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ّ
أسئلة ( اللغة العربٌة  /التخصص )الصف الثانً الثانوي الفصل الدراسي األول

( على شكل ضع دائرة )

________________________________________________________________________________
 -1سبب كسرة همزة إن ّ فً البٌت الشعري وانًّ وان كنت األخٌر زمانه
أ -بداٌة الكالم

ب -أول جملة جواب القسم

ت بما لم تستطعه األوائل-:
آل ٍ

ج -محكٌة بالقول

د -اقتران خبر ها بالالم المزحلقة

الشر مفتاح
 -2لالوا  :سكت ولد خوصمت للت لهم  :إنّ الجواب لباب
ّ
أ -بداٌة الكالم

ج -اقتران خبر ها بالالم المزحلقة

ب -محكٌة بالقول

د -أول جملة جواب القسم

 -3سبب كسر همزة إنّ فً جملة ( وهللا إنًّ سأبذل لصارى جهدي ) ألنها :
أ -محكٌة بالقول

ج -اقتران خب ها بالالم المزحلقة

ب -أول جملة جواب القسم

د -أول جملة االضافة

 -4سبب كسر همزة إنّ فً اآلٌة الكرٌمة فً تحته خط فً الجملة  :وإذا لٌل لهم ال تفسدوا فً األرض لالوا  :إنما نحن مصلحون أال
إنهم هم المفسدون .
أ -محكٌة بالقول  ،بعد حرف االستتتا أال

ب -بعد حرف االستتتا وبع الظرف إذ
د -بعد القسم  ،محكٌة بالقول

ج -أول الجملة  ،بعد حرف االستتتا
 -5الجملة الصحٌحة فً الجمل اآلتٌة هً -:
ب -أما أنّك مثابر

أ -أال ّ
أن العمل نافع

ج -قل ّ :
أن الحق غالب

دّ -
إن الحٌاة كتا

 -6الجذر اللغوي لكلمة ( م ّدكر ) هو -:
أ -ذكر

ج -مكر

ب -دكر

د -كرر

 -7الكلمة التً أبدلت فٌها ( فاء االفتعال هً ) -:
أ -اتصل

ج -ادّعى

ب -ازدهر

دٌ -ضطجع

 -8الكلمة التً أبدلت فٌها تاء االفتعال ( طاء ) هً -:
أ -ازدهر

جٌ -دّعى

ٌطر
بّ -

د -اتّسع

 -9الجذر اللغوي لكلمة ( اوتّفاق ) هو -:
أ -وتق

ج -توق

ب -وفق

د -تاق

 -11الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبا هً -:
ب -استعار أبً رواٌتً

كرم ابنً ع ّمً
أّ -

ج -ساعدت هدى عٌسى

د -حضر ٌعقوب الموت

 -11الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به جوازا َ هً -:
أ -ساعد ابنً ع ّمً

ُ
العزٌز ع ّمً
ب -رافق صدٌقً

أكرم أبو السيد

جٌ -عشقون األرض
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د -ساعدتك محبة لك
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أكرم أبو السيد
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ً فً لغة الهوى عٌنان .
 -12الفاعل فً جملة  :وخاطبت عٌن ّ
ب -عٌنً

أ -التاء

د -لغة

ج -عٌناك

 – 13سبب تمدم الفاعل على المفعول به فً جملة -:
فهل سألوا الغواص عن صدفاتً

أنا البحر فً أحشائه الدر كامن
أ -خشٌة اللبس

ب -التاعل والمتعول به ضمٌران متصالن

ج -المتعول به ضمٌر متصل

د -التاعل ضمٌر متصل والمتعول به اسم ظاهر

 -14الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به جوازا  ،هً -:
أ -ساعدت هدى سلمى

ب -استغترت هللا

د -سألوك الناس علما ً

ج -قطتت هدى جنى البستان

عفٌف النفس  ،هو -:
 -15الفاعل فً جملة ال ٌرجع المال المفمود ّإال
ُ
ب -المال

أ -عتٌف

د -النتس

ج -المتقود

 -16الفاعل فً جملة ( ال تسألً الناس عن مالً وكثرته وسائلً الموم عن دٌنً وعن خلمً ) هو -:
ب -تسألً

أ -الناس

دٌ -اء المخاطبة

ج -مالً

 -17سبب تمدم الفاعل على المفعول به فً الجملة المخطوط تحتها من أحسن لً شكرته هو -:
أ -التاعل ضمٌر متصل والمتعول به اسم ظاهر

ب -التاعل والمتعول به ضمٌران متصالن

ج -المتعول به ضمٌر متصل والتاعل اسم ظاهر

د -خشٌة اللبس

 -18المرٌنة التً أزالت الغموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً جملة ( ّ
حث والدي الفاض ُل أخً ) هً -:
ب -معنوٌة

أ -لتظٌة

د -صرفٌة

ج -نحوٌة

 -19الضبط الصحٌح آلخر الكلمة المخطوط تحتها فً جملة ( استلم الجائزة مستحمها ) هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -21الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبا هً -:
أ -ساعدتنً هدى

ب -درس المحامً القضاٌا

دٌ -وم ال ٌنتع الظالمٌن معذرتهم

ج -اتقوا النار

 -21سبب تمدم المفعول به على الفاعل فً اآلٌة الكرٌمة ( ٌوم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ) هو -:
أ -خشٌة اللبس
ج -التاعل ضمٌر متصل

ب -المتعول به ضمٌر متصل والتاعل اسم ظاهر
د -اتصل بالتاعل ضمٌر ٌعود على المتعول به

 -22المفعول به فً جملة (ٌجمعنا هدف واحد) هو-:
ب -الضّمٌر (نا)

أ -واحد
أكرم أبو السيد
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 -23الجملة التً تمدم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً  ،هً -:
ً ال تهاون فً الدراسة
ب -أ ّ
ي بن ّ

أ -هل درست
جْ -
من تقابل فابتسم فً وجهه

د -من تقابله فابتسم فً وجهه

 -24الجملة التً تمدم فٌها المفعول على الفعل والفاعل وجوبا هً -:
ب -ما أجمل السماء !

أ -من أمثال العرب إٌاك أعنً

دٌ -عشقون األرض

ج -قرأت القصٌدة

 -25تصاغ كلمة (وزن ) على وزن افتعل (الصٌغة النهائٌة) على -:
أ -اتّزن

ب -اوتزن

د -اوزن

ج -اتزن

 -26جذر كلمة (اوتكال ) هو -:
ب -وكل

أ -تكل

د -كلل

ج -كل

 -27الكلمة التً حصل فٌها إبدال فً جملة ( اصطحب الكتاب فهو صدٌمًا دو ًما ) هً -:
ب -كتاب

أ -صدٌق

د -اصطحب

ج -دو ًما

 -28المعنى الذي أفاده التصغٌر فٌما تحته خ ّط فً جملة -:
عطفت حناٌاه دوٌن سمائه
أ -تقرٌب الزمان

ً  ،هو -:
عطف األهلة والحواجب والمس ّ
ب -تقرٌب المكان

د -التحقٌر

ج -تقلٌل الحجم

ً من إطفاء الحرٌك لبٌل انتشاره  ،هو -:
 – 29المعنى الذي أفاده التصغٌر فً جملة  :تمكن رجال الدفاع المدن ّ
ب -تقرٌب الزمان

أ -التحبب

ج -تقلٌل العدد

د -التحقٌر

 – 31تصغٌر كلمة ( رغد ) على -:
أ -رغٌدة

ج -راغد

ب -رغٌد

د -رغٌّد

 -31تصغٌر كلمة ( ناب ) على -:
أ -نوٌب

ج -نٌٌُب

ب -نٌب

د -أنٌاب

 -32تصغٌر كلمة ( نار ) على -:
أ -نوٌرة

ج -نور

ب -نوٌر

د -نوٌرات

 -33مكبر كلمة ( عصٌة ) هو -:
أ -عصا

ج -عصص

ً
ب -عص ّ

د -عصٌات

 -34تعامل كلمة ( سلمى ) فً التصغٌر على لاعدة االسم -:
ب -الرباعً

أ -الثالثً
أكرم أبو السيد

ج -الخماسً
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 – 35مكبّر كلمة ( فدٌّا ) هو -:
أ -فداء

