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  عــــنـــــــــوان الــــــــوحـــــــــــــــــــــــــدة  

  كـــــــــــســــــــــــــــــر هــــمـــــــــــــــــــــــــزة إن   لىالوحدة األو 

  أحـــواُل الــفــاعـــِل والــمــفعــول به   الوحدة الــثـــانـــيــــة

  اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُل   الوحدة الــــثـــــالـــثة 

  ـــــــصغــــــيــــــــــُر الـــــــــتّــ  ا�#��"�الوحدة

  اإلضــــــــــــــــــافـــــــــــــُة   السادسة الوحدة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�ــ�ــ�ـــــو وا�ــ�ــرف: أو�
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 كـــــــــــســــــــــــــــــر هــــمـــــــــــــــــــــــــزة إن : الوحدة األولىمراجعة 

  :وجوًبا) إنّ (من الحاالت التي تُـــكسُر فيها همزة 

 ). أال، أَما: (إذا جاءْت بعد حرف االستفتاح -2   .             بدايِة الكالمِ  إذا جاءْت في -1

 . القسم جـــوابِ إذا جاءْت في أّول جملِة  -4. إذا جاءْت في أّوِل الجملِة المحكّية بالقولِ  -3

  .إذا اقــتـــرَن خـــبُرها بالالِم المزحلقةِ  -6  ). إذ، حيث(إذا جاءْت بعَد أحِد الّظروف  -5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، هو)لسيُف اهللا المسلولُ  خالًدا ٕان و (في جملة  وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 1

  وقعت في أول الجملة المحكية بالقول -وقعت في بداية الكالم                          ب -أ

  ا بالالم المزحلقةاقترن خبره -د      وقعت في أول جملة جواب القسم        -ج

  :، هو)رجٌل أمين، إني واهللا(في جملة  وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 2

  وقعت في أول الجملة المحكية بالقول -ب      وقعت في أول جملة جواب القسم         -أ

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -وقعت في بداية الكالم                        د -ج

  :، هو)العلَم نورٌ أال إن (في جملة  وجوًبا) إن (همزة سبب كسر ) 3

  )أال( حوقعت بعد حرف االستفتا -ب       وقعت في بداية الكالم                 -أ

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -د         وقعت في أول جملة جواب القسم  -ج

  : في قوله تعالى وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 4

  :} َنْحُن ُمْصِلُحونَ  ِإنَماَذا ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َقاُلوا َوإِ  {

  وقعت في أول الجملة المحكية بالقول -وقعت في أول جملة جواب القسم          ب -أ

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -وقعت في بداية الكالم                     د -ج
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  :في قول أبي العالء المعريّ  وجوًبا) إن (سبب كسر همزة  )5

  بما لْم َتْسَتِطْعُه األوائلُ  تٍ آل   وٕاني وٕاْن ُكنُت األخيَر زماُنُه               

  وقعت في أول الجملة المحكية بالقول -ب     وقعت في أول جملة جواب القسم      -أ

  ها بالالم المزحلقةاقترن خبر  -وقعت في بداية الكالم                    د -ج

  : ، هو)إّن الحديقة جميلة التنسيقأما : (في جملة وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 6

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -وقعت في بداية الكالم                    ب -أ

  )أما(وقعت بعد حرف االستفتاح  - وقعت في أول جملة جواب القسم       د -ج

  :في جملة وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 7

  : هو) التريَث والتأمل يكشفان لك حقيقة األمور إن نقل األخبار، حيُث  التأنيمن األفضل ( 

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -ب     وقعت في بداية الكالم                  -أ

  )حيثُ (وقعت بعد الظرف  -د      وقعت في أول جملة جواب القسم      -ج

  :في جملة وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 8

 ) هو)الّسعادَة في الحصوِل على ما ال نملك، بل أن ُندرَك قيمَة ما نملك إن ،:  

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -وقعت في بداية الكالم                   ب -أ

  )أما(وقعت بعد حرف االستفتاح  -وقعت في أول جملة جواب القسم      د -ج

  : في جملة وجوًبا) إن (سبب كسر همزة ) 9

  :، هو)اإلصغاَء يتطلُب مقاومَة الّنفِس والقدرَة على االنتباه إن المصغي الجّيُد يكوُن صديًقا للجميع؛ إذ (

  اقترن خبرها بالالم المزحلقة -وقعت في أول جملة جواب القسم      ب -أ

  )إذ(وقعت بعد الظرف  -وقعت في بداية الكالم                   د -ج
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  :، هيوجوباالهمزة  مكسورة) إن (تضمنت  واحدة من الجمل اآلتية) 10

  .سعيدا كاتب ناجح ان واهللا،  - ب             ك مقصرــان في رأيي: الطبيبقال  -أ

  وصل القطار وانه سريع جدا -د                       .العطلة قريبة ان علمُت  -ج

  :عدافي الجمل اآلتية ما  وجوبا) أن(كسرت همزة ) 11

ـــتـــاح الـــفـــــرج: قال األستاذ -ب                 إن العلَم َلمهم في حـــيـــاتــــنا -أ   إّن الصبــــَر مـــفـ

  ك صادقانفي رأيي : لرجلُ اقال  -نصَر اهللا قريٌب                     د ان أال  -ج

  .اّنه ذو ُخــلُـــــق َحسنٍ يعجُبني الفتى الّصادُق الّسموُح، إذ : جملة المخطوط تحتهاالموقع اإلعرابي لل) 12

  .في محل جر مضاف إليه -ب                .في محل نصب مفعول به -أ

  .استفتاحية ال محل لها من اإلعراب -د                     .في محل نصب حال -ج

  

  ا&%ـــ�$ـــــ�

  د  5  ب  4  ب  3  أ  2  د  1

  ب  10  د  9  أ  8  د  7  د  6

              ب  12  د  11
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  أحـــواُل الــفــاعـــِل والــمــفعــول به : الوحدة الــثـــانـــيــــة

  : في حاالت؛ منها وجوًباالفاعُل يتــقـــّدُم على المفعوِل به 

ــّلبِس لعــــدِم وجـــــــوِد قرينٍة تمّيـــُز أحَدهما من اآل -أ   .خرِ خشيُة ال

  ساعد هذا ذاك -. ساعد موسى عيسى -. ساعدت لبنى هدى - :أنماط

  .َكْوُن الفاعل ضميًرا متصًال سواٌء أكاَن المفعوُل به اسًما ظاهًرا أم ضميًرا مّتصًال  -ب

 ساعدتُــك –. ساعدُتهُ  –. ساعدُت خالدا :أنماط

  : وجــود قـــرينة في حـــال  جـــوازاُل يتــقـــّدُم على المفعوِل به ـــالفاع
  :يةــظــفــل) أ
 .فوجوُد تاِء التأنـــيِث في الفعِل دليٌل على أّن الفاعَل هو المؤنث:  أكــــَرَمــْت يحـيى لُـْبــَنى -1 

) العزيزُ (على آخر كلمِة ) الّضّمة(فظهور عالمة الّرفِع : استــقــبــَل صديقي العزيـــُز عـــّمي -2
  .هو الفاعــل) صديقي(دليٌل على أن ) يصديق(التي هي صفة ل 

  : ويةـــنــمع) ب
ـــّرواية، ) أخي(فالمعنى يقتضي أن يكــون : قـــرأ أخـــي روايـــتي هو الفاعل؛ ألّنه هو الذي يــقـــرأ ال

  .ال العكس
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  :وجوًبا في ما يأتي هي ول بهـالمفععلى  الفاعلالجملة التي تقّدم فيها ) 1

  .صديقي الكريُم أخي استقبل -ب         الٌد مصطفى في المدرسةخ ساعــد -أ

ـــــائــــــــزَة ُمسَتحـــقـــها -ج   ".ِإن اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السيَئاتِ :" قال تعالى -د            .استــلَم الــجــ

  :وجوًبا في ما يأتي هي المفعول بهعلى  الفاعلالجملة التي تقّدم فيها ) 2

  مصطفى في السوق خالًدا أكــرم -ب                  مصطفى عيسى ناقـــش -أ

  }مْ ـــهُ ـــِذَرتُ ــْوَم َال َينَفُع الظاِلِميَن َمعْ يَ { :قال تعالى -د            بنجاحها   لبنىهنأ مصطفى  -ج

  :وجوًبا في ما يأتي هي المفعول بهعلى  الفاعلالجملة التي تقّدم فيها ) 3

  ناقـــــَش هــــذا ذاك في أمور سياسّيةٍ  -ب                 يعجبني المواطنون المخلصون -أ

ـــَن أهــُله -ج ــــرون فاحترمهم -د                          يحمي الوطـ   إْن أرْدَت أْن يحترَمـــَك اآلخـ

  :هيوجوًبا في ما يأتي  المفعول بهعلى  الفاعلالجملة التي تقّدم فيها ) 4

  يـنــفُع اإلنساَن َعَمـــُله الصالحُ  -ب أروى                            عيسى ناقـــشت -أ

ــــْن تـــــــــــقــــــــــــــــــــابـــــــــــْل فابتسْم في وجِههِ  -ج ــــهُ من أحسَن لي  -د            َمـــ   شكــــرُت

  :التي أزالت الغموَض في تمييز الفاعِل من المفعوِل، هي يةالقرينِة اللفظالجملة التي تشتمل على ) 5

   .عيسى سلوىقابلت  -ب                                .مبًنى موسى أنشأ -أ

  .هنأ مصطفى عيسى على نجاحه الباهر -د                 .في المدرسة سلوى ذكرى أرشدت -ج

  :ي أزالت الغموَض في تمييِز الفاعِل من المفعوِل، هيالت القرينِة اللفظيةالجملة التي تشتمل على ) 6

  .ركب سيارتي جاري -ب                   صديقي الفاضُل مديري   قاَبَل  -أ

  استقبل موسى عيسى -د    استقبلت سلمى ليلى في بيتها                  -ج
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  :مييز الفاعِل من المفعوِل، هيالتي أزالت الغموَض في ت القرينة اللفظيةالجملة التي تشتمل على ) 7

  قرأ القصة كاتبها -ب         سلمى بعيد ميالدها              رباهنأت  -أ

  .استعار مدرسي قــلمي -د         .            صديقتي الكريمُة خالتيزارت  -ج

  :المفعوِل، هي التي أزالت الغموَض في تمييز الفاعِل من القرينة المعنويةالجملة التي تشتمل على ) 8

  .نــافـــَســـْت عـــيسى هــــدى في مسابقةِ  -ب                            .أرشدْت ُعال مصطفى -أ

ـــابي -ج ـــتي كـــت   .حــث والدي الفاضُل أخي -د     .                استعـــارْت صديــق

  :تتضمنمن الجمل اآلتية واحدة ) 9

  :، هيالمفعول به كوَن الفاعل ضميًرا متصًال والمفعول به اسًما ظاهًرا فاعًال تقدم وجوبا على 

  .أرشَدنا المدير -ب       .                     أشرفُت على المسابقة -أ

  .الضيوُف ُأْكِرُمهم دائًما -د         .         الجنوُد يحموَن الوطن بأرواحهم -ج

  :تتضمنمن الجمل اآلتية واحدة ) 10

  :هي. ول به كوَن الفاعل ضميًرا متصًال والمفعول به ضميًرا متصالـًال تقدم وجوبا على المفعفاع 

  .خبراتُــــَك التعليمية مفيدة - ب                       .بموعد االجتماع ــكَ أخبرتُ  -أ

  .تابعوا دراستكم يوميا -د                                .أشرُت لك بيدي -ج

  

  ب  5  د  4  ب  3  أ  2  د  1

  أ  10  ج  9  ج  8  ج  7  أ  6
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  : المفعوُل به يتــقــّدُم على الفاعِل وجوًبا في حاالت منها
ــوُد عــلى المــفـــعـــوِل به. أ   .استــلــم الجــائزة مستــحــقها –.             إذا اّتصل بالــفـــاعــــِل ضميــــٌر يــعـ

ـــــًراإذا كــــان المفعــــوُل به ضم. ب ــاهــ ــفـــاعـــــُل اسًمــــا ظــ ــالدٌ  -.  يـــًرا مـــتصًال، والـ   .أكــــــرَمــــَك خـ
  : المفعوُل به يتــقـــــّدُم على الفعِل والفاعِل وجوًبا في حاالت منها

   )نعبدُ  اكــإيّ (  .إذا كان المفعوُل به ضميَر نصٍب منفصًال يدل على االختصاص  . أ
  :األلفاِظ التي لها حق الّصدارةن المفعوُل به من إذا كا. ب
  كم كتابا قرأَت؟ : كأسماء االستفهام -  
  .أن يكون الفعل بعدها متعديا لم يستوِف مفعوله شرط               .قصٍة قرأتَ  كم: كم الخبرية -  
  . َمْن تقابْل فأحسن إليه: أسماء الّشرط -  
  :وجوًبا في ما يأتي هي الفاعلعلى  ول بهالمفعالتي تقّدم فيها الجملة ) 1

