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    مواعيد الدورات المكثفة            

          هادي الخطيب . أ. عبد الـ           ) مهارات ، تخصص (:لمادة اللغة العربية  

 

 لالستفسار عن أي أمور تتعلق بالدورات يرجى التواصل مع المراكز .  -:  الطالب عزيزي

 51/1/0205الورقية ستكون جاهزة في المكتبات والمراكز الثقافية بعد النسخ  -
 .فقط  بالحجزالمسبق  يكون المكثفة التسجيل بالدورات -

اسم المركز 
 وموقعه

 التاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ   و    الســـــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــة
 

 
مركز 

  األذكـيـــــــاء

 الجاردنزارع ش
2091511922 

 

 

 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
 

 0- 50الساعة           0205/ 50/5+52+9+1        ص ـــتــــخــص
 

 مركز 

  جوهرة خلدا
 خلدا

2095540540 

 5 -4الساعة    05/1/0205+02+ 09م ـث 02/1+59+51 (5مهارات)شعبة
 

 5 -4الساعة           5/0205/ 0+5+1م ـث  00/1+05+01 (0مهارات)شعبة
 

 باحاص 50-9الساعة             0205/ 5/ 50+52+9+1تــــخــصـــص         

 

 مركز رابية النظم 
 ةــــــالرابي

2015099901 

 صباحا 55- 9الساعة  05/1/0205+02+ 09  مـث   02/1+59+51مهارات : 

 

  4- 5الساعة    0205/ 5/   55+51+54+50     تخصص :

مركز شعلة 
المعرفة / 

 ربورـــطب

2011401122 

 ظهرا 5:02 –  55:02الساعة    0/5/0205+0+5 ثم  04/1+00+00:  (5الشعبة ) ذكور مهارات

         4 -0 الساعة     0/5/0205+0+5 ثم  04/1+00+00:  (5الشعبة )إناث  مهارات

        5 -4الساعة     0/5/0205+0+5 ثم  04/1+00+00:  (0الشعبة )إناث  مهارات

   5:02-  0:02الساعة    0205/ 5/  50+52+9+1تخصص :  
 

 مركز صبح /

 مرج الحمام 

2091555405 
2091219004 

  55:02 – باحاص 1:02الساعة      0205/ 50/1إلى  51/1 من   : ذكور مهارات
 (5الشعبة )          0 -50الساعة              / 50/1إلى  51/1 من   : إناث  مهارات
 (0الشعبة )     اناث  5 -0الساعة             / 50/1إلى  51/1 إناث :   من  مهارات

 صباحا 50- 9الساعة    0205/ 5/  55+51+54+50تخصص :  
 

مركز الشعلة / 

 ةــالنزه

2090905152 

 صباحا  55- 9الساعة      5/0205/ 0+5+1م ـث  00/1+05+01( إناث  مهارات)

 

 ظهرا  5 - 55الساعة      5/0205/ 0+5+1م ـث  00/1+05+01مهارات) ذكور( 
 

مركز المعرفة / 

 جبل الحسين

2090015002 
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( وحدة عمل المصادر والمشتقات )               أ. عبدالھادي الخطیب أ. محمد الخطیب                 

/ ف2ملخص ومكثف لمادة النحو والصرف

ص5

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

ص6

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

ص7

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

ص8

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval



أوال   ملخص إعالل القلب

ثانیا    ملخص إعالل الحذف

ص9

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval

Tashkeel
Oval

Tashkeel
Oval



ص10

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval



ص11

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval



النسب

 

وحدة

ص12

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval



ص13

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

 ملخص وحدة
االستثناء

ص14

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

Tashkeel
Rectangle

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

 مع تدریبات علیھاأمثلة ھامّة
بصیغ االمتحانات

ص15

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

ص16

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval



أ. محمد الخطیب                 الدورة المكثفة عربي تخصص ف2               أ. عبدالھادي الخطیب

تدریبات شاملة مع إجاباتھا النموذجیة

ص17

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

hp
Rectangle

Tashkeel
Oval



 االجابة النموذجیة المتحانات
اختبر نفسك / نحو وصرف

ملخص اإلعراب
ملخص ھام لسؤال اعرب / أشكل
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 هاديالخطيبأ.عبدالـ2ف/)الدوائراالحترافية(/تخصصباختبرنفسكـــيـــمحمدالخط.أ

  11ص.    
 

 
 

 
 
 
  ر  ــــــــــباخت

 
 ـن

 
 كس  ـــف

في

2ف تخّصص–اللغةالعربّية

إعداد




 

 

 ت أسئلة متوقعةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  تحل بعد دراسة المادة ، وليســـــــعزيزي الطالب : هذه  مجموعة  أسئلة بنمط اْلسئلة الوزاري  . 
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:أوال:النحووالصرف
 .  ،ال ،ما من وأنواع الجر حروف معاني  : وحدة.1
 صديقي "  ــــــــــــــــــــــــــــلالمعنى اّلذي أفاده حرف الالم في جملة " هذا الكتاب  -1

 االستعانة.-د    السببّية.  -ج     الملكّية.  -ب        المصاحبة.  -أ      
 :ا  ــــــــــــنوع م (  ؟ الّداءُ ما  لكلِّ داٍء َدواٌء عنَد عالِمه      َمْن َلْم يُكْن عالماً َلْم يدرِ   )قال الشاعر :-2 

 .  تعجبية  -د      استفهامية     -ج    موصولة  -ب     نافية -أ         
 :  النوع  خيَر في ُحْسِن الجسوِم وطوِلها   إْن لم تَِزن ُحْسَن الجسوِم عقولُ  القال الشاعر :   -3

