
  

 حيـمر  ــحمن الر  ــبسم هللا ال

 
 ةة الهاشمي  المملكة االردني  

 ليمــعــت  ــربية والـت  ـوزارة ال
 إدارة االمتحانات واالختبارات

 ةقسم االمتحانات العام  
ةمـحـموثـيـقـة   ـيـ 

  االمتحان العام   / 0202لعام   ةــــة العام  انوي  ة الث  راسامتحان شهادة الد     
  0 : 22ن:  امدة االمتح    شرــاني عـث  ـف الالص   /ة ــي  ــربــغة العل ـ المبحــث : ال
 اريخ:ــت  ــاليوم وال    م0202األكاديمي ة / خط ة  جميع الـفـروعالفـــــرع :

 (.4دد الصفحات )ــلمًا بأن عــ( ع5ددها )ـ: أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وع ملحوظة
 عالمـــــة( 55) ل:ؤال األو  ـــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

ــرور( ، ُثـــم أجــب عــــن األســـئــلــة ال ــتــي تـلـيـهــا :  اقـرأ الـن ـص  اآلتــي ِمن )فـــن  الــس 
رور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة ع)    ياء؛ــإن ا لنرى الن اس يختلفون في القـدرة على خلق الس  فمنهم  لى الض 

ـي ـر الحفالت؛ فـغ المظلم كالمصباح المحترق، ومنهم المضيء بـقـدر كمصباح الـن ـوم، ومنهم ذو الـقـدرة الهائلة كمصباح
 .       ر لنفسك وللن اسيـوي  ينه بمصباح قنمصباحك إْن ضعف، واستعْض عـ

ـم، وكأن  الـعـال   نـفـسه، حـت ـى كـأن ـهـا مـركـزولعل  ِمن أهـم  أسباب الُحزن ضيق اأُلفـق، وكـثـرة تـفـكـيـر اإلنسان في      
عادة والر خاء كل ها ُخلقت لشخصه؛ فهو يقيس كل   مس والقمر والن جوم والبحار واألنهار واألم ة والس  ائل بمقياس المس الش 

ـجـري يسب ب الـبـؤس والُحزن؛ فمحال أْن ي –ِمن غـير ريب  –ديم الـت ـفكير في نفسه وعالقـة العالـم بها ، وهـذا ـنفسه، وي
ع أفـقـه، ونظر  ن ما هي نقـطة صغـيرة عـلى المحيط العـظيم، فإْن هـو وس  العال ـم وفـق نفسه؛ ألن  نـفـسه ليست المركز، وا 

ال م الفسيح، ونسي  نـفسه أحياًنا، أو كـثيًرا شعـر بأن  األعـباء ال ـتي تـثـقـل كاهله، والـقـيـود الـتـي تـثقـل نـفسه قـد إلى الع
 ( .خـف ـت شيًئا فشيًئا، وتحل لت شيًئا فشيًئا

ـرور( ؟الـّنـثـرّي اّلـذي أخذ منه درس  الـن ـص  األدبــي  نــوع ما   -1  (عالمات 3)    )فـن  الـس 
ــّل ِمنداللة  نــيّ ــب -2  المات(ـع 4)        العبارتين اآلتيتين :  كـ

ن ما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم " -ب   " فـغـي ـر مصباحك إْن ضعـف " -أ  " وا 
 (عالمات 3)     ته( .ـتوافق معنى : )تحمله فوق طاق ِمن الـّنـّص كلمةاستخرج   -3
ورة الفني ة في وّضح  -4  ( )عــالمــتــان    في الن ـص  . الواردة: )والقيود ال تي تثقل نفسه( جملة  الص 
 عالمات(  3)     في الـن ـص  .: )فمنهم المظلم( الواردة  قول الكاتبــبم ن المقصود   -5
 عالمات(  3)    . على نفسه كما جاء في الـّنـّص تجاوز االنغالق يستطيع اإلنسان  كيفن ـبيّ  -6
 عالمات( 5) الهدف ِمن توظيفها .  ة منها وبّينــاذكر ثالثعناصر الط بيعة ، الكاتب في الـّنـّص بعض وظ ف   -7
ــيــنـاثاذكر  -8  عالمات(  4)       )أحمد أمين( . الكاتب ات ــفــؤل  ــم ن ِمنـ
ــّص )األعــبــاء( مفرد كلمة اكتب  -9 ابـــق .الواردة في الـّن  عالمات(  3)      الس 

