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 )الفصل الّدراسي الثّ اني( ضع دائرة مع االجابات  مقترحة  اسئلة لغة عربية
 
 ( كاتب نّص النّهضة العربٌة المتجّددة هو:1

 أ(الملن الحسٌن بن طالل    ب(األمٌر الحسن بن طالل     ج(الّشرٌف حسٌن   د(الملن عبد هللا
 
 ( كلمة )صنوان (ملحك بالمثنّى   واحدهما :2
 

 د(صنو                          ج(وصن                 ب(صنوة          أ(صنّو    
 
 معنى كلمة )الّسافر( هو : (3
 

ًّ             أ(المكشوف    د( المتألك                     ج( المتمٌز           ب (الخف
   
 اب( هو :ه(الممصود )بالرّ 4

ًّ                 ب(الحرٌّة          أ(التّعاون    د(الخوف           ج(الخوف المرض
   
 فً كلمة )الهوٌة( هو :الّضبط الّصحٌح لحرف الهاء  (5

 د(الّسكون                        ج( الفتحة                ب(الّضمة         أ(الكسرة
 
 (جذر كلمة )التّشرذم ( هو:6

 د(تشر                                ج(ذّم                    ب(شّر       أ(شرذم   
 
 )ألمت فً المدس    .......أعوام ( هو:(الكلمة الّصحٌحة لملء الفراغ فً جملة7

 د(بضعةِ                              ج(بضعِ                ب(بضعة َ      أ(بضع َ  
 
 ( الكلمة الّصحٌحة لملء الفراغ فً جملة )عمر جّدي   ........ عاماً ( هو :8

 د(سبعةً وثمانٌن       ج(سبَع وثمانٌن        ب(سبعةٌ وثمانون        أ(سبٌع وثمانون   
 
 ( المصدر الّصرٌح للفعل )استوطن ( هو :9

 د( استطانة             ج(استطان                 ب(استوطان          أ(استٌطان   
 

 ( كاتب نّص ) الكلمة الحلوة( هو:11
 د(محّمد النّماش         ج(جمال ناجً             ب(حٌدر محمود     أ(أحمد أمٌن   

 
 ( معنى كلمة )الوابل( هو:11

 د(الكثٌر            ج( الحرٌّة                    أ(المطر الّشدٌد    ب(الغضب 
 

 (الّضبط الّصحٌح لكلمة)صرفة ( هو:12
 د(الّسكون                ج(الفتحة                     ب(الّضمة      أ( الكسرة  

 
 هو: (الجذر اللّغوي لكلمة )اإلٌحاء(13

ًّ                     ج(حٌو                          ب(وحى         أ(وحً  د(ح
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 ( الممصود بعبارة )وأّن الملبٌن حال محل الجٌبٌن( هو:14
أ(التّعاون   ب( العاللة اإلنسانٌة تطغى على العاللة المادٌّة  ج( العاللة المادٌة تطغى على 

 الجانب اإلنسانً  د(الطمأنٌنة
 

 (الجملة التً تحتوي على جملة تعّجباً سماعٌاً هً:15
 أ(ّلّل در اللّغة العربٌة   ب(ما أعظم العلم !   ب(ما أجمل الّسماء!   د( ما أنمى الهواء

 
 ( هو: مآب(نوع المصدر المخطوط تحته فً اآلٌة الكرٌمة )هذا ذكر وإّن للمتمٌن لحسن 16

 د(مصدر مٌمً      ج(مصدر هٌئة           ب(مصدر مرة       أ(مصدر صرٌح  
 

 ( الّدٌوان الذي أخذت منه لصٌدة رسالة من باب العامود:17
أ(عباءات الفرح األخضر   ب(من ألوال الّشاهد األخٌر  ج(شجر الّدفلى على النّهر ٌغنًّ  

 د(االغتراب
 

 (مفرد كلمة )الّرحاب(  هو:18
 د(رحوب                   ج(رحبة                    ب(راحب            أ(الّرحب   

 
 ( معنى كلمة )ٌباب ( هو:19

 د(األرض الخالٌة              ج(انتصار                           ب(فرح           أ(خراب 
 

 ( الّضبط الصحٌح لكلمة )إخوة( الواردة فً البٌت الّشعري )كم إخوة لن لم ٌلدن أبوهم21
 وكؤنّما آباإهم ولدوكا( هو:                                                                            

 د(أخوةُ                           ج(إخوةٍ                          ب(إخوةً         أ(إخوةٌ    
 

 ( الكلمة التً خالفت فٌها كتابة األلف المصورة هً :21
 د(ٌحٌا          ج(ٌحٌى                      ب(ذرا                        أ(هدى           

   
 ( جمع كلمة )بنٌة( هو : 22

 د( بناٌا                       ج( بناءات                   ب(مبانً                    أ(بنًى 
 

