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ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ( )5علمًا بأن عدد الصفحات (.)4
الســــــــــــــــــــؤال األول  72 ( :عالمة )
اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
ت فجْ أَة ولكن له كثير من األسباب ولع ّل ا ّتحاد أبنائه الشجعان
"أي ُب َنيَّ  ،إنّ هذا االستقرار الذي يعيشه األردنّ لم يأ ِ
مع القيادة ّ
الفذة من أه ّم هذه األسباب ْإذ انبثقت من وعي وتالحم وطني ليس له مثيل ،فهذا وطني أحافظ عليه مهما كلّف
األمر فلله درّ ه ما أجملَ ُه! "
أ .استخرج من النص:
 .2جملة تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجو ًبا.
 .3كلمة فيها إبدال.
 .5اس ًما مالز ًما لإلضافة إلى مفرد.

 .1اسمًا مص َّغ ًرا.
 .4مضا ًفا إلى ياء المتكلم.
 .6جملة تعجب سماعي.

ب .علل كسر همزة (إن) في جملة (إنّ هذا االستقرار الذي يعيشه األردن لم يأت فجأة).
ج .حدد كال من المضاف والمضاف إليه في جملة (أه ُّم أسبابه).
د .أعرب التركيب (ما أجمله) الوارد في نهاية ال ّنصّ إعرا ًبا ً
تاما.
ه .صغر الكلمات المخطوط تحتها في ال ّنصّ مع الضبط التام.
و .وضح القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل من المفعول به في الجمل اآلتية:
 .2قالت الطالبة :استعارت قلمي صديقتي لحاجتها إليها.
غير عمّي عند عودته من السّفر.
 .1استقبل أخي ال َّ
ص َ
 .3أعاد مصطفى كتابي يوم أمس.
الســــــــــــــــــــؤال الثاني  33 ( :عالمة )
أ .صوب الخطأ المخطوط تحته في كل مما يأتي:
 .2ما أجمل السما َء!.
تعودته.
 .1ال تأمن
الغدر من حيث َّ
َ
 .3أزورك ْإذ الهواء لطيف.
 .4ما أخضر ّ
الزرع!.
ُ
صعدت جب ِّيل بجانب ال ّتلة.
.5
ب .علل كالً مما يأتي:
.2
.1
.3
.4
.5
.6

( 21عالمة)

(عالمتان)
(عالمتان)
( 4عالمات)
( 4عالمات)
( 3عالمات)

( 5عالمات)

( 5عالمات)

تقدم الفاعل على المفعول به وجوبًا في جملة (كرَّ َم مصطفى موسى على تفوّ قه).
تق ّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا في جملة (إياكم نسعى لح ّل المشكلة).
وجوب تحريك ياء المتكلّم بالفتحة وتسكين ما قبلها في جملة (لقد كانت ليالِيَّ في الغربة قاسية).
يصغر االسم (آمن) على (أ ُ َو ْيمِن).
يصغر االسم (ميزان) على (م َُوي ِْزين).
يتبع الصفحة الثانية ....
تستطيع معي صبرً ا).
كسر همزة (إنّ ) في قوله تعالى( :قال ألم أقل لك إ َّن َك لن
َ

الصفحة الثانية
ج .أعرب ما تحته خط في كل مما يأتي إعرابا ً
تاما:

.2
.1
.3
.4
.5

(5عالمات)

األمانة صنتها إلى أن عاد صاحبها.
ْ
ِن َّ
ضالل م ُِّبين }.
ُون ْال َي ْو َم فِي َ
الظالِم َ
قال تعالى{ :أ ْسم ْع به ْم َوأَ ْبصِ رْ َي ْو َم َيأ ُتو َن َنا لَك ِ
جاء كال الطالبين مسرورً ا بنتيجته.
ق ُ
رأت الكتابين كليهما.
ألّفت قصتي من وحي الواقع.

ً
قياسيا.
د .تعجب من الفعلين ( كسر  ،كان) تعج ًبا
ه .وضح الداللة الزمانية لكل من ْ
(إذ  ،إذا) في الجملتين اآلتيتين:

ُ
جئت ْإذ َه َطل المطر.


(عالمة)
(عالمة)

 آتيك إذا تزورني.
(3عالمات)