 حرف عطف -نافية للجنس  د -ناهية   ج -نافية  ب -أ          
       :      بالعبارة مننوع   ،   يهْن يسهُل الهواُن عليه  ما لجرٍح بّمــيٍت إيـالمُ  نْ ـــمَ  -4

 حرف جر -استفهامية   د  -موصولة   ج-شرطية   ب -أ        
 فيما سبق :( ا ــــــــــــــــــم)  ا تبصر العينان في موضع الهوى      نوعــــــــمقال الشاعر : و -5

 كافة-موصولية             د-نافية          ج-استفهامية           ب -أ        
 " :  عبارة  " ال كتاَب في الّصف نوع ال في -6

 أ(حرف عطف.              ب(ناهية.             ج(نافية للجنس.                    د(نافية.        
 على فقره"                       ينفق المال المعنى اّلذي أفاده حرف الجر )على( في عبارة : "هو  -7

 د(االستعالء المجازّي.     ج(االستعالء الحقيقّي.         ب(المصاحبة.            .       يةأ(الّسبب       
 من أحّب الشعراء إلى نفسي"         أحمد شوقي .المعنى اّلذي أفاده حرف الجر )إلى( في عبارة : "-8

 ب(انتهاء الغاية الزمانّية.           ج( انتهاء الغاية المكانّية.            د(الّسبب.     أ(الّتبيين.             
 ا في قلبه في أشعاره"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ما في عبارة " يبّث الّشاعر م  -9

 شرطّية.-.               دنافية-موصولة.            ج-استفهامّية.           ب-أ        
 التزامه تعليمات الطّبيب " ــــــــــــــــــــــــــالمعنى اّلذي أفاده حرف الجر الباء في جملة " تحّسن المريض ب  -11

 إلصاق مجازّي.-إلصاق حقيقّي.           د-الّسببّية.          ج-االختصاص.        ب-أ      
 "   ـاللص  ـــــــــــــــب الشرطي  ف الباء في جملة " أمسكتالمعنى اّلذي أفاده حر  -11

 استعانة.-سبب.          د-إلصاق مجازّي.        ج-ب   إلصاق حقيقي.   -أ       
 (ورحل عـــــــــــــن بلد المظالم  يفيد حرف الجر )عن( في عبارة :) -13

 . اإللصاق -البدلية          د -المصاحبة          ج -المجاوزة           ب- أ
 ن الّتعب "  ـــــــــــــــــــــــــــــــــم أوقف القائد الجيش يستريحون المعنى اّلذي أفاده حرف من في جملة "   -12

 ابتداء الغاية المكانّية.-السببّية.         د-بيان الجنس.         ج-ب     الّتبعيض.   -أ      
 المنظار"  :ـــــــــــــــــــــالمعنى اّلذي أفاده حرف الجر )الباء( في عبارة "يرصد الفلكّي الكواكب ب  -14

 د(اإللصاق المجازّي.     ج(االستعانة.        ب(اإللصاق الحقيقّي.      .  يةأ(السبب      
 ي رسول اهلل أسوة حسنة(:ـــــــــــــان لكم فالمعنى اّلذي أفاده حرف الجر )في( الوارد في قوله تعالى ) لقد ك  -15

 ظرفية زمانّية. د(          ظرفّية مكانّية مجازيّة.ج(            ظرفّية مكانّية حقيقّية. ب(     السبب والتعليل.أ(       
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 َأْدَنى اْْلَْرض". ِفيالمعنى الّذي أفاده حرف الجّر المخطوط تحته في قوله تعالى "غِلَبِت الرُّوُم   -16
 .       ج(الظّرفّية المكانّية الحقيقّية.               د( الظّرفّية المكانّية المجازيّةيةأ( ابتداء الغاية المكانّية.           ب(الّسبب       

 اْلوثان" منفاجتنبوا الرجس  المعنى الّذي أفاده حرف الجّر المخطوط تحته في قوله تعالى " -17
 ج(التّبعيض.           د(ابتداء الغاية المكانّية.     . يةب(الّسبب            أ(بيان الجنس       

  "البالغة  دراسُة الحركِة اْلخيرة للكلمة من اهتمامات الّنحِو ال الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها في عبارة "  -18
 د(الّضّم.    ج(الفتح.             ب(الّسكون   أ(الكسر.          

 في البستان"عنب  شجرةال  الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها في عبارة " -19
 ج(الفتح.                   د(الّضّم.       ب(الّسكون.        أ(الكسر.         

 "يلتزم بالعهد أحّب من  نوع َمن في عبارة " -21
 .نافية ج(شرطّية.                د(       ب(استفهامّية.        أ(موصولة.           

 مّما يدعونني إليه( إليّ .المعنى اّلذي أفاده حرف الجّر المخطوط تحته في قوله تعالى "رّب الّسجن أحّب  -21
 د(التّبيين.  .             ب(انتهاء الغاية الّزمانّية.                ج(انتهاء الغاية المكانّية.   يةأ(الّسبب        

 ا خّرب عالمي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ما في عبارة "فصنعت م-22
 د(نافية.            ج(شرطّية.           ب(استفهامّية.          أ(موصولة.                 

 "ـــجامعة اليرموك في اربد ــــبالمعنى اّلذي أفاده حرف الجر المخطوط تحته في عبارة "مررت  -23
 د(الّسبب.     ج(اإللصاق المجازّي.    ب(اإللصاق الحقيقّي.         أ(االستعانة.   

 "يحترمه الناس  صدقا لْ ن يقـــــــــــــــــم نوع َمن في عبارة " -24
 .نافية د(       ج(شرطّية.           ب(استفهامّية.       أ(موصولة.             