 ( اسم الكتاب الذّي أخذ منه نّص )رسم الملب (  هو:23
 ب( ماجرى ٌوم الخمٌس   ج( الّطرٌك إلى بلحارث   د(فٌض الخاطر.   أ(رجل بال تفاصٌل 

 
 (داللة عبارة )األخادٌد المتماطعة فً جبهتً وفً خدّي(  فً نص )رسم الملب( هو:24

 د(التّمّدم فً السنّ         ج(العبوس                     ب(الفرح                أ(الحزن  
 

 كبوت( فً نهاٌة نّص )رسم الملب ( هو:( ٌوحً استخدام لفظة )عن25
 أ(التّشبث بالحٌاة                    ب(الفمر           ج(الّضعف                          د( الحزن

 
 (الجملة التً ورد فٌها  تمٌٌز نسبة هو:26

مٌصا أ(ّلّل دّره فارساً     ب(اإلٌمان بضع وسبعون شعبةً   ج(شربت كوبا عصٌراً د(اشترٌت ل
 ً  لطنا
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 ( هو : (مفرد كلمة )سخب27
  ةد(سخب                     ج(ساخب              ب( ِسخاب            أ(ساخبة   

 
 ( جذر كلمة )تولّى( هو :28

 د(ولل                           ج(وّل                      ب(ولً          أ(ولى  
 

 فً كلمة )الّضرب(  هو: ( الّضبط الّصحٌح لحرف الّراء29
 د(الّسكون                      ج(الفتحة                      ب(الّضمة     أ(الكسر  

 
 ( داللة عبارة )األمل البّسام ( فً البٌت الّشعري )أزهً من األمل البّسام مولعها ...( هو:31

 د(إهمال اللّغة العربٌة.   أ(لوة اللغة العربٌة    ب(صدق اللغة   ج(مكانة اللغة العربٌة 
 

ًّ الّسمح منطمه خرج إلٌه االستفهام فً لول الشّ  ( الغرض البالغً الذّي31 اعر )أنترن العرب
 ...(هو:
 د(التشوٌك                     ج(اإلنكار       ب( التّعجب                  أ(النّفً  

 
 ى بؤخبٌة الّصحراء ٌولظها ...( هو:( داللة لفظة )الّصحراء( فً لول الّشاعر هو:)وسن32

 د(لوة تراكٌب اللّغة      ب(لوة اللغة   ج(موطن اللغة العربٌة      أ(الفصاحة  
 

 (الّشخص  المخاطب فً البٌت الّشعري )ماذا طحا بن ٌاصنّاجة األدب ..(هو:33
 ( األصدلاء د                          ج(األهل               ب(المارئ    أ(الّشاعر   

 
(الّضبط الّصحٌح آلخر الكلمة المخطوط تحتها فً  البٌت الّشعري )رأٌت بنً غبراء 34

 الٌنكروننً ...( هو:
 د( الّسكون                            ج( الفتحة          أ( الكسرة    ب( الّضمة  

 
 اىجَيخ اىظحٞحخ فَٞب ٝأرٜ ٕ٘: ( 35

 ة.لشأدصالَسعشَشسٚا٠خلشأدصالصخَعشَشسٚا٠خ .أ

د.لشأدصالصخَعششحسٚا٠خط.لشأدصالَسعششحَسٚا٠خ



 مزبثخ طحٞحخ فَٞب رحزٔ خظ ٕ٘: ذاىنيَخ اىزٜ مزج(36 

 لٗاٌشجًثأخالعّبة.اٌّؤِٓسثّٗدعٝ .أ

اٌطفًِٓاٌغشقٔجٝد.إٌّٙذطعّبسحثٕبط.



 االسٌ اىََذٗد فَٞب ٝأرٜ ٕ٘:( 37

 د.اٌض١بءط.اٌعصبة.اٌزمٟاٌجبٟٔ .أ
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 ٕ٘:ّسجخ فَٞب ٝأرٜ  رَٞٞضاىجَيخ اىزٜ احز٘د (38

ثشٚدح .أ ّٛ  ة.ٌجغذخبرّبًفضخًاشزذّاٌج

ًط.اشزش٠ذسطالًرًّشا د.رمذٌَالِزحبْعششْٚطبٌجب



 ٍؼْٚ ميَخ )دَٕزْٜ( فٜ ػجبسح )أٍب أّب فقذ دَٕزْٜ سغجخ جبٍحخ( ٕ٘:(39

 د.فبجأٟٔط.أفشضٕٟة.أد٘شٕٟأحضٕٟٔ .أ

 

 اىجزس اىيغ٘ٛ ىنيَخ )ٝزشجث( ٕ٘:(41

 د.ٔشتط.شجشة.شّتشجت-أ

 