ــورُ  - رأَت ؟                      بــــق قصةً ْم ـــك -أ ـــطــ ــــتــ   كــــــــم مشــكــلــــــٍة َحـــــل ال

ــيعشُق األرَض أب -ج   إّياِك أعني وأسمعي يا جارة -د               اُؤها  ـــنــ

  : وجوًبا في ما يأتي هي الفعل والفاعلعلى  المفعول بهالجملة التي تقّدم فيها ) 2

 ؟كم كتابا قرأتَ  -ب                            ؟هُ كم كتابا قرأتَ  -أ

  دُر ُمعّلميــــــــا ُأقَ ــــأن -د.            تــتحرُك الــــّرماُل في الصحراء -ج

  :ا في ما يأتي هيوجوبً  الفاعلعلى  المفعول بهالجملة التي تقّدم فيها ) 3

  ؟كـــم كــتـــاًبـــا قــــرأتَ  - ب                  يعشق األرَض أصحاُبها -أ

  روايتها سلمى رأتْ ـــق - د؟                     كـــم كــتـــاًبـــا قــــرأَته -ج

  :وجوًبا في ما يأتي هي الفاعلعلى  المفعول بهالجملة التي تقّدم فيها ) 4

  يحرث أرضنا الفالحون - ب.                       َن الرسام عملهأتــقـــ -أ

ــز أصحاَبه               -ج ـــُله الصالحُ  -د     صافح الفائـــ   يـنــفُع اإلنساَن َعَم

  : وجوًبا في ما يأتي هي الفعل والفاعلعلى  المفعول بهالجملة التي تقّدم فيها ) 5

 .َمْن تصادْقــُه ينــفـْعـك -ب                      .إّياك أقصُد في كالمي -أ

  .تحفٍة اشتريتهاكم  -د                              كم بلًدا زرته؟ -ج
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  : وجوًبا في ما يأتي هي الفعل والفاعلعلى  المفعول بهالجملة التي تقّدم فيها ) 6

 ؟كم طالبا ساعدك -ب                             .كم مريٍض زرته -أ

  .َمن تساعْد يساعْدك -د        في المدرسة؟            ساعدكَمن  -ج

  :تتضمنمن الجمل اآلتية واحدة ) 7

  :، هيكوَنه اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مفعوًال به تقدم وجوبا على الفاعل،

  عرُ القصيدُة أنشَدها الشا -ب                    األرُض يزرعها الفّالحونَ  -أ

        الوطُن يحرسه الجنوُد البواسل            - د                      أصحاُبها الخيولُيطعُم  -ج

  :تتضمنمن الجمل اآلتية واحدة  )8

  :، هيمفعوًال به تقدم وجوبا على الفعل والفاعل،كوَن المفعول به ضمير نصٍب منفصًال يدل على االختصاص

        إياَك ُيحب الناُس  -ب                          ما تزرع تحصد     -أ

  َمْن قابلَت في السوق؟ -د                   كْم كتاًبا قرأَت هذا اليوَم؟   -ج

  :تتضمنمن الجمل اآلتية واحدة ) 9

، جملةمفعوًال به تقدم وجوبا على الفعل والفاعل، َكوَن المفعول به من األسماء التي لها حّق الصدارة في ال
  :هي

 كْم طالًبا في الصف؟ -ب                          كْم سيارًة اشتريَتها؟ -أ

  كْم روايًة قرأَت؟ - د                       كْم ضيًفا حل عندَك؟  -ج

  

  أ  5  د  4  أ  3  ب  2  ج  1

      د  9  ب  8  ج  7  د  6
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  النحو والصرفمراجــعـــات  
  :ثم انقل إلى ورقة الماسح الضوئي مظّلال رمز اإلجابة مما يأتي يـص اآلتــــنـــرأ الــــاق:السؤال األول  

تستوقـفــني وسائل االّتصاِل الحديثة وتكنولوجيا الحاسوب، وٕاياها يقصُد الناس في وقـتـنا (  

ن قــبُل إيجابّي وآخـر سلبّي؛إذ ازدهــرت ُأَوْيقــات حياتي إيجابيا بها م: الحاضر، وٕانها لَـــذاُت أثــرين

  .)فال أصطاد عــثرات اآلخرين، وال أّدعي على أحدٍ 

  :     تقّدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا، هي الجملة الواردة في النص التي  1
  تستوقـفــني وسائُل االّتصالِ  )ب  ازدهــرت ُأَوْيقــات حياتي )أ

  .اُس وٕاياها يقصُد الن )د  فال أصطاد عــثرات اآلخرين )ج
  .إذا كان المفعوُل به ضميَر نصٍب منفصًال يدل على االختصاص  )د:(مفتاح اإلجابة

  :الوارد في النص، هوالظرف المقطوع عن اإلضافة   2
  ذاتُ  )ب  قبلُ  )أ

  إياها )د  إذ) ج
  .شرط عدم وجود مضاف إليه بعدهما )بعدُ / قبلُ ( ابحث عن  )أ:(مفتاح اإلجابة

  اء المتكلممضاف إلى ياالسم ال  3
ــني) أ   إيجابيّ  )ب  تستوقـف

  سلبيّ  )د  حياتي )ج
  .وال ياء مشددة زائدة .ليس فعال). ياء المتكلم+ اسم (ي + حياة   )ج:(مفتاح اإلجابة

  : الوارد في النص من اآلتي، هو إلى جملةالظرف المالزم اإلضافة   4
  إذ )ب  قبلُ ) أ

  إياها )د  ذات) ج
  فقط )إذ، إذا، حيث(ث عن ابح  )ب:( مفتاح اإلجابة

  :االسم المصغر الوارد في النص من اآلتي، هو  5
  إيجابيا )ب  ُأَوْيقــات) أ

  الحديثة )د  عــثرات) ج
  .اسم مضموم األول مفتوح الثاني وياء تصغير ثالثة  )أ:( مفتاح اإلجابة
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  :في النص. حديثةتستوقـفــني وسائل االّتصاِل ال :في جملة) وسائل(الضبط الصحيح لكلمة   6
  وسائلِ  )ب  وسائلَ  )أ

  لُ ـوسائ )د  وسائلْ  )ج
  .ألنها جاءت فاعال مؤخرا  )د:(مفتاح اإلجابة

  :     تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبا، هي الجملة الواردة في النص التي  7
  تستوقـفــني وسائل االّتصالِ  )ب  ازدهــرت ُأَوْيقــات حياتي )أ

  .وٕاياها يقصُد الناُس  )د  د عــثرات اآلخرينفال أصطا )ج
ــاهًرا  )ب:(مفتاح اإلجابة ــــا ظــ ــُل اسًم ــاعـــ ــتصًال، والـــفـ ـــًرا مـ   إذا كــــان المفعــــوُل به ضمي

ـــذاُت أثــرين؛ ألنها: الواردة في النص في جملة )إنّ (وجوبا ةُكسرت همز   8   :وٕانها َل
  اقترن خبرها بالالم المزحلقة )ب  وقعت أول جملة القسم )أ

  وقعت أول جملة المضاف إليه )د  وقعت بداية الكالم) ج
  )ب:(مفتاح اإلجابة

  :الواردة في النص في محل) ازدهرت(الموقع اإلعرابي لجملة   9
  أول نصب مفعول به) ب  جر مضاف إليه) أ

  فعل الشرط جزم )د  رفع خبر إنّ ) ج
  .في محّل جّر مضاٍف إليه) ، إذاإذ، حيث(موقُع الجملِة الّتي تلي ويكوُن   )أ:(مفتاح اإلجابة

  :واحدة من الكلمات اآلتية الواردة في النص ال إبدال فيها، هي  10
  أصطاد )ب  االّتصالِ ) أ

  أّدعي )د  يقصدُ ) ج
  )ج:(مفتاح اإلجابة
  : أنماط اإلبدال

  .وتدغم في تاء االفتعال) الواو تاء( بدل؛ فت)واوا(فاء االفتعال جاءت ) وصف: (المجرد: اّتصف) 1
ــر:( المجرد: ازدهر، اّدعى، مّدكر) 2 فإن تاء االفتعال ) ز، د، ذ( فاء االفتعال جاءت) زهــــر، دعـــا، ذكــ

  :تبدل داال
فإن تاء ) ص، ض، ط( جاءت فاء االفتعال): صاد، ضهد، طرح( المجرد: اصطاد، اضطهد، اّطرح) 3

  .االفتعال تبدل طاء
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  :فتح ياء المتكلم يجوز فيها: واحدة من الكلمات اآلتية  11
  حياتي) ب  فتاي) أ

  محامي ) د  معلَميّ ) ج
إلى ياء المتكّلم ُكسر آخره لمناسبة الياء، ) الصحيح اآلخر( إذا أضيف االسم   )ب:(مفتاح اإلجابة

  وجاز في الياء الفتح والتسكين
  :ضميرا منفصال في محل: إياها يقصُد الناس :ي جملةالواردة ف) إياها( رب كلمة ـــتع  12

   .نصب مفعول به )ب  .رفع فاعل) أ
  .رفع مبتدأ) د  .جر مضاف إليه )ج

 يتقّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا  )ب:(مفتاح اإلجابة

  إذا كان المفعوُل به ضميَر نصٍب منفصًال يدل على االختصاص

ــنافي (  في كلمة) نا(يعرب ضمير  13   : ، في محلالواردة في النص) وقــتـ
  رفع فاعل  ) ب  جر بحرف الجر  ) أ

  جر مضاف إليه) د  نصب مفعول به) ج  
  .الضمائر المتصلة باألسماء تعرب في محل جر مضاف إليه  )د:(مفتاح اإلجابة

  .واحدة من الكلمات اآلتية أبدلت فيها الواو تاء  14
  االّتصالِ  )ب  ازدهــرت )أ

  أّدعي ) د  د أصطا) ج

  .تبدل الواو تاء، ثم تدغم في تاء االفتعال) واًوا) (افتعل(إذا كانت فاء   )ب:(مفتاح اإلجابة
  .التاء داالواحدة من الكلمات اآلتية أبدلت فيها   15

  ازدهــرت ) ب  االّتصالِ ) أ

  أّدعي ) د  أصطاد ) ج

  .الدال في الدال، ثم تدغم داال االفتعال تاءتبدل ) داال) (افتعل(إذا كانت فاء   )د:(مفتاح اإلجابة
  :، هيزاياجاءت فيها فاء االفتعال واحدة من الكلمات اآلتية   16

  ازدهــرت ) ب  االّتصالِ ) أ

  أّدعي ) د  أصطاد ) ج

  .  )زهر(المجرد   )ب:(مفتاح اإلجابة
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  :، هيية أبدلت فيها تاء االفتعال طاءواحدة من الكلمات اآلت  17
  ازدهــرت ) ب  صالِ االتّ ) أ

  أّدعي ) د  أصطاد ) ج

    .صادالمجرد   )ج:(مفتاح اإلجابة
  :على )قّصةٍ (ر كلمة ـــتصغّ   18

  ُقَصيصة) ب  ُقصّية) أ
ـــَيــيصة )د  ـــَويصةقُ ) ج   ُق

  .َعيل مع فّك التضعيفثالثي مزيد بالتاء يصغر على فُ   )ب:(مفتاح اإلجابة
ـــر كلمة   19   :على) وسائل(تصّغ

ـــلسَ وُ ) أ   ـــئـــليْ سَ وُ ) ب  ّيـ
  ُوَسّيالت )د  التُوَسيْ ) ج

على االسم ) ات(نأخذ المفرد ونصغره مع إضافة. جمع تكسير غير عاقل  )د:(مفتاح اإلجابة
  .المصغر

ـــر كلمة   20   :على) الحاسوب(تصّغ
ــب )أ   ُحَويســب )ب  ُحَويسيـ

  ُحَويسوب )د  ُحَويساب )ج
ـــة : االســـم الخماســـي  )أ:(مفتاح اإلجابة ـــذي رابعـــه حـــرف عل ـــاء(ال ـــى صـــيغة ) ألـــف، واو، ي يصـــغر عل

ــلب واًوا). ُفَعـــْيِعـــْيـــــــل(   .إذا كان ثانية ألًفـــا تقــ
ـــر كلمة   21   :على) راتـــثــعَ (تصّغ

ــثَــ  ) أ   ُعــثَــيـْـــرات  ) ب  راتُع
ــر  )د  ــثَــيـْـــراتعَ ) ج   ـْـ ــثَــي   ةُع

    )ب:(ةمفتاح اإلجاب
ـــر كلمة   22   :على) تاج(تصّغ

ـــيج  ) أ   جتُـــَيـــي    ) ب  تُـــَي
  تُـــَويج) د     جتُـــَويْ ) ج   

  .ُتَوْيج األلف منقلبة عن واو ترد إلى أصلها  )ج:(مفتاح اإلجابة
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  إذ ازدهــرت ُأَوْيقــات حياتي: الوارد في جملة) إذ(داللة الظرف   23
  يستقبل من الزمانلما   ) ب  لما مضى من الزمان  ) أ

  بشكل ثابت   )أ:(مفتاح اإلجابة
َحىٰ  {: قوله تعالى: الوارد ) اإذ(داللة الظرف   24 ـ َوٱل *  َوٱلضْيِل ِإَذا َسَجىٰ ــل{.  