ــال)المحتـرق(  لكلمةاكتب الجذر الل ـغـوي   -15   عالمات( 3)     ؟واردة في الـّنـّص ـ
فحة الث انية/ ،،،،،،،،،،،،،،            ُيتبع الص 
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ـــالـ       ة الــث ــانـــيــــة ـــفــحـــص 
 )عــالمــتـــان(       الط باق . واحًدا عـلىمثااًل  ِمــن الـّنـّص  استخرج -11

حيحة :   عــالمـة( 15)            ب( انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقــرة ورمــز اإلجابة الص 
رور : ) -1       فما إْن ُيصاب المرء بالّتافه ِمن األمر حّتى تراه حرج الّصدر كاسف الوجه، ناكس جاء في نص  فـن  الس 

 ، كــن ى الكاتب بتركيب )تــقـض  مضجعه( عــن :  (ض  مضجعهــقــتاجى الهموم في صدره وــنــتــالبصر، ت           
 الحزن والغضب. -د  القلق وقـل ـة الـن ـوم. -ج المرض وسوء الحال. -ب .تدم ــر حياته -أ

 : أحمد أمين اّلـتـي شارك في تأليفهاالمجلة  -2     
 .الــعــربيّ الـــقـــدس  -د   .الّسبيل -ج   .الـــّرسالة -ب  .الـثّــقــافــــة -أ

ميع العليم( : -3       المعنى البالغي  الـذي خرج إليه األمر في قوله تعالى : )فـتـقـب ـل مـن ـي إن ك أنت الس 
 . الــّدعـــاء -د  .الـتّــخــيــيــر -ج   .االلتماس -ب   .الــــتّــــمــــّنــــي -أ

الحين( كناية عـن: المهدوُيـكـل م الن اس في الكناية في ما تحته خــط  في اآلية الكريمة: ) -4       وكهال وِمن الص 
 .الفصيح -د  .الـّنـائـــم -ج   .الــّطــفــل -ب   .األمّ  -أ

 قال تعالى : )إن  في ذلك آلية لكم إْن كنتم مؤمنين( المشار إليه في اآلية الكريمة :   -5     
 .بال أبوالدة عيسى عليه الّسالم  -ب     .القصص الّسابقة -أ
 .لعيسى عــــليه الّسالم ةالمعجزات الـــثّــــالث -د    .الـــّرزق في غــيـــر أوانه -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالمـــــة( 55الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الـــث ـــانـــي: )