و.بين حكم تحريك ياء المتكلم والحرف الذي قبلها في الجمل اآلتية:
 هذه عصاي.
 قمت بنصيبي من العمل.
 أحترم معلمي.
(عالمة)
ز .حلل أسلوب التعجب في جملة (أكرم بالطالب ال ّنشيط!) إلى عناصره.
(7عالمات)
ح .وضح اإلبدال في الكلمات اآلتية:
َّ
َ
َ
َّ
ُصْ
(ا ّدكار  ،م ُْزدَ هِرْ ً ،م َّت َقى  ،يدعِ ي  ،اط ِرح  ،يضطرم  ،م طلح)
(عالمتان)
ط .صغ كل فعل من األفعال اآلتية على وزن (ا ْفتعل)( :ضهد  ،وصف  ،ضرب  ،صفا)
ي .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )3فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
( 3عالمات)
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
 .1المعنى الذي أفاده التصغير في جملة (الصدقة نفعها عظيم ،ولو بدر ْيهمات) هو:
 التحقير.
 تقليل الحجم.
 تقليل العدد.
 التحبب.
 .7الحروف التي يكون فيها اإلبدال في :
 في الحروف الصحيحة والمعتلّة.
 الحرف األول فقط  .الحروف الصحيحة  .الحروف المعتلّة.
 .3الضبط الصحيح لكلمة ( النتيجة ) في جملة (أفرحتني النتيجة) هو:
 السكون.
 الضمة.
 الفتحة.
 الكسرة.
الســــــــــــــــــــؤال الثالث  33( :عالمة )
(عالمتان)
 .2بيّن أثر الطبيعة على الفرد األندلسي.
(عالمتان)
 .1اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي.
( 3عالمات)
 .3بين الهدف من الكتابة التأليفية في العصر األندلسي.
(عالمتان)
 .4لماذا أطلق ابن شهيد على رسالته اسم (التوابع والزوابع).
( 4عالمات)
 .5علل ما يأتي:
ً
غزيرا رقيقا.
أ .كان االنتاج الشعري في سياق وصف الطبيعة األندلسيّة
ً
ب .تعتبر نونية أبي البقاء الرّ نديّ أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس.
ج .وجود أصداء النثر العباسي في النثر األندلسي.
د .كثرة القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلسي.
 .6الموشحات من الفنون الشعرية الجديدة التي ظهرت في األندلس:
(عالمتان)
أ .بين السبب في تسمية الموشح بهذا االسم.
(عالمتان)
ب .وضح المقصود بكل من :أ .الموشح األقرع .ب .الدور.
(عالمتان)
ج .بين الخصائص الفنية للموشح من حيث :األسلوب والموسيقا.
(عالمتان)
د .علل :يعد الموشح شاهدًا على قدرة الشعراء األندلسيين على التجديد واإلبداع.
(عالمتان)
 .7بيّن المظهر الذي يمثله كل من البيتين اآلتيين من شعر رثاء المدن والممالك في األندلس.
أَ .عا َث ْ
البلى َوال َّنـــــــارُ
ت ِب َسا ِحتِـــــــــكِ العِدا يـــــــا دارُ
َو َمحا َم َحاسِ َنكِ ِ
إِنَّ السَّبِيـــــــ َل إلى َم ْنجاتِها دَ َرسا
للا أَ ْندَ لُسا
ب .أَ ْد ِركْ ِب َخ ْيل َِك َخيْــــــــ
ــــــل ِ
ِ
(عالمة)
 .8اذكر سمتين من السمات الفنية لرسالة ابن حزم.
( 4عالمات)
 .9اكتب أربعة أبيات ممثلة لشعر المرأة في العصر األندلسي (مما ورد في الكتاب المقرر).

يتبع الصفحة الثالثة ....

الصفحة الثالثة
الســــــــــــــــــــؤال الرابع  33( :عالمة )
أ.
 .2بين دور األدب في األحداث الجسام التي حفل بهما العصران األيوبي والمملوكي.
 .1وضح مضامين شعر الغزو الصليبي.
 .3بين منهجية ابن بطوطة في كتابة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار).
 .4بين أهميّة الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي
 .5اذكر العوامل التي تقف وراء ضعف األدب في العصر العثماني.
 .6اذكر اثنين من أشهر كتاب الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي.
 .7استخرج الخصيصة الفنيّة لشعر المدائح النبوية في ك ّل مما يأتي:
َّ
أَ .ف َعال الب َ
ـــــران
ِفار ِبسُرْ َع ِة الطيْــ
ف َمرْ كِب
َي ْط ِوي الق َ
ـــر َ
كان أَ ْش َ
ُراق َو َ
ِ
ْــــــــن َّ
ْن مِنْ عُرْ ب َومِنْ َع َج ِم
والث َقلَيْـــ
بُ .م َحمَّــ ٌد َس ِّي ُد ال َك ْو َني
ــن َوال َف ِري َقي ِ
ِ
ِ
 .8علل ما يأتي:
 .2يتميز شعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر.
 .1أقبل ال ّناس على شعر المدائح النبويّة بشغف ولهفة.
 .3ديوان اإلنشاء من العوامل التي كان لها أثر مهم في التأليف الموسوعي.

(عالمتان)
( 3عالمات)
(عالمتان)
(عالمتان)
(عالمتان)
(عالمتان)
(عالمتان)

( 3عالمات)

ب .اقرأ ال ّنص اآلتي ث ّم بين من خالله الخصائص الفنيّة للرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي:
وصف عالء ال ّدين بن غانم في رسالته إحدى القالعُ ( :
ذات أودية ومحاجر ال تراها العيون لبعد مرماها إال
شزرً ا ،وال ينظ ُر سكانها العدد الكثير إال نزرً ا ،وال يظنُّ ناظرها إال أ ّنها طالعة بين ال ُّنجوم بما لها من
خندق يح ُّفها كالبحر ،إال أنّ {هذا َع ْذبٌ فُ َر ٌ
ٌ
ات َو َه َذا م ِْل ٌح أ ُ َجاجٌ} سورة الفرقان اآلية .)) 53
األبراج ،ولها من الفرات

(عالمتان)

ج .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )5فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
( 13عالمات)
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
.1

.7

.3


واحد من األغراض اآلتية ال يعد من األغراض التي نظمت فيها المرأة األندلسية:
 الحكمة.
 الوصف.
 الفخر.
المدح.
قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة ،تشترك معها في الوزن والقافية وموضوعها العام
وحرف الروي وحركته" ،تعريف لـــ:
 القصائد الحوليّة.
 الطرديات.
 المعارضات.
المدائح النبويّة.
لقب (أمير الرحالة المسلمين) أطلق على:
 البغدادي.
 ابن بطوطة.
 ابن جبير.
ابن الزكي.

 .4واحد من اآلتية ال يعتبر من أسباب بروز الجوانب األدبية التي تتصل بالشعر األندلسي:
 الواقع البيئي.
 الواقع السياسي.
 الواقع االجتماعي.
 الواقع الديني.
 .5الموسوعة التي اشتملت على التعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه هي:


نسيم الصبا.



الوافي بالوفيات.



نهاية األرب في فنون األدب.



صبح األعشى في صناعة اإلنشا.