 (  إليّ  قصائدالمتنبي  أحبّ  قصيدة واحرقلباه من " عبارة .المعنى اّلذي أفاده حرف الجّر المخطوط تحته في  -25
 د(الّتبيين.       ج(انتهاء الغاية المكانّية.     ب(انتهاء الغاية الّزمانّية.         .  يةأ(الّسبب         

 عالمي" أصلحا ـــــــــــــــــــــــــــــــ.نوع ما في عبارة "فصنعت م -26
 د(نافية.       ج(شرطّية.       ب(استفهامّية.          أ(موصولة        

 تعالى ) إنّما المؤمنون إخوة(:.نوع )ما( في قوله  -27
 د(تعجبّية.     .  أ(كافّة.    ب(نافية.              ج(شرطّية           

 "ــالبراهين واْلدلة بـــــدعم الطالب إجابته .المعنى اّلذي أفاده حرف الجر المخطوط تحته في عبارة " -28
 د(الّسبب.     ج(اإللصاق المجازّي.     ب(اإللصاق الحقيقّي.       أ(االستعانة.          

 رؤيتك "  ــــــــلالمعنى اّلذي أفاده حرف الالم في جملة " سافرت أميااًل  -.29
 االستعانة.-د  السببّية.         -ج    الملكّية.      -ب  .  لصاقاإل-أ         

 الفلكّي الكواكب بالمنظار"  :. المعنى اّلذي أفاده حرف الجر )الباء( في عبارة "يرصد  -31
 د(اإللصاق المجازّي.        ج(االستعانة.          ب(اإللصاق الحقيقيّ        أ(السبب.             

 (   : المؤمن أحدا بسوء ــــــــــغتابال يالضبط السليم آلخر الكلمة المخطوطة )   -31
 السكون  -د   الفتحة -ج الضمة   -ب الكسرة     -أ             
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 .  اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستثن  : وحدة.2  
 الحكم اإلعرابّي للكلمة الواردة بين قوسين في عبارة )شارك الّطالب في المسابقة غير )اثنين( : -32

 ج(الجر باإلضافة.         د(الرفع على البدلّية.       ب(جواز الّنصب.       أ(وجوب الّنصب.        
 أحٌد إال زيًدا": وصل إلى المزرعةنوع االستثناء في عبارة " ما   -33

 ب(منقطع.            ج(تام مثبت.              د(تام منفي.       أ(ناقص.            
 إاّل الجاّدون"        النجاح  االستثناء في عبارة : "ما سعى إلىنوع  -34

 منقطع.-د    .    )مفرغ(ناقص-ج       .   )موجب( تام مثبت-تام منفي.       ب-أ       
 "       لكسولالّضبط الّصحيح لكلمة الكسول في عبارة : "أحترُم الّناس إاّل ا -35

 سكون.-كسرة.          د-ضّمة.         ج-بفتحة.              -أ         
 اثنين"     غير.الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها : "شارك الّطالب في المسابقة    36

 الّسكون.-الكسرة.       د-الّضمة.     ج-الفتحة.     ب-أ         
 "    الكاذب.الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها : "أحترُم الّناَس إاّل 37

 الّسكون.-الكسرة.           د-الّضمة.           ج-الفتحة.      ب-أ      
 حلٍم قصيٍر"     غيرما الّدنيا و .الّضبط الّصحيح للكلمة المخطوط تحتها : "38

 الّسكون.-الكسرة.              د-الفتحة.              ج-الّضمة.     ب-أ          
 ":المقربين  اْلصدقاء سوى الحفلحكم المستثنى المخطوط تحته " غادر الّناُس  .39

 أ(الجّر باإلضافة.     ب(وجوب الّنصب.       ج(حسب موقعه.     د(وجوب الّرفع.           
 نوع االستثناء في عبارة ) غّنى الجميع في الحقل إاّل المتشائم( .41

 ب(منقطع.            ج(تام مثبت.         د(تام منفي.أ(ناقص.                  
 

 . اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلع : وحدة.3
 قضوا -د ميراث               -صفة             ج-سالمون             ب-الكلمة التي حصل فيها إعالل قلب :    أ-41
 بلقاء -شفاء            د -جفاء         ج -سماء         ب-وردت الهمزة المنقلبة عن ياء  في كلمة :     أ -42
 اقتُدوا -د   اقتديوا    -اقتَدوا        ج  -ووا     باقتدُ   -أعند إسناد الفعل )اقتدى( إلى واو الجماعة يكتب :   -43

 إنشاء -انبراء      د  -ج      سماء-ابتداء     ب -أالهمزة المنقلبة عن واو فيما يأتي :     -44
 .عند إسناد الفعل "نسَي" إلى واو الجماعة يصبح :        45

 َنَسُووا -َنَسُيوا.         د -َنَسْوا.        ج -َنُسوا.       ب-أ        
 .عند إسناد الفعل "يسعى" إلى واو الجماعة يصبح :        46

 َيسِعوون.-يسَعُيون.   د-يسَعُوون.      ج-َيْسَعْوَن.     ب-أ          
 .كلمة حصل فيها إعالل بالقلب:       47

 اْلعَلون.-رُضوا.          د-قاٍض.          ج-سخاء.      ب-أ       
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 .كلمة حصل فيها إعالل بالقلب :       48
 يدعون.-امِش.              د-راٍم.         ج-قائل.         ب-أ                 

 كلمة حصل فيها إعالل بالقلب:      -49
 رَموا.-تمشون.              د-المقتفون.              ج-ب   منِسّي.    -أ            

 :هو  أصل كلمة سحائب -51
 سحائيب.-سحايب.      د-سحاوب.       ج-سحااب.      ب-أ        
 :(ل ــــــــــــــــــــــمائخ) .أصل كلمة  -51

