. مبني  ج. مجزوم.   ب. منصوب   أ . مرفوع 
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 الجملة التي كتب فيها الفعل المضارع )المعتل الآخر( كتابة صحيحة: .910

 ب. لم يرمي الطالب النفاايت     أ . لم يخشى الرجل 

 اال حسان بين الناسد. لن ينته      ج. لن ينسى محمد. 

 ا عراب )يثنيه( في) ال يثنيه عن أ داء واجبه حرارة الجو ( فعل مضارع: .914

 ب. مرفوع ابلضمة المقدرة.     أ . مرفوع ابلضمة الظاهرة 

 د. منصوب ابلفتحة المقدرة    ج. مجزوم بحذف حرف العلة 

( في )كان محبواًب ُمتسامحًا، لم يُـجافِّ أ حدًا( فعل مضا .950  رع:ا عراب )يجافِّ

 مرفوع ابلضمة المقدرة.ب.      منصوب ابلفتحة المقدرةأ .  

 منصوب ابلفتحة الظاهرة د.     .مجزوم بحذف حرف العلةج.  

ليه( فعل مضارع .951  )يسعى( في )عليك أ ْن تحدد الشيء الذي تسعى ا 

 ب. منصوب ابلفتحة الظاهرة     أ . منصوب ابلفتحة المقدرة 

 د. مجزوم بحذف حرف العلة     رة.ج. مرفوع ابلضمة المقد 

لى الوطن( فعل مضارع: .955  ا عراب الفعل )يحلو( في )وما يحلو ا 

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     أ . مجزوم ابلسكون 

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

 ايم وال وجاع والمحن( فعل مضارع:ة ال  وأ طوي رحلا عراب الفعل )أ طوي( في ) .953

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     زوم ابلسكونأ . مج 

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

آتي حالما تدعو( فعل مضارع: .959  ا عراب الفعل )تدعو( في )سأ

 ب. منصوب ابلفتحة المقدرة     أ . مجزوم ابلسكون 

   د. مرفوع ابلضمة المقدرة.     ج. مرفوع ابلضمة الظاهرة 

 الفعل )تبَق( في )كنَت عزيزًا ولـتبَق( فعل مضارع: ا عراب .952

 ب. منصوب ابلفتحة الظاهرة     أ . منصوب ابلفتحة المقدرة 

 د. مجزوم ابلفتحة الظاهرة    ج. مجزوم بحذف حرف العلة. 
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 العدد

 ( دينارًا لحامل هذا الش يك12( في جملة: ادفعوا )12الكتابة الصحيحة للعد ) .956

 د( خمَس عشرةَ   ج( خمَس عشرَ   ( خمسَة عشَرةب  أ ( خمسَة عشَر. 

 ( طالباً 52في المدرسة ) .957

 د( خمسة وعشرون.  ج( خمسة وعشرين  ب( خمس وعشرون أ ( خمس وعشرين

 ( طالبة:55نجح في االمتحان ) .950

 د( اثنتين وعشرين ج( اثنتين وعشرون  ب( اثنتان وعشرين أ ( اثنتان وعشرون.

 مات( معل4( معلمين و )7في المدرسة ) .954

 ب( س بع معلمين و تسعة معلمات    أ ( س بعة معلمين و تسع معلمات.

 د( س بعة معلمون و تسعة معلمات    ج( س بعة معلمون و تسع معلمات

 ( ابلحروف:47قصة، يكتب العدد ) 47كتب القاص  .930

 د. س بعٌة وتسعون ج. س بعًا وتسعون  ب. س بعٌة وتسعين  .أ . س بعًا وتسعين

زارُة التربيةِّ والتعليم 12)الكتابة الصحيحة للعدد  .931  مدرسًة(: 12( في جملة )بَنَت وِّ

  د. خمسة عشرة  ج. خمس عشر   خمس عشرةب.   . أ . خمسة عشر

 ( ابلحروف:32كتااًب، يكتب العدد ) 32قرأ  الباحث  .935

 د. خمسة وثالثون ج. خمس وثالثون  ب. خمسًا وثالثين أ . خمسة وثالثين.

