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    مواعيد الدورات المكثفة            
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 لالستفسار عن أي أمور تتعلق بالدورات يرجى التواصل مع المراكز .  -:  الطالب عزيزي
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اسم المركز 
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 اناث         5-55الساعة    05/1/0205+02+ 09م ـث 02/1+59+51 (5مهارات)شعبة

 ذكور 0:02-5:02الساعة                                                                               
 

 4 -0الساعة       5/0205/ 0+5+1  مـث  00/1+05+ 01 (0شعبة) مهارات
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2095540540 
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َـن

 
َـــف َكس 

 في

  1تخصص ف  -ة اللغة العربي   

  إعداد
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 هادي الخطيب أ. عبد الـ                        ل األولص/الفعريب ختصص    )الدوائر االحترافية(       اخترب نفسك            محمدالخطيب       أ.

 1  
 

 

 :  أوال : النحو والصرف                                    
 ة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجملة الّتي كتبْت بصورة صحيح .1
 اهلِل أّن الظّلَم مرتعه وخيم (.)و د()أما إّنك تقوُل الحّق(.   ج( قْل أّن الّسماَء ال تمطُر ذهًبا(. ب()  أال أّن الصدق نجاة(.أ()        

 الجواب لِباب الشر مفتاح  قالوا سكّت وقد خوصمت قلت لهم    إنّ :  رــــــــــــــــــــــــــــــــــر مهزة إّن يف قول الّشاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب كس2
 )اقترن خبرها بالم مــزحلقة(.د(   )أول جملة محــكّية بالقول(.ج(جاءت بعد حرف االستفتاح(.    ب()   الم(.جاءت في بداية الكـأ()       

 كاذبون "ــلَ  إّن المنافقين يشهد  واهللُ  " قوله تعالى : ر همزة إّن في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب كس .3
 )اقترن خبرها بالم مــزحلقة(.د()أول جملة القسم(.       ج(     جاءت بعد حرف االستفتاح(. ب()     جاءت في بداية الكـــالم(.أ()      

 ة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ" : سبب كسر همزة إّن في العبارة المخطوطإّن العلم نورإْذ  " يا بني أحبب العلم، .4
 )اقترن خبرها بالم مــزحلقة(.د(    )أول جملة القسم(ج(      وقعت بعد الظّرف(.   ب()       جاءت في بداية الكـــالم(.أ()         

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ه :ــــــــــــــــــــــــــــتقدم المفعول به وجوبا على الفعل والفاعل ألن، قال تعالى : )وما تنفقوا من خير فألنفسكم(  -5
     ضمير متصل -ب       يدل على االختصاص   منفصل  ضمير -أ     
 من ألفاظ الصدارة -د      خشية اللبس  لعدم وجود قرينة      -ج      

 ط السليم آلخر كلمة الحياة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحترام المواعيد ( الضب حياة( ) علمتني ال6
 الحياةْ  -د  الحياةِ  -ج الحياةَ   -ب الحياُة  -أ         
 :  هو ية الكريمةه في اآلــــــــــــــــــــــــــــــــهم ( ، المفعول بمعذرتُ  ينَ ال ينفع الظالم ( قال تعالى : ) يومَ 7

 ضمير متصل -د   معذرتهم  -ج      الظالمين  -ب  يوم  -أ     
 ة تقدم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنبأ بتبينوا ( ، في االية الكريم جاءكم فاسق  ( قال تعالى : ) إن 8

 المفعول به على الفاعل -ج  الفاعل على المفعول به  -أ        
 المفعول به على الفعل والفاعل -د  المفعول به على الفعل  -ب        

 عيسى هدى (  الفاعل والمفعول به بعبارة ) نافَستْ ة التي أزالت الغموض بين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( القرين9
 الفعل -د  تاء التأنيث  -ج المعنى  -ب الضمة المقدرة  -أ     

 

 ".المواطُن الحريص على مصلحة الوطن  ــــــــنييعجبـــــ :  " ر المخطوط تحته في عبارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموقع اإلعرابّي للّضمي .10
 )في محل نصب مفعول به(.د()في محل رفع فاعل(.     ج(       في محل جر باإلضافة(.  ب()     (.خبرفي محل نصب أ()     

 

 ل على المفعول به جوازًا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجملة الّتي تقّدم فيها الفاع .11
 )ناقَش هذا ذاك(.د(     (.  ناقشْت ليلى يحيى )ج(     كّلَم عيسى موسى(.  ب()    ساعَدْت سلمى نهى(أ()      

 ه على الفاعل وجوبًا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجملة الّتي تقّدم فيها المفعول ب .12
 (.حفظُت العهد بينناب()           (.ا العمَل باحترافـــأنجزن أ()    

 (.سلمى ليلىأرشدْت )د(              (.    يحترمك الناُس لصدقك )ج(    
 ـــــــها": أصحابــــاألرض   الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها في عبارة " زرعَ .13
 )الّضم(.د()الّسكون(.                   ج(الكسر(.                          ب()               (.أ()الفتح     

