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ٍّّص اآلت٘، ثي أجب عَ األض٠مٛ اليت تمْٗل األول: السؤا  :اقسأ ال
 

ّٓ يف مؽاٍن حاّر, وهو من أكثر الثؿار تغذيًة لؾجسم؛ لذا يـصح األصباُء  , بتـاوله صباحًا, ففو معظؿفم)الّتؿر ٓ يـؿو إ

الُؿرِضع, وإذا أضقف إلقه  العضالت, ويؼي من الُؼرحة, ويػقد الـُؿصاب بلمراض الدم. وهو ُمػقد وفّعال لؾؿرأة يؼّوي

ل َدْفَعة لؿن كان جفازه الفضؿّي ضعقػًا, وهؽذا يعقش اإلكسان ِعْقَشًة كريؿة(.  هذا الحؾقب صار غذاًء ُمـاِسبًا, وشؽَّ

 

 

 :بده بعض وَ كن  (1

 :بده وطابل (2

 :اضي وّسٚ (3

 :اضي فاعن لفعن غري ثالث٘ (4

 :أداٚ غسط غري جاشوٛ (5

 :صفٛ وػبّٛ (6

 :بالػٛصٗػٛ و (7

 :اضي وفعٕه لفعن غري ثالث٘ (8

 :جٕاب غسط (9

 :اضي ٠ِٗٛ (11

 :ِىصٚ وتٕضطٛ (11

 :اضي وكاُ (12
 

         ا؟ىاليت جاٞت عمّٗ  عمٜ الصٕزٚ (غذاء/ إليه) يت:مل كتبت اهلىصٚ يف كمى -2
  
 أعسب وا حتتْ خط -3
 

 السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 ِ٘: ٍيب وع ضٗف الدٔلٛ يف قصٗدٚ: )ٔا حّس قمبآ(املت الطسٖكٛ اليت تكّمي فّٗا -1
 الغيخة و الغيظ. -السحب السعاتب.       د -السجيح والثشاء.       ج -ب       حجيث السدتججي السدتعصف.   -أ
 غكا املتٍّب٘ يف قٕلْ:   ٔاحّس قمبآ مّما قمبْ غبي     ٔوَ جبطى٘ ٔحال٘ عٍدٓ ضكي -2
 مغ جفاء الّشاس لمستشبي. -د   حخارة قمب سيف الجولة -مغ بخود قمب سيف الجولة.  ج -ب  مغ سقع ألّع بديف الجولة. -أ
ُّّٜ( يف قٕه املتٍيب :  -3 ٍّّٜ ِذوي)وفسد كمىٛ )ال ُّ املعازف يف أِن ال  ِٕ:(إ

 نالية. -ُنيّية.           د -ُنيية.        ج -َنيية.      ب -أ
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ٍُّيب : )يف كمىٛ )أوي( يف قٕه املتحسكٛ اهلىصٚ  -4  ِٕ الفتخٛ: أوسكي وَ أوسٌا أوي(، لٕ أ
 خصأ. -صح.                                               ب -أ              

ٍٛ وٍْ، املكصٕد بـ)كمىٛ( الٕازدٚ يف اآلٖٛ: -5 ُّ اهلل ٖبّػسك بكمى  قاه تعاىل: )إ
 مخيع عمييا الّدالم. -الدالم.  د عيدى عميو -يحيى عميو الّدالم.  ج -زكخّيا عميو الدالم.   ب -أ
 عّبس الػاعس بالفعن املاض٘ )ٌظس، أمسعت( يف: -6

 صسع,     وذلظ لـ: بيا مغ كمساتي وأسسعت      أدبي إلى األعسى نطخ الحي أنا 
 ي الرػرةلتفعيل الحػاس ف -د    لبيان تحقق معشاه وثبػتو  -ج   ليتفاخخ بشفدو  -ب       ليعتّج الذاعخ ويتفاخخ بذعخه -أ
    قد ضّىَ الدّز إال أٌّْ كمي،              ِرا عتابك إال أٌّْ وكٛ      املتٍيب :  يف قٕه -7