 ( ابلحروف:59طالبًا، يكتب العدد ) 59بلغ عدد المشاركين في االحتفال  .933

 د. أ ربعة وعشرون ج. أ ربعة وعشرين.  ب. أ ربعًا وعشرين  أ . أ ربعًا وعشرون

 اس تغرقت الرحلة: .939

 د. ثالث عشرة ساعة. ج. ثالث عشر ساعة  ب. ثالثة عشرة ساعة أ . ثالثة عشر ساعة

 (:15شهرًا، يُكتب الرقم ) 15شهوُر الس نةِّ  .932

 د. اثنتا عشرة  ج. اثنتا عشر   ا عشرةب. اثن  أ . اثنا عشر.

 الجملة الصحيحة مما يلي: .936

 عْشَرَة امرأ ةً  ةكلّمُت بِّضعَ ب.     .كلّمُت بِّضَع عْشَرَة امرأ ةً أ . 

 امرأ ةً  عْشرَ  ةكلّمُت بِّضعَ د.     امرأ ةً  عْشرَ كلّمُت بِّضَع ج. 
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 المصدر الصريح

937.  َ  ح (:المصدر الصريح للفعل ) صال

 د( َصالح   ج( تصليح   حب( تصالُ   أ ( ُمصالحة.

 مصدر الفعل الخماسي من المصادر الآتية: .930

 جادنْ تِّ د( اسْ    ج( انتقام.   ب( الزراعة   أ ( تكبير

 الفعل الماضي للمصدر ) التعليم ( في جملة: التعليم حق للجميع: .934

 ملَ عْ تَ د( اس ْ     ج( تعلَّم    لّم.ب( عَ    ملِّ أ ( عَ 

لى مصدر صريح يصبح:عند تحويل المصدر المؤول ) أ ْن تب  .990  تسم ( ا 

م  أ ( ابتسامة  د( ابتسام.    ج( بسم   ب( تبسُّ

 قى (:تَ المصدر الصريح للفعل ) ارْ  .991

 ج( ترقية   ج( ترقّي   ب( ارتقاء.   أ ( ُرقي

 المصدر الصريح فيما يأ تي هو: .995

 يدمِّ د( عَ    ج( تواُصلـنا.   ولُص وْ ب( مَ   مَ لَ عْ تَ أ ( اس ْ 

 ك( هو :شارَ  المصدر الصريح من الفعل ) .993

 د( مشاركة.   ج( تشريك   ب( اشتراك  أ ( تشاُرك

 م( هو:مَّ المصدر الصريح من العل ) أَ  .999

مامة  د( أ مـم    ج( تأ مُّم   ب( تأ ميم.   أ ( ا 

 فعل المصدر ) اس تماع ( هو: .992

 د( يسمع    ج( اسمع   ب( اس تمع.   أ ( سمع

 م ( هومصدر الفعل )تقدَّ  .996

م.   أ ( تقديم   د( تقدمه   س تقدامج( ا   ب( تقدُّ
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 المصدر الميمي

 

نَّ َصاَلتِّي َونُُسكِّي  تعالى:المخطوط تحته في  .997
ِ
يَن{ َمَماتِّيوَ  َوَمْحَيايَ }قُْل ا  لِّلّهِّ َرّبِّ الَْعالَمِّ

 د( اسم مفعول  .ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان  

  تعالى:المخطوط تحته في  .990
ِ
َل َصالِّحًا فَا َّهِّ }َوَمن اَتَب َوَعمِّ لَى الل

ِ
َُّه يَتُوُب ا     {َمتَاابً ن

 د( اسم مفعول  .ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان  

نَّ لِّلُْمتَّقِّيَن  تعالى:المخطوط تحته في  .994
ِ
        {َمفَازاً }ا

 د( اسم مفعول  اسم مكانج(   ب( اسم زمان .أ ( ج( مصدر ميمي  

ْكٌر وَ  تعالى:المخطوط تحته في  .920 نَّ لِّلُْمتَّقِّيَن لَُحْسَن }َهَذا ذِّ
ِ
آٍب ا َّهُُم اَلبَْواُب{ َمأ  َجنَّاتِّ عَْدٍن ُمفَتََّحًة ل

 د( اسم مفعول .ج( ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان .أ ( ج( مصدر ميمي  

د العذب كثير الزحام .921   كلمة ) المورد ( في جملة : الـَمْورِّ

 عولد( اسم مف  ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان.  

  كلمة )َمْطلَع ( في جملة َمْطلَع الشمس الساعة السادسة .925

 د( اسم مفعول  ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان.  أ ( اسم مكان  

  كلمة )مسرى( في جملة: )القدس َمْسرى الرسول )صلى الله عليه وسلّم( .923

 د( اسم مفعول  ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان.  