  لما يستقبل من الزمان  ) ب  لما مضى من الزمان  ) أ
  بشكل ثابت   )ب:(ح اإلجابةمفتا
ــنى في جملة) كال(تعــرب   25   :إعراب الملحق بالمث

  وصل كال المسافرين المطار) ب  كلتا الطالبتين مخلصتان) أ
  كال األديبين مؤنس وهاشم بارعان) د  .الطالبان علي وعمرو كــالهما بارعان)ج

  ضمير+ كلتا/كال   )ج:(مفتاح اإلجابة
  :إعراب االسم المقصور في) كلتا(تعـــرب   26

  الطالبتان كلتاهما مخلصتان)ب  وصل المسافران كالهما المطار) أ
  }ِكْلَتا ٱْلَجنتَْيِن آَتْت ُأُكَلَها {)د  فاز عمل األديبان كالهما بالجائزة) ج

  اسم ظاهر+ كلتا/كال   )د:(مفتاح اإلجابة
  : ء المتكلم في واحدة من الجمل اآلتيةيجب فتح يا   27

  يتآلُف ضحكي وبكائي )ب  .أستـشــيُر ُمحامّي البارعَ   ) أ
  .أجدُل حبًال من زهــــــوي وضياعي )د  تخــّيرُت رفــاقي من ذوي الهمِم العالية) ج  

ــنى) محاميّ (أو منقوًصا ) عصايَ (إذا كان مقصوًرا  )أ:(مفتاح اإلجابة و جمع مذّكر ، أ)صديقي (أو مث
  .فيجب تسكين آخر المضاف ويجب فتح الياء) معلميّ (سالًما

  : يجوز فتح ياء المتكلم في واحدة من الكلمات المخطوط تحتها من اآلتي   28

ــشــيــُر  )أ   }ِبُمْصِرِخي ما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتم  { )ب  . كــلهم محاميّ أستـ

  صديقيأنت ) د  }َمْثَوايَن ِإنُه َربي َأْحسَ {)ج

إلى ياء المتكّلم ُكسر آخره لمناسبة الياء، وجـاز ) الصحيح اآلخر( إذا أضيف االسم  )د:(مفتاح اإلجابة
  . في الياء الفتح والتسكين
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  :على) شاعـــر(تصّغر كلمة   29
ــَويــْعــر) ب  ُشَعــْيــر) أ   ُش

ـــر) د  ُشَعــيــعــــر)ج ــ   شــعـــّيـ
  .إذا كان الحرف الثاني من االسم الرباعي ألفا فإّنه يقــلب واًوا  )ب:(تاح اإلجابةمف

  : على) أخ(ُتّصــغـــر كلمة   30

  ُأَخوي) د  ُأَخيّ ) ج  أخيو)ب  ُأَخيْ ) أ
 ، وتقلب)الواو أو الياء(إذا كان االسم ثنائيا فإننا نُرد إليه الحرف الثالث المحذوف    )ج:(مفتاح اإلجابة

  .الواو ياء وتدغم بياء التصغير
  : ُكِسَرت همزة إّن وجوبا في بيت الشعر اآلتي؛ ألنها  31

ـــر ِمفـــتــــاحُ  ــواَب ِلباِب الشـ   قـالوا َســَكــت وقــْد ُخــوِصْمَت قُــْلُت لهْم             إن الجــ
                     .أول جملة المضاف إليه )ب  أول الجملة المحكية بالقول )أ

  .بعد حرف استفتاح )د  أول جملة القسم )ج
    )أ:(مفتاح اإلجابة

ــويــةالجملة التي جــاء فــيها نــوع الــقــرينة   32 ــز الـفـاعـل من المفعــول به، هي معـــنـ   :في تميــي
حــث والدي الفاضُل أخي على زيارة   ) أ

  .     المرضى
  .المشروعأرشدْت ُعال مصطفى إلى   ) ب

ـــدرسي) ج   ـــَل مهارتي في الخّط ُم ـــْت عـــيسى هــــدى في المسابقةِ ) د      .َصَق   .نــافـــَس
هو الفاعل؛ ألنه هو الذي صقـل ) مدرسي( المعنى يقـتضي أن يكون: معنوية  )ج:(مفتاح اإلجابة

  .مهارتي، ال العكس
ــدة من الكـــلمات اآلتية أبــدلت فــ  33 ــــاءواحـ   .ـيها فـــاء االفــتعـــال ت

  مــتّـــصـــف )د  يـــّدعـــي          )ج  ازدانـــت         )ب  تــّدخـــرون         )أ
   .يحدث هذا في التاء المشددة  )د:(مفتاح اإلجابة

ــلم س: في جملة) الُعــَوْيــلم(المعنى الذي أفاده االسم المصغــر  34   .مة استكبار الجاهلتطغى على الُعــَوْي
  تقليل العدد )د  تقليل الحجم          )ج  التحبب         )ب  التحقير )أ

  ال تنس المعاني التي يفيدها التصغير  )أ:(مفتاح اإلجابة
ــمات ُيــِقــْمن ُصلبك: في جملة) لُـَقــْيـمات( المعنى الذي أفاده االسم المصغــر  35   .حسبك لُــقَــْي

  تقليل العدد )د  تقليل الحجم          )ج  التحبب         )ب  التحقير )أ
    )د:(مفتاح اإلجابة
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  : على) نجـــوى( تُــَصــــغـــــر كـــلمة   36
ــة   )ب  ُنَجـــّيــا                  )أ ُنَجــْيــَوة)د  ُنَجــْيـــَوى )ج  ُنَجــي  

  ياء وتدغم بياء التصغير اسم رباعي ثالثه واوا تقلب  )أ:(مفتاح اإلجابة
  

ــلمة  -  37 ــَصــــغـــــر كـ   : على) مــيـــزان( ُت
ـــزان )أ ـــزان) ب  ُمَيــْي ـــزيــن) ج  ُمـَوْي   ُمـَوْيـــزن) د  ُمـَوْي

ــرد واًوا عند التصغير  )ج:(مفتاح اإلجابة   )فعيعيل( .الخماسي إذا كان ثانية ياء منقلبة عن واو تُــ
  : على) عـصـفــور( َصــــغـــــر كـــلمة تُــ  38

ــر)أ ــِف ــفــور)ب  ُعـَصـْي   ُعـَصــْيــفــار)دُعـَصــْيــفـــير             )ج  ُعــَصْي

يصغر على صيغة ) ألف، واو، ياء(الذي رابعه حرف علة : االسم الخماسي  )ج:(مفتاح اإلجابة
  ).ُفَعـــْيِعـــْيـــــــل(

  :ي يالزم اإلضافة إلى المفرد مما يأتي هواالسم الذ  39
  أيّ ) د  حيث) ج  إذا) ب  إذ)أ

  اختصاص جملة) ج+ب+ أ(  )د:(مفتاح اإلجابة
  :، هو)أال إن العلَم مفيد(في جملة ) إن (كسرت همزة   40

  وقعت في بداية الكالم                    ) ب  .      وقعت في أول جملة المضاف إليه )أ
  اقترن خبرها بالالم المزحلقة) ج  )أال( حبعد حرف االستفتا وقعت) ج

  )ج:(مفتاح اإلجابة
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  �را%ــ(ـــ�ت ا�	'و وا��رف
  :ثم ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة يـص اآلتــــنـــرأ الــــاق :ثانيالسؤال ال

اَب، وقد أبدَع الفجـر خالقُه، فهل كم مقالٍة قــرأَت عن جمال منظر الفجر، واهللا إّنه منظر يأخُذ األلب

ـــلع في بديع ُصنِعه، أَما إنه فجٌر جميٌل، حيث َتْحَمر الشمس  من ُمّدكر في عـظمة الخالق؟ يّط

بُسَوْيعــات الفجر  بمشهد يعجز عن وصفه أكــبر الشعـــراء، فال تَخْف يا فـتاي؛ فـــظالم الليلِ 

  .سيزدهـــر

  : ،هيالتي تقدم فيها المفعول وجوباعلى الفعل والفاعل الجملة الواردة في النص  1

  وقد أبدَع الفجـر خالقهُ  )ب  كم مقالٍة قــرأَت عن جمال منظر الفجر )أ

  واهللا إّنه منظر يأخُذ األلبابَ  )د  ؟فهل من ُمّدكر في عـظمة الخالق )ج

ّصدارة، كأسماء االستفهام وكم إذا كان المفعوُل به من األلفاِظ التي لها حق ال  )أ:(مفتاح اإلجابة
  )حرف وليس اسم: هل(.الخبرية، وأسماء الّشرط

  :حرف االستفتاح الوارد في النص، هو  2

  أَما )ب  لــه )أ

  كم )د  دــق )ج

  .َأَال، َأَما   )ب:(مفتاح اإلجابة

  : الوارد في النص من اآلتي،هو) ُسَوْيعــات(مكّبر االسم   3

  ساعات )ب  ساعة )أ

ونضيف على ) سويعه(ونصغره ) ساعة(ألنه جمع مؤنث سالم نأخذ المفرد  )ب:(اإلجابة مفتاح
  )ات(المفرد المصغر

  : هي ،وجوبا الفاعلبه الجملة الواردة في النص التي تقدم فيها المفعول   4

  وقد أبدَع الفجـر خالقهُ  )ب  كم مقالٍة قــرأَت عن جمال منظر الفجر )أ

  فال تَخْف يا فـتاي )د  مة الخالق؟فهل من ُمّدكر في عـظ )ج

ــعـــوِل به  )ب:(مفتاح اإلجابة ـــِل ضميــــٌر يــعـــوُد عــلى المــفـ ـــاعـ ــف   .إذا اّتصل بال
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  :؛ ألنهاواهللا إّنه منظر يأخُذ األلبابَ : في جملة) إن(كسرت همزة   5

  أول جملة المضاف إليه )ب  وقعت بداية الكالم )أ

  أول جملة القسم )د  استفتاح وقعت بعد حرف )ج

  .واهللا، تاهللا، باهللا، َلَعمري: صيغ القسم  )د:(مفتاح اإلجابة

  )االذ(جاءت فيها فاء االفتعال  الواردة في النص واحدة من الكلمات اآلتية  6

  سيزدهـــر )ب  ّدكرــمُ  )أ

    يطّـــلع )ج

ــــــــــــذتَ م(أصلها   )أ:(مفتاح اإلجابة ــكِ ـ ــ فأبـدلت تـاء ) ذاال) (افتعـل(، جـاءت فـاء )ذكر( دليل المجرد ب)  رــ
  .مع الدال فأصبحتا داال مشددة الّذال داال، ثّم ُأْدغمت االفتعال

  :الواردة في النص) ايــتــيا ف( حكم حركة ياء المتكلم في   7

  جواز التسكين )ب  جواز الفتح )أ

  وجوب التسكين )د  وجوب الفتح )ج

  ...عصا، هدى. ألنه اتصل مع اسم مقصور  )ج:(مفتاح اإلجابة

   :الواردة في النص أبدلت) يّطلع( في كلمة  8

  التاء طاء )ب  الطاء تاءً  )أ

  .أبدلت التاء طاء  )ب:(مفتاح اإلجابة

  وقد أبدَع الفجـر خالقهُ : في ) الفجر(تضبط كلمة   9

  الفجرُ  )ب  الفجرَ  )أ

  الفجرِ  )د  الفجرْ  )ج

  الضمة) خالق(ألنها مفعول به مقدم، وقد يأتي الضبط لكلمة   )أ:(مفتاح اإلجابة

  :من اآلتي، هيالواردة في النص الجملة الواقعة في محل جر مضاف إليه   10

  يعجز )ب  قــرأتَ  )أ

ــر )د  َتْحَمر الشمس )ج   سيزدهـ

  )حيث(ألنها وقعت بعد ظرف مختص باإلضافة إلى جملة   )ج:(مفتاح اإلجابة
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  : لمات اآلتية الواردة في النص على التواليتصغر الك  11
  :على النحو اآلتي. )فجر، منظر، جميل( 

ــُفجَ  )أ ـْـــر، ُمنــْي ــّيـــل )ب  لـــظر، ُجَميْ ــي ــَم ــر، ُمنــيــــظر، ُج   ُفَجــْي

ــل )ج   ـــلر، ُجَميّ يـر، ُمنــيــــظجُفَجــْيـ )د  ُفَجــْيــر، ُمنــيــــظير، ُجَمْيـ

