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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 

 

            صباحا 55- 9الساعة   0/5/0205+0+5 ثم  04/1+00+ 00:    مهارات
 

 م0205صيفية 
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َ
 
َ رَ ــــــــــباخت

 
َـن

 
َـــف َكس 

 في

  2+ف1مهارات ف  -ة اللغة العربي   

 .    روضـــــد والعــــــــــالقواع 

  إعداد
 

 

 تأسئلةمتوقعةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليسة،تحلبعددراسةالمادة،ـــــــاألسئلةالوزاريبنمطعزيزيالطالب:هذهمجموعةأسئلة.
 21/6/2121تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسبيوما2114لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجيالرسميفيالمراكزالثقافيةيبدأالدوام 
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.1ف/دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقواع
 :نبرةألنها(علىمسائلكلمة)الهمزة.سببرسم1

بفتحةمكسورةوسبقتد(بساكنج(مكسورةوسبقت.فتحةساكنةوسبقتب.ب(بكسرةوسبقتساكنةأ(
النصيحة(،هو:أسمُعفيالكلمةالمخطوطتحتها:)الهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةسببكتابةـ2

أـالفعلالمضارعالمسندإلىالغائببـأمرالفعلالرباعي
جـالفعلالمضارعالمسندإلىالمتكّلمدـماضيالفعلالرباعي

 أ(علىصورتهاألنها:ـــــــــــــــــــــــــــــكلمة)منشهمزة.سببرسم3
أ(متطرفةوسبقتبساكن.ب(متطرفةوسبقتبكسر.ج(.متطرفةوسبقتبفتح.د(متطرفةوسبقتبضم.

 ر:ـــــــــــــــــــــكلمة)شيء(علىالسطالهمزة.سببرسم4
ر.د(متطرفةوسبقتبسكونأ(متطرفةوسبقتبفتح.ب(مفتوحةوسبقتبفتح.ج(ساكنةوسبقتبكس

يـُْنِشئُ–دَنْشَئة –جَمْنَشئ –بأَنَشئَ–أبصورةصحيحة:الـهمزةُكتبت.5
مرَفئ–دفئة–جاحمد–بإجلسْ–أبصورةصحيحة:الـهمزةُكتبت.6
ه:ـــــــــــــــــــــــنوع،أمسْكلسانك(رجلُالمخطوطتحته:)ياالمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادىـ7

أـشبيهالمضافبـنكرةمقصودةجـنكرةغيرمقصودةدـمضاف
 ةفيمايأتي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.العبارةالّصحيح8

أ(يازيًدا،تمّهْل.ب(يازيُد،تمّهْل.ج(يازيَد،تمّهل.د(يازيْد،تمّهّل.
مبنيًّـــــــــــــــاممايأتي:المنادىالجملةالتيجاءفيها9
ياقائَلالحقِّ-بيارجُل،ساِعدالمحتاجينَ-أ
يامسرًعا،تمّهل-درّباغفرليولوالديّ–ج

)مضافا(مـّمايأتي:الـُمنادىالـجملةالتيجاءفيها11
ياطالًباعلًما،هنيًئالَك–دقالـماِل،َتصدياجامَع–جياُمسرًعا،تـمهلْ–بياخالُد،تقّدمْ–أ

:غيرجازمشرطالمثالالذييتضمنأسلوب11
أنالتفارقهمفالراحلونهمرحلتعنقوموقدقدرواتإذا-ج تلقالخيرماثالفياألمةحيثماتذهبْ-أ
فليتأنابقدرالحبتقتسمإنكانيجمعناحبلغرته-داستقبالكمتىتأتناتجدنامسرورينفي-ب

ازم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجشرطـالجملةالتيتحوياسم12
توكلعلىاهللكفاهلوالمطرلماتتالمزروعاتبـلوالأـ
استشارفلنيندمإذايحترمالناسفلنيندمدـمنجـ

اهللمنعبادهالعلماء(هوفعلمضارع:يخشى(فيجـملة)إنّمايخشىاإلعرابالصحيحللفعل)13
الفتحةالظاهرةمنصوبوعالمةنصبه–بالمقدرةمرفوعوعالمةرفعهالضمة–أ
مجزوموعالمةجزمهالسكون–دالظاهرةمرفوعوعالمةرفعهالضمة–ج