 :، هي  ة" في عبارة واحدة فقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردت القرينة "المعنويّ  .14
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 أمجد الّشكوى(.)أعيْت د()كّرم عمي الفاضُل خالي(.           ج(كّرمْت سلمى عيسى(.                ب()       (أ()طرق أبي بابي    
 الذال -التاء         د -ال        جدال -الواو               ب -أ  رف الذي أبدل في كلمة )اّدعى( ــــــــــــــــــــــــــــــ( الح15
 ب(صطخ.         ج( صرخ.       د.طرخ.          أ(  اطر      ّرد من )اصطرخ( : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الفعل المج16
 صلأو  -د    اصطحب  -يصيد    ج -ب ارتكَز      -دال مما يأتي :     أـــــــــــــــــــــــــ( الكلمة التي ورد فيها إب17
 العين -د     الواو  -ج  السين  -ب التاء  -أ:  سع ( هو رف الذي أبدل في كلمة ) يتّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( الح18
 اتتعظ -اتّعظ  د -اوتعاظ         ج -اوتعظ       ب -أ ل( من الفعل )وعظ( يصبح :ـــــــــــــــــــــــــ(  عند صياغة وزن )افتع19
 ر(.خ)ا د()ددر (.      ج(ر(.        خذ) ب(         ر(.خد) أ(  : "خرادّ "ّرد من كلمة ــــــــــــــــــالمج .20

 
------------------------------------------------------------------------- 

 تَـْيتيب(.عُ ) د(تَـْيتب (.       عُ ) ج(    تَـْيب(.          عُ ب()         تَـّيب(.عُ أ() :  فتصبح"  ابـــــــــــــــتع نصّغر كلمة  " .21
 تقليل الحجم -التحبب      د -التحقير       ج  -تقريب المكان      ب -أ  ة التصغير هي :ـــــُسلْيمان( دالل( في عبارة )يا أبا 22
 ( اإلنسان ُجسْيم تعيش فيدم  رياتالمناعة من كُ ( المعنى الذي افاده التصغير بعبارة ) يتكون جهاز 23

 التحقير -د  تقليل العدد  -ج تقليل الحجم  -ب  التحبب  -أ         
 نـَُعيمان -د  ن نـَُعيم -ج نـَُعيم  -ب   عيماننَ  -أ:( عند تصغير كلمة ) نُعمان ( تصبح 24
 جمع قلة -د     اسم خماسي -اسم رباعي    ج -جمع كثرة     ب-أ    ا ـــــــــ( نصغر كلمة )أشجار( على )ُأَشْيجار( ألنه25
 "وصلنا إلى عمان قـُبَـْيل العصر"المعنى اّلذي أفاده الّتصغير في عبارة  .26

 )تقليل الحجم(د()تقريب المكان(.           ج(تقريب الّزمان(.           ب()           (.أ()الّتحبب        
 (.َهرير )د((.      ُهريرات )ج(        (.ُهريرة ب()            (.أ() ُهرير    نصّغر كلمة "هّرة " على: .27
 أتوكأ عليها " ألن المضاف :  عصايب فتح ياء المتكّلم المخطوط تحتها في قوله تعالى : "  قال هي ــــــــــــــيج .28

 ) اسم مقصور(.د(   )اسم صحيح اآلخر(.  ج(مثّنى(.           ب()        اسم منقوص(.أ()      
 )إذا(. د(    )بعَد(.ج(    إْذ(.ب()    حيُث(.أ() رد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد من الظّروف اآلتية يلزم اإلضافة للمف .29
 يــــــــــــــجـــــــــــــــــــب فتح ياء المتكّلم وتسكين آخر االسم المضاف في:  .30
 صديقي(. )د()عمِري(.              ج(جسِمي(.        ب()                 مسعاي(.أ()      
 : كلمة  آخر االسم المضاف في كسرياء المتكّلم و وتسكين فتح  وزيــــــــــــــجــــــــــــــــ 31

 (.مدربـــــــــــّي ) د(   (.           يداي  ) ج(ي(.        جسمب()                 مسعاي(.أ()       
 " :قبل.الّضبط الّصحيح آلخر كلمة "قبل" في عبارة "لم أر هذا الموقف من 32
 )الّضّمة(.د()الّسكون(.                 ج( الفتحة(.       ب()                        الكسرة(.أ()       
 ُقِطَع الظّرف ) قبل( عن اإلضافة في عبارة واحدة من العبارات اآلتية: .33

 (.من قبلُ  ما رأيتك )د(  (.         الموعد قبلَ  )وصلتُ ج(     (.   العصرِ  قبلَ  رجعتُ ب()     (.همقبلَ  وصلتأ()       
 )حيُث(.د()قبُل(.        ج((.       بعدُ ب()      (.كلّ أ() :ةـــــــــــتية يالزم اإلضافة للجملاآل األسماء واحد من.34
 رد : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد من الظّروف اآلتية يلزم اإلضافة للمف .35

 )إذا(. د(    )بعَد(.       ج(إْذ(.        ب()                       حيُث(.أ()        
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 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــ.واحدة من العبارت اآلتية كتبت بصورة صحيح36
 (.حضر مدربي الفريق  )د((.        حضر مدربو الفريق)ج((.    رأيت معلمين المدرسة  ب()                (.المدرسة  معلمونجاء  أ()  