 لة : )وعدته َمْوعِّدًا صادقًا(كلمة ) َمْوعِّد( في جم .929

 د( اسم مفعول  ج( مصدر ميمي.  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان  

   كلمة )َمْوعِّد(في جملة )كان َمْوعِّدان في المكتبة(: .922

 د( اسم مفعول  ج( مصدر ميمي  ب( اسم زمان  أ ( اسم مكان.  
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 المصدر الميمي

 الجملة التي جاءت فيها )كم خبرية(: .926

   .ب. كم سهران وتعبنا      قرأ َت أ . كم كتااًب  

 د. كم مرًة زرت متحف ال طفال    ج. كم يبلغ عدد سكان ال ردن 

 الجملة التي تتضمن )كم( االس تفهامية: .927

 ب. كم من طالب فاز بجائزة القراءة        أ . كم سفن حربية تجوب البحار 

 د. كم نجٍم في هذا الكون    .ج. كم كتااًب في الصيف قرأ ت 

 اب كلمة )قصيدة( في جملة )كم قصيدة تحفظ من الشعر(:ا عر  .920

ليه مجرور     أ . مفعول به منصوب      ب. مضاف ا 

 د. خبر مرفوع     .ج. تمييز منصوب 

 الضبط الصحيح لكلمة )ضرير( في جملة )كم ضرير أ بدله الله ببصره بصيره(: .924

     ب. ضريراً        أ . ضريرٌ  

 د. ضريرَ       .ج. ضريرٍ  

 لة التي وردت فيها )كم( االس تفهامية هي:الجم .960

 ب. كم أ شخاٍص أ بدعوا في مجتمعنا       أ . كم من ساعات ضيعناها هدرا 

 .د. كم طفال مبدعًا في الصف    ج. كم شاٍب قاد الآخرين بعلمه 

 الجملة الصحيحة مما يأ تي:   .961

   ب. كم طالٍب في الصف؟      في الصف؟  أ . كم طالباً   

 د. كم طالٍب في الصف؟      في الصف.   باً ج. كم طال   
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 كتابة ال لف

 الكلمة الصحيحة فيما تحته خط وردت في كلمة: .965

 ربه المؤمنُ  دعىب.       .في قلوبنا الوطنُ  يحياأ .   

 من ال سد الغزالُ  نجىد.       قصراً  المهندُس  بناج.   

 الكلمة التي كتبت كتابة صحيحة: .963

   .بأ خالقه الرجلُ  سـمـاب.       ربه المؤمنُ دعى أ .   

 من الغرق الطفلُ  نجىد.       عمارةً  المهندُس  بناج.   

 الكتابة الصحيحة للكلمة المخطوط تحتها فيما يأ تي جاءت في كلمة: .969

  من بعيد الذئبُ  عواب.       .اللحمَ  الصيادُ  شوىأ .   

 بقيادته الوطنُ  سمىد.       ال رَض  المطرُ  رواج.   

 كتبت كتابة صحيحة فيما تحته خط:الكلمة التي  .962

 المريَض  اللهُ  شفاب.       في الملعب الالعبُ  جراأ .   

لى اال يمان اللهُ  هدىد.       بأ بنائه الوطنُ  زهىج.     .قلبك ا 

 الكلمة التي كتبت كتابة صحيحة فيما تحته خط: .966

   الزرُع في الحديقة نمىب.       الجو ممطرا غدىأ .   

 الصياد الش بكةرما د.      .ال جر من اللهالمتصدق  رجاج.   

 الكلمة التي كتبت كتابة ا مالئية صحيحة ما تحته خط: .967

      هبأ خالقِّ  المؤمنُ  مىب. س      الحصانَ  الفارُس امتطا أ .   

 .هصديقَ  الشاعرُ رثى د.      العصى حولَ  ج. التفت ال غصانُ   

 يحة مما يأ تيالجملة التي كتب فيها الفعل المخطوط تحته كتابة صح  .960

    الناَس  الرسلُ  هداب.        الكرةَ  الالعبُ  رماأ .   