 ةفيماتحتهخطممايأتيهي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتبكتابةصحيحمضارعالجملةالتياحتوتعلىفعل14
للرزقَنْسعَنأيجبعلينا-بعنفعلالخيرتـَْنهَال-أ
الناسباصوتالمرتفعتؤذيال-وقتكثيرديمضيلم-ج
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بالمذلة"فعلمضارعمنصوبعالمةنصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:يرضىفيجملة:"لنالمضارعإعرابالفعلـ15
أـحذفالنونبـالفتحةالمقّدرةجـاأللفدـالفتحةالظاهرة

 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــاّلذيكتببصورةصحيحالمضارع.الفعل16
أ(لميخشى.ب(الترِمج(لنينَس.د(لنينتِه.

(فيجـملة)إْنتتواضعللّناِسيقّدروك(هوفعلمضارع:تتواضعاإلعرابالصحيحللفعل)17
مـبنـّي–دمـجزوم–جمنصوب–بمرفوع–أ

هم(:ـــــــثلث(فيجملة)جاَءالطالُب)ثلثاإلعرابالصحيحلكلمة18
فاعلمرفوع–دبدلمرفوع–جمنصوببدل–بمفعولبهمنصوب–أ

شخصيةالبطل(هـــــــــــــــــــــــــــتقّمصفيالجملةاآلتية:)أدهشنيالطالبالبدلنـــــــــــــــــــــــــــــــوعـ19
أـبدلاشتمالبـبدلتفصيلجـبدلبعضمنكّلدـبدلمطابق

(:هـأفكار)أعَجبنيالكتاُبـالضبــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالسليمآلخراالسمالمخطوطتحته:21
أـالضّمةبـالكسرةجـالفتحةدـتنوينالكسر

:ممايأتيتمالــــــــــــــــــــــــــــــــــاشبدلالجملةالتيتحتويعلى21
حدائقهاأعجبتبالقرية-بأعجبتنيالقريةأشجارها-أ

لأعجبتبالقريةهوائهاالعلي-دأعجبتنيالقريةآثارها-ج
صفا–دصفى–جصفي–بصفو–أ:(اصطفىاللغويلكلمة)الجذر22
دعي–ددعى–جدعو–بدعا–أ:(تّدعي)اللغويلكلمةالجذر23
بّشر–دبشر–جبشارة–بأبشر–أ:(البشائراللغويلكلمة)الجذر24
(:أسنانهقـــــــــــُمطبالمريضالمخطوطتحتهفيعبارة)فاعلاسمالالفعلالذيصيغمنه25
طّبق-دأطبق-جطابق-بطبق-أ
فياإلنفاق(،هي:مقتصداالكلمةالـمخطوطتـحتهافيعبارة)كن26
اسمفاعللفعلغيرثالثيّ–باسمفاعللفعلثالثيّ–أ

اسممفعوللفعلغيرثالثيّ–داسممفعوللفعلثالثيّ–ج
ُمـَحمَّل–دَمـْحمول–جُمـْحَتِمل–بمـُْحَتَمل–أمنالفعل)اْحَتَمَل(:ـلاسمالفاعـ27
(،هي:أفضالكمنسّيةماالكلمةالـمخطوطتـحتهافيعبارة)28

غيرثالثيّاسممفعول–دثالثيّاسممفعول–جغيرثالثيّاسمفاعل–بثالثياسمفاعل–أ
َمقول–دَمقيل–جُمقال–بَمْقيول–أال(:منالفعل)قـــــــاسمالمفعول29
ربه":اــــــــــــــــــــدعمنالفعل"السمالمفعولالكتابةالصحيحةـ31

أـُمدٍّعبـُمّدعىجـَمْدُعّودـَمْدِعّي
المشروع(،هي:ُمــــنــــِجــَزةالكلمةالـمخطوطتـحتهافيعبارة)ليلى31

اسممفعولغيرثالثيّ–داسممفعولثالثي–جاسمفاعلغيرثالثيّ–باسمفاعلثالثيّ–أ
ياأبنائي(،هي:ةمباركالكلمةالـمخطوطتـحتهافيعبارة)جهودُكم32