ــدة اقــــرأ أ(  ــيــ ــصـ ــن قـ ــ ــة ِم ــ ــي ــات اآلتـ ــمّ  )وا حـــر  قــلـبــاه(األبــيـ ــي، ثُــ ــتـنــّبـ ــب الـُم ــتـي األسـئـلـةعــن أجـب  ألبي الـّطـّي  : تـلـيهــا اّل
ــِبــمُ ُبــه ـــوا حــر  قــلـبـاه ِمـم ـن قــل -1 ـــْن ب   ش  ــســـمـي وحــالــــجــوم  ـــي عـنـدُه س   ـُم ـق 
ــْجــم -2 تـــــبٌّ لــُغــــُعــنـا حُ ــإْن كـان  ي   ـمُ ـــِس ـــتـــُحــب  نـــقـــــت  أن ــا بــقـــدر الــــفـــلـــيْ   ـهِ ـــر 
ـْن شـحـُمـُه   ـادقـــة  ـــرات ِمــْنــك صــــظ ــــُأعــيـُذهـا ن   -3 ـحـم  فـيـم  مُ أْن تـحـسـب  الــشَّ ر   و 
ـــْن بــــــت كـــلــمــوأســمـعـ  أنا ال ـذي نـظـر األعـمــى إلــى أدبــي  -4 ــــاتـي م  ــُم ــه ص   ـم 
ْعــــيـــْو ر عـــــنـا ل  نـيوب -5 ـــعـارف  فـي أهـ  ة  ـــرفـــتـم ذاك م  ــــإن  الـــم  ـــمُ ــهــــِل الــنُّ  ـى ِذم 
ـلـت عـن قـ -6  ــر احـــلـــون ُهــــمُ ـــالــــم فــــهــــد قـدروا                  أْن ال ُتـــفــاِرق ــوم وقــــإذا تـرح 
ــكـ -7 ـــِصـــمُ ـــِســـشــرُّ الـبـالِد مــكـاٌن ال صـديـق  بـه                  وشـر  ما ي   ـُب اإلنـسـاُن مـــا ي 

ل ؟الــمـخـطــوط تـحـتـهـا فــي  )شـــبـــم( كـلـمـةمـعــنــى  ما -1  (عالمات 3)     الـبـيـت األو 
ل ؟ الـّشـاعـرآلــم قـلـب اّلـذي ما  -2  (عالمات 3)        في البيت األو 
ــبارةبــم  تـوحـي  -3 ته(  عـ  (عالمات 3)           البيت الــث ــاني . الـواردة في)إْن كان يجــمعـنا ُحــب  لـغــر 
ــّدولةحــذ ر الـمـتـنـب ــي  ِمـّمــا -4 ــ ــف ال  (عالمات 3)     كما يبدو في البيت الـث ــالــث . ســـيــ
ادس ؟ اّلـــذي لـجـأ إلــيــه الــّشــاعـــر في أســلـــوب الــعــتــاب ما -5  (عالمات 3)     البيت الس 
ــح داللة الـت ـركيب )أهــل الــن ــهــى(  -6  (عــالمــتـــان)            الـوارد في البيت الخامس .وض 
 (عالمات 3)  الـر ابـــع ؟في البيت  الوارد : )أنا ال ـذي نظر األعمى إلى أدبي(بقوله  الّشــاعــر قــصــد ماذا -7

ـفـحـة ال  ،،،،،،ة/،،،،،،ــثـالـث  ــُيـتـب ـع الـص 



  

ــفـــحـــة الـــث ـــالـــثـــــة        الـــص 
 (عالمات 3)      الـــث ــالــث .الــواردة في الـبـيـت استخلص القيمة اإليجابي ـــة  -8
ــبــيــت الّسابــع)يــصــم(  لـكـلـمةالجذر اللُّـغــوي اكتب  -9  (عــالمــتـان)     . الـواردة في ال

ــة ــلم تُـتـح لـغــيــره ِمن ُشـعـراء الـعللمـتـنـب ي مكانة سامية  -15  (عالمـات 3)    ، عــل ـل ذلك .ـربـّي
ــب ودــصــقــمــال َمـن -11 ــبــعـ  عالمات( 3)     البيت الث الث ؟ الوارد في: )فيمن شحمه ورم(  ارةــ
يطان الر جـيـم(: )إن  هللا ِمـن قــولــه تــعــالــى ب( اكـتـب   (اتعـالم 4)          اصطفى ... إلى قــوله تعالى : الش 

   
حيحة : ج   عــالمـة( 15)                   ( انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقــرة ورمــز اإلجابة الص 

ــاّلـذي ُيف المعنى -1        : )يا أعــــدل الن اس إال  في معاملتي( هــو : في قول المتنّبي الـن ـداء  دهـــيـ
ــفـــي -ب  .الّلوم والعتاب -أ ر -د   .االستغاثة -ج  .الـّن ــّتحسُّ ــدبة والـ   .الـّن