لى الرزقِّ  الرجلُ  سعاج.    َ  المؤمنُ  رجاد.       ا   .هرب

 التي ُكتبت فيها الكلمة المخطوط تحتها كتابة صحيحة مما يلي: الجملة .964

لى ضالته  اهتدا أ .     الزرُع سريعاً  نمى ب.       الرجُل ا 

. الل أ حيا ج.     المسؤول االحتفال رعاد.      ُه ال رَض ابلمطرِّ
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 التمييز

 في جملة ) ازداَد الطلبُة حبًا لمعلمهم ( أ زال التمييز الغموض عن عالقة: .970

   ب( الفعل ابلمفعول به       .أ ( الفعل ابلفاعل 

 د( جملة التعجب       ج( المبتدأ  ابلخبر 

 في: ءالتمييز المحول في ما يأ تي جا .971

 )اللُه أ سرُع مكراً(ب(      يعمل مثقال ذرٍة خيرًا يََره( )فمنأ (  

 كم هدفًا حققَت من أ هدافك؟د(      فيها اثنتان وأ ربعون حلوبًة.ج(  

 التمييز المحول مما يلي هو : .975

 أ كرْم ابلمعلمِّ صديقاً ب(       أ ( بئس الكذب خلقاً  

 .د( وفيُت العماَل أ جوراً       ج( الحبذا النميمة صفةً  

 :تمييز في جملة ) زرع الفالح  دونما شعيرا (ال  .973

 .د( شعيرا   ج( دونما   ب( الفالح    أ ( زرع 

 الجملة التي ورد فيها تمييز النس بة .979

   قطناً  ثوابً  لبسُت  (ب      في الصف ثالثون طالباً  (أ   

 .وضوحاً  أ صبح ال مر أ كثر  (د      بعت رطال طحينا  (ج 

 نس بة مما يأ تي:الجملة التي احتوت على تمييز  .972

   لبسُت خاتما فضة (ب      .اش تّد الجـّو برودةً  (أ   

 تقّدم لالمتحان عشرون طالباً  (د      تمراً  اشتريت رطالً  (ج 

 في: ءفي ما يأ تي جا تمييز الذات .976

 )اللُه أ سرُع مكراً(ب(      )فمن يعمل مثقال ذرٍة خيرًا يََره(أ (  

 ئس الكذُب صفةً ب د(       ما أ دّق البيَت بناًء!ج(  
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 االسم الممدود والمقصور والمنقوص

 ي الكلمات الآتية تعتبر ممنوعة من الصرف:أ   .977

 .د( صحراء   ج( ا مالء   ب( سماء   أ ( رجاء 

 الهمزة في كلمة )علماء(: .970

 منقلبة عن ايء (د  منقلبة عن واو (ج   .زائدة (ب  أ صلية (أ   

 :الجملة التي ورد فيها خطأ  في االسم المنقوص .974

لى المدرسة ماش ياً  (أ      أ ان ساعٍ في طلب الرزق (ب    ذهبُت ا 

 .هذا برٌج عالي (د    التحقُت ابلنادي الثقافي (ج 

 الجملة الصحيحة مما يأ تي: .900

لى الخير (أ      هذا ساعي في قضاء حوائج الناس (ب     أ قّدر الساع ا 

 شكرُت ساعِّ الخير (د     .جاء ساعي البريد (ج 

 مما يأ تي:االسم الممدود  .901

 .الّضياء (د   العصا (ج   الـتّـقي (ب  الباني (أ   

 نوع الهمزة في كلمة )رجاء(: .905

 منقلبة عن ايء (د   .منقلبة عن واو (ج   زائدة (ب  أ صلية (أ   

 االسم المقصور فيما يأ تي: .903

 العلوّ  (د   الرجاء (ج   الهادي (ب  .المسعى (أ   

 الهمزة في كلمة )أ طباء(: .909

 أ صلية (د   .زائدة (ج  منقلبة عن ايء (ب اومنقلبة عن و  (أ   
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 الجملة التي اس تخدم فيها االسم المنقوص اس تخداما صحيحًا: .902