اسممفعولغيرثالثيّ–داسممفعولثالثي–جاسمفاعلغيرثالثيّ–باسمفاعلثالثيّ–أ
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،الكلمةالمخطوطةتعتبر:المغلقالبضاعةفيالُمستودعـ33
دـاسمزماناسمفاعلأـاسممكانبـاسممفعولجـ

،الكلمةالتيتحتهاخطـّهي:(الهديةبعنايةُمختارأسامة)ـ34
أـاسممفعولبـمصدرميمّيجـاسمفاعلدـاسممكان

ِمْشَية–دَمْشَية–جِمْشي–بَمْشي–أمنالفعل)َمشى(:اسمالمـــــــــــــــرة35
المسافر(:استراحمنالفعل)اسمالـمّرة36

راحةواحدة–داستراحة–جاستراحةواحدة–براحة–أ
،الكلمةالتيتحتهاخطـّ:األسدفيالغابةمشيةمشيتَـ37

أـمصدرهيئةبـمصدرصريحجـمصدرمّرةدـاسممفعول
مـّماتـحتهخطوردفيجـملة:اسمالمرة38

متأنّيةًِمشيةًمشىالرجُل–بجـميلةًلُعبةًلعَبالطفُل–أ
الزائدةِالسُّرعةِاحذرمَن–دطويلةًَوثبةًوثَبالالعُب–ج

م(:أـابتسامبـَبْسَمةجـابتسامةدـابتسامةواحدةـــــمنالفعل)ابتسمصدرالمّرةـ39
ممات-موتد-َموتةج-ِميتةب-أ:منالفعل)مات(اسمالـهيئة41
فيماتحتهخطممايأتيهي:اسمالمرةالجملةالتياحتوتعلى41

الفارسقويةميةرَكانت-دهربتكُنفسعنأخيك-جالبطلِمشيةَمشىالقائُد-سهلةبسألةمََحَلْلت-أ
:مماتحتهخطفيمايأتيالصفةالمشبهةالجملةالتيتتضمن42

األخضرتواصلمسعاناباجتهادنحواألردن-باألحلىبالعزمواإلصرارتجعلاألردنالوطن-أ
"رذِالحَمأمنهيؤتيمن"-الضعفاءالمحتاجيندهبعبادرحيماهلل-ج

مّمايأتي:صيغةمبالغــــــــــــــــــةالجملةالتيوردفيها43
ِمضيافالمزارُعرجل –بيقّرُباألشياَءالـِمـْنـظـارُ–أ
ملي بالموادِّالغذائّيةودَُعالــُمْستَ–دبعَدغروِبالشمِسَمْوِعُدنا–ج

 أهلها(:مــــــــــــــــــــــكري.نوعالمشتقالمخطوطتحتهفيعبارة)سكنتفيقرية44
ج(اسممكان.د(اسممفعول.(صفةمشبهة.ب(صيغةمبالغة.أ

 (ألنمضارعه:طبِهْمَعلى)هبطمنالفعلاسمالمكانيصاغ.45
.العين.د(مضمومساكنالعينأ(مفتوحالعين.ب(مكسورالعين.ج(

د(َسميع.فيمايأتي:أ(رَحيم.ب(بخيل.ج(عليم.ةــــــــــــــــــــــــــــــــالّصفةالمشبه.46
.عطاءفيمايأتي:أ(كثير.ب(أعرج.ج(جميل.د(مةـــــــــــــــــــــــــــــــالمبالغصيغة.47
.مِرح .د(لطيفج(سريعب(فهيمفيمايأتي:أ(ةـــــــــــــــــــــــــــــــصيغةالمبالغ.48
ُمسِمع-دستَمعمُ-جستِمعمُ-بسامع-أاستمع(:منالفعل)اسمالفاعل49
َمصين.-دُمصان-جمصون-بمصيون-صان(:أمنالفعل)اسمالمفعول51
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.2فدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقواع
مـّمايأتي:كتابةصحيحــــــــــــــةالـجملةالتيُكتبفيهاالفعلالـمخطوطتـحته1

الزرعفيالربيعنما–دالرجلإلىالرزقسعا–جالّرسُلالّناسهدا–بالجنوداألرضحما–أ
مـمايأتي:كتابةصحيحًةالـجملةالتيُكتبتفيهاالكلمةالتيتحتهاخّط2