الســــــــــــــــــــؤال الخامس  33 ( :عالمة )
 .1اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
" لقد ألقى رجال األمن العا م القبض على مجرم خطير اليوم ،فما كان منهم إال أن أودعوه السجن لسوء صنيعه ،فاإلنسان
خيرا وال تقدم على عمل تكون عودته ً
شرا".
مخير في فعله ولع ْمري إنه سيعود عليه عاجال أم آجال ،فافعل الخير حتى يعود إليك ً

أ .استخرج من ال ّنصّ :

 .1جملة تفيد التجدد والحدوث في زمن معيّن.
 .3جملة إنشاء طلبي بصيغة األمر.

( 4عالمات)

 .2ضربًا من أضرب الخبر جاء ابتدائيًّّا.
 .4جملة إنشاء غير طلبي.
يتبع الصفحة الرابعة ....

الصفحة الرابعة
ب .بين المعنى الذي خرج إليه األمر في قول الشاعر:
بصبح وما اإلصباح منك بأمثل
أال أيها الليل الطويل أال انجل
ج .علل ما يأتي:

(عالمة)
(عالمتان)

 .2خروج األمر (ث ِّب ْت) في قوله عليه الصالة والسّالم (الله ّم مقلِّب القلوب ث ِّب ْت قلبي على دينك) إلى معنى الدعاء.
 .1خروج االستفهام إلى معنى النفي في قوله تعالى (هلْ جزاء اإلحسان إال اإلحسان).
(عالمة)
د .وضح المقصود بـ (علم المعاني).
(عالمة)
 .1ميز نوع الحافز إلى اإلبداع في قول أحدهم ألحد الخطباء إنك لت ْكث ْر ،فقال :أكثر لتمرين اللسان.
 .3علل ما يأتي:
( 3عالمات)
أ .تميز النقد األدبي في العصر العباسي عما كان عليه في العصور السابقة.
(عالمة)
ب .يرى الجاحظ أنّ القيمة الجمالية والفنية في ال ّنصّ تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه.
(عالمة)
ج .كثرة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الرمزي.
(عالمتان)
 .4قارن بين ابن قتيبة وابن طباطبا في نظرة ك ّل منهما للفظ والمعنى.
(عالمة)
 .5وضح صور األخذ المذموم عند النقاد.
 .6اقرأ البيت الشعري اآلتي للشاعرة ليلى األخيلية ثم بين النقد الذي وجه إليه من مبدأ (أعذب الشعر أصدقه):
َق ْو ٌم ر َب ُ
اط َ
(عالمتان)
َوأَسِ َّن ٌة ُزرْ ٌق ي َُخ ْل َن ُنجُوما
الخي ِْل َوسْ َط بُيوت ِِه ْم
ِ
(عالمة)
ه .وضح المقصود بـ (المذهب األدبي).
( 3عالمات)
و .قارن بين (الواقعية النقدية) و(الواقعية االشتراكية) في المذهب الواقعي.
(عالمتان)
ي .اذكر خصيصتين من الخصائص الفنية لمدرسة اإلحياء والنهضة.
اآلتي من قصيدة تيسير سبول { شتاء ال ي ْرحل } ،ث ّم أجب عما يليه:
ك .اقرأ ال َم ْق َط َع
َ
َعلى أ ُ ْفقِنا َت َت َم ّ
طى ال ُغيوم
َتجوبُ بِب ُْطء ُتخو َم السَّماء
ك َت ْهمِسُ أنَّ ال ِّشتاء
وتوشِ ُ
َتناهى
َ
َو َو َّد َع أيَّامنا
َ
َ
ض أحْ ال َمنا
وخلَّ َ
ف في األرْ ِ
خصْ ب
وُ عو ًدا ب ِ
ِثمارً ا لِحُبّ
َّ
َ
ضمي ُر الثرى وال َمطر
َوعا َه َ
(عالمة)
 .2ماذا وصف الشاعر في هذا المقطع؟
( 4عالمات)
 .1ب َّينْ أه ّم مالمح المذهب الرمزي في ال ّنصّ .
ل .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )4فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
( 4عالمات)
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
 .1الصيغة التي جاء عليها األمر في قوله تعالى (وقضى ر ُّبك أالَّ ت ْعبدو ْا إالَّ إ َّياه وبا ْلوالد ْين إ ْحسا ًنا) هي:


فعل األمر.



المضارع المقرون بالم األمر.



اسم فعل األمر.

تمرا أنت آكله
 .7الطريقة التي جاء عليها اإلنشاء الطلبي في ( ال تحسب المجد ً



المصدر النائب عن فعل األمر.

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا):

 ال ّتعجب.

 ال ّتم ّني.

 النهي.
 األمر.
 .3واحد من اآلتية من شعراء المذهب الرومانسي:
 حافظ إبراهيم.
 نسيب عريضة.
 أحمد شوقي.
 معروف الرّ صافيّ .
لوال مخاطبتي إياك لم ترني) ألنه:
 .4أخذ النقاد على المتنبي قوله (كفى بجسمي نحوال أنني رجال


تجاوز حدود الخيال المعقول.



ال خروج فيه عن المنطق.

انتهت األسئلة



من المبالغة المقبولة.



ال شيء مما ذكر.

اإلجابات النموذجية
الســــــــــــــــــــؤال األول  72 ( :عالمة )
أ .استخرج من النص:
 .1جملة تق ّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبًا :يعيشه األردن
 .2اسمًا مصغرً اُ :ب َني
 .3كلمة فيها إبدال :اتحاد
 .4مضا ًفا إلى ياء المتكلم :وطني
 .5اسمًا مالزمًا لإلضافة إلى مفرد :مع.
 .6جملة تعجب سماعيّ  :فلله دره.

ب .علل كسر همزة (إن) في جملة (إنّ هذا االستقرار الذي يعيشه األردن لم يأت فجأة).
 أل ّنها جاءت في بداية الكالم.