  افع محام الدفاع عن المتهمر ت (ب    َوكّل المتهم محاٍم عنه (أ   

 .ترافع محامي الدفاع عن المتهم (د    َوكّل المتهم محامي عنه  (ج 

 نوع الهمزة في كلمة )شعراء(: .906

 ءمنقلبة عن اي (د  منقلبة عن واو (ج   .زائدة (ب  صليةأ   (أ   

 االسم الممدود الذي جاءت فيه الهمزة زائدة مما يأ تي: .907

نشاء (د    .نجالء (ج   بناء  (ب   رجاء  (أ     ا 

 الجملة التي ورد فيها اسم مقصور: .900

  اللهم ارهم شهدائنا (ب     القاضي عادل في حكمه (أ   

لى ال (ج    .شارك المعلمون في المنتدى الثقافي (د  معركة بغير سالحال تكن كساعٍ ا 

 الجملة التي تحتوي على اسم منقوص: .904

    أ قدر العلماء (ب     .هذا ارتفاع عالٍ  (أ    

 د. الطالب ذكي    الشورى أ ساس الحكم (ج  

  :الجملة التي ورد فيها االسم المنقوص بصورة خاطئة .940

  في طلب الرزق  ياً كنت ساع  (ب     مررت براعٍ نش يط  (أ   

لى وطني (د    .التلوث تحدي كبير  (ج   أ ان منتٍم ا 

 االسم المقصور مما يلي:  .941

 الّساعي (د  يّ ــالذك (ج   السماء (ب  . المبنى (أ   
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 العروض

  التقطيع الصحيح لبيت الشعر الآتي:  .945

نَ  أ نْتِّ  َوصلْتِّ  فكيَف   بنتٍ  كلُّ  عندي الـّدْهر أ بِّنَْت    الّزحامِّ  مِّ

 - -/ ں -ں  ں - / ں-ں  ں - ں    - -/ ں -ں  ں - / ں-ں  ں - ں أ ( 

 - -/  ں   - - -/  ں - - -ں     - -/  ں   - - -/  ں - - -ں  ب(

 - -/ ں -ں  ں - / ں-ں  ں - ں    - -/  ں   - - -/  ں - - -ں  .ج(

  - -/ ں -ں  ں - / ں-ں  ں - ں   - -/  ں   - - -/  ں -ں  ں - ں د(

 الصحيح لبيت الشعر الآتي:الفصل  .943

 ابتسامُ  الّدهرِّ  فمِّ  في كأ نّك حتّى ال وقاُت  بِّك حُسنْت  لقدْ  

 ابتسامُ  الّدهرِّ  فمِّ  في كأ نّك حتّى    ال وقاُت  بِّك حُسنْت  لقدْ  أ ( 

 ابتسامُ  الّدهرِّ  فمِّ  في كأ نّك حتّى ُت    ال وقا بِّك حُسنْت  لقدْ  ب(

ّ    حتّى ال وقاُت  بِّك حُسنْت  لقدْ  ج(.  ابتسامُ  الّدهرِّ  فمِّ  في ككأ ن

 ابتسامُ  الّدهرِّ  فمِّ  في  كأ نّك حتّى ال وقاُت  بِّك حُسنْت  لقدْ  د(

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .949

 ُزهوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا رايٍض  منْ  للمدارسِّ  فُسْقيا 

 ُزهوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا   رايٍض  مــــنْ  للمدارسِّ  فُسْقيا أ (. 

 ُزهوراً  منكم انْبتْت  قدْ    لنا رايٍض  مــــنْ  مدارسِّ لل فُسْقيا ب(

 ُزهوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا ٍض    راي مــــنْ  للمدارسِّ  فُسْقيا ج(

 ُزهوراً  منكم انْبتْت  قدْ  لنا رايٍض     مــــنْ  للمدارسِّ  فُسْقيا د(

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .942

د بلغ فما   سديداً  نَظراً  غدٍ  في يُرّددُ  ساعٍ  غيرُ  المقاصِّ

د بلغ فما .أ (  سديداً  نَظراً  غدٍ  في يُرّددُ    ســــــاعٍ  غيرُ  المقاصِّ

د بلغ فما ب(  سديداً  نَظراً  غدٍ  في يُرّددُ  عٍ   ســــــا غيرُ  المقاصِّ

د بلغ فما ج(  سديداً  نَظراً  غدٍ  في   يُرّددُ  ســــــاعٍ  غيرُ  المقاصِّ

د بلغ فما د(  سديداً  نَظراً  غدٍ  في يُرّددُ  ســــــاعٍ     غيرُ  المقاصِّ
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 الكلمة الصحيحة لملء الفراغ مما يلي البيت، ليس تقيم الوزن العروضي .946