 "  العطشِ  و ما يغني عن الوشلِ  البحرِ  في عبارة " في لجةِ  المضاف إليه .37
 )الوشل (.  د()العطش(.           ج(ما (.         ب()           (.أ() البحر       
 " ألنّها اسم:ُدريهم" درهم  على ال .نصّغر كلمة "38

 (.ثالثي)د(      )خماسّي(.   ج(       (. سداسيب()                 رباعّي(.أ()      
 :هي اء من الكلمات اآلتيةــــــــــــــــــــــــــــــت   واوـــــــــــــــــــــــال فيها أبدلتالكلمة التي  .39

 (.ــــــــقىاتّ )د(   (.   براصط)ج(          (. احترف ب()                           (.اطّلعأ()      
 :"همستحق   لمنصباستلم الكلمة المخطوط تحتها في عبارة " خر االّضبط الّصحيح آل.40

 )الّضم(.د(          )الّسكون(.  ج(         الكسر(.  ب()              (.أ()الفتح       
 ال" على : بنصّغر كلمة  "جِ  .41

 ل(.)ُأَجْيبد(         (.    ل)ُجِبيّ ج(      ْيل(ُجبَـ ب()    ْيالت(.بَـ جُ أ()       
 : الجملة الّتي تقّدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا .42

 (.النعاسُ أخذه )د(     (.هل اشتريَت الكتابَ )ج(    (.فتى أضاعوا  أّي ب()         (.الّروايَة صاحُبها قرأ  أ()      
 .الجملة الّتي تقّدم فيها الفاعل على المفعول به وجوبًا  :                                               43

 .زار الرجل أصحابُه د(             زادك اهللُ  علما ج(   . العرب لغةُ .      ب(تجمعنا  ثقًة  أعطيُت الرجل أ(       
 :  .الجملة الّتي تقّدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا44

 طرق أخي بابي ج(هل اشتريت الكتاَب.        د(     ب(كّرم أخي عّمي.       ؟  أ(كم قصيدًة قرأت      
 

 .ِقتد.ُمَويْ     .  ج(ُمَوْيقيت  .قيتَواب(مَ      .  أ(ُميَـْيِقت  (:تاق.تصغير كلمة )ِميْ 45
 أ(زدر.              ب(دهر.     ج( هار.             د.زهر.    المجّرد لكلمة )ازدهار( : الفعل .46
 .الجملة الّتي تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبًا  :47

 )إيّاك نعبُد وإيّاك نستعين(.د()كّرم محمًدا خالد (.        ج(ال ينفع الظّالمين معذرتُهم(.       ب()   كم كتابًا قرأت؟(.أ()  
 .جملة تتضّمن مضافًا إليه جاء على صورة جملة:48
 أ(خرجُت مَع العصِر.               ب(هلل األمر من قبُل.          ج(جلسُت حيُث يجلُس زيد .           د(أّي الّرجال المهّذب.   

 . جملة تتضّمن مضافًا إليه جاء على صورة ضمير:49
 د(سمعتك تحّدثه.          أ(أتعبه الّتفكيُر.                ب(تعليقكم جميل.                   ج(أكرمتهم .     

َييرد.         ب(ُمبَـَيرِد.      ج(ُمبَـْيرِد .        د(ُمبَـْيرِيد. . تصغير كلمة "مبرد":50  أ(ُمبـْ
 "لنحو.الّضبط الّصحيح لكلمة النحو في عبارة " قرأُت كتاَب ا51

 أ(الفتح.  ب(الّسكون.       ج(الّضّم.           د(الكسر.      
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 "وقت الحاجة  منقذيّ أصدقائي في قولك " لياء المتكلم .الّضبط الّصحيح 52
 أ(وجوب الفتح.                ب(جواز الفتح.             ج(وجوب الّتسكين               د(وجوب الكسر.      

 )إذا(.د()مع(.              ج(إْذ(.       ب()           حيُث(.أ() واحد من الظّروف اآلتية يلزم اإلضافة للمفرد : ..53
 ر.يطنـَُويّطر.                د.نُواأ(نـَُوْيطير.        ب(نـَُوْيِطر              ج(   .تصغير كلمة )ناطور(:   54  

 دشد( رُ       ديْ شَ ج( رُ     د يّ شَ ب( رُ     شيد  رَ  أ( (:    رشاد.تصغير كلمة ) 55
           .سبب كسر همزة إن في قوله تعالى  )قال إّني عبد اهلل( أنّها وقعت:                                                              56

 ج(أول جملة جواب القسم.              د.ابتداء الكالم.    أ(محكّية بالقول.             ب(بعد الظّرف.      
 د.ُأَخّي.          ج(ُاَخْي.      أ(ُأَخْيخ.          ب(ُأَخْيي.            .تصغير كلمة )أخ(: 57  

 "الحياة.الّضبط الّصحيح لكلمة الحياة في عبارة " شغلْتني 58
 أ(الفتح.               ب(الّسكون.       ج(الّضّم.                    د(الكسر.      