ج -فدوه

ب -فادٌة

د -فدوى

 -36تصغٌر كلمة ( نجوى ) هو -:
أ -نجٌة

ج -نجً

ب -نجٌّا

د -نجٌّات

 -37تصغٌر كلمة (غزال ) على -:
بُ -
غزٌل

أً -غزٌّل

ج -غوٌزل

د -غزٌالت

 – 38تعامل كلمة ( صولجان ) فً وحدة (التّصغٌر) على لاعدة االسم -:
أ -الثالثً

ج -الخماسً

ب -الرباعً

د -الجمع

 -39مكبّر كلمة ( نوٌطٌر ) هو -:
أ -ناطر

ج -ناطور

ب -نواطر

د -ناطورات

 -41مكبّر كلمة ( دوٌرة األرلم ) هو -:
أ -دارة األرقم

ج -دوٌر األرقم

ب -دار األرقم

د -دارات األرقم

 -41تصغٌر كلمة ( ساعات ) هو -:
أ -سوٌعات

ج -سواعات

ب -سوٌعة

د -سواع

كوٌسات  ،هو -:
 -42مكبّر ْ
أ -كأس

ج -كؤوس

ب -كأسة

د -كؤٌس

 -43تصغٌر سؤول  ،هو -:
أ -سؤٌْل

سئٌّل
جُ -

ب -سؤال

د -سؤ ٌّل

 -44المضاف إلٌه فً جملة ٌ :جب أن ٌموم المواطن بواجباته بإخالص هو -:
أ -الموظف

ج -الضمٌر الهاء

ب -واجبات

د -بإخالص

 -45المضاف فً جملة المرء بأصغرٌه  :للبه ولسانه  ،هو -:
أ -قلب

ج -أصغر

ب -لسان

د -جمٌع ما ذكر

 -46الجملة الصحٌحة فٌما ٌأتً  ،هً -:
ب -جاء معلمون المدرسة

أ -جاء معلموا المدرسة

ج -جاء معلمو المدرسة

د -جاء معلمً المدرسة

 -47المضاف إلٌه فً عبارة كالنا مجتهد  ،هو -:
أ -كال

ب -مجتهد
أكرم أبو السيد

ج -الضمٌر نا
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 -48االسم الذي ٌضاف للجملة فٌما ٌأتً هو -:
أ -إ ْذ

ب -قبل

د -أي

ج -بعد

 -49االسم الذي ٌضاف للمفرد هو -:
أ -إذا

ج -حٌث

ب -قبل

د -إ ْذ

 -51مكبّر كلمة ( هضٌّبات ) هو -:
أ -هضاب

ج -هضب

ب -هضبة

د -هضوب

 -51اصل كلمة (متّصف ) لبل االبدال هو -:
أ -موتصف

ج -مٌتصف

ب. -متتصف

د -منتصف

 -52الظرف المبنً على الض ّم هو -:
أ -اذ

ج -مع

ب -اذا

د -حٌث

 -53تعرب (كال) فً جملة (األدٌبان كالهما مبدعان) اعراب -:
ب -الملحق بالمث ّنى

أ -المثنى

ج -االسم المقصور

د -المترد

 -54الصّورة التً جاء علٌها المضاف فً جملة (ٌسافر علمً حٌث سافرت) - :
ب -جملة وجملة

أ -ضمٌر ومترد

ج -جملة وضمٌر

د -ضمٌر وجملة

 -55ال ّظرف الذي ٌمطع عن االضافة هو -:
أ -أي

ج -كال

ب -مع

د -قبل

أي) فً البٌت الشعري -:
 -56نوع( ّ
بمستبك أخا ً ال تَلُ ْمهُ
ولست
ِ

ب
على شع ٍ
أي الرجال المهْذ ِ
ث ّ

أ -شرطٌة

ج -مصدرٌة

ب -نافٌة

د -استتهامٌة

 -57نوع المضاف إلٌه فً كلمة ( كلتا الجنتٌن آتت أكلها ) هو -:
أ -اسم ظاهر

ب -خبر

ج -مترد

د -جملة

 -58جملة المضاف إلٌه فً الجملة  :هللا أعلم (حٌث ٌجعل رسالته ) هو -:
أٌ -جعل

ب -رسالة

ج -رسالته

د -أعلم

 -59الضبط الصحٌح لكلمة ( لبل ) فً لوله تعالى  " :هلل األمر من لبل " هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

أكرم أبو السيد

ج -التتحة
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 -61الضبط الصحٌح لكلمة ( إنسان ) فً عبارة ( أي إنسان تكرم ٌكرمن )  ،هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -تنوٌن الضم

ج -تنوٌن الكسر

 -61الظرف الذي ٌدل على الزمن المستمبل هو -:
ب -حٌث

أ -إذ

د -إذا

ج -قبل

 -62االسم الذي تفتح فٌه ٌاء المتكلم وجوبا فٌها ٌأتً هو -:
ب -مثواي

أ -صدٌقً

د -أهلً

ج -نتسً

والدي ) -:
 – 63حالة آخره الكلمة المضافة الى ٌاء المتكلم هو فً الكلمة (
ّ
ب -التتحة

أ -الضمة

د -السكون

ج -الكسرة

 -64حالة آخر الكلمة المضافة الى ٌاء المتكلم فً كلمة ( ضحكً ) هو -:
ب -التتحة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -الضمة

 -65حذفت النون من كلمة ( نالدي ) فً جملة ( احترم نالدي المصة ) بسبب -:
ب -التعذر

أ -الثقل

د -منعا اللتقاء الساكنٌن

ج -اإلضافة

 -66الضبط الصحٌح لكلمة ( المجلس ) فً عبارة رأس المجلس حٌث أجلس هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -67الضبط الصحٌح لكلمة الناس فً جملة ( اجلس حٌث الناس جالسون ) -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -68تصغٌر كلمة ( صالح الدٌن ) هو -:
ب -صوٌلح الدٌن

أ -صلٌّح الدٌن

صالح الدٌن
دِ -

ج -صلٌح الدٌن

 – 69مصغّر كلمة (ركبان)  ،هو -:
أ -روٌكب

ب -روٌّكب

د -روٌّكبٌن

ج -روٌكبون

 -71مكبّر كلمة (ورٌمات) .
أ -ورقة

ب -أوراق

د-ورق

ج -ورقات

 -71الضّبط الصّحٌح للكلمة المخطوط تحتها فً اآلٌة الكرٌمة (انّ الحسنات ٌذهبن السٌئات) ،هو -:
أ -الكسرة

ب -الضّمة

د -السّكون

ج -التتحة

كرم والدي ع ّمتً ) هو -:
 -72المرٌنة التً أزالت الغموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً جملة ّ ( :
أ -لتظٌة

ب -معنوٌة
أكرم أبو السيد

ج -نحوٌة
(/ 9509080970

د -صرفٌة
واتس ) 9507007970

(/ 9509080970

أكرم أبو السيد

) 9507007970

واتس

 -73الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ،هً -:
ب -ما تقرأه ٌتدك

أ -من أكرمته؟

د -كم مشكلة حللتها.

ج -ماتقرأ ٌتدك

 -74المفعول به فً جملة (جمٌل أن ٌلمى االنسان أخاه بابتسامة) -:
ب -بابتسامة

أ -أخاه

د -جمٌل

جٌ -لقى

حب الوطن)  ،هً -:
 -75الفاعل فً جملة (سكن للوبَهم ُّ
ب -الضّمٌر (هم)

أ -قلوب

د -حبّ

ج-الوطن

 -76الضّبط الصحٌح للكلمة المخطوط تحتها فً جملة (حرث األرض مالكها) هو -:
ب -الضّمة

أ -الكسرة

د -السّكون

ج -التتحة

 -77المفعول به فً جملة (ٌعجبنً المواطنون المخلصون) ،هو -:
ب -الضمٌر (نا)

أ -المواطنون

د -المخلصون

ج -الضمٌر (الٌاء)

 -78المفعول به فً جملة (كم كتابا لرأت فً العطلة الصٌفٌة؟)  ،هو -:
ب -كتابا

أ -كم

د -العطلة

ج -قرأت

 -79الصٌّغة النهائٌة من (ٌسر) على وزن (افتعل)  ،هو -:
ب -اتّسر

أ -اٌتسر

د -اوتسر

ج -اتٌسر

 -81الجملة التً كتبت كتابة صحٌحة؛ استنادا الى لواعد االضافة ،هً -:
أ -أعجبت بالهواء القرٌة المنعش ب -أعجبت بهواء القرٌة المنعش ج -أعجبت بصتاء قلب ساكنٌن الغرفة د -أعجبت بهواءٍ القرٌة المنعش
 -81الجملة التً حوت اسما اضٌف الى مفرد  ،هً -:
أ -التحقت بالجامعة حٌث العلم

ب -استعن باهلل اذ هللا خٌر حافظا

د -كلتا القصتٌن شائقتان

ج -سأزورك اذ الجائحة انقشعت

 -82الجملة التً حوت (لرٌنة معنوٌة ) مٌزت الفاعل من المفعول به -:
أ -ناقشت هذه تلك فً المسألة

ب -ودّعت أختً معلمتً

المخلص أصدقائً
ج -سامح عٌسى
ُ

د -غادر المنتدى خالً فترة وجٌزة

 -83الكلمة التً ولع فٌها ابدال مما ٌأتً  ،هو -:
أ -المدّعً

ج -المدعاة

ب -المدعو

د -المدعون

الرباعً م ّما ٌأتً :
 -84االسم الذّي ٌصغّر تصغٌر االسم ّ
أ -عمرة

ج -أربعاء

ب -شقراء

د -زهرة

 -85الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على فاعله وجوبا فً ما ٌأتً ،هً -:
أ -زارت نجوى فدوى