 :ٍؼْٚ ميَخ )إٕبة( فٜ ق٘ه اىشبػش: ٗػيٖٞب ٍِ سْب اىَجذ إٕبة ٕ٘ (41

 اٌجٍذة.اٌمٛحط.اٌشجبعخد.اٌطّأ١ٕٔخ .أ

 

 فٜ ق٘ه اىشبػش: ٌٕٗ األٕو فٞب فبسسٌٖ ٕ٘: ثبألٕو ٗاىفبسطاىَقظ٘د (42

 إٌبط/اٌشجبعة.اٌٍّهاٌحغ١ٓثٓطالي/أً٘اٌمذط .أ

/اٌج١شاٌعشثٟط.اٌٍّهعجذهللا/أً٘األسدْد.األِخاٌعشث١خ



 اىجَيخ اىزٜ اسزخذً فٖٞب االسٌ اىَْق٘ص اسزخذاٍبً طحٞحبً فٜ ٍب ٝأرٜ ٕٜ:(43

عٕٗ. .أ ٍَ اٌّزُِٙحب ًّ  ٚو

اٌذّفبععٓاٌّزُٙ. .ة َِ  رشافعِحب

حبِٟعٕٗ. .ط ُِ اٌّزُٙ ًّ  ٚو

 رشافعِحبِٟاٌذّفبععٓاٌّزُّٙ. .د

 

 اىجَيخ اىظحٞحخ فَٞب ٝأرٜ ٕٜ: (44

ٚأسثعْٛثبحضبً.شبسنفٟاٌّؤرّشثضعخٌ .أ

شبسنفٟاٌّؤرّشثضٌعٚأسثعْٛثبحضبً. .ة

شبسنفٟاٌّؤرّشثضعبًٚأسثع١ٓثبحضبً. .ط

 شبسنفٟاٌّؤرّشثضعخًٚأسثع١ٓثبحضبً. .د

 

 خظ ٗسدد فٜ جَيخ: اىنيَخ اىزٜ مزجذ مزبثخ طحٞحخ فَٞب رحزٔ(45

ِّطشاًغذٜ .أ ّٛ  اٌّضسعفٟاٌحذ٠مخّٔٝة.اٌج

 اٌّص١بدٚاٌشجىخِٓاٌجحشسِباٌّزصذقاألجشِٓهللاد.جبس .ط
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 اىضجظ اىظحٞح ٟخش ميَخ )ضشٝش( فٜ جَيخ )مٌ ضشٝش أثذىٔ هللا ثجظشٓ ثظٞشح(:(46

 د.ضش٠شَط.ضش٠ٍشة.ضش٠شاًضش٠ٌش .أ

 

 اىَظذس اىظشٝح ىيفؼو )اجزٖذ((47

 د.ِجب٘ذحط.إجٙبدة.اجزٙبدجٙبد .أ



 ٗطف اىشبػش ّفسٔ ثـ )طّْبجخ األدة( فٜ ق٘ىٔ )ٍبرا طحبثل ٝب طّْبجخ األدة(:(48

 لٛرٗة.ِىبٔزٗث١ٓلِٛٗط.وشِٗد.حغٓس١ٔٓشعشٖ .أ

 

 ٍؼْٚ ميَخ )اىغَشة( فٜ ق٘ه اىشبػش:(49

 ٕ٘:  ٗاىغََشةْٞذ قشٝش ثٌ حبسثٖب    ٍِ ال ٝغّشق ثِٞ اىّْجغ أصسٙ ث

 اٌّبءة.ضشةِٓاٌشجشط.اٌججًد.اٌٛادٞ .أ



ّٜ اىّسَح ٍْطقٔ ٕ٘: (51  اىغشع اىجالغٜ ىالسزفٖبً فٜ ق٘ه اىشبػش: أّزشك اىؼشث

 اٌزعجتة.اإلٔىبسط.اٌزش٠ٛكد.اٌزمش٠ش .أ



دالىخ ػجبسح )سجْذ فٜ ج٘ف ٍظيَخ( فٜ ق٘ه اىشبػش: ٗىفظٍخ سجْذ فٜ ج٘ف ٍظيَخ( (51

 :ٕ٘ 

 ة.لٛحاٌٍغخاٌعشث١خ١حخفصرشناألٌفبظاٌ .أ

 د.ِىبٔخاٌٍغخاٌعشث١خأصبٌخاٌٍغخاٌعشث١خ .ط

 

 االسٌ اىَْق٘ص اىَخط٘ط رحزٔ:  اىجَيخ اىزٜ ٗسد فٖٞب خطأ فٜ(52

 فٟطٍتاٌشصقعبعٍة.أٔبِبش١ًبر٘جذإٌٝاٌّذسعخ .أ

 عبٌٟد.٘زاثشطاٌضمبفٟثبٌٕبدٞاٌزحمذ .ط

 