   فَهَْل تََرَك الَجَماُل لُه َصوااب  ويُْسأَُل في ....... ذو صواٍب   

لَةِّ    د( الّرأ ي   . الَحوادثِّ ج(    ب( الَمْوضوعِّ    أ ( الُمْشكِّ

   وابل شعارِّ أ ْمهَُر في ........  لِّسانَِّي  ابلقريضِّ  و بـالقوافي الكلمة الصحيحة لملء الفراغ  .947

ْكَمةِّ    ب( التّأ ثيرِّ    .الغَواصِّ أ (    د( القَْولِّ    ج( الحِّ

   يكوُن ......... فََرٌح قَريبُ   عسى الكَْرُب الذي أ ْمَسيُْت فيه الكلمة الصحيحة لملء الفراغ  .940

 د( ُمنْتَهاهُ    فيهِّ ج(    . َوراَءهُ ب(    أ ( بَْعَدُه  

 التقطيع الصحيح لبيت الشعر الآتي: .944

 الكمالِّ  بْدرَ  الُحْسنِّ  في فُْقَت  لقدْ   الهِّاللِّ  تِّْرب الّسّنِّ  في ُكنَت  لَئِّن 

 - -/ں - -/ں - -/ں - -ں   - -/ں - -/ں - -/ں - ںں  أ ( 

 - -/ں - -/ں - -/ں - -ں   - -/ں - -ں /ں  -/ں - -ں  ب( 

  -/ں - -/ں - -/ں - -ں    -/ں - - /ں- -/ں - -ں  ج(

 - -/ں - -/ں - -/ں - -ں   - -/ں - -/ں - -/ں - -ں   .د(

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .200

ذا    آدميّا َمَدُحوا ا   اُلَممْ  ربَّ  و الموالي مولى مدْحُت  أ

ذا أ (    آدميّا َمَدُحـوا ا   .مْ اُلمَ  ربَّ  و الموالي مولى ُت            مـَدْحــــ  أ

آدميّا َمَدُحـوا ا ذا ب(     اُلَممْ  ربَّ  و الموالي مولى   مـَدْحــــُت  أ

آدميّا َمَدُحـوا ا ذا ج(    اُلَممْ  ربَّ  و الموالي   مـَدْحــــُت مولى أ

ذا د(   آدميّا َمَدُحـوا ا   اُلَممْ  ربَّ  و الموالي مولى ْحــــُت    مـدَ  أ

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .201

ذا  الً  حاجةٍ  في تُكنْ  ا  لْ  ُمرسِّ هِّ  وال حكيما فأ ْرسِّ  توصِّ

ذا أ (   الً    ُمر حاجةٍ  في ُكْنت ا  ــــــلْ  سِّ ـهِّ  وال حكيمـاً  فأ ْرسِّ  تُوصِّ

الً  حاجةٍ  في ُكْنت ا ذا ب(   ــــــلْ      ُمرسِّ ـهِّ  وال حكيمـاً  فأ ْرسِّ  .تُوصِّ

الً    حاجةٍ  في ُكْنت ا ذا ج(   ــــــلْ  ُمرسِّ ـهِّ تُ  وال حكيمـاً  فأ ْرسِّ  وصِّ

ذا د(   ــــــلْ  الً    ُمرسِّ  حاجةٍ  في ُكْنت ا  ـهِّ  وال حكيمـاً  فأ ْرسِّ  تُوصِّ
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 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .205

ُدان    عاُت  والياسمينُ  الوْردُ  وشاهِّ ُقّصابِّها والُمْسمِّ  بِّ

ُدان أ (   ـعــــاُت  نُ       والياسميـ الوْردُ  وشاهِّ ُقّصابِّهـا والـُمـْســـمِّ  .بِّ

ـعــــاُت و    والياسميـنُ  الوْردُ  ُدانوشاهِّ  ب(   ُقّصابِّهـا الـُمـْســـمِّ  بِّ

ُدان ج(   ـعــــاُت   و والياسميـنُ  الوْردُ  وشاهِّ ُقّصابِّهـا الـُمـْســـمِّ  بِّ