ع
بٌ -روي
األشجار المزار ُ
َ
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 -86الجملة التً تعرب فٌها ٌاء المتكلّم المخطوط تحتها مما ٌأتً ضمٌرا متّصال مبنٌا فً محل جر مضاف الٌه هو :
أ -ال تأخذنً بأقوال الوشاة ب -سأطر التشاؤم عنًّ وأقبل على الحٌاة

ً واثق باهلل ك ّل الثقة
ج -لد ّ
ي هدف نبٌل سأحققه ٌوما د -ان ّ

 -87الجملة التً تحتوي الما مزحلمة هً - :
ان للٌالً ال ّ
ّ
ظلماء ب ّد دّ -
الحق ب -قال :انّك من الٌوم لناصر الحق جّ -
ان لسانً الهج ٌ:ا لصال الدٌّن والقدس
أ -والذي نتسً بٌده لتحقّن
 -88الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على فاعله جوازا -:
سرى لنجا العملٌة
أ -شكرت المستشتى ُ

سرنا شتاؤك ج -اذا مرضت ٌشتٌك المولى
بّ -

د -عدناك اذ مرضت فعٌادة المرٌض واجبة

 -89مك ّبر االسم (فت ٌّة)-:
ب -فتى

ً
أ-فت ّ

د -فتٌة

ج -فتٌان

 -91ك ّل الجمل اآلتٌة تحوي كلمة طرأ علٌها ابدال ما عدا  ،هو -:
أ -مددنا مزدهرة

ب -أفكارنا متّزنة

د -أشجارنا مزهرة

ج -الطالبة مزدهٌة بعلمها

شر من أحسنت الٌه) -:
 -91أصل ما تحته خ ّط (اتكّ) لبل تتمة االبدال فً جملة (ات ّ
ك ّ
ب -اٌتق

أ -اتوق

د -اتٌق

ج -اوتق

 -92واحدة من المظاهر اآلتٌة لٌست من مظاهر شعر وصف الطبٌعة -:
أ -وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام
ب -وصف المهن التً ٌعمل بها الناس
ج -وصف الحدائق واألنهار
د -وصف المائٌات كاألنهار والسواقً والبرك
 -93المظهر الذي ٌمثله البٌت اآلتً من مظاهر شعر وصف الطبٌعة :
تركت خرٌر الماء فٌه زئٌرا ً

وضراغم سكنت عرٌن رٌاسة
أ -وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام
ب -وصف المائٌات كاألنهار والسواقً والبرك
ّ
وبث الهموم فٌها
ج -مناجاة الطبٌعة
د -وصف الحدائق والرٌاض والزهور
 -94من الخصائص الفنٌة لشعر وصف الطبٌعة :
أ -حرارة العاطتة

أكرم أبو السيد

ب -غرابة األلتاظ
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 -95الشاعر الذي لام بوصف الجبل فً لصٌدة ( الجبل ) هو -:
أ -ابن ختاجة

ج -ابن النظام

ب -ابن ستر المرٌنً

د -ابن جرٌر الصقٌلً

 -96واحدة من المظاهر اآلتٌة تنتمً الى مظاهر شعر رثاء المدن -:
أ -تصوٌر ما حل بالمدن من خراب وما نزل بأهلها من ضٌق
ب -اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأ؟عدائهم
ج -االبتعاد عن األلتاظ الغرٌبة
د -وصف الحدائق واألزهار
 -97واحدة من الخصائص اآلتٌة لٌست من الخصائص الفنٌة لشعر رثاء المدن والممالٌن -:
ب -تغلب علٌه النزعة الدٌنٌة

أٌ -تصف بحرارة العاطتة

د -اإلقتباس من القرآن الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌتة

جٌ -كثر من استخدام اإلنشاء الطبٌعً
 -98الشاعرة األندلسٌة التً كانت ذات نفوذ سٌاسً -:
أ -حمدة بنت زٌاد المؤدّب

ج -مرٌم أم اسماعٌل

ب -حسان التمٌمة

د -حتصة الركونٌة

 -99المنطمة التً وصفتها حمدة بنت زٌاد المؤدّب هً -:
أ -اشبٌلٌة

ج -قراجة

ب -حسان التمٌمة

د -وادي آش

 -111الشعر الذي ٌتسم بحرارة العاطفة هو -:
ب -شعر وصف الطبٌعة

أ -شعر المدٌح النبوي

ج -الشعر االجتماعً

د -شعر رثاء المدن والممالٌك

 -111واحدا من المظاهر التالٌة لٌست من موضوعات شعر المرأة  ،هو -:
ب -المد

أ -الغزل

ج -التخر

 -112المظهر الذي ٌمثله البٌت اآلتً ( ٌا لٌلة العٌد عدت ثانٌة
أ -وصف المهن

د -الوصف
وعاد إحسانن الذي أذكر ) من مظاهر الشعر االجتماعً -:

ج -وصف مظاهر التطور العمرانً

ب -تصوٌر عادات

د -الغزل

 -113من عادات األندلسٌٌن فً األفراح واألتراح هو -:
أ -إقامة الحتالت

ج -لبس البٌاض

ب -الحزن

د -تبادل التهانً والرسائل

 -114الشعر الذي ٌتسم بأنه جاء على شكل ممطوعات شعرٌة لصٌرة هو -:
أ -شعر رثاء المدن

ج -شعر الجهاد

ب -شعر وصف الطبٌعة

د -الشعر االجتماعً

ٌ -115مع كتاب طوق الحمامة فً -:
أ -أربعٌن بابا

ب -عشرٌن بابا

أكرم أبو السيد

ج -ثالثٌن بابا
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 -116صاحب رسالة طوق الحمامة  ،هو -:
ب -ابن شهٌد

أ -ابن حزم

د -ابن ٌقظان

ج -المعري

 – 117اخترع ابن شهٌد رسالة اسم التوابع والزوابع ألنه جعل مسرحها من -:
ب -الحٌوانات

أ -البشر

د -الجن

ج -الجماد

 -118الشخص الذي وجه له رسالة ابن شهٌد هو -:
ب -أبو بكر

أ -ابن المقتع

د -األصمعً

ج -ابن ٌقظان

 -119المرأة التً كانت عالمة فً اللغة والنحو والتفسٌر  ،هً -:
ب -نضار بنت أبً حٌان الغرناطً

أ -والدة بنت المستكتً

د -أسماء بنت غالب

ج -حمدة بنت زٌاد

 -111الموضوع الذي ٌمثله البٌت اآلتً من شعر المرأة هو -:
فع ّز الفؤاد عزا ًء جمٌالً

هً الشمس مسكنها فً السماء
ب -المد

أ -التخر

د -الوصف

ج -الغزل

 -111الفن األدبً الذي ٌعرف بأنه مجموعة رسائل أدبٌة تتنوع فً أهدافها بٌن الترفٌه عن النفس بما تلذ لراءته وشرح الحمائك بأسلوب
وصفً خٌالً هو -:
أ -الخطابة

ج -فن الرحالت

ب -فن الموسوعات

د -فن الرسائل األدبٌة

 -112الرسالة التً تعتمد التأمل والتفكر فً الخلك والكون هً -:
ب -طوق الحمامة

أ -رسائل التوابع واألوامر

د -تذكرة األخبار

ج -ابن ٌقظان

 -113الهدف من المصص الفلسفٌة التأملٌة -:
ب -األمل

أ -التسلٌة

د -التعبٌر عن فكر الكتاب وفلستتهم وأرائهم

ج -العبرة

 -114المظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري من شعر الجهاد :
للمراحم
فلم ٌبك َ منا عرضة
ِ

واجم
مزجنا دما ًء بالدموع ال ّ
س ِ

أ -الدعوة الى تحرٌر المدن وال سٌما بٌت المقدس ب -تصوٌر سقوط بٌت المقدس ج -تسجٌل االنتصارات د -التهدٌد بالتتوحات
 -115الشاعر الذي عارض أبو تمام فً لصٌدته  ،هو -:
أ -ابن الساعاتً

ب -الرشٌد النابلسً

د -ابن المجاور

ج -ابن القٌسرانً

 -116المولعة الفاصلة التً انتصر فٌها المسلمون بمٌادة صالح الدٌن األٌوبً على الصلٌبٌٌن هً معركة -:
ب -عكا

أ -حطٌن

أكرم أبو السيد

ج -عمورٌة
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 -117المعركة التً انتصر فٌها السلطان لطز على المغول هً معركة -:
ب -عكا

أ -حطٌن

د -عٌن جالوت

ج -عمورٌة

 -118واحدة من الخصائص الفنٌة لٌست من خصائص شعر الجهاد -:
أٌ -تصف بالواقعٌة

بٌ -كثر من استخدام التنون البدٌعة

دٌ -قتبس من القرآن الكرٌم

جٌ -تمٌز بحرارة العاطتة

 -119المظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري اآلتً من شعر الغزو المغولً :
لسائل الدمع عن بغداد إخبار
أ -تصوٌر سقوط المدن