 ماول.خمايل.        د(خماال.        ج(خماييل.         ب(خأ(      
 بالحذفواحدة من الكلمات اآلتية حصل فيها إعالل  -52

 .قال  .               د(كنتُ  ب(دائم.                    ج(     أ(مقضّي.                   
 بالحذفواحدة من الكلمات اآلتية حصل فيها إعالل  -53

 ائم.                    ج(مّيت.               د(راٍم.ق.            ب(بنيّ أ(م         
 عند إسناد الفعل )رمى( إلى واو الجماعة يصبح: -54

 وا.      ج(رِموا.             د(رَموا.ب(رمُ     أ(رَميوا.                 
 .عند جمع االسم المنقوص "القاضي" جمع مذّكر سالم يصبح: -55

 د(القاَضون.   ون.  و القاضُ ون.     ج(يأ(القاُضون.            ب(القاضِ           
 

 .   اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمشتق المصدر عمل  : وحدة.4
 (.المسؤولية  حامٌل ) المواطن الصالح ين في عبارة " الّضبط الّصحيح للكلمة الواردة بين قوس.56

 ج(الكسرة.        د(الّسكون.   أ(الفتحة.          ب(الّضّمة.               
 ْلنّها  " أهلها   كريمالمدينة  ال. عملت الّصفة المشبهة عمل فعلها في عبارة " زرت 57

 د(وقعت صفة.      ج(وقعت حااًل.         ريف.   عب(اقترنت بأل الت    أ(وقعت خبَرا.               
 "      .الَضبط الصحيح لكلمة فاطمة : في عبارة " أذاهبة فاطمة إلى الحفل58

 سكون.-د      كسرة.   -ج     فتحة. -ب        ضّمة. -أ             
 .الَضبط الصحيح لكلمة صوت : في عبارة " أمسموع صوت الحق "      59

 سكون.-د     كسرة.     -ج      فتحة.   -ب    ضّمة.    -أ             
 :          عمل فيها المصدر عمل فعلهالتي جملة ال.61

 الكذب وخيمة عواقبه.   -ب     .     منهًجا بطولة  قَ اّتخاذك الّصد-أ     
 الّتزيّن بالعّفة محمود أثره. -الّتحّلي باْلخالق جالٌب المحّبة.        د-ج      

 : العامل به للمصدر  وت مفعوالتحالتي اجملة ال.61
 محمودٌة نتائُجه.  االجتهادُ -ب تزيدك ثقافة.          ك الكتبَ مطالعتُ -أ     

 باإلخالق يزيدك رفعة .  االلتزامُ -على الّتراث واجب قومّي.         دالمحافظة ُ -ج   
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 عملت الّصفة المشبهة فيها عمل فعلها:       التي جملة ال.62
 ال تكن ضعيَف الفؤاد.  -غزيٍر ماؤها.                            ب عينٍ  جلسُت قربَ -أ      

 جلسُت تحَت شجرٍة عريضِة الّساق.-البتراء من المدن اْلثريِّة عريقِة الّتاريخ.                د-ج   
 .جملة عمل فيها اسم الفاعل عمل فعله :       63
 ُمصّمم البناية قديٌر.      -.          بكهل أنت ُمنِجٌز واجبَ -أ    

 يا صاعَد الجبل ، تأّن.-لمكرم الّضيف أجٌر كبير.          د-ج     
 المرءِ  -المرْء   د -المرَء    ج -المرُء    ب -نقول :  حمُدَك ... فيه َحرٍج.   :           أ -64
 نقول :   على الطّلبة اآلتية........ الحضور الستالم شهاداتهم .تكتب:    -65

 أسماءهم -د أسماؤهم  -أسمائهم   ج  -بأسماءهم     -أ       
 الكتبْ   -الكتِب     ج  -الكتُب    ج -الكتَب   ب -نقول :  مطالعُتك ... تجعلك متميُّزاً   :    أ -66
 محبوٌب لدى الّناِس  إعراب كالمه : كالمهاللَِّبق   -67

 خبر مرفوع -نائب فاعل مرفوع   د –فاعل مرفوع      ج  -مفعول به منصوب       ب  -أ       
 أذاهبٌة فاطمة إلى معرض الكتاب ؟    تعرب كلمة )فاطمة( :  -68
 بدل -مفعول به منصوب  د -مضاف إليه مجرور    ج -فاعل مرفوع     ب -أ      
 الجملة التي عمل فيها المصدر عمل فعله :  -69

 مفتاُح الفرج     الصبر -وخيمٌة عواقبه                                           ب الكذب-أ
 باْلخالق جالٌب المحّبة لّتحّليا -زك المجَد ليس سهال                                   دإحرا -ج     
 أنه : (ممتلئ)لممتلئة قلوبُهم عشقا للوطن : سبب عمل اسم الفاعلــــهنيئا ل  -71

 معتمد على نفي -إعرابه حال          د -مقترن بأل             ج -أ معتمد على نداء             ب
 
   .   النسب  : وحدة.5

 َصـــــــــــــَورِيَّةد.  ُحوِكَم عمر املختار حماكمًة  .....    :     أ.ُصــــــْورِيَّة      ب.ُصـــــــــــَورِيَّة    ج. ِصـــــــــَورِيَّة -17
ًنا  فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر  َأَحًدا فـَُقولـــــِي ِإنِّي نََذْرتُ  -17 ِن َصْوًما فـََلْن ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإنِسيــــا(قال تعالى:)َفُكِلــي َواْشَربـــــي َوقـَرِّي َعيـْ   لِلرَّْحمَ 
 َفُكلِــي  -إنِسيًّـــا        د   -قـَرِّي          ج-اْشَربـــــي      ب   -أ   هو : يف اآلية السابقة االسم املنسوب      
 د. بيضائّي       نقول :  شكل الكرة األرضيَّة ......    أ.بيضوّي          ب. بيضاوّي        ج. بْيضّي  -17
 وِيَّة      ج. اللََّغوِيَّة    د . اللُّْغـــوِيَّةــب. اللُّغَ       وِيَّة ــــأ. اللَّغْ    جتنَِّب األخطاء .......    نقول :   -17
َربـََويّ  –َرباِوّي           د –َرْبِوّي         ج –َرَبِوّي     ب –أ  نَنُسب إىل كلمة )رِبا( فنقول:  . 17  