  . لــفعيع رباعي. ُفعيل: ثالثي  )ب:(تاح اإلجابةمف
  رباعي ثالثه علة تقلب ياء وتدغم بياء التصغير

  فتى، ، شمس،ألباب،الشعراء:على التوالي تصغر الكلمات اآلتية الواردة في النص   12
  :على النحو اآلتي 

  ُفَتيّ  ،باب، ُشَمْيسُشَوْيعـــرين، ُأَلي )ب  ، ُفَتيّ ـــرين، ُأَليباب، ُشَمْيسةُ عيْ وَ شُ ) أ

  ، ُفَتيّ ، ُأَليباب، ُشَمْيسرُشَوْيعـــ )د  ، ُفَتيّ ُشَوْيعـــر، ُأَليباب، ُشَمْيسة )ج

جمع : ألباب المفرد المصغر ويلحقه الياء والنوننأخذ جمع تكسير عاقل، : الشعراء  )أ:(مفتاح اإلجابة
  .لفظهقله يصغر على 

  .يثمؤنث ثالثي ترد إليه عالمة التأن: شمس
  .ينتهي باأللف وعند تصغيره قلبت األلف ياء وأدغمت مع ياء التصغير: فــتى

ـــا،ريزدهـــ، ُمّدكر: الحرف الذي أبدل في الكلمات اآلتية على التوالي  13 ــ ــ   :، هومّتصفـ

  الصادالدال، الدال،  )ب  الصادالذال، الدال،  )أ

  لتاء، الذال، الزاي )د  الواو، التاء، التاء)ج

 تّ . تبدل الواو تاء، ثم تدغم في تاء االفتعال) واًوا) (افتعل(إذا كانت فاء -  )ج:(فتاح اإلجابةم

  . تبدل تاء االفتعال داًال ) زاًيا أوداًال أو ذاًال ) (افتعل(إذا كانت فاء  -
  .تُْبَدل تاء االفتعال طاء) طاًء أو صاًدا أو ضاًدا) (افتعل(إذا كانت فاء  -

  :ة من اآلتي، هيالجملة الصحيح  14

ــكِ  حرَث األرُض  )أ   هامــالـــكَ  حرَث األرُض  )ب  هامــالـ

  هامــالـــكُ  حرَث األرَض  )د  هامــالـــكِ  حرَث األرَض  )ج

  المفعول بهوجوب تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا التصاله بضمير يعود على   )د:(مفتاح اإلجابة
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  :الجملة الصحيحة من اآلتي، هي  15

  شاهـــْدنا العـــرَض المسرحّي يوم أمسِ  )ب  شاهـــْدنا العـــرُض المسرحّي يوم أمسِ ) أ

  شاهـــْدنا العـــرْض المسرحّي يوم أمسِ  )د  شاهـــْدنا العـــرِض المسرحّي يوم أمسِ  )ج

  .الفاعل؛ في حال كان الفعل ماضيا مبنيا على السكون) نا(  )ب:(مفتاح اإلجابة

  .اسم ظاهــر/ جاء فيها المضاف إليه على شكل مفرد الجملة التي  16

  .وصلـــت مع الغـــــروب )ب  .جـئــُت إْذ هطَل المطرُ  )أ

ــزة )ج ــتـــا الجائـ   قبلكمجئُت  )د  .فــاطمة وأمـــل كــلــتـــاهما استحّق

  .وال يضاف إلى الجملة -.   يالزم اإلضافة إلى المفرد -  )ب:(مفتاح اإلجابة

  :  االستفهامية في واحدة من الجمل اآلتية) أيّ (ت جاء  17

ـــر فـــيـــــــــــــــــــه  ) ب  .أّي إنساٍن تــكـــرْم يـــكــــرْمـــــك  ) أ ــوٍم ستسافـ ــ ــ   أّي يـ

  .فعل شرط ، جواب شرط: شرطيةال) أ) أيّ (  )ب:(مفتاح اإلجابة
  :استفهامية) ب

  :؛ ألنها)حببُت علَم النحو، إذ إنني وجدته سهالأ:( ُكِسَرت همزة إّن وجوبا في العبارة  18

  .أول جملة القسم )ب  .                 أول الجملة المحكية بالقول )أ

  .بعد حرف استفتاح )د  .                   أول جملة المضاف إليه )ج

    )ج:(مفتاح اإلجابة

ــل على المفعالجملة التي تــقــّدم فيها الف  19   :وجوبا، هيول به ــاعـ

ــقـــبل صديقي العـزيزُ )ب  .يحيى لبنى أكرمتْ  )أ   .عّمي است

ــــتي )ج ــــــأت سلمى نهى)د  .قـــرأ أخي رواي   .هــّن

  خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميز أحدهما من اآلخر  )د:(مفتاح اإلجابة

  :الجملة التي تحّركت فيها ياء المتكلم بالفتح وجوبا هي  20

  .يا صديقَي، أرضنا ليست بعاقــر )ب  .م معّلِمي أحتـــر  )أ

  تخــّيــرُت رفــاقَي المخلصين )د  .           بالدَي عـــزيـــزة عليّ  )ج

  ألنه جمع مذكر سالم  )أ:(مفتاح اإلجابة
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  :الظرف المقطوع عن اإلضافة من اآلتي هو في جملة  21

ــبْ ــِمن قَ  ِللِه اْألَْمرُ  :"قال تعالى )أ ـــعْ ــــُل َوِمن بَ ــ   :قال تعالى )ب  "دُ ـــ
   }َمْوِتَها دَ ـــٱللُه َبعْ  َقاَل َأنٰى ُيْحِيـي َهـِٰذهِ  {"

  .أحب القراءة َمَع الصباِح الباكر )د  .وصلُت قبَل المغــيبِ  )ج

  .لم يأت بعدها مضاف إليه  )أ:(مفتاح اإلجابة

ــغـــــر كـــلمة تُ   22   :  على) غـــــزال( ــَصــ

ــَزْيـــل)أ ــَزيـــل)ب  ُغ   ُغ

ــَزْيــول)ج ــَزْيـــلل)د  ُغ   ُغ

  .ثالثه ألف تقلب ياء وتدغم بياء التصغير) غزال( اسم رباعي  )ب:(مفتاح اإلجابة

ــغـــــر كـــلمة   23   : على) عـــجـــوز( تُــَصــ

  ُعــَجــْيــز          )ب                 ُعــَوْيــِجــز )أ

  ُعَجــيــز)د  ُعَجــْيوز                )ج

  .ثالثه واو تقلب ياء وتدغم بياء التصغير) عجوز( اسم رباعي  )د:(مفتاح اإلجابة

ــغـــــر كـــلمة   24   : على) كــثــيـــر( تُــَصــ

ـــر                  )أ ــثَــّي   ــثَــْيوركُ  )ب  ُك

ــر                 )ج ــثَــْيـ ــر )د  ُك   ُكَوْيــثــيـ

  .تدغم بياء التصغير ثالثه ياء ) كثير( اسم رباعي  )أ:(مفتاح اإلجابة

  :يجب كسر آخر االسم المضافواحدة من الكلمات اآلتية   25
  ليالي             )ب  عصاَي                   )أ

  يقَـــي صد )د  صديــقــي )ج
  .ألنه اسم صحيح اآلخر  )ج:(مفتاح اإلجابة

  :واحدة من الجمل اآلتية تقدم فيها الفاعل على المفعول به جوازا  26
ــْت يحـيى لُـْبــَنى)أ ــــــلم)ب  .                           أكــــَرَم ــ   .اتــقـــوا الظـــــ

ــذا ذاك في أمور كثيرةٍ  )ج   كــرم موسى عيسى )د  .ناقـــــَش هــ
  بسبب وجود قرينة وهي تاء التأنيث  )أ:(مفتاح اإلجابة
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  : تسكين آخر االسم المضافواحدة من الكلمات اآلتية يجب   27

  محامّي             )ب  لي                   ـــأه )أ

  زهـــــوي )د  قــلمي )ج

  ألنه اسم منقوص محامْي يَ   )ب:(مفتاح اإلجابة
  

  

  

  ب  4  ب  3  ب  2  أ  1

  ب  8  ج  7  أ  6  د  5

  أ  12  ب  11  ج  10  أ  9

  ب  16  ب  15  د  14  ج  13

  أ  20  د  19  ج  18  ب  17
  أ  24  د  23  ب  22  أ  21

      ب  27  أ  26  ج  25
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  مراجعة البالغة الفصل األول
  

 :المعنى البالغي الذي خرج إليه األمر في قول الشاعــر  - 1

  يُل أال اْنَجِل          ِبُصْبٍح وما اإلصباُح منَك بأْمثلِ َأال َأيها الّليُل الّطو        

 الــتّــعــجــيــز - الــتّــمني             د  - الدعـــاء          ج -ب    االلتماس        - أ

 :المعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام في قول الشاعــر  - 2

 َأْندي العاَلميَن ُبطوَن راِح   َأَلْسُتْم َخيَر َمْن َرِكَب الَمطايا           وَ 

 اإلنكار - الــتعجب              د  - التقرير          ج - النفي           ب  - أ

 :صيغة من الصيغ  اإلنشائية المخطوط تحتها ليست من ِصَيغ األمر  - 3

 .هـــّيا ننظف حديقة المنزل - ب        .         رتّــْب أغـــراضك جيدا  - أ

 ".َمَرًحا َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرضِ :" قال تعالى -د   .                 لضعفاءل إحسانا - ج       

 :من أساليب اإلنشاء غير الطلبي  - 4

 األمر - االستفهام              د - التمني         ج -التعجب          ب  - أ

 :الجملة الخبرية مما يأتي هي  - 5

  .ما أبَدَع إنشاَدَك الشْعرَ  -ب   .               ُشـــق طريَقـــَك بابتسامتــكَ   - أ
  .مكانة المرء بحسن أخالقه - د.                     َأهَكذا حّتى وال َمْرَحبا - ج

 :لة التي تضّمنت خبرا طلبيا هيمالج - 6

 .إّن الرسم التشكيلي وسيلة إبداع - ب.                  الرسم التشكيلي وسيلة إبداع  - أ

  .إّن الرسم التشكيلي َلوسيلة إبداع  - د.           يلة إبداعأال إّن الرسم التشكيلي وس - ج

  :البالغّي الذي خرج إليه األمر في قوله تعالى على لسان نوح، عليه الّسالمالمعنى   - 7
  : ، هو�ِد الظاِلِميَن ِإال َتَباًراُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت وََال َتزِ  َرب اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي َوِلَمن َدَخَل َبْيِتيَ       �
  االلتماس -د    التمني - ج      النصح واإلرشاد -ب    الدعاء)أ     

  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في قول الَخنساء في رثاء أخيها َصْخر - 8
  ي؟          فيا َلْهفي َعَلِيه وَلْهَف ُأّمي            َأُيْصِبُح في الضريِح وفيِه ُيْمس 
  التحسر -د    الّتقرير - ج    اإلنكار -ب    التشويق -أ 
ــــيّ  - 9 ــ   :المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في قول حاتم الّطائـــــ
  َأريني َجواًدا ماَت َهْزًال َلعلني          َأرى ما َتَرْيَن أو َبخيًال ُمخلدا 
  االلتماس. د     .   النصح واإلرشاد. ج          . الـتـعـجــيز. ب      .    الـــدعاء. أ
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  : جاء األمر بمعناه البالغي في جملة -10
  .}آَمُنوا َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما  النِبي َيا َأيَها الِذينَ  ِإن اللَه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلوَن َعَلى{ :قال تعالى. أ

  .اكتْب له تقريًرا عن إنجازات الّشِهر الحالّي في الشركة: فيهقال مدير ألحد موظ . ب

  . ِلُتَنظْم وقتَك، وْلَتستِفْد من كّل ثانية فيه: قال معّلم ألحد طلبته.  ج

  . الَتِزِم المخّطط في تنفيذ المشروع: قال صاحب المشروع للمهندس المنفذ. د

  :جاء االستفهام بمعناه الحقيقي في جملة -11

  كيف َأِصُل إلى الُمدرج الّرومانّي في عّمان؟ : سأَل أحد السّياح مواطًنا أردنًيا. أ

  َمتى َيبُلُغ الُبْنياُن َيوًما تماَمه       إذا ُكنَت َتْبنيِه وَغيُرَك َيهِدُم؟  : قال صالح بن عبد الُقّدوس. ب

  َأَلْم ُأحذْرَك من الـــتّــأّخر عن العمل؟. ج

ُر بها مهارتَك في ُلْعبة الّشْطَرْنج؟هل أْدل ) د َك على طريقٍة ُتطو  

  :هو.علم ُتعرف به أحوال اللفظ العربّي التي بها ُيطاِبق ُمقتضى الحال) 12
  علم اللغة )علم المعاني        د) علم النحو          ج) علم الصرف              ب) أ