 : واضحة في البيت الحكمة  تبرز -2      
 .الّسابع -د   .الّسادس -ج  .الخامس -ب   .الثــثّ ــال -أ

حيح لحرف  -3       بط الص  سـم( في قول المتنب ي : )الض  ين( في كلمة )الـر  ســــم)الس  ادة الـــر   : (ال تستـقـل  به الــوخ 
ــســـرة -أ ــة -ب   .الـكـ ــّمـ ــون  -ج  .الــّضـ ــكــ ــ ـــّس ــفــتــحــة -د   .ال  .ال

ــفي ق )مـقـة(كلمة  معنى -4       ــ ــ  : )هـذا عــــتابك إال  أن ـه مـقـة( : ول المتنّبيـ
ــؤ -ج  .قاس   -ب   .بارد -أ  .مـحـبــة -د   .لــؤلـ

ــُيخاطب فالبيت ال ـذي  -5       ــوُيشينفسه المتنب ي  يهـ ولة، ر إلى ـ  :حّتى ال يذّمـه في رحيله سيف الـد 
ــيال -أ ــانـ ــع -د   .الّسادس -ج  .الخامس -ب   .ـثّـ ــابــ ــّسـ             .الـ

ـــــــال  (عـــالمـــــــــة 25ـــؤال الـــــــث ــــــــالــــــث : )ــــــــــــس 
 عــالمـــة( 12)        : كّل منهما  تــفعــيالتهـما، وبحــر البيتين الّشعــرّيين اآلتيين ، واذكرقـــط ع  -1

ــنـــْقـــِص الــقــادريـــــن عـــلــى الـــت ـــمــاِم   ول ــــْم أر  فـــي ُعــــيـــــوِب الــن ــاس شــيــئـــا  -أ  ك 
لْ   -ب ــــــز  ــــــاِحـــــٌب لـــْم ي  ــا ص   ُيـــــع ــــل ــــُلــــــنــــــا بـــــاألمــــــــلْ     ل ــــن 

: )لـملء الـفـراغ في الـبـيـت الـّشـعـرّي الّسابق؛ ليستقيم الكلمة الـُمـناسـبة ِمـّمــا يأتي اختر  -2  عالمات( 15الوزن العـروضي 
هــــــا ُمـــــــــْقـــــــــت ــــــــر حُ    إذا بـــــــلــــــغ  .......... آمـــــــال ــــــُه  -      فـــلــــيــــــس  لـــــُه بـــــعـــــد 

 .الـمـجــتــهــد -د   .الـّرُجــل -ج  .اإلنساُن  -ب   .الـمـرُء  -أ
ـْيـُت فـيـِه  -       ى الكْرُب ال ـذي أْمـس   ي ـكـوُن ....................... فـر ٌج ق ـريبُ    ع س 

 .ُمـْنـتـهـاهُ  -د  .فـيــِه  -ج  .َوراَءُه  -ب  .َبـْعـَدُه  -أ
 عالمات( 3)         بين شطري البيت اآلتي : افـصـل  -3

ْهــِر اْبــتــســامُ     ــُســنــت بــك  األوقـــاُت حـت ـى كـأن ــك  فــي فــِم الــد   لـــقـــْد ح 
فحة الــر ابــعــة / ،،،،،،،،،            ُيـــتـــبـــع الص 

 



  

ــفــــحـــة الـــرابـــعــــة        الــص 
ــــــــــؤال الـــخــــامــــــــس : )  : عــــــالمــــــــــــــة( 55الــــس 

ــمّ اقـــرأ  (أ ـــ ــي ُث ـــّص اآلتــ ــّن ــن  أجــــب ال ــهلـــة األســــئـــعـ ــ ــ ـــي ـــل ــي ت ــتـ  : اّل
ك    ذا ُكـن ــ)ما أروع   الـت خطيط  لمستقبلنا، فلن ُيعيد للعرب مجدهم إال  الت مسُّ  ابمبادئ ضح ى ِمن أجلها أجدادنا، وا 