.أَُمم-دأُمّية  -ج     أّمة  -ب  أّم    -أُمِوّي ( هو : أ االسم املنسوب اليه يف كلمة ) - 17 
 

 11  - يّ حفِ صُ  -د    يّ َصحفِ  -صحيِفّي  ج -صحايفّ  ب -: أننسب اىل كلمة ) صحيفة ( فتصبح  
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 :  (2ا اْلدبية ) فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيا : القضاي   
 إبراهيم.   ب(أحمد شوقي.      ج(محمد الجواهرّي.       د(محمود سامي البارودي.أ(حافظ :.رائد االّتجاه الكالسيكيّ 78
 .( العبارة تصف مصطلح: . قصائد نسجت على نمط قصائد سابقة مشهورة، تشترك معها في الوزن والقافية، وموضوعها العام 79

 .المذهب الواقعيد(        .       التشخيصج(      .           الرومانسيشعر ال أ(المعارضات.                    ب(       
 دا:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.كّل مّما يأتي من مظاهر إحياء الّشعر العربّي القديم لدى مدرسة اإلحياء والّنهضة ما ع81

 أ(احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة.                      ب(الّتفاعل مع اْلحداث السياسّية واالجتماعّية.            
 ج(تطويع الّشعر العربّي لفن المسرح على يد أحمد شوقي.             د(وصف الطبيعة وبيان محاسنها.    
          . يا رَائَِد البَـْرِق يَّمْم دارََة الَعَلِم            َواْحُد الَغماَم ِإلى َحيٍّ ِبِذي َسَلمِ          :    المظهر اّلذي يمثّله البيت. 81

 أ(احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة.                      ب(الّتفاعل مع اْلحداث السياسّية واالجتماعّية.            
 .             د( انتشار شعر المعارضات.                                                       أحمد شوقيج(تطويع الّشعر العربّي لفن المسرح على يد     
 رثاء الشريف حسين: . واحد من اْلبيات اآلتية يتحدث عن موضوع 82

 َوال ُنِحسُّ بِــــــــــما للنِّيـــــِر ِمـْن أََلمِ   َظنَّ الِعدى أَنَّنـــــــــــا نـَْعنو ِلظُْلِمِهُم أ( 
ــُكــْم ب(                    َفْجــراً َأَطلَّ َعلــى اْلْكـواِن ُمْبَتِسمــا  إيًِة بَني الَعَرب اْلْحرار ِإنَّ لـ
                         ُن َوراَء السَّـــــــواِد َوالّشــــاُم واِجــمْ         ــــوِع َوَعّمـا           تِْلَك بـَْغداُد فــي الدُّمـج( 

 يــــِخ ، َواَْلْجـدادِ بِاهلِل، َوالتّـــــــــــــار             َوَمَشْت َتُدكُّ البَـْغَي ، ِمْشَيَة واِثٍق  د(
 . من الّنور      على أفقه المالئك تسريبحر وكأّن الوجود تي من شعر جماعة أبولو:     . الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآل83

                                      أ(االنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.           ب(االهتمام بالّحب، والحديث عن المرأة.                  
 وق إلى الوطن والذكريات الجميلة.ج(االستمتاع بحياة الريف وبساطتها  .                                         د(الحنين والش

 (العبارة تصف المذهب:شعراؤها النظم على نهج الشعر العربي في عصور ازدهاره، بالمحافظة على بنية القصيدة العربية التزم ).84
 الّرمزي.-الواقعي.                           د-الّرومانسّي.                    ج-الكالسيكّي.                        ب-أ                

 :مصطلح العبارة تصف  .(المحافظة على بنية القصيدة العربية في أوزانها وقوافيها، ومتانة أسلوبها، وجزالة ألفاظها، وجمال بيانها).85
 .الرمزيةأ(عمود الّشعر.                     ب(الفحولة الّشعريّة.             ج(القافية.                              د(            

 :  (هو شاعر الّثورة العربّية الكبرى) قب نح لمُ الشاعر الذي .86
 .البارودي .                     د(أحمد شوقي ج(       .  هادي الخطيب  ـعبد الب(    أ(فؤاد الخطيب.          

 .إمام المعارضات في العصر الحديث.87
 .                     د(حيدر محمود.محمد الخطيب ب(أحمد شوقي.                 ج(    أ(فؤاد الخطيب.                  

 .صاحب قصيدة "تحّية النهضة".88
 .فؤاد الخطيبب(أحمد شوقي.                 ج(محمد الجواهرّي.                     د(          أ(حافظ إبراهيم.                 