  :في قول المعري) تعب(داللة تقديم كلمة ) 13
  َتَعــــــــــــٌب كلهــــــــــــا الحيــــــــــــاُة فمــــــــــــا َأْعـــــــــــــ

  
ـــــــــي ازديـــــــــادِ    ـــــــــٍب ف ـــــــــُب إّال ِمـــــــــن راِغ   َج

  

  الرغبة في الحياة) د        المشاغل الكثيرة) للنظرة التشاؤمية          ج) ب              الفرح والسرور) أ
14�Eدَق أو َعَدم الّصدق، هو ما َيحتِمل مضموُنه الص:  
  الخبر�)د               اإلنشاء   ) ج               علم المعاني) ب       الشك             ) �

  .تفيد الّتجدد والحدوث في زمن معّين، وقد تفيد الّتجدد واالستمرار) 15
  شبه الجملة�)الجملة الفعلية             د) ج            م المعانيو عل) بالجملة االسمية                    ) �

16�Eتفيد الثّبوتتي الجملة ال�K���W� �
  شبه الجملة�)الجملة الفعلية             د) ج            علوم المعاني) بالجملة االسمية                    ) �

  :معنى) الِحفاظ على البيئة مسؤولّيُة كل فردٍ (تفيد جملة ) 17

              التجدد) بالثبوت                    ) �
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  :معنى) حّققت المرأُة األردنّية على مدى األعوام القليلة الماضية حضوًرا متمّيًزا في الَمحافل الدولّية (تفيد جملة) 18

              التجدد) بالثبوت                    ) �
  : معنى) مكانُة المرء بُحْسن أخالقه(تفيد جملة) 19

              التجدد) بالثبوت                    ) �
  :معنى) يتحّقــُق الّنجاح بالعزيمة اإلصرار(تفيد جملة )20

              التجدد) بالثبوت                    ) �
  : معنى) يحتفُل األردنّيون بعيد االستقالل في الخامس والعشريَن من أّياَر من كل عام(تفيد جملة )21

              التجدد) بالثبوت                    ) � 
  }ق ــَو اْلَقَصُص اْلحَ ــِإن َهـَذا َلهُ {: تعالىضرب الخبر في قوله  )22

  إنكاري) طلبي             ج) ابتدائي           ب) أ
  ".والذي َنْفسي ِبَيِدِه، إنها َلتْعِدُل ثُـــلُــَث الــقــرآنِ : " في فْضل سورة اإلخالص �قال ضرب الخبر في ) 23

  إنكاري) طلبي             ج) ب ابتدائي          ) أ
  َعلى هواَك اَجَتمْعنا أيها الَوَطُن          فأنَت خاِفُقنا والّروُح والَبَدنُ  :قول الشاعر ضرب الخبر في) 24

  إنكاري) طلبي             ج) ابتدائي           ب) أ   
  واُح فيِه       أَحب إلي ِمن َقصٍر ُمنيفِ َلَبيٌت َتْخفُق األرْ :  ضرب الخبر في قول ميسون بنت َبْحَدل) 25

  إنكاري) طلبي             ج) ابتدائي           ب) أ
  األردن وطُن حرّيٍة وٕابداع: ضرب الخبر في جملة) 26

  إنكاري) طلبي             ج) ابتدائي           ب) أ
  

دق أو َعَدمه، هو) 27 الكالُم الذي ال يحتمِل مضمونه الص :  

  الخبر�)اإلنشاء                  د) ج               علم المعاني) بالشك                    ) �
  هو الذي يستدعي مطلوًبا غير حاصل وقت الّطلب) 28

  الخبر�)اإلنشاء                  د) جاإلنشاء غير الطلبي      ) ب          اإلنشاء الطلبي) � 
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  مطلوًبا غير حاصل وقت الّطلب هو ما ال  يستدعي) 29
  الخبر�)اإلنشاء                  د) ج   اإلنشاء غير الطلبي    ) باإلنشاء الطلبي          ) �

  : اإلنشاء الطلبي عتبر من أساليبواحد من األساليب آلتية ال ي) 30

  التعجب ) د           االستفهام     )ج              الّنهي      ) ب          األمر         ) أ

  :من أساليب اإلنشاء غير الطلبي) 31

  التعجب ) د           االستفهام     )ج               الّنهي        ) ب    األمر              ) أ

  :في واسم األسلوب نوع الجملة المخطوط تحتها) 32

  ــٍق زاٍك وِمن َعــــْزٍم َشـــديــــــــدِ في ما فيَك ِمْن            ُخــلُـــ ال ُيحيُط الشْعرُ  

 نفي خبرية) ج         إنشائية نهي) ب          إنشائية نفي      ) أ

  : في واسم األسلوب نوع الجملة المخطوط تحتها) 33

  ". َأنُفَسكم إْن أحَسَن الّناُس َأْحَسنا وٕاْن َظَلموا َظلْمنا، ولِكْن وطنوا: تقولونَ ال َتكونوا إمَعًة : " �قال 

 خبرية) جإنشائية نهي         ) ب          إنشائية نفي     ) أ

  .شارك زمالءك أفراحهم وأتراحهم: َيا ُبَني  . : األسلوب اإلنشائي المخطوط تحته في )34

  استفهام) نهي             د) أمر                ج) نداء                  ب) أ

  . ال َتْحَسِب الَمْجَد َتْمًرا :طوط تحته فياألسلوب اإلنشائي المخ) 35

  استفهام) نهي             د) أمر                ج) نداء                  ب) أ

  ؟َأهَكذا حّتى وال َمْرَحبا: األسلوب اإلنشائي المخطوط تحته في) 36

  ستفهاما) نهي             د) أمر                ج) نداء                  ب) أ

  !ما أبَدَع إنشاَدَك الشْعرَ : تعتبر جملة ) 37

  خبرية ) إنشاء غير طلبي                  ج) إنشاء طلبي                  ب) أ
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  }َرب اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي { : المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في) 38

  الـتـعـجــيز.  د         .   النصح واإلرشاد. ج        .   نيالتم. ب           .  الـــدعاء. أ

  المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في) 39

َعــن َمــداِرِك واْخمـــدي   ُكفـــيَفيــا َشــْمُس 
    

()ويا ُشـْهُب ُغـوري فـي َديـاجيِر آجـالِ   
  

   
  الـتـعـجــيز.  د         .  النصح واإلرشاد. ج          . التمني. ب          .  الـــدعاء. أ

  المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في) 40

  إذا كْنَت في حاجٍة ُمرِســـــــــًال       َفَأرِســـــــــــْل َحكيًما وال ُتوِصــــهِ  

  الـتـعـجــيز.  د.       النصح واإلرشاد. ج     .     التمني. ب         . الـــدعاء. أ

  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في) 41

  َأريني َجواًدا ماَت َهْزًال َلعلني      َأرى ما َتَرْيَن أو َبخيًال ُمخلدا

  الـتـعـجــيز.  د.       النصح واإلرشاد. ج       .   التمني. ب        .   الـــدعاء. أ

  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه األمر في) 42

وا َمقــــــــــــاَل القــــــــــــاِئليَن َجهالــــــــــــًة    َفــــــــــــَدعُ 
    

  هــــــــــــــــــــــذا ِعراقــــــــــــــــــــــي وذاَك شــــــــــــــــــــــآمي  
  

  الـتـعـجــيز.  د.       النصح واإلرشاد. ج     .    االلتماس. ب       .    الـــدعاء. أ

ْحَسانُ  َهْل َجَزاء{  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في) 43 ْحَساِن ِإال اْإلِ   } اْإلِ

  اإلنكار. د              . التعجب.ج              . النفي. ب        .  يقالتشو . أ

  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في )44

ُعيــــــــــــوبي ِإْن ســــــــــــأْلَت بهــــــــــــا َكثيــــــــــــٌر          
    

ـــــــــــــُه عُيـــــــــــــوُب؟   ـــــــــــــاِس لـــــــــــــيَس ل   وأي الّن
  

  اإلنكار. د         .   التعجب.ج           . النفي. ب       .    التشويق. أ
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  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في )45

ِإلــــــــــى اِهللا َأْشــــــــــكو ِبالَمدينــــــــــِة حاَجــــــــــًة          
    

ــــــــــــَف َيْلتِقيــــــــــــاِن؟   ــــــــــــرى َكي ــــــــــــاِم ُأْخ   وبالّش
  ج 

  

  اإلنكار. د         .    التعجب.ج           . النفي. ب       .   التشويق. أ

  َأفــــي ِمثْـــِل هــــذا الــــزماِن ُتَصـــدُق ِظــــلــــــــــَك؟ :خرج إليه االستفهام فيالمعنى البالغّي الذي  )46

  اإلنكار. د          .   التعجب.ج         .   النفي. ب       .   التشويق. أ

  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في )47

  : قالت الَخنساء في رثاء أخيها َصْخر

فيــــــــــا َلْهفــــــــــي َعَلِيــــــــــه وَلْهــــــــــَف ُأّمــــــــــي           
    

ــــــِه ُيْمســــــي؟   ــــــريِح وفي ــــــي الض   َأُيْصــــــِبُح ف
  

  

  اإلنكار. د        .   التحسر.ج           .   النفي. ب        .  التشويق. أ

  ِإلى الَجْوِر ال َأْنقاُد واإللُف جائُر؟          َأَلْم َتْعَلمي َأّني إذا اإلْلُف قاَدني  :المعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام في )48

  التقرير. د         .  التعجب.ج         .  النفي. ب       .   التشويق. أ
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  الفصل األول القضايا األدبيةمراجعة 
  

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )1
ـــــــــــــــــــــــــَوال ُيفاِرُق فيها الَقْلَب َســــــــــــــ    اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــذ َنْعمـــــــــــــــــــــْلت ـفي َأْرِض َأْنَدُلٍس تَ  ــّراءُ ــ   ـ

  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ
 مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 2

ـــــــــَوقَ    بُ ــــــــــَتْعَبُق ِمْسًكا طُلوُعها َعجَ     ــــــــــٌة ـــــــــــْد َبَدْت ِلْلَبهاِر َأْلوَيــــــ

  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               على نحو عامة وْصف البيئة األندلسيّ  )أ
  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 3

  ــــــــراــــــــــلماِء فيِه َزئيـــَتَرَكْت َخريَر ا    َوَضراِغٍم َسَكَنْت َعريَن ِرئاَســـٍة 
  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ

  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  :اآلتيالمظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر ) 4

ــَوَأْرَعَن َطّماِح الذْؤابِة بـــــــــ ــ ــ ــ   ـــــــاِرِب ــُيطاِوُل َأْعناَن السماِء ِبغـــــــ    خٍ ـاذِ ــــــــــــ

  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ
  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  .من الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة تواحدة من اآلتي ليس) 5

  . يبتعد عن األلفاظ الغريبة) ب                                 .شخيصــالتّ  يستخدمُ ) أ

  .اظه إلى الحزنتميل ألف )د.                    يتصف بدقة التصوير وجماله) ج
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  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 6
ـــــــــالَبْحُر َأْعَظُم ِمّما َأْنَت َتْحَسبُ   ــ ــ ــ   َمْن َلْم َيَر الَبْحَر َيْوًما ما َرأى َعَجبا  ُه ـ
  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ

  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتف المائيّ وص )ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 7
ـــــ  ــ ُكــ ــ          ــــــمُ ــــــــــــــــــــيا َأْهَل َأْنَدُلٍس هللا در ــــارُ ـــــــــــــــــــــــماٌء َوِظل َوَأْشجاٌر وَأْنهـــــــــ ــ   ـــ
  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ

  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  :تيالمظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآل) 8
ـــــــَعَلى ُبُسٍط َخز َوالَبهــــــــــــاُر َدراهِ             َعلى َنْرِجٍس ِمْثَل الدنانير ُبّدَدتْ  ــ ــ ــ ــ   مُ ـــ

  وصف الحدائق والرياض والزهور )ب               ة على نحو عاموْصف البيئة األندلسيّ  )أ
  مناجاة الطبيعة وبّث الهموم والمشاعر إليها) د                                   اتوصف المائيّ  )ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )9
ـــــــــــدا يا داُر  ــ   اُر ـــــــــــــِك الِبلى َوالنّ ــَوَمحا َمحاِسنَ      عاَثْت ِبساَحِتِك الِعـ

  .المدن وحاضرهاالموازنة بين ماضي ) ب.       تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار  ) أ
   .االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم) د.                           ذْكر أسباب الهزيمة  ) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 10
ــــ ــ ــ ـــاِد ــــــــــَتْبكي السماُء ِبُمزٍن راِئٍح غـ ــ ـــــــــــ  ــ   (ـــــادِ َعلى الَبهاليِل ِمْن َأْبناِء َعّب