 )ورق(.د()أوراق(.          ج(أورقة(.            ب()               .أ()ورقة(  ُورَْيقات:.مكّبر كلمة 59
 ": يلتقي الطالب   العلمالّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها في عبارة "حيُث .60

 )الّضم(.د()الّسكون(.                     ج(الكسر(.                     ب()                 (.أ()الفتح   
 )فدوا(.د()فدوى(.                  ج(فداء(.                      ب()          .أ()فدي(  .مكّبر كلمة "ُفَديّا":61
 في المطار" يّ بـُنَ  .المعنى اّلذي أفاده الّتصغير في عبارة "وّدعت62
 )الّتحقير(د(   )قرب المكان(.     ج( قرب الّزمان(.    ب()      (.أ()الّتحّبب والّتدليل     

 ( الكلمة التي يجوز فيها فتح أو تسكين ياء المتكلم مع كسر ما قبلها هي : 63
 رفاقي -د    معلمي -ج  مثواي  -ب   فتاي  -أ     
 :كليهما ( يجب فتح ياء المتكلم في الكلمة المخطوطة ألنها   والدي  ( ) احترم 64
 اضيفت الى اسم منقوص -ج  اضيفت الى جمع مذكر سالم  -أ     

 اضيفت الى اسم مقصور -د  اضيفت الى اسم مثنى  -ب      
 ( ورد )ظرف مقطوع عن االضافة ( في عبارة : 65

  أيها الناس : أما بعدُ  -ج   الغياب  سأعود بعدَ  -أ      
 العداوة محبة   ومن بعدِ  -د  المشيب  اغتنم الشباب قبلَ  -ب      

 أدري وال أدري( ضبط الثاء في كلمة حيث : حيث ( ) جلبن الهوى من66
 ضمة -سكون       د-كسرة        ج  -فتحة      ب-أ         

 ( في عبارة : )كلتا الفتاتين مجتهدتين( تعرب )كلتا( إعراب االسم :67
 الملحق بالمثنى -الممدود    د -المنقوص   ج -المقصور    ب -أ      

 اسم مبنّي على السكون في محلّ (  تقابل فابتسم ـ إعراب " َمْن " في الجملة : ) من  68
 رفع مبتدأد ـ      ليه جر مضاف إج ـ.       رفع فاعل ب ـ     أ ـ نصب مفعول به            

 ( الكالُم المنطقي ــــــــــــهأقنعــــ" في جملة : ) أقنعــــــــــــــــه ـ الضمير المّتصل بكلمة "  69
 أ ـ في محّل رفع فاعل                              ب ـ في محّل جّر مضاف إليه           

  مبتدأرفع ج ـ في محّل نصب مفعول به                        د ـ في محل         
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 .   البالغة / وحدة علم المعاني ثانيا  :  
 

َلٰى" كَ ـــــــــــــــَأُدل   "قَاَل يَا آَدُم َهلْ : المعنى البالغّي اّلذي خرج إليه االستفهام في قوله تعالى .70  َعَلٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال  يـَبـْ
 )الّتشويق(.د()اإلنكار(.                 ج(الّنفي(.            ب()               الّتحّسر(.)أ(       

 َخيَر َمن رَِكَب الَمطَايا" مْ ــــــــــــــــــ"أَلْستُ المعنى البالغّي اّلذي خرج إليه االستفهام في قول الّشاعر:  .71
 )الّتشويق(.د()اإلنكار(.            ج(الّنفي(.          ب()           الّتقرير(.)أ(       

 :" ۖ  "َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم أِلَبِيِه آَزَر  أَتـَت ِخُذ َأْصَناًما آِلَهةً : المعنى البالغّي اّلذي خرج إليه االستفهام في قوله تعالى .72
 )الّتشويق(.د()اإلنكار(.         ج(الّنفي(.               ب()               الّتحّسر(.)أ(     
 " لبيبا والتوصه فأرسلالشاعر :إذا كنت يف حاجة مرسال     في قول مرالمعنى البالغّي اّلذي خرج إليه اال.73
 (.لتعجب)اد()اإلنكار(.         ج((.               لنصح واالرشاداب()               (.لتعجيزا)أ(    
 ي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنى الّتمنّ .البيت الشعري  اّلذي خرج فيه األمر إلى 74

 فـــــي             األرض أو سلًما في الجوِّ فاعتزِل.فاتخذ نفًقا فإْن جنحَت إلـــــــــــــــــــــيه   أ(
 ساُن.الناس تستعبد قلوبـَُهم            فطالما استعبَد اإلنساَن إحأحسن إلــــــــــــــى   ب(
 فــــــــــي َدياجيِر آجاِل. َعن َمداِرِك واْخمدي          ويا ُشْهُب ُغوري َشْمُس ُكّفيفَيا   ج(
 ــــــــــــــــــــــّا َجَنى.على وعِد الّزماِن وإْن لَوى         فَعساُه ُيصبُح تائباً ممـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــبراً   د(

 "إّن مع العسر يسرا  الّضرب اّلذي جاء عليه الخبر في قوله تعالى "   .75
 .معنوي أ(ابتدائّي.   ب(طلبّي.            ج(إنكارّي .       د(       