ٝذ فزظذع ٍؼْٚ رشمٞت )رظذع ثأٍشك( اى٘اسدح فٜ ػجبسح: )فبٟىخ ر٘فش ىٖب اى٘ق٘د ٗاىضّ (53

 ثأٍشك(: 

 د.رٕفّزة.رغز١معط.رزىٍُرحبٚس .أ

 

 اىجزس اىيّغ٘ٛ ىنيَخ )اىطَأّْٞخ( ٕ٘: (54

 طّأْة.طّأّْط.طّٓد.طٕٓ .أ
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ٍبدٝخ  اىضجظ اىظحٞح ىحشف )اىّظبد( فٜ ميَخ )طشفخ( فٜ ػجبسح )ىٌ رؼذ ػالقخ(55

 طشفخ( ٕ٘: 

 اٌىغشحة.اٌضّخط.اٌفزحخد.اٌغىْٛ .أ

 اىجَيخ اىظحٞحخ فَٞب ٝأرٜ ٕٜ: (56

حضشخّغخٌٚأسثعْٛطبٌجًب. .أ

حضشخٌّظٚأسثعْٛطبٌجًب. .ة

حضشخّغخًٚأسثع١ٓطبٌجًب. .ط

 حضشخًّغبٚأسثع١ٓطبٌجًب. .د

 

 رحفظ ٍِ اىشؼش؟(: إػشاة ميَخ )قظٞذح( فٜ جَيخ: )مٌ قظٞذح(57

 ِفعٛيثِٕٗصٛةة.ِضبفإ١ٌِٗجشٚس .أ

ط.ر١١ّضِٕصٛةد.خجشِشفٛع



 اىَٖضح فٜ ميَخ )ػيَبء(: (58

 أص١ٍخة.صائذحط.ِٕمٍجخعٓٚاٚد.ِٕمٍجخع٠ٓبء .أ

 

 اىنزبثخ اىظحٞحخ فَٞب رحزٔ خظ ٗسدد فٜ جَيخ:(59

 اٌّؤِٓسثّٗدعٌٝٛطٓفٟلٍٛثٕبة.ا٠ح١ب .أ

اٌغضايِٓاألعذ.ٔجٝإٌّٙذطلصشاًج١ّالًدثٕبط.



 دالىخ )اىقجبة ٗ اىَحبسٝت( فٜ ق٘ه اىشبػش حٞذس ٍحَ٘د:(61

 )ٝب حجٞت اىقذط ّبدرل اىقجبة     ٗاىَحبسٝت فقذ طبه اىغٞبة( ٕ٘:  

 ١خط.دالٌخٚط١ٕخد.دالٌخعبطف١خدالٌخد١ٕ٠خة.دالٌخلِٛ .أ



 دالىخ ػجبسح )ٗاسَل سٞف ٗمزبة( ٕ٘:(+61

 اٌشجبعخة.اٌمٛحٚاٌحٕىخط.اٌّصجشد.اٌّضبثشح .أ

 

 اىجزس اىيغ٘ٛ ىنيَخ )سّٖٝب( اى٘اسدح فٜ اىْض ٕ٘: (62

 سأٜسٜٚة.س٠ٟط.سٚٞد. .أ

 

ؼبة( فٜ ػجبسح: )ٗثٌٖ رضٕ٘ اىّشٗاثٜ ٗاىّشؼبة( ٕ٘: (63  ٍؼْٚ ميَخ )اىّشِّ

 اٌججًة.اٌٛادٞط.األسضاٌّشرفعخد.أفشاطث١ٓجج١ٍٓ .أ
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 ٍفشد ميَخ )األٕذاة( ٕ٘: (64

َْ٘ذة .1 ُْ٘ذةد.  ٘ذثخة.٘ذٚةط.



( ٕ٘: دالىخ ػجبسح  (65 ّٛ  )األخبدٝذ اىَزقّطؼخ فٜ ججٖزٜ ٗفٜ خذ

 اٌخٛفة.اٌزمذَفٟاٌغٓط.اٌحضْد.اًٌٍّ .أ

 

 دالىخ ػجبسح )اىجذساُ اىَظفّشح اىَزقّششح( ٕ٘:  (66

 ًغٓط.اٌفمشد.اٌٍّاٌخٛفة.اٌزمذَفٟاٌ .أ

 

شح( فٜ ػجبسح: ٍب اىزٛ ٝجزثْٜ(67 َّ شح ٍثو اىزَبثٞو: . ٍؼْٚ ميَخ )ٍس َّ  إىٚ ٍجّشد ّجزخ ٍس

 عٛداءة.حض٠ٕخط.فشحخد.صبثزخ .أ

 