ّٕز وا ٌظىْ وَ كالً يف قصٗدتْ بالدّز، ٔذلك لـ:                  ص
 تجاد بشفدو.االع -تختيب األبيات الستشاسقة.          د -حدغ لفطو ونطسو.    ج -جسال الرػر الفشّية.     ب -أ
 ، ٔذلك:ٍفح آالوْ ٖٔبح عتابْ يف قصٗدتْ )ٔاحّس قمبآ(اضتطاع املتٍيب أُ ٖ -8
 باستخجامو لعشاصخ الصبيعة. -دوصف حالو.       -ج  باستخجام األساليب اإلنذائّية. -باستخجام الرػرة الفشّية.     ب -أ
 ارقيع      وججانشا كّل شيء بعجكع عجم, ىي:يا مغ يِعّد عميشا أن نف    العاطفٛ البازشٚ يف قٕه املتٍّب٘:  -9

 الحّب. -الفخخ.          د -الحدخة.             ج -األلع.         ب -أ              
 وما انتفاع أخي الجنيا بشاضخه     إذا استػت عشجه األنػار والطمع, ىي:   داللٛ اضتخداً أضمٕب االضتفّاً يف قٕه املتٍيب: -11

 التحّدخ. -الّشفي.                  د -ج             االستعصاف.  -ب     الّتعجب.   -أ             
ّٗٛ وَ األوٕز اآلتٗٛ، ِٕ: -11  األوس الرٙ مل ٍٖاقػْ ٌّص احلطاض

 شخق الػقاية مغ الحداسّية. -أعخاض الحداسّية.          د -ج  مخاحل تصّػر الحداسّية.  -أسباب الحداسّية.      ب -أ
ّٗٛ ألخطازٓ عمٜ كّن وَ ٖصاب بْ ال جي -12  خصأ. -صح.                ب -أ                 ٕش االضتّاٌٛ رمس  احلطاض
ّ٘ بػكن ٔاضح ألٌّْ  -13  ُٔفِّل الكاتب يف ٌّص احلطاض

 تدمدل في األفكار. -أكثخ مغ استخجام الرػر البيانّية.                     ب -أ
 عخض ذلظ بعبارات شػيمة. -.                      دخاشب العاشفة أكثخ مغ العقل -ج

ّٗٛ اضتٍد إىل احلكاٟل، ِ٘: -14 ُّ الكاتب يف ٌّص احلطاض  العبازٚ اليت متّجن عمٜ أ
 إّن ىحا الّشػع مغ الحداسّية ىػ معارك كيسيائّية تحجث بيغ أّي بخوتيغ. -ب        الّخبػ القربّي.                  -أ

.تدّبب بعس األغحّية الحداسّية لإلندان -د                     . األجدام السزادة-ج  
 :( ِٕضأكتب عٍك ٖا ٔطينالّدٖٕاُ الرٙ أخرت وٍْ قصٗدٚ ) -15

 شخاع الميل والصػفان. -ججار االنتطار.      د -نجاء لمغج اآلتي.    ج -ىامر الصخيق.   ب -أ
 ىات عَ حّبْ لٕطٍْ، ِٕ:الرٙ جتد الػاعس عّبس فْٗ بكن وا ِٕ مجٗن وَ الكم لططسا -16

 بذػٍق ثّع تحزششي. -وكّل الخيخ لمبذخ.  د -سأذكخ أّنظ البذخى.   ج -سأكتُب كّل ما أىػى.     ب -أ
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 جاٞ اضي املكاُ وَ الفعن )لعب( عمٜ )َومَعب( ألٌّْ: -17
 .اقزنمعتّل -د       مزارعو مكدػر العيغ. -ج    مزارعو مفتػح العيغ. -ب   مزارعو مزسػم العيغ. -أ
ّٕعت الظسٔف  -18 ُّ وّىا تٍ  فمَ متٍع الػاعس وَ عٕدتْ إىل ٔطٍْ، ِٕ:ٔاألٔقات  البٗت الرٙ ٖػس إىل أ

 سأبقى فيظ ال أىػى سػاك مجى. -سآتي كّمسا نيزت.                             ب -أ
 سآتي في رياح الميل إعرارا. -سآتي في شعاع الذسذ والطمساء والقسخ.       د -ج