ب -تسجٌل االنتصارات

فما ولوفن واألحباب لد ساروا
د -الدعوة الى تحرٌر المدن

ج -التهنئة بالتتوحات

 -121الفن األدبً الذي ٌعنى بمدح النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتعداد صفاته الخلمٌة هو -:
ب -الغزل

أ -الرثاء

د -المدٌح

ج -الوصف

 -121صاحب كتاب معارج األنوار فً سٌرة النبً المختار  ،هو -:
ب -ابن عرشاه الدمشقً

أ -ابن نباتة المصري

د -ابن سٌد الٌعمري

ج -الصرصري

 -122أشهر من ٌمثل ظاهرة المدٌح النبوي  ،هو -:
ب -البوصٌري

أ -ابن نباتة المصري

د -الصرصري

ج -ابن سٌد الٌعمري

 -123الكاتب الذي سار كتاب الرسائل على طرٌمه فً الكتابة  ،هو -:
ب -القاضً التاضل

أ -محً الدٌن بن عبد الظاهر

د -عالء الدٌن بن تائه

ج -العماد األصتهانً

ٌ -124عتبر فن الخطابة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً من أهم الفنون األدبٌة ألن -:
ب -شدة الحماسة

أ -أقرب التنون النثرٌة للقراء

ج -أسهم فً الدفاع عن القٌم التاضلة

دٌ -تسم بقوة العبارة

 -125الكتاب الذي ٌجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة هو -:
أ -الرسالة

ج -الرحالت

ب -الخطابة

د -الموسوعات

 -126الفن األدبً الذي ٌعد من أمتع الفنون النثرٌة وألربها للمراء هو -:
أ -فن الخطابة

ب -فن المدٌح النثري

ج -فن الرسائل

د -أدب الرحالت

 -127الكتاب الذي دونه ابن جبٌر فً رحلة  ،هو -:
أ -تحتة النظار فً غرائب األمصار وعجائب األستار
ب -تذكرة باألخبار عن اتتاقات األستار
ج -الكواكب الدرٌة ما مد خٌر البرٌة
د -كتاب األثمان
أكرم أبو السيد
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 -128من أهم الخصائص الفنٌة لفن أدب الرحالت هو -:
أٌ -تصف بالواقعٌة

بٌ -غنً بالوصف وٌذكر التتاصٌل جٌ -كثر من استخدام المحسنات البدٌعٌة

دٌ -كثر من استخدام الصور التنٌة

 -129الموضوع الذي تنتمً إلٌه موسوعة ( الوافً بالوفٌات )  ،هو -:
ب -وصف الطبٌعة واألخالق

أ -التراجم

د -الجغرافٌة

ج -التارٌخ

 -131الموضوع الذي تنتمً إلٌه ( موسوعة األعشى فً صناعة اإلنشاء ) -:
ب -التارٌخ

أ -اإلنشاء

د -التراجم

ج -الجغرافٌة

 -131الصٌغة التً علٌها األمر فً جملة  ( :لتكن مثاالً أعلى ٌحتذى فً األخالق الحمٌدة هو -:
ب -مصدر نائب عن فعل األمر

أ -اسم فعل أمر

د -فعل األمر

ج -التعل المضارع المقترن بالم األمر

 -132المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً لول الشاعر :
أال أٌها اللٌل الطوٌل أال أنجل
أ -التمنً

بصبحٍ وما اإلصباح منن بأمثل ِ  ،هو -:

ب -الدعاء

د -اإللتماس

ج -التعجٌز

 -133المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً لول الشاعر :
فدعوا ممال الجهالٌن جهالة
أ -التمنً

هذا عرالً وذان شامً  ،هو -:

ب -الدعاء

د -اإللتماس

ج -التعجٌز

 -134المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً لول الشاعر :
ألستم خٌر من ركب المطاٌا
أ -النتً

وأندى العالمٌن بطون راح  ،هو -:

ب -التقرٌر

د -اإلنكار

ج -التعجب

 -135الجملة التً أفادت التجدد من الجمل اآلتٌة هً -:
أ -الحتاظ على البٌئة مسؤولٌة كل فرد

ج -مكانة المرء بحسن أخالقه

بٌ -حتتل األردن بعٌد االستقالل

د -إنك صحٌح الجسم

 -136ضرب الخبر فً اآلٌة الكرٌمة " إن هذا لهو المصص الحك " هو -:
أ -ابتدائً

ج -إنكاري

ب -طلبً

د -إنشائً

 -137ضرب الخبر فً جملة  ( :األردن وطن حرٌّة وإبداع )  ،هو -:
ب -طلبً

أ -ابتدائً

ج -إنكاري

د -إنشائً

 -138الجملة التً احتوت جملة خبرٌة  ،هً -:
أ -وطن النجوم أنا هنا

ب -شق طرٌقك بابتسامتك

أكرم أبو السيد

ج -ال تكونوا أمعة
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 -139الجملة التً احتوت جملة إنشاء غٌر طلبً -:
أ -أهكذا حتّى وال مرحبا

بٌ -ا جارة الوادي طربت وعادنً

ج -ال تحسب المجد تجرأ أنت أكله

د -ما أبدع إنشادك ال ّ
شعر !

 -141المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً لول الشاعر -:
إلى هللا أشكو بالمدٌنة حاجة
أ -التحسر

وبالشام أخرى كٌف ٌلتمٌان

ب -التشوٌق

د -التعجب

ج -النتً

 -141تفٌد جملة(وتأتً على لدر الكرام المكارم) -:
ب -التجدد واالستمرار

أ -التجدد والحدوث

د -الحدوث والثّبوت

ج -الثبوت والتجدد

 -142الجملة التً تحوي خبرا انكارٌا-:
التتوق عنك ببعٌد
أ -لٌس تحقٌق التتوق عنك ببعٌد ب -أال لٌس تحقٌق التتوق عنك بعٌدا ج -لٌس بالتمنً ٌمكن تحقٌق التتوق د -انً أن لٌس ّ
 -143العصر الذي ترجع الٌه بداٌة ظهور التألٌف الموسوعً هو -:
ب -األٌوبً

أ -األندلسً

د -األموي

ج-العباسً

 -144الشعر الذي شكّل ظاهرة تسترعً االنتباه فً العصرٌٌن األٌوبً والمملوكً هو -:
ب -المدٌح النبوي

أ -الجهاد

د -رثاء المدن والممالك

ج -المعارضات

بخلوه من -:
 -145اتصف التّصوٌر فً شعر المرأة األندلسٌة
ّ
ب -الجمال

أ -البساطة

د -التكلّف

ج -العاطتة

 -146البٌت الشّعري الذي ٌتجلّى فٌه استخدام الفنون البدٌعٌة فً شعر الجهاد فً العصرٌٌن األٌوبً والمملوكً هو -:
وشر سال المرء دمع ٌتٌضه
أ-
ّ

صوارم
اذا الحرب شبّت نارها بال ّ

ب -لتبك على القدس البالد بأسرها

وتعلن باألحزان والتّرحات
وٌاهلل كم أبكت عٌونا

سرت قلوبا
ج -فٌا هلل كم ّ

الغراء فً الحجب
ببشره الكعبة ّ

فقر عٌنا لهذا التتح وابتهجت
دّ -

 -147ما ناله ابن شهٌد من أدباء عصره وعلمائه :هو -:
أ -اعترافهم بمقدرته األدبٌة

ب -نقدهم ألدبه

لتتوقه النقدي
ج -تقدٌرهم ّ

لتتوقه اللغوي
د -تكرٌمهم ّ

 -148واحدا من المعاٌٌر اآلتٌة لٌست من المعاٌٌر التً ٌحكم بها للشاعر بفحولته لدى النماد العباسٌٌن هً -:
ب -امتالك ثروة لغوٌة واسعة

أ -جودة الشعر

ج -تعدد االنحراف

د -وفرة القصائد الطوال

 -149المصائد التً كان ٌمضً فٌها الشاعر عاما ً كامالً فً نظم لصٌدته  ،هً -:
أ -المعلقات

ب -شعر الغزل
أكرم أبو السيد

ج -الحولٌات
(/ 9509080970

د -شعر المدٌح
واتس ) 9507007970

(/ 9509080970

أكرم أبو السيد

) 9507007970

واتس

 -151الشعراء الذٌن ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألفوا من أجل االرتماء  ،هم -:
أ -أدباء الطبع

ب -شعراء المعلقات

د -شعراء السلٌقة

ج -أدباء المهجر

 -151الشاعر الذي رأى أن المٌمة الفنٌة الجمالٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه  ،هو -:
ب -ابن طباطبا

أ -ابن قتٌبة

د -الجاحظ

ج -ابن رشٌق

 -152المبدأ النمدي الذي ٌنتمً إلٌه الشعر هو -:
ٌوم الوغى من صارم لم ٌصمل  ،هو -:

والصارم المصمول أحسن حالة

ب -الطبع والمعنى

أ -أعذب الشعر أصدقه

د -التحولة الشعرٌة

ج -أعذب الشعر أكذبه

 -153المذهب الشعري الذي ٌلتزم المافٌة الموحدة  ،هو -:
ب -الرومانً

أ -الكالسٌكً

د -الرمزي

ج -الواقعً

 -154المذهب الشعري الذي ٌطلك العنان للمافٌة والخٌال  ،هو -:
ب -المذهب الرومانً

أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ج -المذهب الواقعً

 -155المجموعة المصصٌة ( المعذبون فً األرض )  ،هو -:
ب -توفٌق الحكٌم

أٌ -وسف إدرٌس

د -عبد أحمد الشرقاوي

ج -طه حسٌن

 -156المذهب الشعري الذي ٌعتمد بصورة أكبر على الكتابة المصصٌة والرواٌة والمسرحٌة  ،هو -:
ب -المذهب الرومانً

أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ج -المذهب الواقعً

 -157المذهب الشعري الذي ٌعتمد اإلٌحاء فً المعانً الكامنة فً نفس األدٌب  ،هو -:
أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ب -المذهب الرومانً ج -المذهب الواقعً

 -158رائد االتجاه الكالسٌكً  ،هو -:
أ -أحمد شوقً

ب -دمحم الجواهري

ج -حافظ ابراهٌم

د -محمود سامً البارودي

ٌ-159رى الجاحظ أنّ األدب ٌكون أجود وأكثر لبوال لدى المتلمً اذا :
أ -جمع شرف المعنى وبالغة اللتظ

ج -اتّسم بشرف المعنى

ب -اتّسم ببالغة اللتظ

د -جادت معانٌه وقصرت ألتاظه

 -161الفنون النثرٌّة التً تع ّد المجال األكبر للوالعٌة النمدٌّة هً -:
أ -القصة والرواٌة تلٌهما المسرحٌة

صة
الرواٌة والمسرحٌة تلٌهما الق ّ
بّ -

صة تلٌهما الرواٌة
ج -المسرحٌة والق ّ

أكرم أبو السيد

الرواٌة تلٌها القصة والمسرحٌة
دّ -

(/ 9509080970

واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -161من األدوات الفنٌة التً تساعد شعراء المذهب الرمزي على تكثٌف االٌحاءات فً شعرهم -:
صور
أ -جماعة أبولو اقامة شبكة عالقات مترابطة من األلتاظ وال ّ

ب -العناٌة الخاصة واٌقاع ال ّ
شعر وموسٌقاه

صور المتردة
ج -استخدام ال ّ

صور المركبة
د -استخدام ال ّ

 -162تختلف الوالعٌة النمدٌة فً المذهب الوالعً عن الوالعٌة االشتراكٌة بأنّ الوالعٌة النمدٌة -:
أ -تتناول مشكالت المجتمع وقضاٌاه

ب -تنتقد المجتمع وتسلّط الضوء على عٌوبه

ج -التقدّم حلوال لمشكالت المجتمع

الشر والتساد فً المجتمع
د -تؤكد على جوانب
ّ

الروح بالجسد ٌ،ضعف بضعفه وٌموى بموته :هذا لول -:
 -163اللفظ جسم روحه المعنى ،وارتباطه به كارتباط ّ
ب -ابن سالم الجمحً

أ -ابن طباطبا

د -الجاحظ

ج -ابن رشٌق القٌروانً

 -164المذهب األدبً الذي اهت ّم كثٌرا بالموسٌما الشعرٌة المنبثمة من اختٌار األوزان واأللفاظ الخاصّة ،هو -:
ب-الواقعً

أ -الكالسٌكً
 -165أٌهذا الشّاكً وما بن داء

د -الرومانسً

ج -الرمزي

كن جمٌال ترى الوجود جمٌال

سابك من لصٌدة (فلسفة الحٌاة )الٌلٌا أبً ماضً التً خالف فٌها لواعد وأصول المذهب الرومانسً بالتزامه-:
البٌت ال ّ
أ -الوحدة الموضوعٌة

ب -توظٌف عناصر الطبٌعة

د -األلتاظ العاطتٌة السّهلة

ج -القافٌة الموحدّة

( مه سعي جىن ومه وام رأى األحالم ...........وتصرف كما لو أوه مه املستحيل أن تفشل )

ّ
مع خالص الدعاء للجميع بالنجاح والتفوق

األستاذ  4أكرم أبو السيد

أكرم أبو السيد

ت  ( 4واتس ) 8138283852 / 8125205870

(/ 9509080970

واتس ) 9507007970

(/ 9509080970

أكرم أبو السيد

) 9507007970

واتس

ّ
ّ
أسئلة ( اللغة العربٌة  /التخصص )الصف الثانً الثانوي الفصل الدراسي األول

( على شكل ضع دائرة )

________________________________________________________________________________
 -1سبب كسرة همزة إن ّ فً البٌت الشعري وانًّ وان كنت األخٌر زمانه
أ -بداٌة الكالم

ب -أول جملة جواب القسم

ت بما لم تستطعه األوائل-:
آل ٍ

ج -محكٌة بالقول

د -اقتران خبر ها بالالم المزحلقة

الشر مفتاح
 -2لالوا  :سكت ولد خوصمت للت لهم  :إنّ الجواب لباب
ّ
أ -بداٌة الكالم

ج -اقتران خبر ها بالالم المزحلقة

ب -محكٌة بالقول

د -أول جملة جواب القسم

 -3سبب كسر همزة إنّ فً جملة ( وهللا إنًّ سأبذل لصارى جهدي ) ألنها :
أ -محكٌة بالقول

ج -اقتران خب ها بالالم المزحلقة

ب -أول جملة جواب القسم

د -أول جملة االضافة

 -4سبب كسر همزة إنّ فً اآلٌة الكرٌمة فً تحته خط فً الجملة  :وإذا لٌل لهم ال تفسدوا فً األرض لالوا  :إنما نحن مصلحون أال
إنهم هم المفسدون .
أ -محكٌة بالقول  ،بعد حرف االستتتا أال

ب -بعد حرف االستتتا وبع الظرف إذ
د -بعد القسم  ،محكٌة بالقول

ج -أول الجملة  ،بعد حرف االستتتا
 -5الجملة الصحٌحة فً الجمل اآلتٌة هً -:
ب -أما أنّك مثابر

أ -أال ّ
أن العمل نافع

ج -قل ّ :
أن الحق غالب

دّ -
إن الحٌاة كتا

 -6الجذر اللغوي لكلمة ( م ّدكر ) هو -:
أ -ذكر

ج -مكر

ب -دكر

د -كرر

 -7الكلمة التً أبدلت فٌها ( فاء االفتعال هً ) -:
أ -اتصل

ج -ادّعى

ب -ازدهر

دٌ -ضطجع

 -8الكلمة التً أبدلت فٌها تاء االفتعال ( طاء ) هً -:
أ -ازدهر

جٌ -دّعى

ٌطر
بّ -

د -اتّسع

 -9الجذر اللغوي لكلمة ( اوتّفاق ) هو -:
أ -وتق

ج -توق

ب -وفق

د -تاق

 -11الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبا هً -:
ب -استعار أبً رواٌتً

كرم ابنً ع ّمً
أّ -

ج -ساعدت هدى عٌسى

د -حضر ٌعقوب الموت

 -11الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به جوازا َ هً -:
أ -ساعد ابنً ع ّمً

ُ
العزٌز ع ّمً
ب -رافق صدٌقً

أكرم أبو السيد

جٌ -عشقون األرض

(/ 9509080970

د -ساعدتك محبة لك
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

ً فً لغة الهوى عٌنان .
 -12الفاعل فً جملة  :وخاطبت عٌن ّ
ب -عٌنً

أ -التاء

د -لغة

ج -عٌناك

 – 13سبب تمدم الفاعل على المفعول به فً جملة -:
فهل سألوا الغواص عن صدفاتً

أنا البحر فً أحشائه الدر كامن
أ -خشٌة اللبس

ب -التاعل والمتعول به ضمٌران متصالن

ج -المتعول به ضمٌر متصل

د -التاعل ضمٌر متصل والمتعول به اسم ظاهر

 -14الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به جوازا  ،هً -:
أ -ساعدت هدى سلمى

ب -استغترت هللا

د -سألوك الناس علما ً

ج -قطتت هدى جنى البستان

عفٌف النفس  ،هو -:
 -15الفاعل فً جملة ال ٌرجع المال المفمود ّإال
ُ
ب -المال

أ -عتٌف

د -النتس

ج -المتقود

 -16الفاعل فً جملة ( ال تسألً الناس عن مالً وكثرته وسائلً الموم عن دٌنً وعن خلمً ) هو -:
ب -تسألً