الالعُببسرعٍةفيالسباِقَعدى–بالشكواالُتكِثْرمَن–أ
الطفُلمنالغرقِنـجى–دلتفّوِقهالـهداياناَلالطالُب–ج

مـّمايأتي:صحيحةكتابةالـجملةالتيُكتبفيهاالفعلالـمخطوطتـحته3
الـمؤمنربَهرجا–دالزرعنمى–جالّرسُلالّناسهدا–بالالعُبالكرةرما–أ

مـّمايأتي:خاطئةكتابةالـجملةالتيُكتبفيهاالفعلالـمخطوطتـحته4
الرجلثقةبنفسهبنى–بالالعُبمناإلصابةنجا–أ
الـمؤمنربَهدعا–دالجنديوطنهحما–ج

 5الكلمةالتيكتبتكتابةصحيحةمماتحتهخط:
       أ(دعىالمؤمُنربَُّهب(شكىالرجلقلةالحيلةج(رثىالشاعرزوجتهد(نجىالطفُلمَنالغرقِ

مماتحتهخط:كتابةصحيحةالكلمةالتيكتبت6  
 ا(رمىالطفلالورقةب(نجىالطفُلمَنالغرقِ    ج(دعىالمؤمُنربَُّهد(شكىالرجلقلةالحيلة

للفعل)ابتعد(:أـالُبعدبـاالبتعادجـالمباعدةدـاالستبعادالمصدرالصريــــــــــــــحـ7
التوطينجـاالستوطاندـالوطن-أـاالستيطانبللفعل"استوطن":حالمصدرالصريــــــــــ8
لفعل:مصدراصريحاتحتهاتعتبر،الكلمةالمخطوطالجاهلمناقشةإياكمن9

سداسي-خماسيد-رباعيج-ثالثيب-أ
لفعل:مصدراصريحاالمخطوطتحتهاتعتبرفيالشبهات،الكلمةالوقوعإياكمن11

سداسي-خماسيد-رباعيج-ثالثيب-أ
د(صمود.ج(إقبال.ب(تَعليم.ُمساندة.أ(لفعلثالثّيهو:ّصريحمصدر.11
فياألرضيألفهالفتىوحنينهدوماألولمنزل.منزلكمالشاعر:"(الواردةفيقولمنزلإعرابكلمة)12

مبتدأمرفوع،وعالمةرفعهتنوينالضم-بتمييزمنصوب،وعالمةنصبهتنوينالفتح-أ
ر،وعالمةجرهتنوينالكسرمضافإليهمجرو-دتمييزمجرور،وعالمةجرهتنوينالكسر-ج

 .العبارةالّصحيحةفيمايأتي:13
.فيالّصفطالبةًكمد(طالٍبفيالّصف؟كمج(طالًبافيالّصف؟كمب(.طالًبافيالّصفكمأ(

تحتهخطفيمايأتي:مصدراميمياًالجملةالتيتتضمن14
للكريمعناألذىنأىفياألرضم-األردنيينفيالصيفبذمالشاطئالبحراألحمر-أ

الناس.مسألةأغننفسكعن-الفجردمطلعيبدأالليلبمغربالشمسوينتهيب-ج
(فيصبح:عذرمنالفعل)المصدرالميميُيصاغ15

َمعذورة–دعتذرمُ–جعذرةمَ–بعذورمَ–أ
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يومالزينةوأنيحشرالناسضحى(:موعدكمـالكلمةالتيتحتهاخطـّفيقولهتعالى:)قال16
أـمصدرميمّيبـاسممفعولجـاسممكاندـاسمزمان

هللربالعالمين(،كلمةمماتي:مماتيـقالتعالى:)قلإنصالتيونسكيومحيايو17
أـاسمزمانبـاسممكانجـاسممفعولدـمصدرميميّ

المصدرالميميالعبارةالتيوردفيها-18
َهاَواْلَعاِمِلينَ قالتعالى:"-أ "قـُُلوبـُُهمَْوالْــُمـــَؤلََّفةَِعَليـْ
"اْلَمْأَوىِهيَاْلَجنَّةَفَِإنَّ اْلَهَوىَعنِالنـَّْفسََونـََهىقالتعالى:"-ب