 دة عند الكالسيكيين:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.من اْلغراض الّشعريّة الجدي89
 ج(شعر الحنين للوطن.                 د(شعر المقاومة.           الرثاءأ(الّشعر الوطنّي والمسرحّي.             ب(شعر            

 دا:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل مّما يأتي من خصائص الّشعر عند مدرسة اإلحياء والّنهضة ما ع  .91
 القدامى في تقاليد القصيدة العربية.          ب( تغلب على أشعاره النبره الخطابية. أ(يجاري الشعراء      
 ج(يـجّدد في أغراضه الشعريّة وموضوعاته.                    د(يطغى على بعض مضامينه الجانب الفكري الفلسفي .      
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واجتماعّية وثقافّية في العالم العربي ونتيجة االنفتاح على اآلداب  ظهر في اْلدب العربّي الحديث نتيجة تطورات سياسّية اتجاه شعريّ  -91
 هو:   ريق الترجمةالغربية بشكل مباشر أو عن ط

 الّرمزي.-د           الواقعي.                 -ج        الّرومانسّي.                -ب              الكالسيكّي.     -أ     
 :هم    الّصدق الّشعر وهاجموا شعر المناسباتدَعوا إلى توّخي .92

 .أتباع المذهب الرمزيج(شعراء المهجر.                  د(       ب(جماعة أبولو.                         أ(جماعة الّديوان.              
 دا:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل مّما يأتي من مالمح الّشعر عند جماعة الّديوان ما ع.93

                                                        ب(الّتجديد في اْلوزان والقوافي.                                             أ(التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسّية.       
 د(بروز النّبرة الخطابّية.                           ج(المحافظة على الوحدة العضوية في القصيدة.                   
صلى اهلل عليه  -ملحمة من الّشعر القصصّي التّاريخّي كتبها أحمد محرم، بلغت نحو ثالثة آالف بيت تحّدث فيها عن سيرة الرسول) 94

 .(  العبارة تصف مصطلح :ملتزًما التسلسل الّزمنّي في عرض اْلحداث منذ والدته حتى وفاته، -وسلم
 ج(عمود الّشعر.                        د(شعر المعارضات.            لياذة اإلسالمّية.   ب(اإل      أ(الّشعر المرسل.            

 .  فَـْلَنِسْر َأْعَزلـــــيِن ِإاّلِمَن الَحقِّ     ِسالًحا والِفْكُر حــــــــــــــاٍد وقِادْ الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر المهجر:        .95
 ة.أ(الحنين إلى الوطن.                 ب(التفاؤل واْلمل.                   ج(التسامح والتعايش.                 د(النزعة اإلنساني       

 .  ّوإذا ما ذََكْرُت اَْلهَل فيه فِإنَّني    لدى ِذْكرِهم َأْسَتْمِطُر الَّدْمَع ُمنَصّبا       الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر المهجر: .96
 د(النزعة اإلنسانية.   أ(الحنين إلى الوطن.                 ب(التفاؤل واْلمل.                   ج(التسامح والتعايش.                    

 . ِإلى َدْوَلِة َتْمَتدُّ في الشَّرِق َوالَغْربِ  َونْسبٍة     باّتحادٍ فََأْعِظْم َوَأكرْم        الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر المهجر: .97
 .الّدعوة للقومّيةج(التسامح والتعايش.                 د(أ(الحنين إلى الوطن.                 ب(التفاؤل واْلمل.                         

 .      َصــًدى حائــٌِربِأْلحــاِن طَــْيــرِ      ُأُفُق اَْلْرِض َلْم يـََزْل في َحواشيِه  الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر جماعة أبولو: .98
                                            أ(االنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.           ب(االهتمام بالّحب، والحديث عن المرأة.                        

 حنين والشوق إلى الوطن والذكريات الجميلة.االستمتاع بحياة الريف وبساطتها  .                                         د(الج(      (
 .  إني غريُب الفؤاِد منفردُ          يا قاسَي القْلِب كيف تبتعُد؟     الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر جماعة أبولو:.99

                             أ(االنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.           ب(االهتمام بالّحب، والحديث عن المرأة.                       
 والذكريات الجميلة.(االستمتاع بحياة الريف وبساطتها  .                                         د(الحنين والشوق إلى الوطن ج

 .            فَأفيقي يا ِخرافي        وَهلّمي يا ِشياهْ                 الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر جماعة أبولو: .111
                        أ(االنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.           ب(االهتمام بالّحب، والحديث عن المرأة.                        

 ريات الجميلة.ج(االستمتاع بحياة الريف وبساطتها  .                                         د(الحنين والشوق إلى الوطن والذك
 .      غَـْيُر الرَّبيِع ِبَدْمِعِه الَهِتنِ      ُمْغَتِربٍ  َمْن ذا ُيِحسُّ ُشعورَ         الموضوع اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر جماعة أبولو:.111

                        أ(االنغماس في الطبيعة، والتعلق بجمالها، وتشخيصها ومناجاتها.           ب(االهتمام بالّحب، والحديث عن المرأة.                       
 ريات الجميلة.ج(االستمتاع بحياة الريف وبساطتها  .                                         د(الحنين والشوق إلى الوطن والذك

 دا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّل مّما يأتي من العوامل الّتي أسهمت في ظهور جماعة أبولو ما ع.112
 أ(الجدل الذي احتدم بين االتجاه المحافظ وجماعة الديوان.                             ب( وتراجع اإلنتاج الشعري لجماعة الديوان.     