أ -الناس

دٌ -اء المخاطبة

ج -مالً

 -17سبب تمدم الفاعل على المفعول به فً الجملة المخطوط تحتها من أحسن لً شكرته هو -:
أ -التاعل ضمٌر متصل والمتعول به اسم ظاهر

ب -التاعل والمتعول به ضمٌران متصالن

ج -المتعول به ضمٌر متصل والتاعل اسم ظاهر

د -خشٌة اللبس

 -18المرٌنة التً أزالت الغموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً جملة ( ّ
حث والدي الفاض ُل أخً ) هً -:
ب -معنوٌة

أ -لتظٌة

د -صرفٌة

ج -نحوٌة

 -19الضبط الصحٌح آلخر الكلمة المخطوط تحتها فً جملة ( استلم الجائزة مستحمها ) هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -21الجملة التً تمدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبا هً -:
أ -ساعدتنً هدى

ب -درس المحامً القضاٌا

دٌ -وم ال ٌنتع الظالمٌن معذرتهم

ج -اتقوا النار

 -21سبب تمدم المفعول به على الفاعل فً اآلٌة الكرٌمة ( ٌوم ال ٌنفع الظالمٌن معذرتهم ) هو -:
أ -خشٌة اللبس
ج -التاعل ضمٌر متصل

ب -المتعول به ضمٌر متصل والتاعل اسم ظاهر
د -اتصل بالتاعل ضمٌر ٌعود على المتعول به

 -22المفعول به فً جملة (ٌجمعنا هدف واحد) هو-:
ب -الضّمٌر (نا)

أ -واحد
أكرم أبو السيد

(/ 9509080970

ج -واحد

د -هدف
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -23الجملة التً تمدم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ً  ،هً -:
ً ال تهاون فً الدراسة
ب -أ ّ
ي بن ّ

أ -هل درست
جْ -
من تقابل فابتسم فً وجهه

د -من تقابله فابتسم فً وجهه

 -24الجملة التً تمدم فٌها المفعول على الفعل والفاعل وجوبا هً -:
ب -ما أجمل السماء !

أ -من أمثال العرب إٌاك أعنً

دٌ -عشقون األرض

ج -قرأت القصٌدة

 -25تصاغ كلمة (وزن ) على وزن افتعل (الصٌغة النهائٌة) على -:
أ -اتّزن

ب -اوتزن

د -اوزن

ج -اتزن

 -26جذر كلمة (اوتكال ) هو -:
ب -وكل

أ -تكل

د -كلل

ج -كل

 -27الكلمة التً حصل فٌها إبدال فً جملة ( اصطحب الكتاب فهو صدٌمًا دو ًما ) هً -:
ب -كتاب

أ -صدٌق

د -اصطحب

ج -دو ًما

 -28المعنى الذي أفاده التصغٌر فٌما تحته خ ّط فً جملة -:
عطفت حناٌاه دوٌن سمائه
أ -تقرٌب الزمان

ً  ،هو -:
عطف األهلة والحواجب والمس ّ
ب -تقرٌب المكان

د -التحقٌر

ج -تقلٌل الحجم

ً من إطفاء الحرٌك لبٌل انتشاره  ،هو -:
 – 29المعنى الذي أفاده التصغٌر فً جملة  :تمكن رجال الدفاع المدن ّ
ب -تقرٌب الزمان

أ -التحبب

ج -تقلٌل العدد

د -التحقٌر

 – 31تصغٌر كلمة ( رغد ) على -:
أ -رغٌدة

ج -راغد

ب -رغٌد

د -رغٌّد

 -31تصغٌر كلمة ( ناب ) على -:
أ -نوٌب

ج -نٌٌُب

ب -نٌب

د -أنٌاب

 -32تصغٌر كلمة ( نار ) على -:
أ -نوٌرة

ج -نور

ب -نوٌر

د -نوٌرات

 -33مكبر كلمة ( عصٌة ) هو -:
أ -عصا

ج -عصص

ً
ب -عص ّ

د -عصٌات

 -34تعامل كلمة ( سلمى ) فً التصغٌر على لاعدة االسم -:
ب -الرباعً

أ -الثالثً
أكرم أبو السيد

ج -الخماسً
(/ 9509080970

د -الجمع
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 – 35مكبّر كلمة ( فدٌّا ) هو -:
أ -فداء

ج -فدوه

ب -فادٌة

د -فدوى

 -36تصغٌر كلمة ( نجوى ) هو -:
أ -نجٌة

ج -نجً

ب -نجٌّا

د -نجٌّات

 -37تصغٌر كلمة (غزال ) على -:
بُ -
غزٌل

أً -غزٌّل

ج -غوٌزل

د -غزٌالت

 – 38تعامل كلمة ( صولجان ) فً وحدة (التّصغٌر) على لاعدة االسم -:
أ -الثالثً

ج -الخماسً

ب -الرباعً

د -الجمع

 -39مكبّر كلمة ( نوٌطٌر ) هو -:
أ -ناطر

ج -ناطور

ب -نواطر

د -ناطورات

 -41مكبّر كلمة ( دوٌرة األرلم ) هو -:
أ -دارة األرقم

ج -دوٌر األرقم

ب -دار األرقم

د -دارات األرقم

 -41تصغٌر كلمة ( ساعات ) هو -:
أ -سوٌعات

ج -سواعات

ب -سوٌعة

د -سواع

كوٌسات  ،هو -:
 -42مكبّر ْ
أ -كأس

ج -كؤوس

ب -كأسة

د -كؤٌس

 -43تصغٌر سؤول  ،هو -:
أ -سؤٌْل

سئٌّل
جُ -

ب -سؤال

د -سؤ ٌّل

 -44المضاف إلٌه فً جملة ٌ :جب أن ٌموم المواطن بواجباته بإخالص هو -:
أ -الموظف

ج -الضمٌر الهاء

ب -واجبات

د -بإخالص

 -45المضاف فً جملة المرء بأصغرٌه  :للبه ولسانه  ،هو -:
أ -قلب

ج -أصغر

ب -لسان

د -جمٌع ما ذكر

 -46الجملة الصحٌحة فٌما ٌأتً  ،هً -:
ب -جاء معلمون المدرسة

أ -جاء معلموا المدرسة

ج -جاء معلمو المدرسة

د -جاء معلمً المدرسة

 -47المضاف إلٌه فً عبارة كالنا مجتهد  ،هو -:
أ -كال

ب -مجتهد
أكرم أبو السيد

ج -الضمٌر نا
(/ 9509080970

د -ال شًء مما ذكر
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -48االسم الذي ٌضاف للجملة فٌما ٌأتً هو -:
أ -إ ْذ

ب -قبل

د -أي

ج -بعد

 -49االسم الذي ٌضاف للمفرد هو -:
أ -إذا

ج -حٌث

ب -قبل

د -إ ْذ

 -51مكبّر كلمة ( هضٌّبات ) هو -:
أ -هضاب

ج -هضب

ب -هضبة

د -هضوب

 -51اصل كلمة (متّصف ) لبل االبدال هو -:
أ -موتصف

ج -مٌتصف

ب. -متتصف

د -منتصف

 -52الظرف المبنً على الض ّم هو -:
أ -اذ

ج -مع

ب -اذا

د -حٌث

 -53تعرب (كال) فً جملة (األدٌبان كالهما مبدعان) اعراب -:
ب -الملحق بالمث ّنى

أ -المثنى

ج -االسم المقصور

د -المترد

 -54الصّورة التً جاء علٌها المضاف فً جملة (ٌسافر علمً حٌث سافرت) - :
ب -جملة وجملة

أ -ضمٌر ومترد

ج -جملة وضمٌر

د -ضمٌر وجملة

 -55ال ّظرف الذي ٌمطع عن االضافة هو -:
أ -أي

ج -كال

ب -مع

د -قبل

أي) فً البٌت الشعري -:
 -56نوع( ّ
بمستبك أخا ً ال تَلُ ْمهُ
ولست
ِ

ب
على شع ٍ
أي الرجال المهْذ ِ
ث ّ

أ -شرطٌة

ج -مصدرٌة

ب -نافٌة

د -استتهامٌة

 -57نوع المضاف إلٌه فً كلمة ( كلتا الجنتٌن آتت أكلها ) هو -:
أ -اسم ظاهر

ب -خبر

ج -مترد

د -جملة

 -58جملة المضاف إلٌه فً الجملة  :هللا أعلم (حٌث ٌجعل رسالته ) هو -:
أٌ -جعل

ب -رسالة

ج -رسالته

د -أعلم

 -59الضبط الصحٌح لكلمة ( لبل ) فً لوله تعالى  " :هلل األمر من لبل " هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

أكرم أبو السيد

ج -التتحة

(/ 9509080970

د -السكون

واتس ) 9507007970

(/ 9509080970

أكرم أبو السيد

) 9507007970

واتس

 -61الضبط الصحٌح لكلمة ( إنسان ) فً عبارة ( أي إنسان تكرم ٌكرمن )  ،هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -تنوٌن الضم