 ٗاحذح ٍِ اىجَو اٟرٞخ رزضَِ ٍظذًسا ًٍَٞٞب:(68

 دخًاٌجٕذٞفِٟأٜٚحص١ٓ .أ

 إرادسعذٔجحذ .ة

 ِٛعذٔبلشةثبةاٌّذسعخ .ط

 عبنغٚفمههللافِٟ .د

 

 . رذه ميَخ )ّٞف( ػيٚ اىؼذد: (69

اٌضالصخإٌٝاٌزغعخِٓ .أ

ِٓاٌعشش٠ٓإٌٝاٌزغع١ٓ .ة

ِٓاٌٛاحذإٌٝاٌضالصخ .ط

 ِٓاٌحبدٞعششإٌٝاٌضبٟٔعشش .د



 . رؼذ ميَخ )ط٘فًب( فٜ اىؼجبسح : ىجسذ )اىَشأح ث٘ثًب ط٘فًب(:(71

أ.ِٕبدِٜعشثًبة.ر١ّضإًِصٛثًبط.ثذيرفض١ًد.ِفعٛالًثِٕٗصٛثًب

 

 فَٞب رحزٔ خظ ٗسدد فٜ جَيخ:  خبطئخجذ مزبثخ إٍالئٞخ اىنيَخ اىزٜ مز (71

فٟإٌفمخالزصذلصخوًأعجٛعة.الشأأ.

غ١شِش٠حش١ئًبد.الأفعًِىبفئخط.حصٍذعٍٝ



 ٗاحذح ٍِ اىجَو اٟرٞخ رَثّو رؼججًب قٞبسًٞب: (72

ة.ِبشبءهللاهللاهللاأ.

د.أوشَثأث١هاٌٍغخاٌعشث١خدّسط.هلل
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  -معنى كلمة )السٌرورة ( هو : -37

 الخوف  -د   الموة                         -ج             التجدد واالستمرار -ب                     التفرق        -أ

 

  -معنى كلمة ) التّوالٌن ( : -37

 النازعٌن الى التغٌٌر -د األحرار           -ج المتألمٌن                         -ب                  الواضحٌن    -أ

 

  -معنى ) روح العصر ( : -37

 تشابه عصرنا الحالً مع غٌره  -د    د العصر  امتدا -ج     ما ٌمٌّز عصرنا الحالً     -ب  حٌاة العصر      -أ

 

  -محافظة ( : 21ابة الصحٌحة للعدد فً جملة ) فً األردن الكت -37

 اثنا عشر  -اثنتا عشرة                    د -اثنتً عشرة                     ج -اثنً عشر            ب -أ

 

  -( لصص ( هً : 7( كتب و )  7الكتابة الصحٌحة للعدد فً الجملة اآلتٌة )  طالع زٌد ) -33

 لصٍص .’ وأربعة كتبٍ ’ ثالثة -أ

 لصٍص . ’ كتٍب وأربع’ ثالث -ب

 لصٍص . ’ كتٍب وأربع’ ثالثة -ج

 .  لصٍص ’ ثالثة َ كتٍب وأربع -د

  -( فً جملة ) مكث هارون الرشٌد فً الخالفة : 17الكتابة الصحٌحة للعدد ) -37

 ثالثة ٌ وعشرون سنة  -ثالثة وعشرٌن سنة                           ب -أ

 ثالثاً وعشرٌن سنة   -ثالثةً ً وعشرٌن سنة                         د -ج

  -وعشرون ( : مئةالضبط الصحٌح للعدد المخطوط تحته فً جملة ) رأٌت أعرابٌاً له من العمر  -37

 ’ مئة -مئٍة                   د -مئة ٌ              ج -مئة ً                ب -أ

  -ح للفعل ) طالع ( هو :المصدر الصرٌ -78

 تطلّع  -مطالعة                       د -تطلٌع              ج -طلوع                     ب -أ

 

  -الوزن الصرفً للمصدر )إعادة ( هو : -72

 إفالة      -إفال                  د -إفعالة                   ج -إفعال                  ب -أ
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  -م الكتاب الذي أخذ منه نص ) الكلمة الحلوة ( هو :اس -71

 فجر االسالم  -موالٌد األرق           د -فٌض الخاطر             ج -ما جرى ٌوم الخمٌس                 ب -أ

  -معنى كلمة ) االنتهار ( هو : -77

 الخوف    -د             الضرب     -المرالبة                  ج -الزجر                  ب -أ

  -معنى كلمة  ) صداها ( فً عبارة ) والكلمة الحلوة لها صداها المستحّب ( هو : -77

 سكونها      -انطاللتها                        د -أثرها                ج -العطش              ب -أ