"اْلَعاَلِمينََربِِّللَّهَِوَمَماِتيَمْحَيايَوََوُنُسِكيَصاَلِتيُقْلِإنَّقالتعالى:"-ج
يـَْوُمالزِّيَنِةَوَأنُيْحَشَرالنَّاُسُضًحى"َمْوِعدُُكمْقَاَلقالتعالى:"-د
هي:مصدراًميميّاًالجملةالتيتتضّمن19

أبيعبيدةفيالغورمقامبـهجرةالطيورفيالصيفموسمأـ
محبوبالجماهيردـانتإنسانمطلبجـالحرية
(:!والدنياإذااجتمعاالدينآخراالسمالمخطوطتحته:)ماأجمَلـحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة21

أـالكسرةبـالفتحةجـالضّمةدـتنوينالضّم
(!أعظمالخالقمـــــــــــــــــــــــاـإعراب"ما"فيالجملةاآلتية:)21

أـفيمحلرفعخبربـفيمحّلرفعمبتدأ
جـفيمحّلرفعفاعلدـفيمحّلنصبمفعولبه

سماعيافي:الّتعّجبجاءأسلوب-22
ْنَسانُقالتعالى:"قُِتلَ-َوَأْسِمْع"بهِبِأَْبِصرْقالتعالى:"-أ "َماَأْكَفَرهُاإْلِ
أجملالوطن!ما-المواطنالصالح!دهللدر-ج

في:قياسياالّتعّجبجاءأسلوب-23
ْنَسانُقالتعالى:"قُِتلَ-ب"تمسونوحينتصبحونحينسبحاناهللفقالتعالى:"-أ "َماَأْكَفَرهُاإْلِ

اهللاهللفيالصدق!-دالمواطنالصالح!هللدر-ج
مّمايأتي:تمييزذاتالجملةالتياحتوتعلى-24  

برودًةج (ماأجملالوطنمناًخا!د(ازدادالجوُّ ب(لبْسُتخاتًمافّضة .(أنتأشّدحرًصاا     
ايأتي:ممّتمييزنسبةالجملةالتياحتوتعلى-25  
تقدََّملالمتحاِنعشروَنطالًباج(اشتريُترطالتمًراد(أ(ماأجملالوطنسماًء!ب(لبْسُتخاتًمافّضةً  
هي:تمييزنسبــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجملةالتيتحتويعلى-26

!دينادـأكرمباإلسالمقطعةجـاشترىخمساوعشرينمتعبابـشاهدُتالرجَلنقًداأـنقدتالكتاب
في:التمييزالمحولورد-27

أنجزالطالباثنتينوأربعينصفحةً-جوفّيتالعمالأجورًا-أ
نعمالصدقخلًقا-دهللدرهرجاًل-ب
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 ":كتابَاتُعربكلمة"كتابًا"فيعبارة"فيالمكتبةخمسةعشر28
د(مفعولفيه..منصوبج(مفعولبهزمنصوبب(تمييمضافإليهمجرورأ(

ايأتي:ممّتمييزنسبةالجملةالتياحتوتعلى-29  
أ(الطقسفيبلديأكثربرودًةب(لبْسُتخاتًمافّضةً  
ج(اشتريُترطالتمًراد(تقدََّملالمتحاِنعشروَنطالًبا  

 :ذاتتمييزجملةواحدةفقطوردفيها.31
.غرستاألرضقمًحاد(ج(اشتريتخاتًماذهًبا.!ب(ماأجملالّصدقرفيًقا!أ(نعمالرجلخلًقا
صادق(:رجاءفيالكلمةالمخطوطتحتها:)هذانـــــــــــــــــــــــــــــــوعالهمزةـ31

أـزائدةبـمنقلبةعنواوجـأصلّيةدـمنقلبةعنياء
د(المحاميأنشأمّمايأتي:أ(الخضراءب(المعتديج(االسمالممدود-32  
الذيجاءتفيهالـهمزةزائدةمـّمايأتي:االسمالـممدود33

ِإْنشاء–دنَـْجالء–جبِناء–برَجاء–أ
العليا–داعتدى–جَعلى–بالقاضي–أمـّمايأتي:االسمالمقصور34
جاءتفيهالـهمزةزائدةمـّمايأتي:الذياالسمالـممدود(35