ـقـود ، فهذا نتيجة ابتعادنا عن تعاليم ديننا الحنيف، فأي ان       اليوم أم ـة ُمستضع ــًفـا شأنها يطمع فيها ُكـل  ذي قـلب  ح 
 ِمن هللا ونعتصم بحبله يــنــصــرنا على ُكـل  ُمعــتد  غاشم( . نقـتـرب 
 عـــالمــــة( 21)         :  ِمـن الـّنــّص  استخرج -1

 صيغة مبالغة -د    صفة مشّبهة -ج     اسم مفعـول لفعل فـوق ثالثيّ  -ب        حرًفــا همزته همزة قطع  -أ     
  اسم فاعل لفعل ثالثّي . -ز       أداة شرط جازمة. و     اسم فاعـل لفعل فـوق ثالثيّ هـ.     
ــــا .ما تحته خــّط في الـّنـّص أعــرب  -2     (عــالمــات 4)          إعــراًبا تامًّ
 عـــالمـــات( 4)     .  في الـّنـّص  الواردة( )مبادئ ورة اّلـتـي جاءت عـليها في كلمةبالّص الهمزة ُرسمت ِلــم   -3   
حيحة : ورمــز رقم الفقــرة إلى دفتر إجابتك انقل  ب(     عــــالمـــــات(  21)         اإلجابة الص 

حيح  -1       بط الص   : )يا زينب ، أنت ُمخلصٌة في العمل( : في جملة)زينب(  آلخر كلمةالض 
ــة. -أ       ــحــ ــتـــ ــفـ ــوين الفتح -ب  الـ ــ ــنـ ــ ــة -ج  .ت ــمّ  -د  .الــّضــّمـ  .تنوين الّضـ
 )استـفــد( همزة وصل ؛ ألن ـهــا :ُتـعـتــبـر الهمزة في كلمة  -2    

 ماضي الخماسيّ  -د مصدر لفعل خماسيّ  -ج   الخماسيّ الفـعـل أمـر  -ب الّسداسيّ الـفـعـل أمــر  -أ
عـى( : -3  اسم الفاعل ِمن )اد 

 ُمـــّدعــــى عـــلــيــه -د   ُمـــــــّدع   -ج   ُمـــــــــْدع    -ب    داع   -أ
 )يا قارًئا الـن ـص  ، تمه ل في قراءتك( :نوع المنادى في جملة :  -4

 نكرة غير مقصودة -د نكرة مقصودة -ج   شبيه بالمضاف  -ب  مضاف  -أ       
 :  في ما يأتيأداة شرط غـــير جازمة اّلتي تشتمل على الجملة   -5

 .إْن تجتهد ُتحّقق أحالمك -ب   .متى يكثر الكالم يكثر الّسقط -أ
 .لوال الـِعــْلــُم لطغى الجهلُ  -د    .األجرَمــْن صّلى هلل نال  -ج

 صيغة مبالغة : ِمن الجمل اآلتية تتضّمنواحدة  -6
 .اتّــخــذ لك ميزاًنـــا تَــِزُن بــه أعمالك -ب    .في حديَقــِتــنا وردٌة حمراءُ  -أ
 .القائُد الّناجُح رحيٌم بالعاِمليَن  -د    .ُكـــْن َشْهًما مع اآلخرين -ج

 اسم المفعول ِمن الفعل )اقترن( :  -7
ــتَ  -أ ــْق ـــُم ــ ـــِرن  -ب  .ـَرن ـ ــتَـ ــ ــْق ــ ــه -ج  .ُم ــَرن بـ ــ ــَت ــْق ــه -د  .ُم ـــ ــ ــرون ب ــْقـ   .َمـ