                يف قول حممود درويش : ) أيف مثل هذا الزمان تصدق ظلك ؟ (  لالستفهام المعنى البالغي  .76      
 االنكار -التقرير             د-النفي          ج -التعجب              ب -أ         
 اء الطّلبّي ما عدا:ـــــــــــــــــــــــــــ.كّل مّما يأتي من أساليب اإلنش77

 )الّنداء(.د()االستفهام(.           ج(الّنهي(.                 ب()           .)القسم(أ(            
 على الّصالة"حّي .الّصيغة الّتي جاء عليها األمر في عبارة "78

 )اسم فعل أمر(.د()مضارع مقرون بالم األمر (.      ج(مصدر نائب عن فعل األمر(         ب()          .)فعل أمر(أ(       
 .  على وعِد الّزماِن وإْن لَوى        فَعساُه ُيصبُح تائباً مّما َجَنى صبراً .المعنى البالغّي لألمر في قول الّشاعر :   79

 )الّنصح واإلرشاد(.د()الّتعجيز (.     ج(الّتمّني(.     ب()     .)االلتماس(أ(      
 .واحدة من العبارات اآلتية تفيد الثّبوت"80
 يتحُقق الّنجاح بالعزيمة واإِلصرار(. ب()               .(بحْسن أخالقه نسانمـــكانةُ  اإل )أ(   

 حققــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المرأة حضورًا متميًزا(. )د(        يشارُك الطّلبُة مسابٍقة أدبية(.       ج()    
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 .ثالثا : وحدة النقد في العصر العباسي   
 

 : والمعنى على "نحو العالقة بين الجسد والّروح".الناقد العباسي الذي يرى العالقة بين الّلفظ 81
 أ(الجاحظ.           ب(ابن قتيبة.            ج(ابن طباطبا.                   د.الجرجانّي.         

 هو : العباسي النقدي هذا الرأيه" صاحب ــــــــــــــــــه أكثر من معانيــــــــــــــــــــــــــــــ."القيمة الجمالّية للّنّص تكمن في ألفاظ82
 أ(الجاحظ.              ب(ابن قتيبة.                  ج(ابن طباطبا.             د.الجرجانّي.     
 " هو أكثر الشعراء مدًحا وهجاًء وفخًرا ووصًفا": في مقولة الجمحي عن الشاعر األعشى الذي يظهر .معيار الفحولة الّشعريّة 83

 )تعّدد األغراض(.د()جودة الّشعر(.        ج(وفرة القصائد الّطوال(.       ب()        حسن الّتصوير(.)أ(      
 ز إلى اإلبداع األدبي في العبارة هو: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الحاف قيل ألحد الخطباء: "إّنك لتكثر، فقال: أكثر لتمرين الّلسان" .84

 (.ب()اإلكثار من ممارسة التأليف                                  .)الــــــبــــــــــــــــــاعث الّنفسّي(أ(      
 )جـــــــــــــودة الّشعر(.د()الّسعي لتحصيل المعارف(.                                ج(     
 :  ه(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)أعذب الّشعر أصدق النقدي العباسي  مبدأال.واحد من األبيات اآلتية يُعد مثااًل على 85

 أ( قوم  رِباُط الخيِل َوْسَط بُيوتهْم                 وَأسنة  زُْرق  ُتَخاُل ُنجــــــــــــــــــــــــــــــــوَما.
 َلْوال ُمخاطََبتي إيّاَك لـــــــــــــــــــــــــــْم تـََرني.          َكَفى بِجْسمي ُنُحوالً أنّني رَجل   ب(

 ج(يـــــــــــــكاُد يمِسُكُه ِعرفَاَن راَحِتِه                 رُكُن الحطيـِم إذا مـا جاَء يستِلُم.
 ُيْصَقِل.َوَغى ِمْن َصارٍِم لم يـَْوَم ال           د(َوالص ارُِم اْلَمْصُقوُل َأحَسُن حالةً 

 : ل الّتي توصل إلى الفحولة الّشعرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسائ واحدة مما يلي ليست من  .86
 (.ب()امتالك ثروة لغويّة واسعة تمّكنة من طرق المعاني المختلفة          .)حفظ أشعار العرب وروايتها(أ(   

 (.اإللمام بمناقب القبائل ومثالبها ليضمنها في شعره بمدح أو ذم )د()معرفة أألنساب واألديان(.              ج(    
 

 .    وحدة المذاهب األدبية في العصر الحديث . رابعا   : 
 هو:  نفس األديب"اء في الّتعبير عن المعاني الكامنة في ــــــــــــــــــــــ"يعتمد اإليح الذي  دبيّ األمذهب ال.87
 أ(الّرومانسّي.         ب(الكالسيكّي.            ج(الّرمزّي.           د(الواقعّي.     
 ة كما هي من غير أيه مثالية":ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.مذهب أدبّي " يُعنى بوصف الحياة اليومي88

 ج(الّرمزّي.              د(الواقعّي.        أ(الّرومانسّي.        ب(الكالسيكّي.        
 ة واهتّم بالحديث عن مشاعر اإلنسان وهموهه، ووّظف الطبيعة للتعبير عن تلك المشاعر ":ـــــــــــأطلق العنان للعاطف .مذهب أدبّي "89