ُدان د(   عاُت  سميـنُ    واليا الوْردُ  وشاهِّ ُقّصابِّهـا والُمْسمِّ  بِّ

  وزن العروضيالكلمة الصحيحة لملء الفراغ مما يلي البيت، ليس تقيم ال .203

هِّ أ ْحبِّبِّ    أ ال حبَّذا ُصحَبُة ...........        وأ ْحبِّبِّ بأ اّيمِّ

 د( المّدرسِّ    ج( الّشريفِّ    . الـمـكتبِّ ب(    أ ( الكتابِّ   

  الكلمة الصحيحة لملء الفراغ مما يلي البيت، ليس تقيم الوزن العروضي .209

آمالَهُ   ذا بَلَغ .............. أ    ُمقترحْ  فليَس لُه بعَدها   ا 

 د( المجتهدُ    ج( الّرجُل    ب( اال نساُن    . الـمرءُ أ ( 

  الكلمة الصحيحة لملء الفراغ مما يلي البيت، ليس تقيم الوزن العروضي .202

ذا ما وثقتَ      بمن ليس يُؤَمُن من غْدرِّهِّ   وعلُمك ......... ا 

 .َجـهْـلٌ د(    ج( معرفٌة    ب( قليٌل    أ ( ضائٌع 

 لبيت الشعر الآتي:الفصل الصحيح  .206

ةٍ  فوَق  والُفلْكُ   بْردِّ  فوق تُدبُّ  عقارِّبٌ  كأ نّها لُجَّ     مِّ

ةٍ  فوَق  والُفلْكُ  أ ( بْردِّ  فوق تُدبُّ  عقارِّبٌ  نّها  كأ   لُجَّ  مِّ

ةٍ  فوَق  والُفلْكُ  ب(  بْردِّ  فوق تُدبُّ   عقارِّبٌ  كأ نّها لُجَّ  مِّ

ةٍ  فوَق  والُفلْكُ  ج( بْردِّ  فوق تُدبُّ  عقارِّبٌ  ها  كأ نّ  لُجَّ  مِّ

ةٍ  فوَق  والُفلْكُ  د(. بْردِّ  فوق تُدبُّ  عقارِّبٌ       كأ نّها لُجَّ  مِّ
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 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .207

باُب  يفتِّنك أ نْ  ا اّيك  راُب  عْينك يغُرَّ  وأ نْ  الش ّ    السَّ

اّيك أ (. باُب  يفتِّنك أ نْ  ا  راُب  عْينك يغُرَّ  وأ نْ      الش ّ  السَّ

باُب  يفتِّنك أ نْ  ا اّيك ب( راُب  عْينك يغُرَّ   وأ نْ  الش ّ  السَّ

با يفتِّنك أ نْ  ا اّيك ج( راُب  عْينك يغُرَّ  ُب وأ نْ   الش ّ  السَّ

باُب  يفتِّنك أ نْ  ا اّيك د(  راُب  عْينك يغُرَّ  أ نْ  و الش ّ  السَّ

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .200

نّما    باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ  زائِّلٌ  ظِّ آفِّ     أ

ّ  أ (.    ن باُب  مافا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ       زائِّلٌ  ظِّ آفِّ  أ

نّما ب(   باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ   لٌ   زائِـّ ظِّ آفِّ   أ

نّما ج(   باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ  زائِّلٌ    ظِّ آفِّ  أ

نّما د(   باُب  فا  ل   الش َّ لُ  يوما بُدَّ  ال وبْدُرهُ   ئِّلٌ   زا ظِّ آفِّ  أ

 الفصل الصحيح لبيت الشعر الآتي: .204

جازِّ  في ُعصفوراتنِّ          فَنَنْ  على حلّتا الحِّ

جـا في ُعصفوراتنِّ  أ (.    فَـنَـنْ  عـلى حـلّـتـا زِّ      الحِّ

جـازِّ  في ُعصفوراتنِّ  ب(    فَـنَـنْ  عـلى حـلّـتـا  الحِّ

جـازِّ    في ُعصفوراتنِّ  ج(    فَـنَـنْ  عـلى حـلّـتـا الحِّ

 فَـنَـنْ  عـلى حـلّـتـا جـازِّ   الحِّ  في ُعصفوراتنِّ  د(   

لْمِّ  الكلمة الصحيحة لملء الفراغ  .210 ٌد لَـُه بَِّفْضلِّ الُحْكمِّ وشـــــــــ  الّصْمُت للمرءِّ .......... الّسِّ   ـاهِّ

 د( صاحبُ    ج( أ ملُ    ب( مسانِّدُ    .حليُف أ (   

آفُة العقلِّ الهـ الكلمة الصحيحة لملء الفراغ .211   .............. عقلُهِّ فقد نجا على  ـــــوى فمن عالوأ