عذراء–دابتداء–جبِناء–بسماء–أ
ج(المدىد(المحاميراعٍب(صحراءمّمايأتي:أ(االسمالممدود-36  
السَّاعي–دالذَّكيّ–جالسَّماء–بالـَمْبنى–مـّمايأتي:أاالسمالمقصور-37
الذيجاءتفيهالـهمزةمنقلبةمـّمايأتي:االسمالـممدود(38

سماء–دسوداء–جقّراء–بابتداء–أ
واحدةممايأتيجملةغيـــــــــــرصحيحةهي:-39  

فيقضاءحوائجالناسساعيب(هذاإلىالخيِرالّساِعيأ(أقّدُر   
فيقضاءحوائجالناسساٍعالبريِدد(هذاساعيج(جاَء  

:(؛ألنههادٍومنيضللاهللفمالهمن)اآليةالمخطوطتحتهفيحذفياءاالسمالمنقوصسبب41
منصوبفيحالةإضافة-جمجرورفيحالةإضافة-أ

مجرورمجردمنألالتعريفواإلضافة-دمرفوعمجردمنأنالتعريفواإلضافة-ب
وكلكممسؤولعنرعيته(ألنه:راعٍاالسمالمخطوطتحته:)كلكمُحذفتياءـ41

أـاسممقصورنكرةجاءمرفوعابـاسممنقوصنكرةجاءمجرورا
جـاسممقصورنكرةجاءمجروراد.اسممنقوصنكرةجاءمرفوعا

 ا:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخداًماصحيحًاالسمالمنقوص.الجملةالّتياستخدمفيها42
د(الّتلّوثتحديكبير.ج(أقّدرالساعإلىالخير.ب(هذاساعيإلىالخير.أ(جاءمحاميالّدفاع.

(بالحروف:79العدد)طالبا(،ُيكتب79)الحاضرون-43
وسبعون أـتسعةًوسبعينبـتسعوسبعينجـتسع وسبعوندـتسعة 
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كتابًا(:15(بالكلماتفيجـملة:)قرأُت15العدد)يكتب44
خـمسَةعشرةَ–دخـمَسعشرةَ–جخـمسَةعشر–بخـمَسعشر–أ

الصحيحةممايأتيهي:الجملة-45  
أ(قرأُتثالثًةوعشرونروايًةب(قرأُتثالثاوعشرينروايةً              

ج(قرأُتثالثًةوعشرينروايًةد(قرأُتثالثاوعشرونرواية   
كتابًا(:25بالكلماتفيجـملة:)قرأالطالب(25العدد)يكتب46

خـمسةوعشرين–دخـمساوعشرين–وعشرونجخـمسة–بخـمساوعشرون–أ
الجملةالصحيحةممايأتيهي:-47  

وعشرينروايةًبضعاوعشرونروايًةب(أّلفاألديبُبضعةأ(أّلفاألديبُ  
وعشرونروايةًبضعاوعشرينروايًةد(أّلفاألديبُبضعةج(أّلفاألديبُ  

:العبا12فيالفريقنقول:-48
أـاثناعشربـاثنتاعشرةجـاثنتاعشردـاثناعشرة

،الكلمةالتيتحتهاخطـّإعرابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:أسطرـكتبُتثمانية49
أـنعتبـمضافإليهمجرورجـتمييزمنصوبدـمفعولبه

دا:ــــــــــــــــــــ(استخداماصحيحاماعضعةلجملاآلتيةاستخدمتفيهاكلمة)بكلمنا51
معلماتحضراالجتماعبضع-جاالجتماعَنرجاليتسعبضعةوحضر-أ
معلمينةحضراالجتماعبضع-داالجتماعَرجالتسعونحضربضعةو-ب

 :"باألمراضالوبائيةعالًما(12.يكتبالعددالواردفيعبارة"فياألردن)51
ج(اثنيعشرة.د(اثنتاعشرة.ب(اثنتاعشر.أ(اثناعشر.