 أ(الّرومانسّي.            ب(الكالسيكّي.             ج(الّرمزّي.    د(الواقعّي.      
 ج الّشعراء في عصور ازدهار الّشعر العربّي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فيه الّشعراء الّنظم على نهــــــــــــــــــــــــــ.مذهب أدبّي "الت90

 ج(الّرمزّي.                  د(الواقعّي.          ب(الكالسيكّي.       أ(الّرومانسّي.                 
 ّي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.أكثر الفنون األدبّية تمثياًل للمذهب الواقع91

 أ(القّصة والّرواية والمسرحّية.        ب(الخاطرة والّسيرة.  ج(القّصة والخاطرة.    د(الخاطرة والّرواية.      
 ة الّتراكيب"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجزالتها وفصاح.مذهب أدبّي "يحافظ على سالمة األلفاظ 92
 أ(الّرومانسّي.      ب(الكالسيكّي.        ج(الّرمزّي.   د(الواقعّي.     
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 عرًضا موضوعيًّا بعيًدا عن الّذاتّية"ة ويعرضها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.مذهب أدبّي "يرّكز على القضايا االجتماعيّ 93
 أ(الّرومانسّي.  ب(الكالسيكّي.          ج(الّرمزّي.          د(الواقعّي.      

 ة وكأنّها كائن حّي ينبض بالحياة "ــــــــــــــــــــــــــــ.مذهب أدبّي "يطلق العنان للعاطفة والخيال، ويوّظف الطّبيع94
 ب(الكالسيكّي.            ج(الّرمزّي.                 د(الواقعّي.        أ(الّرومانسّي.       

 ّي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.واحدة من العبارات اآلتية من خصائص المذهب الكالسيك95
 على العاطفة (.الّتركيز ب()                                    االعتماد على القّصة والمسرحّية(.)أ(    
 )الموازنة بين العقل والعاطفة(.د()االبتعاد عن الّتقاليد(.                                                ج(    
 اء والّنهضة ) االتجاه الكالسيكّي( :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الشاعر الذي يعتبر رائد مدرسة اإلحي96
 أ(الجواهرّي.           ب(الجارم.               ج( الّسّياب.                 د.البارودّي.     

 
 .    األدب في العصر األندلسي خامسا  : القضايا  / وحدة 

 
 في شعر الطبيعة األندلسّية حسب ما ورد في الكتاب المقّرر :(  التشخيص المقصود بمصطلح )ـ 97   

 . يحبون  الحياة التي يعيشون فيها ب ـ تشبيه الطبيعة بأشخاص أحياء                           أ ـ إحياء الطبيعة           
 د ـ إبراز الطبيعة في صور شخوص حّية وبّث الحياة فيها .     وصف الطبيعة                      ج ـ          

 ـ المظهر الذي يمثّله البيت اآلتي من شعر وصف الطبيعة في األندلس : 98   
 
 

 أ ـ وصف المائّيات والحدائق                          ب ـ وصف الحدائق والتغّني بجمالها               
 ووصف البيئة األندلسية عامةج ـ وصف المائّيات واألنهار                            د ـ التغّني باألندلس وجمالها               

 األندلس  :اة الطّبيعة وبّث الهموم إليها( من مظاهر شعر وصف الطّبيعة في ـــــــــــــــــــــــــــــالبيت اّلذي يُعّد مثااَل على مظهر ) مناج.99
 أنهــــــــــــــــــــــــــــــارها فّضة و المسك تربتها        والخز روضتها والّدّر حــــــــــــــــصبــــــاء. أ(   
 أصخت إليه و هو أخرس صامت            فحدثني ليل السرى بالعجائب. ب(   
 ر ألوية              تعبق مسكاً طلوعها عـــــــــــــــــــــــــــــجب.وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بدت للبها ج(   

 د( وتخالها والشمس تجـــــــــلو لونها           نــــــــــــــــــــــــــــــاراً و السنها اللواحس نورا.    
 .ُعرِفت "حمدة بنت زياد المؤّدب" بأنّها:100 

 ب(ناقدة للشِّعر.           ج(من الّشاعرات الُمجيدات.      د.ذات نفوذ سياسّي.   أ(عالمة لغة ونحو وتفسير.           
 : األندلسيّي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمظاهر الّشعر االجتماع فير عادات األندلسيين( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.البيت اّلذي يُعّد مثااَل على مظهر ) تصوي101 

 َكما َوِسَع الَجالَلَة َوالَكماال.                َوِللّزاهي الَكماُل َسناً َوُحْسًناأ(
 ب(َوقور  مْثَل رُْكِن الط ْوِد ثـَْبتا              َوُمْختال  ِمَن الُحْسِن اْخِتياال.

 ْرُض َأفْـَوافَـَها                    وُجلَِّلِت الُسندس األْخَضَرا.َوُسْربَِلْت األَ  ج(
 بَْل أَثـ َر الص ْوُم ِفي ِهالَِلُكُم                   َهَذا ال ِذي الَ َيَكاُد َأْن َيْظَهْر.د( 
 

 والطيُر يشدو ولألغصـــــان إصغـــاءُ  لذاَك يبُسُم فيها الزهُر من طــــــــَربٍ 
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 ب(ابن ُشهيد.          ج(ابن طفيل.           د(ابن حزم.أ(ابن بّطوطة.       :       ي بن يقظان"ـــــــــــــــــــــــــ.صاحب قّصة "ح102
 ص الفنّية لقّصة "حي بن يقظان" :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.واحدة مّما يأتي من الخصائ103

 ب(يستخدم الّتشخيص.               أ(تعالج عاطفة الحّب من منظر إنسانّي.              
 ج(تعتمد التأمل في الخلق والكون.                د(تتضّمن الّشعر.             