  .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها) ب.       تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار  ) أ
  . االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم) د.                           ذْكر أسباب الهزيمة  ) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 11
ــــ ـــدلٍس َأرى الُملوَك َأَصاَبْتُهْم بَأنـ ــ   َدواِئُر الّسوِء ال تُبقي وال تَـــــــــــــذر   ــــــــــــ

  .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها) ب.       تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار  ) أ
  .االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم) د.                           ذْكر أسباب الهزيمة  ) ج

  :يمثله بيت الشعر اآلتي المظهر األدبي الذي) 12
ـــــــــــــَأْدِرْك ِبَخْيِلَك َخْيِل اهللا َأْنَدُلســــــــــــــ ــ  ِإن السبيَل إلى َمْنجاِتها َدَرســـــــــا    ــــــا ــــــــ

  .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها) ب.       تصوير ما حّل بالمدن من خراب ودمار  ) أ
  . االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم) د                          . ذْكر أسباب الهزيمة  ) ج



  ��� ط���ح. د: ��ــ�ــف ا�ـدوا�ـر ����ل ا�ول                                           إ�داد                                                �	�� ط�ــوح

 33                                                                                                              )                       0790610750( وا�س أب 

 

  :القضية األدبية التي يمثلها بيت الشعر اآلتي )13
ـــِلُكل َشْيٍء إذا ما َتم ُنْقصـ  ـــــ  ـانُ ـــَفال ُيَغر ِبطيِب الَعْيِش إْنســــ  ـــاُن    ــــــــ
   .اء المدن والممالكـــشعر رث) ب           .                شعر وصف الطبيعة) أ

  . ر االجتماعيــــوالشع) د.                                 رأةــــر المــــشع) ج
 : شعر رثاء المدن والممالكواحدة من اآلتي ال تعتبر من السمات الفنية ل )14

 ة زعة الدينيّ لنّ تغلب عليه ا) ب                        يتصف بحرارة العاطفة) أ

  يتصف بضعف العاطفة) د.     يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )15

َورِ   ـــــــِر   ـــــــــــالدْهُر َيْفَجُع َبْعَد الَعْيِن ِباَألثـ  َفما الُبكاُء َعلى على األْشباِح َوالص 

  .الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها) ب.       بالمدن من خراب ودمارتصوير ما حّل   ) أ
  االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم) د.                           ذْكر أسباب الهزيمة) ب   

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )16

ـــــفونَ ُغّضي جُ     ْل يا َربَة الَكَرِم  ــيا َرّبَة الُحْسِن بَ   َلميــِك َعّما َخطُه قَ ـ
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــــفــــال) ج          فـ   الرثاء) د              رــــــــــــخـ
  :الذي يمثله بيت الشعر اآلتي الغرض الشعري )17

ــــَوقانا َلْفَحَة الرْمضــــ   َسقاُه ُمَضاَعُف اْلغْيِث الَعميمِ      واٍد  ــــــــاءِ ــ
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــــفــــال) ج          فـ   الرثاء) د               رــــــــــــخـ
  :الذي يمثله بيت الشعر اآلتي الغرض الشعري )18

ــــَفعَ     ِء ِهَي الشْمُس َمْسَكُنها في السما ـــز الفُ ـ   ؤاَد َعزاًء َجميـــــًال ـ
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــال) ج            فـ  الرثاء) د                 رــــــــــــخـــــفــ
  :الذي يمثله بيت الشعر اآلتي الغرض الشعري )19

ــ اْبَن الِهشاَمْيِن َخْيرَ   ـــــــــالّناِس َمْأثَــــ ــــــــــَوَخْيَر ُمْنَتَجٍع َيْوًما ِلـــــــ  ــــَرًة     ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــُرّوادِ ــ ــ  ــــــ
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــــفــــال) ج            فـ  ثاءالر ) د              رــــــــــــخـ
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  :الغرض الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 20

  تيها َوأْمشي ِمْشيتي وأتيهُ       ُح ِللَمعالي  أنا واهللا َأْصلُ     

ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــال) ج            فـ  الرثاء) د              رــــــــــــخـــــفــ
  :ض الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتيالغر ) 21

َعـــــــةٌ  إّني إَلْيَك أبا العاصي ُمَوج     يمُ َأبا الُحَسْيِن ّسَقْتُه الواِكُف الد  
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــال) ج            فـ   الرثاء) د              رــــــــــــخـــــفــ
  :الغرض الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 22

  يـــــــــــــــِر ــَتخَ ـــَلْم َتْهَو جاِرَيتي َوَلْم تَ   لو ُكْنَت تُْنِصُف في الَهوى ما َبْيننا 
ــــــــــال) ب        دح ــــــــــــمــــــــال  ) أ ـــــــــــوصــ ــال) ج            فـ  الرثاء) د              رــــــــــــخـــــفــ
  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 23

ــــ ــــ ــ ــَوعاَد إْحسانُ     ــةً ــــــيا َلْيَلَة العيِد ُعْدِت ثاِنَي ــــــــــــِك الذي َأْذكُ ــ ــ   ـــْر ــــ
 في األندلس مناسباتهميين مشاركة المسيح) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

 لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 24

  َتروُق الضحى ِمْنُه َوَتْندى اَألصاِئُل     هنيًئا َلَك العيُد الذي ِبَك َأْصبَحتْ 
 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     ر عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراحتصوي) أ

 لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 25

  ـــــوابِ ــــــــــِبأْنَدُلٍس َفذاَك ِمَن الص     ُحْزنٍ  إذا كاَن الَبياُض ِلباَس 
 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

  لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج
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  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 26

ــــــــــــَغداَة َبكى المُ     د اْسَتْبَشــرا ــــــَأرى الـِمْهَرجاَن قَ  ــ  ْزُن واْسَتْعــــــَبرا ــ
 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

 لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      ن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهموصف المه) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي)27

ــــَأّما الِوراَقُة َفْهَي َأْنكَ  ــ ــ ــ ــــانُ ـــــــــَأْوراُقها َوِثماُرها الِحْرمـــــ     ُد ِحْرَفٍة  ــــ  ــ
 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     ندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراحتصوير عادات األ) أ

  لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 28

 االــــــــــَكما َوِسَع الَجالَلَة َوالَكم    ا  َوِللّزاهي الَكماُل َسًنا َوُحْسنً 
 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

  لقصور كاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :اآلتي ليست من الخصائص الفنية للشعر االجتماعيواحدة من ) 29 

 يوظف اللغة السهلة) ب     جاء في معظمه على شكل مقطوعات شعرية صغيرة) أ

  ظ الجزلةايوظف األلف) د                            ةيميل إلى المعاني البسيط) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 30

  ُقْلُت الِحجاَمُة َأْعلى ِعْنَد أْقوامِ       َأْعلى ُخطٍة ُرِفَعتْ قالوا الِكتابُة  

 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

  صور لقكاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج
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  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 31

ــــــــــــــــِنَك واِفُد ُأْنٍس َســــِلُيهْ  ـــــــــــــــــَرقْ     ـرى   ـ   َفَسّرى َوَفْصُل ُسروٍر َطـ

 همفي األندلس مناسباتمشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

  لقصوركاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 32

ــــــقُ     ُبْشرى ِبَيْوِم  الِمْهَرجاِن َفإنـــــــــهُ     َيْوٌم َعَلْيِه ِمَن اْحِتفاِئَك َرْوَنـ

 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     ندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراحتصوير عادات األ) أ

  لقصوركاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

  :المظهر األدبي الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 33

ـــَذم ُكل َقْصٍر َبْعَد الدَمْشِق يُ     فيِه طاَب الَجنى َوفاَح الِمَشــــــم     ــ

 في األندلس مناسباتهممشاركة المسيحيين ) ب     تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح) أ

  لقصوركاوصف مظاهر التطور العمراني ) د      وصف المهن التي يعمل بها الناس وتصوير معاناتهم) ج

: قراءته، وشرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي رسائل أدبية، تتنوع أهدافها بين الترفيه عن النفس بما تلذّ مجموعة ) 34

  : هي

  .ةــــيّ ــفـــيـألــتــة الـــــل األدبيّ ـــــالرسائ ) ب                         فالّ لفة واألُ في األُ  الحمامةِ  وقُ ـــطَ   ) أ
  قصة حّي بن يقظان) د                                              وابعوابع والزّ التّ  )ج

ف له رسالة في صفة الُحّب ْرَية، يسأله أن يصنّ ـــإليه من مدينة ألمِ  بعثَ  بها ابن حزم على سائلٍ  هي رسالة ردّ  )35
 .ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وما يقع منه على سبيل الحقيقة

  .ةــــيّ ــفـــيـألــتــة الـــــل األدبيّ ـــــالرسائ ) ب                         فالّ واألُ  لفةفي األُ  الحمامةِ  وقُ ـــطَ )   أ

  قصة حّي بن يقظان) د                                              وابعوابع والزّ التّ  )ج
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  :، هو)وابعوابع والزّ التّ (صاحب  )36

  ابن خفاجة) شهيد          دابن ) ج           ابن طفيل      ) ب             حزم ابن ) أ

 :، هو)فالّ لفة واألُ في األُ  الحمامةِ  وقُ طَ (صاحب ) 37

  ابن خفاجة) ابن شهيد          د) ابن طفيل                 ج) ابن حزم              ب) أ

  :، هو)حّي بن يقظان(صاحب قصة) 38

  ابن خفاجة) ابن شهيد          د) ج           ابن طفيل      ) ابن حزم              ب) أ

  :ي، همن الشياطين –في ما عداه  –، واتخذ كل أبطالها عالم الجنّ مسرح  رسالته فيها الكاتب جعل الرسالة التي) 39
  .ألف ليلة وليلة ) ب                         فالّ لفة واألُ في األُ  الحمامةِ  وقُ ـــطَ )   أ

  قصة حّي بن يقظان) د                                              وابعوابع والزّ التّ  )ج
فقام  ه قدرته على الكتابةئلم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد، فأراد أن يثبت لنظرا كان سبب تأليفها أن كاتبها) 40

  :بتأليف
  .ألف ليلة وليلة ) ب                         فالّ لفة واألُ في األُ  الحمامةِ  وقُ ـــطَ )   أ

  قصة حّي بن يقظان) د                                              وابعوابع والزّ التّ  )ج
  .ه في الكون والوجودفكره وفلسفته وآراء أراد أن يعرض من خالل قصته) 41
  .وليلةألف ليلة  ) ب                         فالّ لفة واألُ في األُ  الحمامةِ  وقُ ـــطَ 

  قصة حّي بن يقظان) د                                          وابعوابع والزّ التّ  )ج
  : المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 42

ـــــــــــَمَزْجنا ِدماًء ِبالدموِع السواِجـ ـــــصَ َفَلْم َيْبَق ِمّنا َعرْ     ــمِ ـ  ــــــــمِ ــــــٌة ِللَمراِح
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.    تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين )أ

 .لفتوحات والسيما فتح بيت المقدستسجيل االنتصارات، والتهنئة با) ج
  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 43

ــــــــــَأَعْيَني ال تَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــراِت ْرَقْي ِمَن الَعَبـ ــ ــ  راتِ ــــــــِصلي في الُبكا اآلصاَل ِبالُبكُ     ـ
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ

 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
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  :يمثله بيت الشعر اآلتي المضمون الشعري الذي) 44

ـــــــُب ــــــــــــــــهذي الَعزاِئُم ال ما َتدعي الُقُضـــ ــ ــ ــ ــ    ــ ــ  ــــــبُ ــــــــَوذي الَمكاِرُم، ال ما قالِت الُكتُـ
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ

  .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
 

  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 45

ــوُن الـُمْؤِمنين    ا   ـــــــــــنـيـبـَجَلْت َعَزماُتَك الَفْتَح الـمُ  ــ ــ ــ ــ  اــــــــــــــــَفَقْد َقرْت ُعيــ
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           دي الصليبينتصوير سقوط بيت المقدس بأي) أ

 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 46

ـــــــــــــــرُ ــــــــــــــــتَ ــنْ ــهذا الذي كاَنِت اآلماُل تَ  ــ ــــــَذرواــــــــــــــــَفْليوِف ِهللا أقْ     ِظ  واٌم بما َنــــــــــــ
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ

 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
  :ثله بيت الشعر اآلتيالمضمون الشعري الذي يم) 47

ـــَلَبتْ   ُرْؤياُه في النْوِم َالْسَتْحَيْت ِمَن الّطَلِب       هذا الذي كاَنِت اآلماُل َلْو طَـ
 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ

 .السيما فتح بيت المقدستسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات و ) ج
  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 48

 َفما ُوقوُفَك َواَألْحباُب َقْد ساروا    ارُ ـــــــــــــِلساِئِل الدْمِع َعْن َبْغداَد ِإْخـــــــــــــب
 . تسجيل االنتصارات) ب            .          تصوير سقوط المدن) أ