 (ةعـــالمــــ 25: ) خــامـــــســـــــــؤال الـــالــس  
ــةالــمــوضــوعــات  في واحــد  ِمــنْ اكتب  ـــ ــي  : اآلتـ
ــة رُجــل فــقــد بــصــره فــي حـــادث  .  -1  قــص 
ْوِر وسائِل اإلعـــالِم في ن ــْشــِر الــوعــي الـفـكـري  اإليـجـابــي  بـيـن أبناِء المجتمع .  -2  مــقــالــة عــن د 
ـعــادة  في المال ، واآلخــر يــراهــ  -3  ـا في الـعـطــاء .حـــوار بــيــن شخصين : أحــدهــمــا يــرى الــس 



  

 اإلجــــابــــات الــن ـــمـــوذجــــي ـــــة
 مقالة أدبي ة . -1
ــدها أ( غـي ـر مصباحك :   -2 ــ ــق ــتـ ــّلما اف ــفسّية ويبحث عــن أسباب الّسرور كــ ــّنـ  .ضرورة تغيير المرء ِمن حياته الـ

ن ما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم :    .نفسه ليست مركز العالم أو محور اهتمام داللة على أنّ ب( وا 
ــل تحمله فوق طاقته : -3     ــقـ ــثـ  . تـ
ــة -4     ــلــ ــيــ ــ ــق ــ ــّث ــــود الـ ــي ــقــ ــه األعباء بالـ ــ  . شّبـ
 .اإلنسان اّلذي ال قيمة له في إيجاد أْي نوع ِمن أنواع الّسرورمنهم المظلم :  -5    
 .نظره إلى العالم الفسيح ، نسيان نفسه توسيع أفقه ،  -6    
 جاءت منسجمة مع موضوع )ُيكتفى بثالثة(، الهدف ِمن توظيفها :  الّشمس والقمر والّنجوم والبحار واألنهار -7    

 .الّسرور وخدمة للفكرة اّلـتـي أرادها في كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حّتى كأّن عناصر الّطبيعة ُخـــِلـــقـــت له فقط           
 . فجر اإلسالم ، ضحى اإلسالم ، فــيــض الخاطر -8    
كون قبل الهمزة عالمة( . -9      عـــْبء )رسم الكلمة عالمتان ، الس 
 )ح ر ق( .حــرق  -15   
ــوي ، الّشمس والقمر ، تـثــــــضعف وق -11    ـــقــ ــل وخـّفـــت ، فــراغ وعـ   . )ُيـكـتــفى بمثال( . ملـ
 

عاء  -3  رمز ب / الــر سالة -2  رمز ج / القلق وقــل ــة الــن ـــوم  -1ب(     رمز د / الـد 
الم .رمز د / المعجزات  -5   رمز ب / الـط ـفــل  -4       الث الثة لعيسى عليه الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالمـــــة( 55الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الـــث ـــانـــي: )

 أ(
 البارد . -1 
 .  به وأحـّر قـــلبه م ألــمّ ــــلبه ، سقــــجفاء سيف الـّدولة ، برود ق -2
 .الّشــــّك في إخالص اآلخرين في حّبهم لسيف الـّدولة  -3
 عـــدم القدرة على الّتمييز بين الغّث  أو:عدم االنـــخـــداع بالمظهر الخارجّي  أو:عـــدم االنخــداع بالمنافـــقـــيـــن حوله  -4

 والّسمين وبين الّشحم والــــورم .      
 . ل ـــيـــالـــتّــعـــريض بالــّرح -5
ولة . -6  ذوو الـعـقـول الر اجحة ومنهم سيف الــد 
ــتداده بذلك . بديل :االعتداد بشعره وأدبه اّلذي سار في آفاق البالد واشتهر .   -7 ــ  براعته األدبية الفائقة واعـ
 عـــدم االنخداع بالمظاهر . -8
 وصم . -9

 .أعظم شعراء العرب ، أكثرهم تمّكـــًنـــا ِمن اللُّــغــة الـعـربّية ، أعلمهم بقواعد الّلغة العربّية ومفرداتها  -15
 . الواشون أو المنافقون اّلذين يدعـون ُحّب سيف الـّدولة -11
 



  

 ب( يكتب اآليات المطلوبة ُيسكت عن الخطأ اإلمالئي  ، تبديل كلمة مكان أخرى يخسر عالمة اآلية .  