  -: الممصود بعبارة ) بمزاولة الحدادة  تصبح حداد اً ( هو -77

 العاللة االنسانٌة تطغى على العاللة المادٌة  -أ

 عندما ٌصدر المرء الكالم الطٌب فأنه ال ٌبث السرور فً متلمٌه وإنّما فً نفسه   -ب

 إذا عّود المرء نفسه على فعل ما فإنه ٌعتاده  -ج

 تطغى المصالح المادٌة على العاللة االنسانٌة  -د

  -ٌظهر أّن ربة البٌت كانت لد أمطرتها بمثل هذا الوابل ( هً :الصورة الفنٌّة فً عبارة ) و -77

 صور المطر باالحمال الثمٌلة  -أ

 صور ربة البٌت بالمطر الشدٌد  -ب

 صور ربة البٌت باألحمال  -ج

 صّور عبارات وكالم التأنٌب واالنتهار الذي صبّته ربة البٌت على العاملة  مطراً شدٌداً  -د

  -وتها ٌختنك بالبكاء (:داللة عبارة ) ص -73

 النجاة    -األمل               د -الفرح والسرور                    ج -شدة الحزن والضٌك                 ب -أ

  -داللة عبارة ) تكلّمت الخادمة بلغة فٌلسوف ( : -77

 النجاة     -ألمل                    دا -المهر والضعف              ج -داللة على الحزن                      ب -أ

  -داللة عبارة ) تعمل سحابة النهار وبعض اللٌل ( : -77

 طوال الٌوم   -آخر الٌوم                  د -منتصف الٌوم                  ج -الٌوم                 ب أول -أ

  -الجملة التً تدل على مصدر مٌمً فٌما تحته خط : -78

 المحاضرة الساعة الخامسة . وعد م -أ

  مولوفالمتهم  -ب

ً اتخذ صدٌمً من الحوار  -ج  محاٌداً  مولفا

 ربه ونهى النفس عن الهوى "  ممام" فأما من خاف  -د
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  -معنى كلمة ) الّسنا ( هو : -72

 الساطع  الضوء -المبة                    د -المرجع                  ج -الجلد                ب -أ

  -داللة لول الشاعر ) أسرج المهر ( هو : -71

 التمٌّز     -الفروسٌّة والمٌادة                د -الحرٌّة               ج -الوالء واالنتماء              ب -أ

  -داللة عبارة ) ٌطاوعن الُركاب ( هو : -77

 الفرح  -د  المدس لجاللة الملن         تأٌٌد أهل  -ج       الفروسٌة والمٌادة         -التألّك              ب -أ

  -الممصود ) بالجباه السمر ( فً لول الشاعر : -77

 والجباه الّسمر أعراس فدى                      وعلٌها من سنا المجد إهاب 

 الفرسان          -د     الجٌش العربً                -النصر           ج -الحرٌة                   ب -أ

  -بارة ) إنها لرة عٌنٌن وللكّف الخضاب ( :فً عبارة ) الكّف الخضاب (  فً عالصورة الفنٌّة   -77

 الموة  -ثبات العاللة                د -مبعث السرور                ج -الحرٌة                       ب -أ

 البٌت داللة العبارة المخطوط تحتها فً  -77

 وكم جاد سحاب    وردة فاحتكم على الساحات من أنفاسهم                        

 الفوز   -االٌمان                  د -النصر             ج -الشهٌد               ب -أ

  -البٌت الذي ٌمثل داللة وطنٌة هو : -73

 فً نظر الغازي سحاب   المالٌٌن التً ملء المدى                    مالها -أ

 ٌا حبٌب المدس ٌا بٌرلها                  سوف تلمانا ونلماها الرحاب    -ب

 وهم األهل فٌا فارسهم                      أسرج المهر ٌطاوعن الركاب    -ج

 غٌر أن المدس فً محنتها                  وحدها صابرة واألهل غابوا  -د

  -لد جّل عن لدر صاحبه ( : صاحبكلمة المخطوط تحتها فً جملة ) كم الضبط الصحٌح لل -77

 صاحْب  -صاحباً                د -صاحٌب                ج -صاحٍب              ب -أ

  -جمع كلمة  ) هدى ( هو : -77

 دّي ه -هدٌات                  د  -ُهدوات                    ج -هداٌا              ب -أ

  -الفن األدبً الذي ٌنتمً إلٌه نص ) للب نبتة ( هو : -288

 لصة لصٌرة    -ممالة                          د -خاطرة                           ج -مسرحٌة                ب -أ
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  -واحد من المإلفات اآلتٌة لٌس من مإلفات الكاتب جمال ناجً هً : -282

 عندما تشٌخ الذئاب  -مخلّفات الزوابع           د -ج         حارثالطرٌك الى بل -ب        شرق المتوسط     -أ

  -معنى كلمة  ) تشرئب ( هو : -281

 تمّد عنمها ألعلى        -تتولف                    د -تسعى                     ج -تتحرن                ب -أ