بالحروف:(46ُيكتبالعـــــــــــــــــــــــــــــــدد)،سطرا46لطالبـكتبا52
ــــونجـستـةوأربعيندـستـةوأربعونأ.سّتاوأربعــــــــــينبـسّتاوأربعــــــــ
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.1فالعروض
هي:والمعنىالوزنالكلمةالمناسبةلملءالفراغليستقيم(َقريبُفَرج ....َيكونُ//فيهِأْمَسْيتُالَّذيالكْربَُعَسى)-1
ُمْنتهاهُد(فيهِج(َوراَءهُب(بـَْعَدهُ(ا

هي:والمعنىالوزنالكلمةالمناسبةلملءالفراغليستقيم:َغْدرِهِِمنْيُؤَمنُليسَبَمنْ//وثقتْماإذا....وعلُمكَ-2
معرفة د(قليل ج(َجْهل ب(ضائع (ا

 البحرالعروضيللبيتالسابقهو:ولـلفقـــيـــــر/للغــنــيّفَـــَأْحِسنْحظّــــاُدنْياكَمنْنِْلتَماإذا-3
مجزوءالمتقارب-الوافرد-المتقاربج-الرجزب-أ

ـــرَّدى/البحرالعروضيللبيتالسابقهو:الــَمهاويفيبـِهاوأُْلقيراَحتيعلىُروحيَسَأْحـمــِلُ-4


مجزوءالمتقارب-الوافرد-المتقاربج-بالرجز-أ


َمْوجوُد/البحرالعروضيللبيتالسابقهو:للَهوىدواءَالإذْهـَوىالـداءِِمنْقلبَالـــيُداويذاَمنْ-5
مجزوءالمتقارب-دالوافر-المتقاربج-الرجزب-أ

زُهوراِمْنكمْأنبتتْقدْلنارياضٍنْــــــــــــمِللمدارسَِفُسْقياًقالالشاعر:-6
ليستقيمالوزنالعروضيفإنالفصلالسليمهو:السابقعندفصلشطريالبيتالشعري

 زُهوراِمْنكمْأنبتتْقدْلنارياضٍ//نْــــــــــــمِللمدارسَِفُسْقياً -أ
 زُهوراِمْنكمْأنبتتْقدْلنا//رياضٍِمنْللمدارسَِفُسْقياً -ب

 زُهوراِمْنكمْأنبتتْقدْلناضٍ//رياِمنْللمدارسَِفُسْقياً -ج
زُهوراِمْنكمْأنبتتْقدْ//لنارياضٍِمنْللمدارسَِفُسْقياً -د

التقطيعالعروضيالصحيحللبيتالشعريالسابق:(الَسمَعَفِهمَأحَسَنَمن َحِفَظالَعهَدَوفىمن)(7
-بب-/-ب---بب-/-بب--أ

–بب-/-ب---بب-/-ب---ب

–بب-/-ب----ب-/-بب--ج

–ب--/-ب---بب-/-بب--د

البحرالعروضيالذيجاءعليهالبيتالشعريالسابق:(َنسبيِإذاأُنسبَوُهمَأصليَوُهمَفرعيَوُهم)-8
 جمزوء الوافر -الوافر التام              د -جمزوء املتقارب      ج -املتقارب التام     ب -أ        

الفصلالصحيحبينشطريالبيتالسابقفََأرِسلَحكيماًَوالتوِصِه( حاَجٍةُمرِسالًفيِإذاُكنتَ)(9
ٍة ُمرِسـ        لا  يف ِإذا ُكنت    -أ          ف أ رِسل ح كيماا و ل توِصهِ  حاج 
ٍة ُمر           ِسلا  يف ِإذا ُكنت   -ب          توِصهِ ف أ رِسل ح كيماا و ل  حاج 
ٍة ُمرِسلا        يف ِإذا ُكنت   -ج         ف أ رِسل ح كيماا و ل توِصهِ  حاج 
ٍة ُمرِسلا  يف ِإذا ُكنت   -د         فـ       أ رِسل ح كيماا و ل توِصهِ  حاج 

 

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

www.awa2el.net    تم التحميل من موقع األوائل التعليمي
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ةــبتكــم  

 للقرطاسية
 واألدوات المكتبية 

 دوسيات توجيهي تصوير وثائق

 أسئلة وزارية
 سابقة

 أسئلة متوقعة ليلة
 امتحانكل 

 إشارة البنك العربي - خلدا                                           

 
 

         

 

 : 06-5532229  : 0776532229  : 0796117336 

 
 : Tashkeel.st@gmail.com 

 

 
 مكتبة تشكيل : 
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