ج -تنوٌن الكسر

 -61الظرف الذي ٌدل على الزمن المستمبل هو -:
ب -حٌث

أ -إذ

د -إذا

ج -قبل

 -62االسم الذي تفتح فٌه ٌاء المتكلم وجوبا فٌها ٌأتً هو -:
ب -مثواي

أ -صدٌقً

د -أهلً

ج -نتسً

والدي ) -:
 – 63حالة آخره الكلمة المضافة الى ٌاء المتكلم هو فً الكلمة (
ّ
ب -التتحة

أ -الضمة

د -السكون

ج -الكسرة

 -64حالة آخر الكلمة المضافة الى ٌاء المتكلم فً كلمة ( ضحكً ) هو -:
ب -التتحة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -الضمة

 -65حذفت النون من كلمة ( نالدي ) فً جملة ( احترم نالدي المصة ) بسبب -:
ب -التعذر

أ -الثقل

د -منعا اللتقاء الساكنٌن

ج -اإلضافة

 -66الضبط الصحٌح لكلمة ( المجلس ) فً عبارة رأس المجلس حٌث أجلس هو -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -67الضبط الصحٌح لكلمة الناس فً جملة ( اجلس حٌث الناس جالسون ) -:
ب -الضمة

أ -الكسرة

د -السكون

ج -التتحة

 -68تصغٌر كلمة ( صالح الدٌن ) هو -:
ب -صوٌلح الدٌن

أ -صلٌّح الدٌن

صالح الدٌن
دِ -

ج -صلٌح الدٌن

 – 69مصغّر كلمة (ركبان)  ،هو -:
أ -روٌكب

ب -روٌّكب

د -روٌّكبٌن

ج -روٌكبون

 -71مكبّر كلمة (ورٌمات) .
أ -ورقة

ب -أوراق

د-ورق

ج -ورقات

 -71الضّبط الصّحٌح للكلمة المخطوط تحتها فً اآلٌة الكرٌمة (انّ الحسنات ٌذهبن السٌئات) ،هو -:
أ -الكسرة

ب -الضّمة

د -السّكون

ج -التتحة

كرم والدي ع ّمتً ) هو -:
 -72المرٌنة التً أزالت الغموض فً تمٌٌز الفاعل من المفعول به فً جملة ّ ( :
أ -لتظٌة

ب -معنوٌة
أكرم أبو السيد

ج -نحوٌة
(/ 9509080970

د -صرفٌة
واتس ) 9507007970

(/ 9509080970

أكرم أبو السيد

) 9507007970

واتس

 -73الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا ،هً -:
ب -ما تقرأه ٌتدك

أ -من أكرمته؟

د -كم مشكلة حللتها.

ج -ماتقرأ ٌتدك

 -74المفعول به فً جملة (جمٌل أن ٌلمى االنسان أخاه بابتسامة) -:
ب -بابتسامة

أ -أخاه

د -جمٌل

جٌ -لقى

حب الوطن)  ،هً -:
 -75الفاعل فً جملة (سكن للوبَهم ُّ
ب -الضّمٌر (هم)

أ -قلوب

د -حبّ

ج-الوطن

 -76الضّبط الصحٌح للكلمة المخطوط تحتها فً جملة (حرث األرض مالكها) هو -:
ب -الضّمة

أ -الكسرة

د -السّكون

ج -التتحة

 -77المفعول به فً جملة (ٌعجبنً المواطنون المخلصون) ،هو -:
ب -الضمٌر (نا)

أ -المواطنون

د -المخلصون

ج -الضمٌر (الٌاء)

 -78المفعول به فً جملة (كم كتابا لرأت فً العطلة الصٌفٌة؟)  ،هو -:
ب -كتابا

أ -كم

د -العطلة

ج -قرأت

 -79الصٌّغة النهائٌة من (ٌسر) على وزن (افتعل)  ،هو -:
ب -اتّسر

أ -اٌتسر

د -اوتسر

ج -اتٌسر

 -81الجملة التً كتبت كتابة صحٌحة؛ استنادا الى لواعد االضافة ،هً -:
أ -أعجبت بالهواء القرٌة المنعش ب -أعجبت بهواء القرٌة المنعش ج -أعجبت بصتاء قلب ساكنٌن الغرفة د -أعجبت بهواءٍ القرٌة المنعش
 -81الجملة التً حوت اسما اضٌف الى مفرد  ،هً -:
أ -التحقت بالجامعة حٌث العلم

ب -استعن باهلل اذ هللا خٌر حافظا

د -كلتا القصتٌن شائقتان

ج -سأزورك اذ الجائحة انقشعت

 -82الجملة التً حوت (لرٌنة معنوٌة ) مٌزت الفاعل من المفعول به -:
أ -ناقشت هذه تلك فً المسألة

ب -ودّعت أختً معلمتً

المخلص أصدقائً
ج -سامح عٌسى
ُ

د -غادر المنتدى خالً فترة وجٌزة

 -83الكلمة التً ولع فٌها ابدال مما ٌأتً  ،هو -:
أ -المدّعً

ج -المدعاة

ب -المدعو

د -المدعون

الرباعً م ّما ٌأتً :
 -84االسم الذّي ٌصغّر تصغٌر االسم ّ
أ -عمرة

ج -أربعاء

ب -شقراء

د -زهرة

 -85الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على فاعله وجوبا فً ما ٌأتً ،هً -:
أ -زارت نجوى فدوى

ع
بٌ -روي
األشجار المزار ُ
َ

أكرم أبو السيد

ج -الجائزة نلتها بجهدي

(/ 9509080970

المدٌر الجتهادي
دٌ -كافئنً
ُ
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -86الجملة التً تعرب فٌها ٌاء المتكلّم المخطوط تحتها مما ٌأتً ضمٌرا متّصال مبنٌا فً محل جر مضاف الٌه هو :
أ -ال تأخذنً بأقوال الوشاة ب -سأطر التشاؤم عنًّ وأقبل على الحٌاة

ً واثق باهلل ك ّل الثقة
ج -لد ّ
ي هدف نبٌل سأحققه ٌوما د -ان ّ

 -87الجملة التً تحتوي الما مزحلمة هً - :
ان للٌالً ال ّ
ّ
ظلماء ب ّد دّ -
الحق ب -قال :انّك من الٌوم لناصر الحق جّ -
ان لسانً الهج ٌ:ا لصال الدٌّن والقدس
أ -والذي نتسً بٌده لتحقّن
 -88الجملة التً تمدّم فٌها المفعول به على فاعله جوازا -:
سرى لنجا العملٌة
أ -شكرت المستشتى ُ

سرنا شتاؤك ج -اذا مرضت ٌشتٌك المولى
بّ -

د -عدناك اذ مرضت فعٌادة المرٌض واجبة

 -89مك ّبر االسم (فت ٌّة)-:
ب -فتى

ً
أ-فت ّ

د -فتٌة

ج -فتٌان

 -91ك ّل الجمل اآلتٌة تحوي كلمة طرأ علٌها ابدال ما عدا  ،هو -:
أ -مددنا مزدهرة

ب -أفكارنا متّزنة

د -أشجارنا مزهرة

ج -الطالبة مزدهٌة بعلمها

شر من أحسنت الٌه) -:
 -91أصل ما تحته خ ّط (اتكّ) لبل تتمة االبدال فً جملة (ات ّ
ك ّ
ب -اٌتق

أ -اتوق

د -اتٌق

ج -اوتق

 -92واحدة من المظاهر اآلتٌة لٌست من مظاهر شعر وصف الطبٌعة -:
أ -وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام
ب -وصف المهن التً ٌعمل بها الناس
ج -وصف الحدائق واألنهار
د -وصف المائٌات كاألنهار والسواقً والبرك
 -93المظهر الذي ٌمثله البٌت اآلتً من مظاهر شعر وصف الطبٌعة :
تركت خرٌر الماء فٌه زئٌرا ً

وضراغم سكنت عرٌن رٌاسة
أ -وصف البٌئة األندلسٌة على نحو عام
ب -وصف المائٌات كاألنهار والسواقً والبرك
ّ
وبث الهموم فٌها
ج -مناجاة الطبٌعة
د -وصف الحدائق والرٌاض والزهور
 -94من الخصائص الفنٌة لشعر وصف الطبٌعة :
أ -حرارة العاطتة

أكرم أبو السيد

ب -غرابة األلتاظ

جٌ -تصف بالواقعٌة

(/ 9509080970

د -استخدام التشخٌص

واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -95الشاعر الذي لام بوصف الجبل فً لصٌدة ( الجبل ) هو -:
أ -ابن ختاجة

ج -ابن النظام

ب -ابن ستر المرٌنً

د -ابن جرٌر الصقٌلً

 -96واحدة من المظاهر اآلتٌة تنتمً الى مظاهر شعر رثاء المدن -:
أ -تصوٌر ما حل بالمدن من خراب وما نزل بأهلها من ضٌق
ب -اشتداد المواجهة بٌن المسلمٌن وأ؟عدائهم
ج -االبتعاد عن األلتاظ الغرٌبة
د -وصف الحدائق واألزهار
 -97واحدة من الخصائص اآلتٌة لٌست من الخصائص الفنٌة لشعر رثاء المدن والممالٌن -:
ب -تغلب علٌه النزعة الدٌنٌة