ج .حدد كال من المضاف والمضاف إليه في جملة (أه ُّم أسبابه).
المضاف
المضاف إليه

أه ُّم
أسباب

د .أعرب التركيب (ما أجمله) الوارد في نهاية ال ّنصّ إعرا ًبا ً
تاما.





أسباب
الهاء

ما :ال ّتعجبية اسم مبني على السّكون في مح ّل رفع مبتدأ مقدّم وجوبًا
ماض جامد إلنشاء ال ّتعجب مبني على الفتح الظاهر على آخره.
أجمله :فعل ٍ
ّ
ّ
الهاء  :ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به لفعل التعجب .
ّ
والجملة الفعليّة من فعل ال ّتعجب وفاعله في مح ّل رفع خبر المبتدأ المقدّم وجوبًا (ما التعجبيّة).

ه .صغر الكلمات المخطوط تحتها في ال ّنصّ مع الضبط التام.
 األسباب :أ ُ َس ْي َباب.

ش َج ِّيعُون ُ /
 الشجعانُ :
ش َجيِّعين.

و .وضح القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل من المفعول به في الجمل اآلتية:
 .1قرينة لفظية :تاء التأنيث في الفعل تدل على أن الفاعل مؤنث ،وقرينة معنوية :القلم ال يستعير.
 .2قرينة لفظية :وجود حركة الفتحة على آخر كلمة الصغير وهي نعت والنعت يتبع منعوته في اإلعراب.
 .3قرينة معنوية :ألن مصطفى (الفاعل) هو الذي يعيد الكتاب (المفعول به).
الســــــــــــــــــــؤال الثاني  33 ( :عالمة )
أ .صوب الخطأ المخطوط تحته في كل مما يأتي:
 .1أج َم َل َ /ل :الفتحة.
 .4أجمل أن يخضرّ  /أجمل اخضرار.
ب.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حيث ُ /
ُ
ث :الضمة.
.2
 .5جُ َبيْل :الياء غير مش ّددة.

 .3لطف الهواء.

علل كالً مما يأتي:
لعدم وجود قرينة تميّز أحدهما عن اآلخر.
أل ّنه ضمير منفصل يدل على اختصاص.
أل ّنه اسم منقوص أضيف إلى ياء المتكلم.
أل ّنه اسم رباعي ثانيه ألف ،تقلب األلف واو عند ال ّتصغير.
أل ّنه اسم خماسي ثانيه ياء منقلبة عن واو ،تر ّد الياء إلى أصلها الواو عند التصغير.
أل ّنها جاءت بعد فعل القول  /محكيّة بالقول.

ج .أعرب ما تحته خط في كل مما يأتي إعرابا ً
تاما:

.1
.2



صُن ُتها :فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرّ ك ،والتاء :ضمير م ّتصل مبني في محل
رفع فاعل ،والهاء :ضمير م ّتصل مبني في مح ّل نصب مفعول به.
ماض جامد جاء على صيغة األمر إلنشاء ال ّتعجب مبني على السكون.
أَسْ ِمعْ  :فعل ٍ
ِب ِه ْم :الباء :حرف جرّ زائد مبني على الكسر ال مح ّل له من اإلعراب.
هم :ضمير م ّتصل مبني في مح ّل رفع فاعل لفعل ال ّتعجب

.3

.4

.5


كال :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمّة المق ّدرة على آخره منع من ظهورها ال ّتعذر .وهو مضاف.
الطالبين :مضاف إليه مجرور وعالمة جرّ ه الياء أل ّنه مثنى.
كليهما :توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف.
الهاء :ضمير م ّتصل مبني في محل جرّ مضاف إليه
قصّتي :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة
المناسبة لياء المتكلم .وهو مضاف.
ياء المتكلم :ضمير م ّتصل مبني في محل جر مضاف إليه.

ً
قياسيا.
د .تعجب من الفعلين ( ُكسِ َر  ،كان) تعج ًبا
كان :ما أجمل أن يكون  / ! ....ما أجمل كون !.....
ُكس َر!
ُ كسِ َر :ما أقبح أن ي َ
ه .وضح الداللة الزمانية لكل من ْ
(إذ  ،إذا) في الجملتين اآلتيتين:
ُ
جئت ْإذ َه َطل المطر :يدل على الزمن الماضي.

 آتيك إذا تزورني :يدل على المستقبل.
و .بين حكم تحريك ياء المتكلم والحرف الذي قبلها في الجمل اآلتية:
 أحترم معلميّ  :وجوب فتح ياء المتكلم ووجوب كسر آخر المضاف.
 قمت بنصيبي من العمل :وجوب تحريك آخر المضاف بالكسرة ويجوز في الياء التسكين أو الفتح.
 هذه عصاي :وجوب فتح ياء المتكلم ووجوب كسر آخر المضاف.
ز .حلل أسلوب التعجب في جملة (أكرم بالطالب ال ّنشيط!) إلى عناصره.
 حرف الجر الزائد :الباء
 فعل التعجب :أكرم  .المتعجّ ب منه :الطالب.
ح.