 :  .مؤّلف كتاب "طوق الحمامة في األلفة واأُلاّلف"104
 )ابن طفيل(.د()ابن العميد(.               ج(ابن ُشهيد(.           ب()         ابن حزم(.)أ(      

 : األندلسي.المظهر اّلذي يمثله البيت اآلتي من مظاهر الشعر االجتماعّي 105
 .  َكما َوِسَع الَجالَلَة َوالَكماال                َولِلّزاهي الَكماُل َسناً َوُحْسًنا   

 وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم. ب(         راني كالقصور والمساجد والكنائس.أ( وصف مظاهر التطور العم
 تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح. د(                          لمسيحيين أعيادهم واالحتفال بها،مشاركة ا ج(
 رثاء المدن والممالك في األندلس  :.البيت اّلذي يُعّد مثااَل على مظهر ) الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها( من شعر 106

 فاليوم ال عاكف  فيها وال بــــــــــــــــــــــــــاد.                    وكعبة  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانت اآلماُل تعمرها أ(
 فما شعروا.ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر               هوى بأنجمهم خسفا  ب(
 إن السبيل إلى منجاتها درســـــــــــــــــــــــــا.                    أدرك بخليلك خيل اهلل أنــــــــــــــــــــــدلسا ج(

 دار.ـــــــــــــــــــــــــــد( أرض  تقاذفت الخطوب بأهــــــــــــــــــلها                       وتمخضت بخرابها األقـــــ
 .الّرحلة الّتي قام بها ابن ُشهيد في رسالة ) الّتوابع والّزوابع ( كان عالمها عالم :107

 د.الّصحراء.      أ(البحار.       ب(الفضاء.           ج(الجّن.            
 

 .     يوبي والمملوكيسا  : القضايا  / وحدة األدب في العصر األساد
 

 : ح الّنبوّي في العصرين األيّوبّي والمملوكيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديمن أشهر شعراء يعتبر .108
 د.البوصيرّي.                           ج(الطّرابلسّي.                     أ(األصفهانّي.               ب(البارودّي.        

 :"العلوم والمعارف في مختلف الميادين أو ميدان منهايجمع معلومات شّتى من "الذي  كتاب ال.109
 د.الخطبة.                  ج(القصة الفلسفّية.              أ(الّرسائل األدبّية.                   ب(الموسوعة.        

 :  من الموسوعات  دّ يعــــــــــــــــــــــــــ المّما يأتي واحد  .110
 . )مسالك األبصار(د(      )نسيم الّصبا(.      ج(سير أعالم النّبالء(.       ب()             الزاهر(.الّروض )أ(       
 : هية الّتي وصفت "الطّبيعة واألخالق واألدب"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوع .111

 )مسالك األبصار في ممالك األمصار(.د()نسيم الّصبا(.          ج(سير أعالم الّنبالء(.          ب()     صبح األعشى في صناعة اإلنشا(.)أ(
 : هو س علم االجتماعمؤسّ .112

 (.البيطار)ابن د(       (.              ابن خلدون)ج(          ابن ُشهيد(.            ب()                  ابن حزم(.)أ(
 :هو  ة في شعره على نحو واضحـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرزت الّرمزيّ .الّشاعر اّلذي 113

 )محّمد مهدي الجواهري(.د()جميل الّزهاوي(.           ج(محمود درويش(.                    ب()                علي الجارم(.)أ(
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 :الموسوعة التي تصفها العبارة السابقة هي   والّتاريخ والجغرافّية" حافلة بالفوائد القّيمة والمعلومات الواسعة في الّتراجم" .114
 )مسالك األبصار في ممالك األمصار(.د(   )نسيم الّصبا(.   ج(          سير أعالم الّنبالء(.      ب()      صبح األعشى في صناعة اإلنشا(.)أ(

 العصر""خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء   .صاحب كتاب 115
 )ابن البيطار(.د(                   )عالء الّدين بن غانم(. ج(       القاضي الفاضل(.   ب()           العماد األصفهانّي(.)أ( 

 الّديوان اّلذي نظمه "الّصرصرّي" في المديح الّنبوي:اسم  .116
 ب(معارج األنوار في سيرة النبّي المختار.         أ(منتخب الهداية في المدائح النّبويّة.          