هِّ    َفتِّهِّ    ج( َجنانِّهِّ    .َهواهُ ب(    أ ( نَْفسِّ  د( عاطِّ

ْظُه ........... لْم يْنفَْعهُ  الكلمة الصحيحة لملء الفراغ .215 ظُ   َمْن لْم يَعِّ   يوًما أ و غدا ما راح بهِّ الوعِّ

 د( أ صحابُهُ    .الّدْهرُ ج(    ب( والِّداهُ    أ ( الّزمنُ   
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 اقرأ  ال بيات الآتية من قصيدة )العربيُّة بيَن ماضيها وحاضرِّها( ثم أ جب عن ال س ئلة التي تليها.

ــــْن بَلَـدٍ  تَْجديـهِّ مِّ نّـا على  َكثَـــــبِّ ــــــــنـ  نَطيُر للّْفظِّ نَس ْ  اٍء وأ ْمثالُـُه مِّ

ْحراءِّ حيَن  بَـَدا  بِّ ــــنِّهِّ بلَِّعيْ  َكُمهْرِّقِّ الماءِّ في الصَّ ْن عـارٍِّض كَـــــذِّ ٌق مِّ  ـارِّ

نْتِّ قَُريْـٍش ثُّم حاَربَهــــا  ِّ والغَــــَربِّ ــــَمْن ال يَُفـ  أ ْزَرى بِّبِّ ُق بَيَْن النَّْبـع  ّرِّ

ُرهـــــا  ا نُكَّرِّ مَّ ةِّ التََّعـبِّ   كَْم لَْفَظٍة ُجهَِّدْت مِّ ـــــدَّ ْن شِّ  حتّى لَقَْد لَهَثَـْت مِّ

نَْت في َجْوفِّ ُمْظلَِّمــــةٍ َولَْفَظٍة سُ  نها عَيَْن ُمرتَقِّــــبِّ    جِّ مـُس مِّ  لَْم تَْنُظرِّ الشَّ

وَن َمْجًدا ما َجَرى قَلـــَـٌم  ثْلِّـهِّ في مَ   هنا تَُخطُّ قَـــــبِّ ـبِّمِّ  دى ال ْدهـارِّ والحِّ

 

     اذكر مثااًل على تراجع اللغة العربية في نفوس أ بنائها حسب البيت ال ول.. 1

ن كان ال يؤّدي المعنى كما تؤّديه اللغة العربيّة أ ن  أ هل اللغة العربيّة تخلوا عنها عندما وجدوا بدياًل في كالمهم حتى وا 

 . اس تخرج فكرة أ وردها الشاعر في البيت الثاني من ال بيات السابقة. 5

ّل في ال فق ال حين ظه كحال َمن صّب الماء في الصحراء، اس تعارتهم ل لفاظ أ خرىعند هل العربية أ   حال ر له سحاٌب ذو برق ُمطِّ

     مطَر فيه

      ت السابقة. العبارة المخطوط تحتها من ال بيا. وضح الصورة ال دبية في 3

 ال لفاظ العربيّة ال صيلة وقد أ هملها أ صحابها مسجونة في ُحفرة عميقة ُمظلمة ال يقربها ضوء الشمس صّور

 قريشبنت  ها الشاعر عن اللغة العربية. .  اس تخرج من ال بيات كناية كنّى ب 9

همالها. ترك ال لفاظ الفصيحة  تية: "سجنت في جوف مظلمة"؟ . ما داللة الجملة الآ 2  وا 

        . ما الدور الذي يضطلع به علماء اللغة العربية لحفظها؟ 6

لى أ ثرهم في حفظ أ مجاد اللغة العربيّة في معاجمها ومواكبة تطّور اللغة عبر العصور ضافةال  اب ،مكانة العربيّة في نفوس ال جيالتجديد    .ا 

  ؟الغرب، النبع. ما معنى: 7

 شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال :النبع

 والمياهجمع ) غََربة ( َضْرب من شجر تُسّوى منه السهام ، ويُطلق في بالد الشام على شجر الحور ينمو حول  ال نهار  :الغرب

          اذكر مؤلفين لل ديب علي الجارم.  . 0

 ) البالغة الواضحة (ل ( و ) النحو الواضح ( و ) الُمجمل ( و ) الُمفصّ 

 