  :عري الذي يمثله بيت الشعر اآلتيالمضمون الش) 49

 في َمغانيِك يا ِعماَد الِبــــــالِد     َأْحَسَن اهللا يا ِدَمْشُق َعــــــزاِك 
  . تسجيل االنتصارات) ب.                      تصوير سقوط المدن) أ
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  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 50

 َواْسَتَجد اإلْسالُم َبْعَد ُدحوِضهْ     ًعاـــــــــَهَلَك  الُكْفُر في الشآم َجمي
 تسجيل االنتصارات) ب.                      تصوير سقوط المدن) أ

  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 51

 ـهاــــــــــــَوَلقيَتها َفَأَخْذَت َفل ُجيوِشــــــــــ  ُرْعَت الِعدى َفَضِمْنَت َشل ُعروشها
  تسجيل االنتصارات) ب.                      تصوير سقوط المدن) أ

  واحدة من اآلتي ال تعتبر من الخصائص الفنية لشعر الجهاد ) 52

 يكثر من استخدام الفنون البديعية ) ب                            يتصف بالواقعية) أ

 استخدام الفنون البديعية  ال يلجأ إلى )د          يتميز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر) ج

  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )53

ـــرُ     َوللّناس ِبالَمِلِك الّناصر الّصــــالح ــ ــٌر َوَخْي   َصـــــالٌح َوَنْصــ

 . مقدسلدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت الا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ
 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج

  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي )54

  َفاْفَتر َمْبِسُمُه َواْهَتز ِعْطفاهُ     َفْتٌح َأعاَد َعلى اإلْسالِم َبْهَجَتُه 

 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبين) أ
 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
  

  :المضمون الشعري الذي يمثله بيت الشعر اآلتي) 55

  انِ ـــــَحفْت ِبِهن َطواِرُق الَحَدث    اــَلْهفي َعلى ِتْلَك اْلُبروِج َوُحْسنِـــــه

 . لدعوة إلى تحرير المدن والسيما بيت المقدسا) ب.           وط بيت المقدستصوير سق) أ
 .تسجيل االنتصارات، والتهنئة بالفتوحات والسيما فتح بيت المقدس) ج
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  :يعد من أشهر الشعراء الذين نظموا في المدائح النبوية، هو) 56

ْرَصريا )ب                                   البن سيد الناس اليعمري )أ لص  

  البوصيري )د                                     البن عربشاه الدمشقي) ج

  )معارج األنوار في سيرة النبي المختارة:(مؤلف ديوان )57

ْرَصري )ب                البن سيد الناس اليعمري )أ للص     

     لدنيسريالبن العطار ا )د                           للصْرَصري) ج

    ) بشرى اللبيب بذكري الحبيب:( مؤلف ديوان) 58

ْرَصري )أ البن العطار الدنيسري )ب                    للص  

    البن نباتة المصري) د       البن سيد الناس اليعمري )ج

    ) معارج األنوار في سيرة النبي المختارة:(مؤلف ديوان) 59

  البن العطار الدنيسري )ب                البن سيد الناس اليعمري )أ

ْرَصري )د                     البن نباتة المصري) ج للص     

  ) منتخب الهدية في المدائح النبوية:( مؤلف ديوان) 60

ْرَصري )أ  البن نباتة المصري )ب                     للص  

     عمريالبن سيد الناس الي )د        البن العطار الدنيسري)  ج

  ) فرائد األشعار في مدح النبي المختار:( مؤلف ديوان) 61 

  البن نباتة المصري)  ب                    البن العطار الدنيسري )أ 

    البن سيد الناس اليعمري) د                            للصْرَصري )ج
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   ) شفاء الكليم بمدح النبي الكريم:( مؤلف ديوان) 62

ْرَصري )ب                    بن العطار الدنيسريال )أ للص  

    البن عربشاه الدمشقي) د                     البن نباتة المصري) ج

  : باسم) للبوصيري( عرفت قصيدة البردة) 63

 معارج األنوار في سيرة النبي المختارة) ب             ريةالكواكب الدّرية في مدح خير البَ ) أ

  شفاء الكليم بمدح النبي الكريم) د                   رى اللبيب بذكري الحبيببش) ج

  : مضمون بيت الشعر اآلتي) 64
َتُه اَألْخباُر ِإْذ َنَطـــــــَقْت   ْت ُنُبوــــــــُه َتْوراٌة َوإِْنجيــــــ    َبث ــ ــَفَحدَثْت َعْن  ــــــــــــــــلُ ــــــــ

   .منه الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منزلة الرسول) ب.       سيادته وقيادته للعرب والعجمتغنى بصفاته و ال) أ

  .غزواته وفضيلة جده عبد المطلب واوذكر ) د    .حادثة اإلسراء والمعراج ال سيماوصف الشعراء معجزاته، ) ج

  :مضمون بيت الشعر اآلتي) 65
ْلطـ       ــــــانِ ُسْبحاَن ذي الَجَبروِت َوالُبرهـــــــ َوالَمَلكوِت َوالس ــــَوالِعز ــ ــ ــ  ـــــــانِ ـ

  .منه الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منزلة الرسول) ب.   فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم) أ

 .ضيلة جده عبد المطلبغزواته وف واوذكر ) د    .حادثة اإلسراء والمعراج ال سيماوصف الشعراء معجزاته، ) ج  

  :مضمون بيت الشعر اآلتي) 66
ــــــيا َأْشَرَف الَخْلِق إال أْشَرَف ال    ما كاَن َيْرضى َلَك الرْحمُن َمْنِزَلًة  ــ تَـ ـبِ ـــــــــــــر 

  .نهم الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منزلة الرسول) ب.   فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم  ) أ
  .غزواته وفضيلة جده عبد المطلب واوذكر ) د    .حادثة اإلسراء والمعراج ال سيماوصف الشعراء معجزاته، ) ج  

  :مضمون بيت الشعر اآلتي) 67
 ُد الَكْوَنْيِن َوالثٌد َسيْيِن ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجمِ ــِن َوالَفريق    ـــــــــــــــــــــــــْيـــــلـَ قـُمَحم 

  .منه الرفيعة، والتوسل إليه وطلب الشفاعة منزلة الرسول) ب.   يتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجمف  ) أ
 .غزواته وفضيلة جده عبد المطلب واوذكر ) د    .حادثة اإلسراء والمعراج ال سيماوصف الشعراء معجزاته، ) ج  
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  :، هو)ات األسفارـــاقــــبار عن اتفــرة باألخـــذكــت(صاحب يوميات) 68

  ابن سفر الميني )د       البغدادي) ابن بطوطة           ج) ب               ابن جبير )أ

  )رائب األمصار وعجائب األسفارــار في غــظ ـــنـ ال ةُ ـفـَ حْ ــتُ (صاحب كتاب) 69

  فر المينيابن س) البغدادي       د) ابن بطوطة           ج) ب               ابن جبير )أ

  »خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر العصر« صاحب كتاب) 70

  عالء الدين بن غانم) د   محيي الدين بن عبد الظاهر) ج   العماد األصفهاني) ب         القاضي الفاضل)أ

 :هو) أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني(واحد من األلقاب اآلتية ال يعتبر من ألقاب  ) 71

  عماد الدين) د                 القاضي الفاضل)ج         مجير الدين) ب          الدين محيي )أ

   .»تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور« ، و »الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر « صاحب مؤلفي) 72
    العماد األصفهاني) د            عالء الدين بن غانم) جمحيي الدين بن عبد الظاهر ) ب  لقاضي الفاضل ) أ

  :،هو) اتــيَ ــفَ وَ ــالوافي بال(صاحب موسوعة  )73
  جمال الّدين الوطواط )د          صالح الدين الصفدي) ج      لقشنديــأبي العباس الق )ب            الذهبي )أ

  :هو) رر النقائص الفاضحةــــرر الخصائص الواضحة وعُ ـــغُ (صاحب موسوعة ) 74
  جمال الّدين الوطواط )د      لقشنديــأبي العباس الق)   ج         جمال الّدين الوطواط) ب           الذهبي) أ

  :هو )نهاية األرب في فنون األدب(صاحب موسوعة ) 75
  ّدين الحلّبيلبدر ال )د           الذهبي) ج          لقشنديــأبي العباس الق) ب            شهاب الّدين النويري )أ

  :هو) مسالك األبصار في ممالك األمصار(صاحب موسوعة ) 76
           لقشنديــأبي العباس الق )د        جمال الّدين الوطواط )ج      العمري اهللا ابن فضل )ب           الذهبي) أ

  :هو) سير أعالم النبالء(صاحب موسوعة ) 77
  جمال الّدين الوطواط )د              لذهبيا) ج         ل الّدين الوطواطجما) ب      لقشنديــأبي العباس الق) أ

  :هو) صبح األعشى في صناعة اإلنشا(صاحب موسوعة ) 78
  الذهبي )د             لقشنديــأبي العباس الق) ج     لقشنديــأبي العباس الق )ب      جمال الّدين الوطواط)  أ

با(صاحب موسوعة ) 79 هو)نسيم الص ،:  
  الذهبي )د          جمال الّدين الوطواط )ج         لقشنديــأبي العباس الق) ب           بدر الّدين الحلّبي) أ
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  ج  20  أ  19  ج  18  ب  17

  أ  24  أ  23  ج  22  أ  21
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  الـــنـــقـــــد األدبــــــــــــــــــي
  : نقدا منهجًيالقد أصبح النقد في العصر العباسي : معنى العبارة المخطوط تحتها ) 1
  .أي له قواعده وأصوله العلمية التي ُيقاس بها) سير على نهج خاص به                بي )أ

  .انتهج مبدأ القدماء في النقد )د      ليس له قواعد وضوابط محددة    ) ج
  " َطبقات فحول الشعراء"  :مؤلف كتاب) 2
  الجاحظ           )د          البن سّالم الُجَمحيّ ) ج    قدامة بن جعفر        )ب          ابن َطباَطبا )أ

  "البيان والتّبيين" :مؤلف كتاب) 3
  قدامة بن جعفر                 )د            عبد القاهر الجرجانيّ  )ج                 الجاحظ )ب         ابن َطباَطبا) أ
  
  "الّشعر والشعراء"  :مؤلف كتاب) 4
  ابن قتيبة )د         قدامة بن جعفر     ) ج     عبد القاهر الجرجانيّ  )ب         ابن َطباَطبا) أ
  
  "ِعيار الشعر"  :مؤلف كتاب) 5
  البن َطباَطبا )د               عبد القاهر الجرجانيّ ) ج قدامة بن جعفر        )ب         ابن َطباَطبا) أ
  
  "َنْقد الّشعر"  :مؤلف كتاب) 6
  الجاحظ           )د          عبد القاهر الجرجانيّ  )ج           قدامة بن جعفر )ب         ابن َطباَطبا) أ
  
  "ام والُبحترّي المواَزنة بين أبي تمّ "  :مؤلف كتاب )7
  اآلِمديّ  )د      قدامة بن جعفر      ) ج        عبد القاهر الجرجانيّ ) ب  قدامة بن جعفر      )أ
  
  والُعْمدَة في صناعة الشعر وَنْقده :مؤلف كتاب) 8
  ة بن جعفر                قدام )د                  ابن َرشيق الَقْيرواني )ج           البن َطباَطبا )ب          الجاحظ)أ
  
  "دالئل اإلعجاز"  :مؤلف كتاب) 9
  عبد القاهر الجرجانيّ  )د          قدامة بن جعفر ) ج      عبد القاهر الجرجانيّ  )ب         البن َطباَطبا) أ
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  :قـدرَة الشاعــر الفنّية وتميَزه: تعـني) 10
  اللفظ والمعنى )د اللفظ والمعنى       )ج الطبع والصنعة  )ب      الفحولة الشعـرية )أ

  :من الوسائل للوصول إلى الفحولة الشعرية واحدة من اآلتي ال تعتبر ) 11
  ِحفُظ أشعار العرب وروايتها) أ

  َوْفـــــرة الــقــصائــــد الّطـــــوال )ب
  .اإللمام َبمناقب القبائل وَمثالبها ليضمَنها في ِشعره َبمْدِح أو ذمّ  )ج
  .امتالك ثروة لغوية واسعة تمكنه من َطْرق المعاني المختلفة )د

  ال تعتبر من المعايير التي ُيحَكم بها للشاعر بفحولته لدى النّقاد العباسيينواحدة من اآلتي  )12

ــــوال) د   تهاِحفُظ أشعار العرب ورواي) ج تــــعـــــدد األغــــــراض) جــــْودة الّشــــعــــــر       ب) أَ   ــــد الطّـ   َوْفـــــرة الــقــصائ

  :ال تعتبر من المقاييس التي وضعها النّقاد لَجودة الشعرواحدة من اآلتي ) 13

  تــــعـــــدد األغــــــراض) د ُحْسن التصوير والتشبيه      ) ج    السْبق إلى المعاني)ب    َجزالة اللفظ )أ 