  -: معنى كلمة  ) افتّر ( هو -287

 تحاور  -ابتسم وبدت أسنانه                   د -تحدث                   ج -حزن                    ب -أ

  -معنى كلمة ) تماطٌع ( هو : -287

 روت          -مسّمرة                         د -مالمح                           ج -ثابتة                     ب  -أ

  -اللون األحمر هو لون : -287

 ناصع  -صافً                       د -لانً                       ج -فالع                            ب -أ

  -استوحى الكاتب عنوان )  للب نبتة ( من : -287

 شكل النبتة  -د           نبتة       طول ال -ج       ساق النبتة               -للب النبتة                       ب -أ

  -من األمور التً أثارت استٌاء الماّص   من النبتة هو : -283

 جمٌع ماذكر   -د   تنظٌف األوراق        -ج  ازاحة الستائر               -تحتاج للعناٌة                       ب -أ

  -األمور اآلتٌة   :اتسمت  نظرة الكاتب الى النبتة فً البداٌة ب -287

لم ٌشعر بضرورة وجود حب أو بغض  -تمطٌع أورالها            د -تنظٌفها          ج -االهتمام بها         ب -أ

 بٌنه وبٌنها 

  -حاول الماّص أن ٌتخلص من النبتة لكن هنان أمر دفعه للتراجع هو : -287

 عدم الفائدة  -الغضب                    د  -ج           وصٌة صدٌمه له     -الخوف                     ب -أ

  -سبب اشتٌاق الكاتب لرإٌة صدٌمه فً نهاٌة النص هو :  -228

 األسف والندم على موت النبتة  -أ

 نب مّما حّل بالنبتة شعوره بالذ -ب

 جمٌع  ما ذكر  -د    معاودة المرض للكاتب فاشتاق لصدٌمه لٌطمئن علٌه  -ج

  -لة عبارة ) المساحة المتبمٌّة من الجدار مىأى بالصور ( هً :دال -222

ذكرٌات الكاتب  -د     براعة الكااتب      -فمر الكاتب                         ج -ب  غنى الكاتب         -أ

 الكثٌرة 
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  -داللة  عبارة ) ال أكاد أرخً شفتً أمام أكثر األمور طرافة ( هً : -221

 الفضول  -الشوق                 د -الفرح                       ج -ب            العبوس    -أ

  -جمٌع العبارات اآلتٌة تدل على عنصر الحركة ما عدا : -227

 اصفرت أورالها                  -أ

 سمط الرأس من ٌدي  -ب 

 توجهت الى غٌر ما أرٌد -ج

 فتة لألوراق كثٌرا ما سمعت صوتها صوت الطمطمة الخا -د

  -العبارة التً دلّت على مشاعر الندم لدى الكاتب فٌما ٌؤتً هً : -227

 حاولت إنماذها كانت أشبه بعزٌز ٌرٌد االنسحاب من حٌاتً  . -أ

 لمد أٌمظ ذلن الصوت فً أعمالً فرحاً طفولٌاً  -ب

 تحملك فً سمف الغرفة الماتم  -ج

 تراجعت لدماي إلى الوراء  -د

  -ة التً تدل على مشاعر الدهشة واالستغراب لدى الكاتب هً :العبار -227

 للبُت الفكرة فً رأسً . -أ

 ضبطت نفسً ذات مرة وأنا ابتسم لها  -ب

 تحملك فً سمف الغرفة الماتم -د  دهمنً شعور من ارتكب جرماً فً غفلة الناس  -ج

 -الشخصٌّات الثابتة فً نص ) للب نبتة ( هً : -227

 أصدلاء الماّص  -النبتة                        د -حسنً                ج -ب            الماّص     -أ

  -ذروة التؤزم فً نص ) للب نبتة ( هو : -223

 انكسار عنك النبتة    -أ

 العاللة بٌن الماّص والنبتة  -ب 

 عندما توجهت النبتة نحو النافذة  -ج

 ان النبتة .عندما نصح حسنً زمٌله أال ٌغٌّر مك -د
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  -التمٌّز المحّول فً الجمل اآلتٌة هو : -227

 هلل دّره رجالً . -أ

 أنا أكثر منن ماالً . -ب

 اشترٌت طنّاً حدٌداً . -ج

 لبست لمٌصاً لطناً .  -د

  -التمٌّز غٌر المحّول فً الجمل اآلتٌة هو : -227

 ما أجمل العمبة مٌناًء .  -أ

 لعلم .ازداد الطلبة الباالً على ا -ب

 غرست األرض شجراً . -ج

 وفٌت العّمال ماالً .  -د

  -تمٌّز الذات فً الجمل اآلتٌة هو : -218

 ما أدق البٌت بناًء.  -أ

 اشترى والدي رطالً زٌتاً .  -ب

 أكرم بالمهذب صدٌماً . -ج

 هلل دّره فارسا. -د

  -تمع لصٌدة العربٌة فً ماضٌها وحاضرها فً : -212

 عشرون بٌت  -خمسٌن بٌت                   د -مئتا بٌت                    ج -ب             مئة بٌت       -أ