 اعية.ج(زيادة اإلنفتاح على اآلداب الغربية.                                                    د(التفاعل مع اْلحداث السياسية واالجتم
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 .:  طوّع الّشعر العربّي للمسرح على يد .113
 د(حيدر محمود.      ج(محمد الجواهرّي.                       ب(أحمد شوقي.      أ(حافظ إبراهيم.         
 .: . صاحب ديوان: )لكل زهرة عبير(114

 أ(ميخائيل نعيمة.                    ب(إلياس فرحات.                     ج(فوزي المعلوف.                 د(رشيد خوري.        
 .  َكأَنَّها َوَتٌد في اَْلرِض َأو َحَجرُ  عـارِيًَة الّتيَنُة الَحْمقاُء َوظَلَِّت  قول الّشاعر : .الّداللة الرمزيّة لــ )الّتينة الحمقاء( في115

 د(الّتعّدي على الّناس.        .         ب(الجهل على الّناس.          ج(ظلم الّناس.      واْلنانية أ(البخل بالخير على الّناس   
 ) إذا الشعب يوما أراد الحياة    فال بد أن يستجيب القدر(:.المضمون اّلذي يمثّله البيت اآلتي من شعر المقاومة 116

 أ(استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر.                          ب(وصف مشاهد  المقاومة.           
 تأكيد مفهوم القومّية العربّية. شهداء المقاومة                 د(إبراز أهمية التضحيات التي قدمها  ج(           

 . مؤّلف قصيدة "الّتينة الحمقاء"117
 أ(عّباس العّقاد.                     ب(أحمد شوقي.                    ج(إيليا أبو ماضي.                      د(أحمد محرم.       
 ة".مؤّلف "اإللياذة اإلسالمي118

 أ(عّباس العّقاد.                     ب(أحمد شوقي.                    ج(محمد الجواهرّي.                      د(أحمد محرم.       
 . صاحب ديوان "ضوء الفجر":119

 ن شكري.د(عبد الّرحم                   أ(عّباس العّقاد.                     ب(أحمد شوقي.                    ج(محمد الجواهرّي.          
 ( صاحب ديوان "هديّة الكروان":111

 أ(عّباس العّقاد.                     ب(أحمد شوقي.                    ج(محمد الجواهرّي.                       د(حيدر محمود.       
 (صاحب ديوان "عابر سبيل": 111

 ب(أحمد شوقي.                    ج(محمد الجواهرّي.                       د(حيدر محمود.                   أ(عّباس العّقاد.         
قال الشاعر :  والشريف الحسين يشرق شمسا       في عيون اْلبناء واْلحفاد -112   

الموضوع الذي يمثّله بيُت الّشعر السابق من موضوعات شعر الثورة العربّية الكبرى، هــــو:        
وصف تجارب اْلّمة العربّية مع الثورة –االعتزاز بالقومّية العربّية              ب –أ              

ّية الكبرىالتغّني بذكرى الثورة العرب –رثاء الشريف الحسين بن علّي        د –ج                
 

 :(  2ثالثا : البالغة )ف 
 113( المحّسن البديعّي الذي يتضمَّنه قول الشاعر : أحن إلى بغداد شوقا وإنما    أحن إلى إلف بها لي شائق

الجناس –رّد العجز على الّصدر                            ب –أ                        
ِطبـــــــاق الّســــلــب                            د_  التورية –ج                 

المحسن اللفظي  الذي يشترط  لحسنه أن يكون عفويا ال يؤدي الى التضحية بالمعنى هو :( 114  
       رد العجزعلى الصدر) التصدير( -الجناس         د –التورية            ج  –السجع        ب  -أ         

 115( المحّسن البديعّي الذي يتضمَّنه قول الرسول عليه السالم: "الَخيُر َمعقوٌد بَِنواصي الَخيلِ  إلى يوم القيامِة":
           ِطباق الّسلب –رّد العجز على الّصدر                            ب –أ       

الِجناس –د      الّتورية                                         –ج           
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( الحال التي تأتي عليها ألفاظ المقابلة:116  

َجزلةٌ  –مرتَّبٌة               د –أسماٌء فقط               ج –أفعاٌل فقط           ب –أ           
ُعُه وهو 117  اللفظين : بين     فائٌز".وقع الطّباق في عبارة : " اْحِرْص على َأْن ُتَشجََّع فريَقَك وهو خاسٌر كما ُتشجِّ

 أ(على ، هو .            ب(احرص ، شّجع.                   ج(خاسر ، فائز                      د( فريقك ، خاسر.         
 " الّتيهِ  المحّسن البديعّي في قول َأَحد الحكماء في ذّم التكبُّر: " َمْن زاَد في التّيِه ال يـُْعَذُر في.118

 مقابلةأ(جناس.            ب(طباق.               ج(تورية.              د(         
 " ناقص بسبب اختالف : الجيش  ُنسورُ  عاٍل َتْحمِيهالوطن   "سورُ .الجناس في عبارة 119
 د(حركة الحروف.                أ(عدد الحروف.                         ب(نوع الحروف.                     ج(ترتيب الحروف.      
 ة  :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المحّسنات اللفظيواحد مما يأتي يعتبر  .121

 د(الجناس.أ(الّتورية.                                 ب(المقابلة.                           ج(الطّباق.                                 
 :   لَِيُكْن ِإْقداُمَك تـَوَكُّالً ، وٍإْحجاُمَك تأمُّالً " باتّفاق العبارتين في حرف.وقع الّسْجع في عبارة "121

 د(الميم.                       أ(اْللف.                                     ب(الكاف.                           ج(الالم.              
 .  ِلغَْيري زَكاٌة ِمن )ِجماٍل( فإْن َتُكْن،         زَكاة )َجماٍل( فاذُْكري ابَن َسبيلِ  . المحسن البديعّي في قول الّشاعر :122

 د(سْجع.                        أ(جناس.                          ب(طباق.                                ج(مقابلة.              
 .عبارة واحدة فقط تحوي المحسن البديعّي "رّد العجز على الّصدر" :123

                            " تأمُّالً  ، وٍإْحجاُمكَ  وَكُّالً " لَِيُكْن ِإْقداُمَك تَـ  أ(
                         الَبهاِء"، وفي َأْوج لَعطاءِ رَحْلِت وأَنِت في ِقمَّة اب( "

 "َجناحٍ  ، وَتطيُر ِبَغيرِ لرِّياحِ ، َتْجري َمَع اأْلواحٍ و   ًة، ذات ُدُسرٍ "يا َلها ِمْن َسفينَ ج( 
 "اْلثَرِ  وَشْعُبُه تـَرَكا في نـَْفسي َجميلَ آثارُُه " د(

 )ورُبوٍع َكْم َوَجْدنــا طيبَــها   حيَن ضاَع فيها الشيح والُخزامى( في كلمة : .وردت الّتورية في البيت اآلتي: 124
 أ(طيبها.             ب(ضاع.     ج(الّشيح.                 د(الخزامى.          