  :لذي منع الشاعر الحادرة أن يحكم له بالفحولة الشعرية من اآلتي هوالمعيار النقدي ا) 14

  َوْفـــــرة الــقــصائــــد الّطـــــوال) ِحفُظ أشعار العرب وروايتها   د) تــــعـــــدد األغــــــراض    ج) جــــْودة الّشــــعــــــر       ب) أَ 

قه عليه في قدم النّقاد ُكَثير َعزة على َجميل) 15 ُبثينة لتفو .:  

  تــــعـــــدد األغــــــراض) ُحْسن التصوير والتشبيه       د) السْبق إلى المعاني    ج)َجزالة اللفظ    ب) أ

  .أدباء يتميزون بالتأّني المبّني على النظر العقليّ )16

  أدباء الصنعة) أدباء الطبع      ب) أ

 يبــالغون فــي مراجعــات نصوصــهم، إذ يبنــون النصــوص بُيْســر، وال يعتمــدون المراجعــات هــم مــن َيمِلكــون الموهبــة وال) 17
  . الدائمة وطول النظر في ما َينِظمون أو يؤلفون

  أدباء الصنعة) أدباء الطبع      ب) أ

  هم من َيِملكون الموهبة ويراجعون ما َنَظموا وألفوا من أجل االرتقاء ِبنتاجهم األدبي) 18

  أدباء الصنعة) الطبع      بأدباء ) أ
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  :هو" َتَخيِر األوقاَت وأنت قليُل الُهموم، ِصْفٌر من الُغموم: " الحافز األدبي في جملة) 19

 اإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ ) السعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة   ج) البواعث النْفسّية     ب) أ

 ".ُأْكِثُر لتمريِن الّلسان: إّنـــَك لُتْكِثُر، فقال: " الُخَطباءقيل ألحد : الحافز األدبي في جملة) 20

  اإلكثار من ممارسة التأليف األدبيّ ) السعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة   ج) البواعث النْفسّية     ب) أ

ونظرهم قبل أن يخرجوها هي القصائد التي كان الشعراء العرب ُيمضون عاًما كامًال في نظمها، ويقّلبون فيها رأيهم ) 21
  .إلى الناس

 السنويات) ج              الحوليات     ) ب         الت   المطوّ ) أ

  .أّن القيمة الجمالية والفنّية في النص َتكُمن في ألفاظه أكثَر من معانيه : الناقد الذي رأى) 22
  ابن قتيبة) لجاحظ    دا) ج       ابن َطباَطبا الَعَلويّ ) عبد القاهر الجرجاني      ب) أ

  : الناقد الذي تحدث عن اللفظ والمعنى مجتمَعيِن في الشعر، ووضَع لهما أربعة أقسام، هو) 23
  ابن قتيبة) الجاحظ    د) ج       ابن َطباَطبا الَعَلويّ ) عبد القاهر الجرجاني      ب) أ

وح والجسدالناقد الذي رأى الَعالقة بين اللفظ والمعنى على نحو ال )24 هو:  َعالقة بين الر:  
  ابن قتيبة) الجاحظ    د) ج       ابن َطباَطبا الَعَلويّ ) عبد القاهر الجرجاني      ب) أ

  : الناقد الذي سار على نهج ان طباطبا العلوي هو) 25
  ابن قتيبة) الجاحظ    د) ج       ابن رشيق) عبد القاهر الجرجاني      ب) أ

وح بالَجَسد؛ َيْضُعُف بَضْعفه، وَيقوى :" النقدية اآلتية قائل العبارة) 26 فُظ ِجسم وروُحه المعنى، وارتباُطه كارتباط الرالل
ِته بقو."  

         ابن رشيق) د      ابن قتيبة) الجاحظ    ج) ب         عبد القاهر الجرجاني ) أ
  ا يناسبها في الواقع، وعدَم التقُيد بمعايير العقل والمنطق،أجاز أصحاب هذا المبدأ عدَم مطابقة الصورة األدبية لم) 27

  أْعـــــــــَذُب الّشعـــــر َأْكـــــَذُبــــه) َأْعـــــــَذُب الّشعــــــــــر َأْصـــَدقُــــــــــه             ب) أ 

  : قول الُبحُترّي مادًحا الشْيب المبدأ النقدي في) 28

  َأْحَسُن حالًة         َيوَم الوغى ِمْن صاِرٍم َلْم ُيْصَقِل           والّصارُم الَمْصقوُل 

  أْعـــــــــَذُب الّشعـــــر َأْكـــــَذُبــــه) َأْعـــــــَذُب الّشعــــــــــر َأْصـــَدقُــــــــــه             ب) أ
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م فيهـا الشـاعُر الخيــاَل المقبـول القريـَب التنــاول مـن غيــر أْن تكـون الصـورة معبــرًة عـن تجِربـة شــعورية حقيقّيـة، وَيســتخد) 29
  الخروج على حدود المنطق، 

  أْعـــــــــَذُب الّشعـــــر َأْكـــــَذُبــــه) َأْعـــــــَذُب الّشعــــــــــر َأْصـــَدقُــــــــــه             ب) أ

  اُط الَخْيِل َوْسَط ُبيوِتهْم      َوَأِسنٌة ُزْرٌق ُيَخْلَن ُنجوًما                َقْوٌم ِرب  :قول َلْيلى األْخَيلية المبدأ النقدي في) 30

  أْعـــــــــَذُب الّشعـــــر َأْكـــــَذُبــــه) َأْعـــــــَذُب الّشعــــــــــر َأْصـــَدقُــــــــــه             ب) أ

  َكِبْرَت وِشْبَت، قلُت َلها    هذا ُغباُر وقائِع الدْهِر                   : قالتْ : قـول ابن المعــــتــــزّ المبدأ النقدي في ) 31

  أْعـــــــــَذُب الّشعـــــر َأْكـــــَذُبــــه) َأْعـــــــَذُب الّشعــــــــــر َأْصـــَدقُــــــــــه             ب) أ

  . ا بِصْبغة غالبة ُتمّيز ذلك الّنتاج من غيره في فترة معينة من الّزمانجملة من الخصائص التي َتصُبغ َنتاًجا أدبيا م) 32

  المذهب األدبي) د                التاريخ األدبي) ج          المدرسة األدبية) ب            العصر األدبي )أ

مـن الّشـعراء الـنْظم علـى َنْهـج الّشـعراء  الحركة الّشعرية العربّية اّلتي ظهرت في أوائل العصر الحديث، والتزَم فيها عدد) 33
  في عصور ازدهار الّشعر العربيّ 

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي            ب) أ

  :على" مدرسة اإلحياء والّنهضة" أطلق اسم) 34

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) السيكي       جالمذهب الك) المذهب الرمزي            ب) أ

  :واحدة من الخصائص الفنية اآلتية ليس من خصائص المذهب الكالسيكي) 35

 تلتزم القافية الواحدة) تحاكي القدماء في بناء القصيدة العربّية       ب) أ

َور الشعرّية من الطبيعة         ) ج الص فظ على سالمة األلفاظتحا) دَيستمد 

  .مذهب أدبّي ُأِطلق الِعنان للعاطفة والخيال، وصّبوا اهتمامهم على الحديث عن مشاعر اإلنسان الَفْرد وهمومه) 36

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي            ب) أ
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  :من شعراء مدرسة الديوان) 37

  َنسيب عَريضة وٕابراهيم ناجي) إيلّيا أبو ماضي،    د) ُجبران خليل ُجبران، ج) عّباس محمود العّقاد،      ب) أ

  :من شعراء المهجر) 38

  أحمد زكي أبو شادي) ُجبران خليل ُجبران،    د) عبد الّرحمن شكري  ج) إبراهيم عبد القادر المازنّي،    ب) أ

   :من شعراء جماعة أبولو) 39

  أحمد زكي أبو شادي) ُجبران خليل ُجبران،    د) عبد الّرحمن شكري  ج) إبراهيم عبد القادر المازنّي،    ب) أ 

  : واحدة من الخصائص الفنية اآلتية ليس من خصائص المذهب الرومانسي) 40

 ول، يرفُض القواعد واألص) يبتعُد عن التّقاليد الموروثة في ِبنية القصيدة العربّية    ب) أ

 تحاكي القدماء في بناء القصيدة العربّية       )  د                                   ُيِطلُق الِعنان للعاطفة والخيال) ج

  :واحدة من الجماعات اآلتية ال تعتبر من جماعات المذهب الّرومانسّي ) 41

  جماعة أبولو   ) ء المهجر               دشعرا) جماعة الديوان           ج) جماعة الرابطة القلمية   ب) أ  

  :هو المذهب الذي ُيعَنى بوصف الحياة اليومّية كما هي من غير أّية مثالية) 42

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي            ب) أ

دبّية من مشكالت العصر االجتماعية، وشخصّياِته من الطبقة الوسطى أو طبقة المذهب األدبي الذي يستمد مادته األ) 43
  : الُعّمال، هو

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي            ب) أ

  وانب الّشر والفساد فيه، هيواقعية تتناول مشكالت المجتمع وقضاياه، ولكّنها تركز بشكل كبير على ج) 44

  الواقعية االشتراكية) الواقعية النْقدّية              ب) أ
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وهي تجعل العمل األدبّي قائًما على تصوير الّصراع الطَبقّي بين طبقة العمال والفالحين من جهة وطبقـة الرأسـماليين ) 45
  .والبرجوازيين من جهة ثانية

 الواقعية االشتراكية) ب          الواقعية النْقدّية    ) أ

  .ُتَعّد الفن األدبي األكبر في الواقعّية النقدّية) 46

  والخاطرة المسرحية )د          والرواية المقالة) ج               القّصة والرواية )ب          خاطرةالقّصة وال)  أ
  :ال تعتبر من الخصائص الفنية للمذهب الواقعي) 47

 ُيركُز على القضايا االجتماعّية) الواقع                                   بُيصّوُر ) أ

 يعتمُد  بصورة أكبَر على الكتابة القصصّية والروائّية والمسرحّية) د                    ُيِطلُق الِعنان للعاطفة والخيال) ج

  :في َنْفس األديب أدبّي يعتمد اإليحاء في التعبير عن المعاني الكاِمنةمذهب ) 48
  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي            ب) أ

  .يرى أصحاُبه أّن التعبير عن األشياء َحَسَب تأثيرها في نفوسنا أدق من محاولة الّتعبير عنها في ذاتهامذهب أدبي ) 49
  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) ب     المذهب الرمزي       ) أ

  :ظهرت الرمزية بشكل الفت بنوع من الشعر هو) 50
  الشعر الغنائي) ج    شعر التفعيلة  ) الشعر العمودي     ب) أ

  :ال يعتبر من الشعراء الذين الرمزيين) 51
  عباس محمود العقاد) د    محمود درويش) ج      عبد الّصبور صالح) ب     بدر شاكر السّياب)  أ

  : بيت الشعر اآلتي يعتبر مثاال على المذهب) 52
ـــانُ         ُقْم ناِج ِجلَق واْنُشْد َرْسَم َمْن بانوا ــ ــ ــ   َمَشْت على الرْسِم أحداٌث وَأْزمـــــــــــ

  المذهب الرومانسي) المذهب الواقعي          د) ج     المذهب الكالسيكي  ) المذهب الرمزي       ب) أ

  :بيت الشعر اآلتي يعتبر مثاال على المذهب) 53
  كيف َتْغدو ِإذا َغَدْوَت َعليال؟         َأيهذا الّشاكي وما ِبَك داُء 

  لرومانسيالمذهب ا) المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي       ب) أ

  
  



  ��� ط���ح. د: ��ــ�ــف ا�ـدوا�ـر ����ل ا�ول                                           إ�داد                                                �	�� ط�ــوح

 50                                                                                                              )                       0790610750( وا�س أب 

  :سطرا الشعر اآلتييين يعتبران مثاال على المذهب) 54
  

  .َرَحــــَل الـــــنهاْر 

  ها ِإّنــــُه اْنطَفــأْت ُذبـــَالـــتُــــُه على ُأفُـــــٍق تَــــَوّهــــَج دوَن نار

  المذهب الرومانسي )المذهب الواقعي          د) المذهب الكالسيكي       ج) المذهب الرمزي       ب) أ

  د  4  ب  3  ج  2  ب  1

  ج  8  د  7  ب  6  أ  5

  ج  12  ب  11  أ  10  ب  9
  ب  16  د  15  د  14  د  13

  ج  20  أ  19  ب  18  أ  17
  ب  24  د  23  ج  22  ب  21

  ب  28  ب  27  د  26  ب  25

  د  32  ب  31  أ  30  أ  29
  د  36  ج  35  ب  34  ب  33

  د  40  د  39  ج  38  أ  37
  أ  44  ج  43  ج  42  أ  41

  أ  48  ج  47  ب  46  ب  45

  ب  52  د  51  ب  50  أ  49

          أ  54  د  53

  