وَ اضتخداً الػاعس حمىٕد الّتّن وَ حسف الطني يف أفعاه وجن )ضأذكس، ضأبكٜ( رمعٍٜ حتّكل إجناش ِرٓ األفعاه الػس   -19
 خصأ. -صح.                               ب -أ                            يف املطتكبن البعٗد 

 ِٕ:)كىا زٔح٘ تٍادوين( وعٍٜ كمىٛ )تٍادوين( يف:  -21
 تخبصشي. -تؤندشي.           د -تذاركشي.                      ج -تدامخني.            ب -أ

 ٖدّه عمٜ: طٗف ٔالٕجداُ يف األفكاز ٔالّصٕز(أٌَت ال: )يف قٕه الػاعس -21
 ليفة الذاعخ وشػقو إلى وششو. -االنجماج والتػحج مع الػشغ.                  ب -أ

 أّن الػشغ مبعث الفخخ واالعتداز. -اعخ ومخّيمتو.     دحزػر الػشغ في عقل الذ -ج
 :)وع التازٖخ ٔالبٍٗاُ ٔالطري(قصد الػاعس حمىٕد التّن يف قٕلْ: -22

 االعتداز في ماضيو وحاضخه. -قيادة األردن لمعخب.      د -ج     شّجة حّبو لألردن. -الجعاء بحساية األردن.    ب -أ
 ، ِٕ:ٔمجٗع جػسافٗتْ ػاعس بٕطٍْالبٗت الرٙ ٖدّه عمٜ ودٝ تعّمل ال -23

 وأّنظ في حشايا القمب تدكششي. -وأنت لشا بكّل معالع الجنيا وتحزششا.                ب -أ
 وخفقة وادي العخب. -د       أحّبظ في الّجنيا سيال وصحخاء.              -ج

 ِٕ:  ٔجداٌ٘  عدُب البٗت الرٙ تظّس فْٗ صٕزٚ ذات  -24
 لتخفق في ديار السجِج. -فأنت العالع السدروع في ذاتي.      د -إذا شّػفت بي الجنيا.  ج -ذسذ.  بسآتي في شعاع ال -أ
25- :ِ٘ ًٍ  اجلىمٛ اليت تضّىٍت اضي غسط غري جاش

 متى تبمغ القّسة تحّكخ مغ سانجوك. -ب          لػال حزػرك في حياتي لفزمت الخحيل. -أ
 ما تفّكخ بتصػيخ نفدظ فباشخ بأسخع وقت عمى ذلظ. -د            إذا خخج الدّخ مغ صاحبو ذاع وانتذخ. -ج
َّ اهلل لرٔ فضن عمٜ العاملني( ِٕ: -26  جٕاب الػسط يف قٕلْ تعاىل: )ٔلٕال دفع اهلل الٍاع بعضّي لبعض لفطدت األز  ٔلك

 عالسيغ.لحو فزل عمى ال -د   ولكّغ هللا لحو فزل عمى العالسيغ. -ج  لفدجت األرض. -ب     الشاس. عدف -أ
 اجلىمٛ اليت تضّىٍت فّٗا )الصفٛ املػّبّٛ( يف اجلىن اآلتٗٛ ِ٘: -27

 أشمقُت الشرائح السجرارة لكع في آلية التعامل مع اآلخخيغ. -ب                          إّني عِصٌر لمكياك. -أ
 ما أروع انصالقتظ في العمع! -د     الفاروق رضي هللا عشو ثاني الخمفاء الخاشجيغ. -ج
 اجلىمٛ اليت ضّىٍت بده اغتىاه ِ٘: -28

 .أغرانياراقتشي الذجخُة  -ب                    .أسمػبوأعجبُت بالخصيِب  -أ
 تقّجم السحامي ُمخاد باألدّلة والبخاىيغ الّجامغة. -د                 لتمَظ األنذػدة وقع في قمبي. -ج
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ّٗٛ لمفعن املضازع )أزجٕ( يف: )صِىُت  -29 ٍّافمٛ ألزجٕ اهلل قبٕه دعاٟ٘( ِ٘:العالوٛ اإلعساب  ال
 الدكػن. -د       الفتحة الطاىخة. -ج          الزّسة السقّجرة. -ب      الفتحة السقّجرة. -أ