وضح اإلبدال في الكلمات اآلتية:
ً
ادكار :جاءت الكلمة على وزن (افتعال) وأصله (ادتكار) جاءت (فاء) افتعل فيه (ذاال) بدليل المجرّ د (ذكر) فأبدلت
(تاء) افتعل (داالً) ،ث ّم أدغمت ّ
(الذال) الساكنة مع (الدّال) المتح ّركة؛ تحقي ًقا لل ّتجانس الصّوتيّ بين الدّالين ،وتيسيرً ا
لل ّنطق.
ُم ْزدَ ه ِْر :جاءت الكلمة على وزن ( ُم ْف َتعِل) وأصله (م ُْز َت ِهر) جاءت (فاء) افتعل فيه (زايًا) بدليل المجرّ د (زهر) وألنّ
(فاء) افتعل جاءت (زايًا) أبدلت (تاء) افتعل (داالً)؛ لتحقيق ال ّتقارب الصّوتي بين ّ
الزاي و الدّال لصعوبة ال ّنطق بين
ّ
الزاي وال ّتاء.
ُمت َقى :جاءت الكلمة على وزن ( ُم ْف َت َعل) وأصله (مُو َت َقى) جاءت (فاء) افتعل فيه (واو) بدليل المجرّ د (وقى) وألنّ (فاء)
افتعل جاءت (واو) أبدلت (فاء) افتعل (تاء) وأدغمت التاء بال ّتاء؛ لتحقيق ال ّتجانس الصّوتي مع تاء االفتعال ولتيسير
عملية ال ّنطق.
يدعِي :جاءت الكلمة على وزن (يفتعل) وأصله (يدتعي) جاءت (فاء) افتعل فيه (داالً) بدليل المجرّ د (دعا) وألنّ (فاء)
افتعل جاءت (داالً) أبدلت (تاء) افتعل (داالً) وأدغمت الدّال بالدّال؛ تحقي ًقا لل ّتجانس الصّوتيّ بين الدّالين ،وتيسيرً ا لل ّنطق.
اط ِرح :جاءت الكلمة على وزن (افتعل) وأصله (اطترح) جاءت (فاء) افتعل فيه (طاء) بدليل المجرّ د (طرح) وألنّ
(فاء) افتعل جاءت (طاء) أبدلت (تاء) افتعل (طاء) لتحقيق ال ّتجانس الصّوتي مع الطاء ث ّم أدغمت ّ
الطاءان فأصبحتا طاء
مشدّدة ،لكي يسهل ال ّنطق بهما.
يضطرم :جاءت الكلمة على وزن (يفتعل) وأصله (يضتجع) جاءت (فاء) افتعل فيه (ضا ًدا) بدليل المجرّ د (ضجع) وألنّ
(فاء) افتعل جاءت (ضا ًدا) أبدلت (تاء) افتعل (طاء) لتحقيق االنسجام الصّوتي مع الضّاد.
مصطلح :جاءت الكلمة على وزن (مفتعل) وأصله (مصتلح) جاءت (فاء) افتعل فيه (صاد) بدليل المجرّ د (صلح) وألنّ
(فاء) افتعل جاءت (صاد) أبدلت (تاء) افتعل (طاء) لتحقيق االنسجام الصّوتي مع الصّاد.

ط .صغ كل فعل من األفعال اآلتية على وزن (ا ْف َت َعل َ):
ب.
 ضهد :اضْ َط َهدَ .
 ضرب :اضْ َط َر َ
 صفا :اصْ َط َفى.
ف.
ص َ
 وصف :ات َ
ي .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )3فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
 .3الضمة.
 .1تقليل العدد .7 .في الحروف الصحيحة والمعتلّة.

الســــــــــــــــــــؤال الثالث  33( :عالمة )
 .1بيّن أثر الطبيعة على الفرد األندلسي.
 صقل جمال الطبيعة األندلسيّة ذوق األندلسيّ وجعله رقي ًقا سلسًا ،فكان اإلنتاج الشعريّ في هذا السّياق غزيرً ا رقي ًقا.
 .2اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي.
 جاء معظمه مقطوعات شعرية قصيرة ،وال سيّما عند وصف المهن وتبادل ال ّتهاني.
والوراقة.
 يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي ،مثل :ليلة العيد ،والنيروز ،والمِهرجانِ ،
الوراقة باإلبرة التي تكسو ال ّناس ،وأثر
 يميل إلى المعاني البسيطة ،ويوظف الصور الشعرية السهلة ،كتشبيه صاحب ِ
الصوم في الهالل حتى غدا نحيالً.
 .3بين الهدف من الكتابة التأليفية في العصر األندلسي.
 الترفيه عن النفس بما ّ
تلذ قراءته.
 شرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي.
 تصوير عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة.
 .4لماذا أطلق ابن شهيد على رسالته اسم (التوابع والزوابع).
 أل ّنه جعل مسرحها عالم الجن (ال ّتابعة ّ
والزوبعة) ،واتخذ كل أبطالها ـــ في ما عداه ـــ من الشياطين.
 .5علل ما يأتي:
غزيرا رقي ًقا.
أ .كان االنتاج الشعري في سياق وصف الطبيعة األندلسيّة
ً
 ألنّ الطبيعة استأثرت باهتمام ال ّ
شعراء األندلسيين؛ لجمالها المتمثل في تنوع ال ّتضاريس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المياه،
وخصوبة األرض ،وخضرتها الدّائمة ،حيث صقل هذا الجّ مال األندلسي وجعله رقي ًقا سلسًا ،فكان اإلنتاج الشعري في
وصف الطبيعة غزيرً ا رقي ًقا.
ب .تعتبر نونية أبي البقاء الرّ نديّ أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس.
 أل ّنها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها مُد ًنا وممالك.
 وأل ّنها ُت ِّ
مثل حال األندلسيين جميعهم في تلك الحقبة.
 وأل ّنها تعبّر عن تجربة حقيقية عاشها ال ّ
شاعر.
ّي دونها.
 وأل ّنه بدأها بحكمة عامّة ،ثم صوّ ر ما ح ّل باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأس َ
ج .وجود أصداء النثر العباسي في النثر األندلسي.
 ألنّ األندلسيين تناولوا ما كان معرو ًفا في المشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا ،وأبدعوا خاصة في فن
الرسائل األدبية التأليفية و فن القصص الفلسفية.
د .كثرة القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلسي.
 ألنّ ك ّتابها كانوا ي ّتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم ،ومن أمثلة هذه القصص قصة (حي ابن يقظان)
البن طفيل.
 .6الموشحات من الفنون الشعرية الجديدة التي ظهرت في األندلس:
أ .بين السبب في تسمية الموشح بهذا االسم.
 ترجع تسميته بذلك لما فيه من زخرفة وترصيع وتزيين وتناظر وصنعة ،فكأنه ُ
ش ِّب َه بوشاح المرأة المرصّع باللؤلؤ
والجوهر.
ب .وضح المقصود بكل من:
 الموشح األقرع :هو الموشح الذي يخلو من ال َم ْطلع ويبدأ بمكونات البيت (األسماط والقفل).
َ
والخرْ َجة ،وي َُسمى ك ٌّل منها
 الد ْور :مجموعة من األسماط التي تقع بين قُ ْف َلين عمومًا ،أو بين المطلع والقُ ْفل ،أو بين القُ ْفل
سِ م ً
ْطا ،وتتشابه األدوار في عدد األسماط وتختلف في القوافي ،وال يقل عدد األسماط في الدّور الواحد عن ثالثة أسماط.
ج .بين الخصائص الفنية للموشح من حيث :األسلوب والموسيقا.
 األسلوب :مالت أساليب الموشح نحو الصنعة البديعية من جناس وطباق وتورية وموازنة ومقابلة ،وقد أضاف هذا
األسلوب قيو ًدا على األلفاظ ،مما أدى إلى مزيد من ال ّتكلف في بعض التراكيب.
 الموسيقا :حظيت الموسيقا باهتمام الوشاحين ،وقادهم اهتمامهم بها إلى تنويع النغم واألوزان والقوافي ما ح ّقق إيقاعًا
يتالءم مع اللحن والغناء ،واالهتمام بالموسيقا الداخلية من خالل اختيار األلفاظ ذات الجرس الموسيقي ،وتكرار بعض
الحروف.
د .علل :يعد الموشح شاهدًا على قدرة الشعراء األندلسيين على التجديد واإلبداع.
 ألنّ الموشح يع ّد من حيث الشكل الفنيّ ثورة على التشكيل اإليقاعي للقصيدة العربيّة التي تلتزم وحدة الوزن والقافية
والرّ وي.