 
ابع   -2    عتابرمز أ / الل وم وال -1ج(    مة    -3      رمز د / الس  مز ب / الض   الر 

ادس . -5   رمز د/ محب ة   -4         رمز ج / الس 
            

ــــــــــــــؤال الـــــــث ــــــــالــــــث : )  عـــالمـــــــــة( 25الــــــــس 
ــنـــْقـــِص الــقــادريـــــن عـــلــى الـــت ـــمــاِم  ول ــــْم أر  فـــي ُعــــيـــــوِب الــن ــاس شــيــئـــا أ(      ك 

  - -/ ب  -ب ب  –/ ب  - - -ب    - -/ ب  - - -/ ب  –ب ب  –ب 
ــْلــُتـْن   فعولن      ل ــُتـــن       فعولن           ُمفاعــل ــُتْن       مفاع  ــْلــُتـْن   ُمفاع  اع   ُمف 

 البحر الوافر . 
لْ  ب(         ــــــز  ــــــاِحـــــٌب لـــْم ي  ــا ص   بـــــاألمــــــــلْ ُيـــــع ــــل ــــُلــــــنــــــا     ل ــــن 

  –/ ب  - -ب / ب  –ب      -/ ب  - -/ ب  - -ب 
 فعوُل      فعولن    فعو     فعولن     فعولن     فعو 

  مجزوء المتقارب  
 

: )لـملء الـفـراغ في الـبـيـت الـّشـعـرّي الّسابق؛ ليستقيم الكلمة الـُمـناسـبة ِمـّمــا يأتي اختر  -2  عالمات( 15الوزن العـروضي 
هــــــا ُمـــــــــْقـــــــــت ــــــــر حُ    إذا بـــــــلــــــغ  .......... آمـــــــال ــــــُه  -      فـــلــــيــــــس  لـــــُه بـــــعـــــد 

 .الـمـجــتــهــد -د   .الـّرُجــل -ج  .اإلنساُن  -ب   . الـمـرءُ  -ب
ـْيـُت فـيـِه  -       ى الكْرُب ال ـذي أْمـس   ي ـكـوُن ....................... فـر ٌج ق ـريبُ    ع س 

ُه . -ب  .َبـْعـَدُه  -ب راء   .ُمـْنـتـهـاهُ  -د  .فـيــِه  -ج  و 
 عالمات( 3)         بين شطري البيت اآلتي : افـصـل  -3

ــُســنــت بــك  األوقـــاُت     ْهــِر اْبــتــســامُ    حـت ـى لـــقـــْد ح   كـأن ــك  فــي فــِم الــد 
         

ــــــــــؤال الـــخــــامــــــــس : )  : عــــــالمــــــــــــــة( 55الــــس 
 عـــالمــــة( 21)         :  ِمـن الـّنــّص  استخرج -1

      : )ُمستضَعــــًفا( اسم مفعـول لفعل فـوق ثالثيّ  -ب         : )إاّل(  حرًفــا همزته همزة قطع -أ     
 (حقودصيغة مبالغة : ) -د     )الحنيف( :  صفة مشّبهة -ج     
        (أي ــان: ) أداة شرط جازمةو.      (ُمـعـتـد  : ) اسم فاعـل لفعل فـوق ثالثيّ هـ.     
 (غاشماسم فاعل لفعل ثالثّي : ) -ز    
 . فعل مضارع مجزوم وعاة جزمه الّسكون وهو فعل الّشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره نحننقترب :  -2   
فة وما قبلها مكسور . -3     ألنها متطر 
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