  -ألمى علً الجارم المصٌدة فً حفل افتتاح الدورة .................. لمجمع اللغة العربٌة : -211

 الرابعة  -ثالثة                      دال -الثانٌة                                ج -األولى                  ب -أ

  -الممصود ) بالوشً ( هو : -217

 نمش الثوب  -الكذب                     د -النوم                       ج -السحاب                        ب -أ

  -مفرد كلمة ) األصائل ( هو : -217

 الصوالت  -األصاالت                       د -ج                  األصٌل      -األصل                       ب -أ

  -معنى كلمة ) وجم ( هو : -217

 سكت حزناً  -صمت                د -نام                       ج -تحدث                  ب -أ
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  -الجذر اللغوي لكلمة ) ٌإوب ( هو : -217

 وأب  -أّب                  د -أوب                                ج -أب                       ب -أ

  -الممصود بالكلمة المخطوط تحتها فً البٌت : -213

 والغرب  النّبعأزرى ببنت لرٌش ثم ىحاربها                         من ال ٌفّرق بٌن 

                     شجر ٌنمو على ضفاف النهر -جهة الغرب                     ب -أ

 شجر صلب ٌنمو على رؤوس الجبال  -ج

 عٌن الماء  -د

 -: أسلوب استخدم الشاعر فً البٌت -217

 ماذا  طحا بن ٌا صناجة األدب                    هاّل شدت بؤمداح ابنة العرب اسلوب 

 الشكوى       -د                       العتاب    -التجرٌد                  ج -الحوار                     ب -أ

  -الشاعر الذي تؤثر به علً الجارم  فً لصٌدته العربٌة فً ماضٌها وحاضرها هو : -217

 أبو تمام  -المتنبً                     د -ابن زٌدون                 ج -البحتري                   ب -أ

  -:الصورة الفنٌّة فً لول الشاعر  – 278

 بمنطك هاشمً الوشً لو نسجت                         منه األصائل لم تضل ولم تغب   

 صّور المصٌدة بإنسان  -أ

 صّور منطك اللغة العربٌة  بنمش ثوب منسوج  -ب

 صّور اللغة العربٌة بإنسان ٌحاوره  -ج

 صّور اللغة العربٌة باألصائل  -د

  -الصورة الفنٌة فً لول الشاعر : -272

 حتى رمتها اللٌالً فً فرائدها                           وخّر سلطانها نهار من صبب

 صّور اللغة العربٌة باللٌالً  -أ

 صّور السلطان باللغة العربٌة  -ب

 عرشها  صّور اللغة العربٌة ملكة تنهار من فوق -ج

 صّور اللغة العربٌة بالجواهر  -د
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  -بٌات ما ٌلً :داللة ما تحته خط فً األ -271

 مولعهااألمل البسام  أزهى من 

 ترن ألفاظ اللغة              -بالغة اللغة                  ب -أ

 مكانة اللغة العربٌة وأثرها فً النفوس  -صعوبة اللغة                د -ج 

 داللة ما تحته خط فً األبٌات هً : -277

  بركن شدٌد غٌر منصدعفازت 

 بالغة اللغة ولوتها  -لغة                                   بمكانة ال -أ

 هشاشة اللغة  -ترن األلفاظ الفصٌحة                     د -ج

  -الغرض البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام  فً لول الشاعر هو : -277

 ماذا طحا بن ٌا صّناجة األدب 

 التشوٌك  -النفً                          د -ج           االنكار           -التعجب             ب -أ

 -البٌت الذي ٌمارب معنى المثل ) فالن ال ٌفّرق بٌن الغّث والسمٌن ( : -277

 كأنما لد تولى المارضان بها                             فلم ٌؤوب الى الدنٌا ولم تؤب  -أ

 من ال ٌفّرق بٌن النبع والغرب              أزرى ببنت لرٌش ثم حاربها              -ب

 أتترن العربً السمح منطمة                           إلى دخٌل من األلفاظ مغترب  -ج

 كم لفظة جهدت مّما نكررها                            حتى لمد لهثت من شدة التعب  -د

  -الفن البدٌعً فً البٌت اآلتً : -277

  أو شجواً من الّطرب شدواً من الحزنى ما تعبت به                             والٌعربٌة أند

 تورٌة  -جناس                     د  -ممابلة                 ج -طباق                ب -أ

  -الهمزة فً كلمة )نجالء ( هً : -273

 منملبة عن واو  -منملبة عن ٌاء                   د -ج  زائدة                      -أصلٌة                   ب -أ
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