 .7بيّن المظهر الذي يمثله كل من البيتين اآلتيين من شعر رثاء المدن والممالك في األندلس.
أ .تصوير ما ح ّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضيق.
ب .االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم
 .8اذكر سمتين من السمات الفنية لرسالة ابن حزم.
ّ
ّ
 تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف ،وذلك واضح في قول ابن حزم "فترى الناظر ال يطرف ،يتنقل بتنقل
المحبوب ،وينزوي بانزوائه ،ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس".
ً
مستخدمة التسلسل المنطقي ،فأول عالمات الحبّ عند ابن حزم إدمان النظر ،ثم
 تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني
اإلقبال بالحديث . ....
 تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى.
 .9اكتب أربعة أبيات ممثلة لشعر المرأة في العصر األندلسي (مما ورد في الكتاب المقرر).
الســــــــــــــــــــؤال الرابع  33( :عالمة )
أ.
 .1بين دور األدب في األحداث الجسام التي حفل بهما العصران األيوبي والمملوكي.
 كان لألدب دور كبير في:
 .2استنهاض همم المسلمين.
 .1تصوير تلك األحداث.
 .4الحث على تحرير أراضي المسلمين.
 .3حث المسلمين على الجهاد.
 .2وضح مضامين شعر الغزو الصليبي.
 تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصّليبيّين.
 الدعوة إلى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس.
 تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما بيت المقدس.
 .3بين منهجية ابن بطوطة في كتابة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار).
 دوّ ن في كتابه أخبار رحلته.
 وصف البلدان التي زارها ومواقعها والمسافات بينها ومظاهر العمران فيها.
 وصف حكام البالد التي زارها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها.
 وصف األطعمة وأنواعها وطريقة صنعها.
 .4بين أهميّة الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي
 أل ّنه أسهم في الدّفاع عن القيم الفاضلة.
 أل ّنه أسهم في إقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية.
 و ّفرت للخطباء مخزو ًنا كبيرً ا من المعاني واألفكار.
 .5اذكر العوامل التي تقف وراء ضعف األدب في العصر العثماني.
 عدم معرفة كثير من السالطين العثمانيين باللغة العربية وعدم تذوقهم ألدبها ،وإلغاؤهم ديوان اإلنشاء؛ فتراجعت مكانة
الشعراء وال ُك ّتاب لديهم ،مما أدى إلى جمود قرائحهم وانحطاط أساليبهم.
 إغالق المدارس في البالد العربية ،واستقطاب معظم العلماء إلى العاصمة الجديدة (األستانة)؛ فأهمل التعليم وع ّم الجهل
واألميّة معظم البالد العربية ،وشاعت الخرافات فيها على حساب الثقافة العربية اإلسالمية.
 فرض اللغة التركية على البالد العربية حين أصبحت هي اللغة الرسميّة للدولة؛ فانتشرت اللهجة العاميّة ،فذهب إبداع
ال ّناس في اللغة العربية وتراجع حضورها.
 .6اذكر اثنين من أشهر كتاب الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي.
 محيي الدين بن عبد الظاهر  .عالء الدين بن غانم.
 العماد األصفهاني.
 القاضي الفاضل.
 .7استخرج الخصيصة الفنيّة لشعر المدائح النبوية في ك ّل مما يأتي:
أَ .ف َعال الب َ
ـــــران
ِفار ِبسُرْ َع ِة الطيْــ
ب
ف َمرْ ِك ٍ
َي ْط ِوي الق َ
ـــر َ
كان أَ ْش َ
ُراق َو َ
ِ
 وصف معجزاته ،ال سيّما اإلسراء والمعراج وص ًفا مفصالً دقي ًقا
ب َومِنْ َع َج ِم
ْن مِنْ عُرْ ٍ
ْــــــــن والث َقلَيْـــ
ب .م َُحمــ ٌد َس ِّي ُد ال َك ْو َني
ــن َوال َف ِري َقي ِ
ِ
ِ
 التغني بصفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وسيادته وقيادته للعرب والعجم ،وحاجة الناس إلى شفاعته