 الوافي بالوفياتد(              ج(بشرى الّلبيب بذكرى الحبيب.         
 الخصائص الفنّية لشعر الجهاد: ت من ـــــــــــــــــــــــــــــــــواحدة مما يلي ليس.117

 .)يّتصف بالواقعّية(د(           )يتمّيز بحرارة العاطفة(.   ج(يبتعد عن الّنزعة الّدينّية(.      ب()        .()تكثر فيه فنون البديعأ(
 دا:ــــــــــــــــــــــــــــــل نشاط التأليف الموسوعّي ما عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل مّما يأتي من عوام118

 )انتشار المكتبات(.د()نشاط بناء المساجد(.              ج(الغزو الّصليبّي والمغولي(.         ب()    .)استقطاب العلماء المهاجرين(أ(
 :من أبرز الفنون األدبّية النّثرية وأمتعها و أقربها إلى القراء.119
 د(الّرسائل األدبّيةأ(الخطابة.         ب(أدب الّرحالت.             ج(القّصة الفلسفّية.                 
 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّلذي يعّد مثااًل على الواقعيّ  األدبي  .العمل120

 البارودّي(.)المّية د()قصيدة رحل الّنهار للّسّياب(.       ج(رواية األرض للّشرقاوي        ب()      .)قصيدة فلسفة الحياة إليليّا(أ(
 ـ الشاعر الذي عارض قصيدة كعب بن زهير في المديح النبوّي : 121   

 أ ـ ابن الساعاتّي              ب ـ ابن القيسرانّي              ج ـ البوصيرّي             د ـ ابن نباتة المصرّي        
 ».تذكرة باألخبار عن اتّفاقات األسفار« .صاحب كتاب122
 أ(ابن بّطوطة.            ب(ابن ُشهيد.                       ج(ابن جبير.                 د(ابن حزم.     

 :"تحفة الّنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار". .صاحب كتاب123
 أ(ابن بّطوطة.          ب(ابن ُشهيد.    ج(ابن جبير               د(ابن حزم.        
 ـ المظهر الذي يمثّله البيت اآلتي من شعر الجهاد في العصرين األيوبيّ والمملوكيّ : 124

    
 

  بأيدي المغولسقوط القدس تصوير  ب(                     سقوط القدس بأيدي الصليبيين  أ ـ تصوير        
        ضد الصليبيين     د( الدعوة الى تحرير المدن  االنتصارات والتهنئة بالفتوحات تسجيل  ب ـ      

 ـ صاحب ديوان " فرائد األشعار في مدح النبّي المختار " في المديح النبوّي : 125  
 أ ـ ابن العطار الدنيسرّي                                   ب ـ  ابن نباتة المصريّ        
 عربشاه الدمشقيّ  ج ـ ابن سّيد الناس اليعمرّي                                د ـ  ابن      

 ـ مؤّلف موسوعة " سير أعالم النبالء " هو :  126   
 ّي      د ـ صالح الدين الصفدّي ب ـ ابن فضل اهلل العمرّي       ج ـ أبو عباس القلقشند  أ ـ الذهبّي                

 
 

 .فافتَـّر َمْبِسُمُه واهتّز ِعطفــــــــاهُ  فْتح  أعاَد على اإلسالِم بـَْهَجَتهُ 
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 ـ تتحّدث موسوعة " مسالك األبصار في ممالك األمصار " عن : 127
 أ ـ مختارات من النثر والشعر         ب ـ من أوسع كتب التراجم        
 ج ـ   في تراجم الرجال واألعالم      د ـ  حافلة بالفوائد القّيمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافيا       

  واحد مما يأتي يعتبر من أوسع كتب التراجمـ  128   
 الوفّيات     أ ـ نهاية األرب في فنون األدب                                     ب ـ الوافي ب       
 ج ـ مسالك األبصار في ممالك األمصار                             د ـ سير أعالم النبالء       

 
  1/دوائر ختصص ف:        النموذجية اإلجابات  

 أ 121 أ 106 أ 91 د 76 ج 61 د 46 ب 31 ج 16 ج 1
 ج 122 ج 107 ب 92 أ 77 أ 62 ب 47 د 32 ج 17 ج 2
 أ 123 د 108 د 93 د 78 د 63 ج 48 د 33 ج 18 د 3
 ب 124 ب 109 أ 94 د 79 ب 64 ب 49 د 34 ج 19 ب 4
 أ 125 أ 110 د 95 أ 80 ج 65 ج 50 ج 35 ب 20 د 5
 أ 126 ج 111 د 96 ج 81 د 66 د 51 ج 36 أ 21 أ 6
 د 127 ج 112 د 97 أ 82 أ 67 أ 52 أ 37 ج 22 ب 7
 ب 128 ب 113 د 98 د 83 أ 68 ج 53 أ 38 ب 23 ج 8
 - 129 د 114 ب 99 ب 84 ج 69 أ 54 د 39 د 24 ج 9

 - 130 أ 115 ج 100 أ 85 د 70 ب 55 أ 40 د 25 د 10
 ب 116 د 101 ج 86 أ 71 أ 56 أ 41 ب 26 ج 11
 ب 117 ج 102 ج 87 ج 72 د 57 ب 42 ب 27 ج 12
 ج 118 ج 103 د 88 ب 73 ج 58 أ 43 د 28 د 13
 ب 119 أ 104 أ 89 ج 74 د 59 أ 44 ج 29 أ 14
 ب 1120 أ 105 ب 90 ب 75 د 60 ج 45 أ 30 ج 15
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 : Tashkeel.st@gmail.com 
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