 .  َوواٍد َحكى الَخْنساَء ال في ُشجونِِه         ولكْن َلُه َعْيناِن تَبكي َعلى َصْخرِ           المحّسن البديعّي في البيت اآلتي :.125
 د(الّتورية.                        ج(الجناس.          أ(المقابلة.                           ب(الطّباق.                                 

 بسبب االختالف في:" "فاْعـَجــْب ِلشـاٍك ِمْنُه شاكــِرْ يعّد الجناس ناقًصا في عبارة .126
 الحروف.                     ج(ترتيب الحروف.                د(حركة الحروف.أ(عدد الحروف.            ب(نوع          

 بسبب االختالف في:" بِيُض الصَّفاِئِح ال ُسوُد الصَّحاِئفِ  "يعّد الجناس ناقًصا في عبارة  .127
 ج(ترتيب الحروف.                د(حركة الحروف.أ(عدد الحروف.                         ب(نوع الحروف.                                

 بسبب االختالف في:"  َيْسخو بمْوجوِدِه َوَيْسمو عنَد جوِدهِ  "يعّد الجناس ناقًصا في عبارة  .128
 الحروف. أ(عدد الحروف.                         ب(نوع الحروف.                     ج(ترتيب الحروف.                د(حركة       
َرةٌ اتعظت "يعّد الجناس ناقًصا في عبارة  .129 َرِة فـَنَـَزَلْت من عيني َعبـْ  بسبب االختالف في:"  بالِعبـْ

 أ(عدد الحروف.                         ب(نوع الحروف.                     ج(ترتيب الحروف.                د(حركة الحروف.       
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 :   " باتّفاق العبارتين في حرف فقد رَحْلِت وأَنِت في ِقمَّة الَعطاِء، وفي َأْوج الَبهاءِ  عبارة "وقع الّسْجع في .131
 ة.أ(اْللف.                                     ب(الباء.                           ج(الهاء.                              د(الهمز        
 :   " باتّفاق العبارتين في حرف اُْلردنُّ بـََلُد اَْلْمِن واالْستقراِر، وَمواِطُن النَّماِء واالزدهارِ  وقع الّسْجع في عبارة " .131

 .د(الّراء              .                ج(الهاء        .                   ب(الّدال    أ(اْللف.                                            
 :   باتّفاق العبارتين في حرف ""ال َيُكْن ُحبَُّك َكَلَفاً ،  وال بـُْغُضَك تـََلفاً وقع الّسْجع في عبارة " .132

 .د(الفاء              أ(اْللف.                                     ب(الكاف.                           ج(الالم.                          
را وقع الّسْجع في عبارة " .133  :   " باتّفاق العبارتين في حرف َتْضِرُب بُجذورِها في الثَّرى    ، وُتساِبُق بأْغصانها ِقَمَم الذُّ

 د(الميم.                          .    ج(الّراء        .                   ب(الميم    أ(اْللف.                                            
 :   " باتّفاق العبارتين في حرف إْنسانٌة بَِأَدِبها   ،  ال بِزِيِّها َوثـَْوِبها. وقع الّسْجع في عبارة " .134

 .د(الباء              .                ج(الواو        .                   ب(الهاء    أ(اْللف.                                         
-------------------------------------------------------------- 

  2دوائر تخصص ف                                                         
 

 ج 121 أ 116 ب 91 ج 76 أ 61 أ 46 ب 31 ج 16 ب 1
 أ 122 ج 117 أ 92 ج 77 أ 62 أ 47 ج 32 أ 17 ج 2
 د 123 د 118 د 93 د 78 أ 63 أ 48 د 33 أ 18 ج 3
 ب 124 د 119 ب 94 أ 79 ب 64 أ 49 ج 34 ج 19 أ 4
 د 125 أ 111 د 95 د 81 ج 65 أ 51 أ 35 أ 21 ب 5
 أ 126 أ 111 أ 96 د 81 أ 66 ج 51 أ 36 د 21 ج 6
 ج 127 د 112 د 97 ج 82 ب 67 ج 52 أ 37 أ 22 ب 7
 ب 128 أ 113 أ 98 أ 83 أ 68 د 53 أ 38 ج 23 أ 8
 د 129 أ 114 ب 99 أ 84 ج 69 د 54 أ 39 ج 24 ب 9

 د 131 د 115 ج 111 أ 85 ب 71 أ 55 ج 41 د 25 ب 11
 ج 116 د 111 ا 86 أ 71 أ 56 ج 41 أ 26 أ 11
 ج 117 د 112 ب 87 ج 72 ب 57 ج 42 أ 27 ج 12
 أ 118 ب 113 د 88 ج 73 أ 58 ب 43 أ 28 أ 13
 أ 119 د 114 أ 89 ب 74 أ 59 ب 44 ج 29 ج 14
 د 1121 أ 115 د 91 أ 75 أ 61 أ 45 ج 31 ج 15

 
 .   :د134:ج/133:د/132 د/ : 131                                                                                     

 
 

.اإلجابةالنموذجية

 دوائرتخخ
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