 .8علل ما يأتي:
 .1يتميز شعر الجهاد في العصرين األيوبي والمملوكي بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر.
 أل ّنه يتحدث عن سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح باالنتصارات.
 .2أقبل ال ّناس على شعر المدائح النبويّة بشغف ولهفة.
 أل ّنهم كانوا يجدون فيه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية.
 .3ديوان اإلنشاء من العوامل التي كان لها أثر مهم في التأليف الموسوعي.
 ألنّ ديوان اإلنشاء يتطلب موسوعية المعرفة لدى كل من يعمل فيه .فقد وجب على العاملين فيه أن يكونوا على دراية
بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب ...إلخ ،حيث كان أشهر ُك ّتاب الموسوعات رؤساء لهذا الديوان أو ُكتابًا فيه ،مثل:
القلقشندي ،وصالح الدين الصفدي ،والمقريزي ،وغيرهم.
ب .اقرأ ال ّنص اآلتي ث ّم بين من خالله الخصائص الفنيّة للرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي:
 التأثر بالقرآن الكريم {هذا َع ْذبٌ فُ َر ٌ
ات َو َه َذا م ِْل ٌح أ ُ َجاجٌ} .
 استخدام المحسنات البديعية ،كالسجع( :شزرً ا ــ نزرً ا  /أبراج ــ أجاج).
ٌ
خندق يح ُّفها كالبحر.
 استخدام ال ّتشبيهات ومثالها :ولها من الفرات
 الدّقة في ال ّتصوير.
ج .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )5فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
 .3ابن بطوطة.
 .7المعارضات.
 .1الحكمة.
 .5صبح األعشى في صناعة اإلنشا.
 .4الواقع الديني.
الســــــــــــــــــــؤال الخامس  33 ( :عالمة )
 .1اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
" لقد ألقى رجال األمن العا م القبض على مجرم خطير اليوم ،فما كان منهم إال أن أودعوه السجن لسوء صنيعه ،فاإلنسان
خيرا وال تقدم على عمل تكون عودته ً
شرا".
مخير في فعله و َل َع ْم ِري إنه سيعود عليه عاجال أم آجال ،فافعل الخير حتى يعود إليك ً

أ .استخرج من ال ّنصّ :

 .1لقد ألقى رجال األمن العام القبض على مجرم خطير اليوم.
خيرا.
 .3فافعل الخير حتى يعود إليك ً

 .2فاإلنسان مخير.
 .4ولَ َع ْم ِري إنه سيعود عليه عاجال أم آجال.

بأمثل
ح منك
انجل
ب .بين المعنى الذي خرج إليه األمر في قول الشاعر أال أيها الليل الطويل أال
بصبح وما اإلصبا ُ
ِ
ِ
ٍ
 المعنى الذي خرج إليه األمر في قول الشاعر هو :ال ّتمني
ج .علل ما يأتي:
.1

.2

د.

.2

.3
أ.




خروج األمر (ث ِّب ْت) في قوله عليه الصالة والسّالم (الله ّم مقلِّب القلوب ث ِّب ْت قلبي على دينك) إلى معنى الدعاء.
ً
هللا ـــ سبحانه وتعالى
من الواضح أنّ األمر {ثبّت} ليس حقي ّقا ،وإ ّنما المقصود دعا ُء الرّ سول ـــ صلّى هللا عليه وسلّم ـــ َ
ـــ بأن يثب َ
ويو ِّف َقها جميعًا إلى طاعته سبحانه وتعالى ،فخرج األمر عن معناه الحقيقيّ إلى مع ًنى
ِّت َق ْل َب ُه وقلوب العبادَ ،
بالغيّ هو الدّعاء
خروج االستفهام إلى معنى النفي في قوله تعالى ( َهلْ جزاء اإلحسان إال اإلحسان).
تنفي أن يكون َثمة جزا ٌء لإلحسان إال اإلحسان ،فجاءت هنا (هل) بمعنى {ما} ،فخرج االستفهام بذلك إلى
اآلية الكريمة
َ
معنى ال ّنفي
وضح المقصود بـ (علم المعاني).
ُطابق مُقتضى الحال.
هو عل ٌم ُتعْ َرفُ به أحوا ُل اللفظ العربيّ الّتي بها ي ِ
ميز نوع الحافز إلى اإلبداع في قول أحدهم ألحد الخطباء إنك ل ُت ْكث ِْر ،فقال :أكثِ ُر لتمرين اللسان.
اإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ
علل ما يأتي:
تميز النقد األدبي في العصر العباسي عما كان عليه في العصور السابقة.
ُّ
تأثره بما َش ِهده العصر من نهضة واسعة شملت جوانب الحياة جميعها.
ّ
تأثره بحركة ال ّتجديد في الشعر العربيّ  ،وما أثارته من حوارات نقديّة حول القديم والمُحدَ ث من الشعر آنذاك.
اطالع كثير من ال ّنقاد على ّ
تو ّس ُع آفاقه مع ّ
الثقافات :الهندية ،والفارسية ،واليونانية.