 اجلىمٛ اليت كتب فّٗا الفعن املضازع الرٙ بني الكٕضني كتابٛ صخٗخٛ مّما ٖأت٘:  -31
 إلى شخيقو. الستذائع)ييتِج( لغ -ب                                لع )يشدى( عمّي واجباتو. -أ

 ال )تقِس( أوقاتظ بسا ىػ غيخ نافع. -د   ا ترل إلى عسمظ بالػقت السشاسب.ما َ)ترحػ( باكخ   -ج
 اجلىمٛ اليت تضّىٍت وصدز وّسٚ وَ اجلىن اآلتٗٛ: -31

 الّديع. انجفعت كمسات الخجل انجفاع -ب                            )إن كانت إاّل صيحة واحجة( -أ
 نعيُر دائسا في َرحسة هللا. -د                                  عاش ِعيذة األعّداء. -ج
ُٖصاب املسٞ بالّتافٛ وَ األوس حتٜ تسآ َحِسَج الّصدز، كاضف  -32  ُِ ٍّٜ أمحد أوني بالرتكٗب )ٌاكظ البصس( يف قٕلْ: )فىا إ ك

 الٕجْ، ٌاكظ البصس( عَ:
 د(القمق وقمة الشػم         ج( الحدن والعبذ        دة       ب( الخاحة والصسأنيشة     أ( الفخح والدعا         

ّٗدٌا شكسٖا: ) -33 َ٘ اِلِكَبُس  َأَّٜاملعٍٜ الرٙ خسج إلْٗ االضتفّاً يف قٕلْ تعاىل حكاٖٛ عَ ض ٍِ ََٔقِد َبَمَػ  ًٌ ُُ ِل٘ ُغَما َُٖكٕ
 د( التحدخ          ب( اإلنكار                ج( التعجب     أ( الشفي              :( َِٕٔاِوَسَأِت٘ َعاِقٌس

ّٗٛ األخسٝ ٖٔفسشِا :وَ خاله دزع احلطاضٗٛ فإُ املكصٕد بــ -34 ًِ ٔالّطٕاِِٟن اجلطى )الربٔتٍٗات اليت تتٕاجد يف الّد
 اجلطي إلضعاف األجطاً الػسٖبٛ( ِٕ:

 د( األغذية السخاشّية ( الّذعيخات الّجمػّية     ج ب( الجيػب األنفّية         أ( األجدام الُسزاّدة      
 د ضىَ الدُّزُّ إاّل أٌّْ كمي(: الضبط الصخٗح حلسف )الالً( يف كمىٛ ) كمي( يف قٕه املتٍيب: )ق -35

 د( الفتحةن                       ج( الدكػ                ب( الزسة             أ( الكدخة            

  :أمحد أوني اجملمٛ اليت أٌػأِا -36

  فيس الخاشخ-د       فجخ اإلسالم        -الخسالة              ج -الثقافة              ب –أ              

 نظاٌم دقيٌق بديٌع فريْدتأّمْل فإّن نظام احلياِة                                 تفعيلة الضرب يف البيت الشعري اآلتي: -73
 د(   فعػلْ                 ج( فعػ                     ب( فعػلُ       أ( فعػلغ              

 الكلمة املهاسبة ليستقيم الوزن العروضي واملعهى يف البيت الشعري اآلتي: -73

 وشاهٌد له بفضِل احُلكِم  الصمت للمرء ......... الّسلم
 د(   صاِحبُ            أ( حميُف            ب(   أمل                  ج(  مدانُج        

39- :ّٙ ّ٘ الرٙ جاٞ عمْٗ البٗت الػعس ْىِخ َبيَغ الُحَفْخ          البخس العسٔض  َوَمْغ ال ُيُحبُّ ُصعػَد الِجباِل            َيِعْر َأَبَج الجَّ
 .    الستقارب الّتام -مجدوء الخجد.       د -الخجد التام.     ج -مجدوء الستقارب.    ب -أ              

41- :ّٙ ّٔه وَ البٗت الّػعس  إذا مَجحػا آدميِّا َمَجْحُت َمْػلى الَسػالي وربَّ اأُلَمعْ              اجلصٞ الرٙ ٍٖتّ٘ بّا الّػطُس األ
 َمْػ. -َمَجْح.                   د -ج       َمَج.          -مجْحُت.        ب -أ                   