ب .يرى الجاحظ أنّ القيمة الجمالية والفنية في ال ّنصّ تكمن في ألفاظه أكثر من معانيه.
ٌ
ب أسلوب
 ألنّ المعاني
معروفة ومشتركة بين األدباء ،أما األلفاظ فتختلف في مستواها وقيمتها من أديب إلى آخر ِب َح َس ِ
ّ
األديب وقدرته وثقافته اللغوية.
ج .كثرة استخدام الرمز لدى أتباع المذهب الرمزي.
ب تأثيرها في نفوسنا ُّ
أدق وأكثر عم ًقا من محاولة ال ّتعبير عنها في
 ألن أتباع المذهب يرون أنّ ال ّتعبير عن األشياء َح َس َ
ذاتِها.
 .4قارن بين ابن قتيبة وابن َطباطبا في نظرة ك ّل منهما للفظ والمعنى.
 ابن َطبا َطبا نظر إلى اللفظ والمعنى على أ ّنهما وحدة متماسكة على نحو العالقة بين الجسد والرّ وح وال يمكن الفصل
بينهما بحال.
 ابن قتيبة يقسّم الشعر في ما يتعلّق بقضيّة اللفظ والمعنى أربعة أقسام ،ويظهر منهما أ ّنه ال يعدّهما وحدة متماسكة ،فمن
أقسام الشعر لديه {ضرب حسن لفظه وحال فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى}.
 .5وضح صور األخذ المذموم عند النقاد.
 اإلغارة :وهي أن ينظم ال ّ
دون قائله.
شاعر بي ًتا َو
يخترع معنى َح َس ًنا فيتناوله شاع ٌر أعظ ُم منه ِذ ْكرً ا وأَبْع ُد صي ًتا فيُروى له َ
َ
 ال َمسْ خ :وهو إحالة المعنى إلى ما دونه.
 .6اقرأ البيت الشعري اآلتي للشاعرة ليلى األخيلية ثم بين النقد الذي وجه إليه من مبدأ (أعذب الشعر أصدقه):
َق ْو ٌم ر َب ُ
اط ا َ
َوأَسِ ن ٌة ُزرْ ٌق ي َُخ ْل َن ُنجُوما
لخي ِْل َوسْ َط بُيوت ِِه ْم
ِ


ه.

و.

صوّ رت ليلى ْ
األخ َيلِية ال ُخيو َل المجتمِعة َوسْ ط البيوت بالليل ،والرِّ ماح ّ
الزرقاء بنجوم الليل ،وهي صورة مقبولة ال خروج
فيها على حدود المنطق.
وضح المقصود بـ (المذهب األدبي).
المذهب األدبي :جملة من الخصائص الفنيّة التي َتصبُغ ِنتاجً ا أدب ًّيا ما ِبصِ بْغة غالبة ُتميِّز ذلك ال ّنتاج من غيره في فترة
معينة من ّ
الزمان.
قارن بين (الواقعية النقدية) و(الواقعية االشتراكية) في المذهب الواقعي.

ّ ّ
ّ
الواقعية النقدية
 تركز بشكل كبير على جوانب الشر والفساد في المجتمع.
 وتقوم بانتقاده وإظهار عيوبه وتسليط الضوء عليها.
 تكتفي بذلك وال تقدم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.

ّ
ّ
الواقعية االشرتاكية
 تصور الصراع الطبقي بين طبقة العمال والفالحين من جهة
وطبقة الرأسماليين والبرجوازيين من جهة ثانية.
 تنتصر للفالحين وال ُعمال و ُتظهر جوانب الخير واإلبداع فيهم .وتدين
مصدرا للشرور في الحياة.
طبقة الرأسماليين والبرجوازيين وتجعلهم
ً

 تقدم حلوالً للمشكالت التي تتناولها.

ي .اذكر خصيصتين من الخصائص الفنية لمدرسة اإلحياء والنهضة.
 يُحاكي القدماء في بناء القصيدة العربية من حيث تع ُّدد الموضوعات.
 يلتزم القافية الواحدة.
 يحافظ على سالمة األلفاظ ،وجزالتها ،وفخامتها ،ويحرص على فصاحة ال ّتراكيب واألساليب اللُّغويّة.
 يبتعد عن الخيال الجامع باستخدام الصّورة ال ِّشعريّة الح ّسيّة والماديّة ،فيوازن بذلك بين العقل والعاطفة.
اآلتي من قصيدة تيسير سبول { شِ تا ٌء ال َي ْر َحل } ،ث ّم أجب عما يليه:
ك .اقرأ ال َم ْق َط َع
َ
 .1ماذا وصف الشاعر في هذا المقطع؟
إحساسه باأللم وال ّ
شعور بالضياع وتفاؤ َله بتغ ُّير حاله إلى ال َف َرح والسّعادة.
 يَصِ فُ فيه
َ
 .2بينْ أه ّم َمالمِح المذهب الرمزي في ال ّنصّ .
 يظهر في ال ّنصّ أنّ ال ّ
شاعر أضفى على ألفاظه وتراكيبه بُع ًدا رمز ًّيا إيحائ ًّيا ،فحمّلها دالالت أكثر عم ًقا وغ ًنى من دالالتها
ً
المعجميّة على نفسيّته ومشاعره وأفكاره؛ ما يرتقي بقيمة ال ّنصّ ويجعله أكثر قبوال لدى ال ُم َتل ّقي:
ّ
شعور بالضّياع واأللم؛ أل ّنها توحي بأيام ال ّ
( الغيوم) :إيحاء بال ّ
شتاء الباردة الخاوية كما يرى الشاعر ،وحين يجعلها
ّ
{تتمطى} و {تجوب ببطء تخوم السّماء} إيحاء بمزيد من الضّياع وال ّ
ال ّ
شعور باأللم والضّيق.
شاعر
ً
رمزا للخير والعطاء ،فمن قلب المعاناة يتفاءل ال ّ
( ال ّ
شاعر بالخير والفرح والسّعادة ،وهو ما توحي به جملة
شتاء) :يبقى
"وخلّف في األرض أحالمنا".
( خصب) و (حبّ ) :توحيان باألمل والفرح والسّعادة والخير.
ل .يتكوّ ن هذا السؤال من ( )4فقرات ،لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح .انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة
واإلجابة الصحيحة لها على الترتيب:
 .4تجاوز حدود الخيال المعقول.
 .3نسيب عريضة.
 .7النهي.
 .1المصدر النائب عن فعل األمر.