أٌ -تصف بحرارة العاطتة

د -اإلقتباس من القرآن الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌتة

جٌ -كثر من استخدام اإلنشاء الطبٌعً
 -98الشاعرة األندلسٌة التً كانت ذات نفوذ سٌاسً -:
أ -حمدة بنت زٌاد المؤدّب

ج -مرٌم أم اسماعٌل

ب -حسان التمٌمة

د -حتصة الركونٌة

 -99المنطمة التً وصفتها حمدة بنت زٌاد المؤدّب هً -:
أ -اشبٌلٌة

ج -قراجة

ب -حسان التمٌمة

د -وادي آش

 -111الشعر الذي ٌتسم بحرارة العاطفة هو -:
ب -شعر وصف الطبٌعة

أ -شعر المدٌح النبوي

ج -الشعر االجتماعً

د -شعر رثاء المدن والممالٌك

 -111واحدا من المظاهر التالٌة لٌست من موضوعات شعر المرأة  ،هو -:
ب -المد

أ -الغزل

ج -التخر

 -112المظهر الذي ٌمثله البٌت اآلتً ( ٌا لٌلة العٌد عدت ثانٌة
أ -وصف المهن

د -الوصف
وعاد إحسانن الذي أذكر ) من مظاهر الشعر االجتماعً -:

ج -وصف مظاهر التطور العمرانً

ب -تصوٌر عادات

د -الغزل

 -113من عادات األندلسٌٌن فً األفراح واألتراح هو -:
أ -إقامة الحتالت

ج -لبس البٌاض

ب -الحزن

د -تبادل التهانً والرسائل

 -114الشعر الذي ٌتسم بأنه جاء على شكل ممطوعات شعرٌة لصٌرة هو -:
أ -شعر رثاء المدن

ج -شعر الجهاد

ب -شعر وصف الطبٌعة

د -الشعر االجتماعً

ٌ -115مع كتاب طوق الحمامة فً -:
أ -أربعٌن بابا

ب -عشرٌن بابا

أكرم أبو السيد

ج -ثالثٌن بابا
(/ 9509080970

د -خمسٌن بابا
واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -116صاحب رسالة طوق الحمامة  ،هو -:
ب -ابن شهٌد

أ -ابن حزم

د -ابن ٌقظان

ج -المعري

 – 117اخترع ابن شهٌد رسالة اسم التوابع والزوابع ألنه جعل مسرحها من -:
ب -الحٌوانات

أ -البشر

د -الجن

ج -الجماد

 -118الشخص الذي وجه له رسالة ابن شهٌد هو -:
ب -أبو بكر

أ -ابن المقتع

د -األصمعً

ج -ابن ٌقظان

 -119المرأة التً كانت عالمة فً اللغة والنحو والتفسٌر  ،هً -:
ب -نضار بنت أبً حٌان الغرناطً

أ -والدة بنت المستكتً

د -أسماء بنت غالب

ج -حمدة بنت زٌاد

 -111الموضوع الذي ٌمثله البٌت اآلتً من شعر المرأة هو -:
فع ّز الفؤاد عزا ًء جمٌالً

هً الشمس مسكنها فً السماء
ب -المد

أ -التخر

د -الوصف

ج -الغزل

 -111الفن األدبً الذي ٌعرف بأنه مجموعة رسائل أدبٌة تتنوع فً أهدافها بٌن الترفٌه عن النفس بما تلذ لراءته وشرح الحمائك بأسلوب
وصفً خٌالً هو -:
أ -الخطابة

ج -فن الرحالت

ب -فن الموسوعات

د -فن الرسائل األدبٌة

 -112الرسالة التً تعتمد التأمل والتفكر فً الخلك والكون هً -:
ب -طوق الحمامة

أ -رسائل التوابع واألوامر

د -تذكرة األخبار

ج -ابن ٌقظان

 -113الهدف من المصص الفلسفٌة التأملٌة -:
ب -األمل

أ -التسلٌة

د -التعبٌر عن فكر الكتاب وفلستتهم وأرائهم

ج -العبرة

 -114المظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري من شعر الجهاد :
للمراحم
فلم ٌبك َ منا عرضة
ِ

واجم
مزجنا دما ًء بالدموع ال ّ
س ِ

أ -الدعوة الى تحرٌر المدن وال سٌما بٌت المقدس ب -تصوٌر سقوط بٌت المقدس ج -تسجٌل االنتصارات د -التهدٌد بالتتوحات
 -115الشاعر الذي عارض أبو تمام فً لصٌدته  ،هو -:
أ -ابن الساعاتً

ب -الرشٌد النابلسً

د -ابن المجاور

ج -ابن القٌسرانً

 -116المولعة الفاصلة التً انتصر فٌها المسلمون بمٌادة صالح الدٌن األٌوبً على الصلٌبٌٌن هً معركة -:
ب -عكا

أ -حطٌن

أكرم أبو السيد

ج -عمورٌة

(/ 9509080970

د -عٌن جالوت

واتس ) 9507007970

أكرم أبو السيد

واتس

(/ 9509080970

) 9507007970

 -117المعركة التً انتصر فٌها السلطان لطز على المغول هً معركة -:
ب -عكا

أ -حطٌن

د -عٌن جالوت

ج -عمورٌة

 -118واحدة من الخصائص الفنٌة لٌست من خصائص شعر الجهاد -:
أٌ -تصف بالواقعٌة

بٌ -كثر من استخدام التنون البدٌعة

دٌ -قتبس من القرآن الكرٌم

جٌ -تمٌز بحرارة العاطتة

 -119المظهر الذي ٌمثله البٌت الشعري اآلتً من شعر الغزو المغولً :
لسائل الدمع عن بغداد إخبار
أ -تصوٌر سقوط المدن

ب -تسجٌل االنتصارات

فما ولوفن واألحباب لد ساروا
د -الدعوة الى تحرٌر المدن

ج -التهنئة بالتتوحات

 -121الفن األدبً الذي ٌعنى بمدح النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتعداد صفاته الخلمٌة هو -:
ب -الغزل

أ -الرثاء

د -المدٌح

ج -الوصف

 -121صاحب كتاب معارج األنوار فً سٌرة النبً المختار  ،هو -:
ب -ابن عرشاه الدمشقً

أ -ابن نباتة المصري

د -ابن سٌد الٌعمري

ج -الصرصري

 -122أشهر من ٌمثل ظاهرة المدٌح النبوي  ،هو -:
ب -البوصٌري

أ -ابن نباتة المصري

د -الصرصري

ج -ابن سٌد الٌعمري

 -123الكاتب الذي سار كتاب الرسائل على طرٌمه فً الكتابة  ،هو -:
ب -القاضً التاضل

أ -محً الدٌن بن عبد الظاهر

د -عالء الدٌن بن تائه

ج -العماد األصتهانً

ٌ -124عتبر فن الخطابة فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً من أهم الفنون األدبٌة ألن -:
ب -شدة الحماسة

أ -أقرب التنون النثرٌة للقراء

ج -أسهم فً الدفاع عن القٌم التاضلة

دٌ -تسم بقوة العبارة

 -125الكتاب الذي ٌجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف فً مختلف مٌادٌن المعرفة هو -:
أ -الرسالة

ج -الرحالت

ب -الخطابة

د -الموسوعات

 -126الفن األدبً الذي ٌعد من أمتع الفنون النثرٌة وألربها للمراء هو -:
أ -فن الخطابة

ب -فن المدٌح النثري

ج -فن الرسائل

د -أدب الرحالت

 -127الكتاب الذي دونه ابن جبٌر فً رحلة  ،هو -:
أ -تحتة النظار فً غرائب األمصار وعجائب األستار
ب -تذكرة باألخبار عن اتتاقات األستار
ج -الكواكب الدرٌة ما مد خٌر البرٌة
د -كتاب األثمان
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 -128من أهم الخصائص الفنٌة لفن أدب الرحالت هو -:
أٌ -تصف بالواقعٌة

بٌ -غنً بالوصف وٌذكر التتاصٌل جٌ -كثر من استخدام المحسنات البدٌعٌة

دٌ -كثر من استخدام الصور التنٌة

 -129الموضوع الذي تنتمً إلٌه موسوعة ( الوافً بالوفٌات )  ،هو -:
ب -وصف الطبٌعة واألخالق

أ -التراجم

د -الجغرافٌة

ج -التارٌخ

 -131الموضوع الذي تنتمً إلٌه ( موسوعة األعشى فً صناعة اإلنشاء ) -:
ب -التارٌخ

أ -اإلنشاء

د -التراجم

ج -الجغرافٌة

 -131الصٌغة التً علٌها األمر فً جملة  ( :لتكن مثاالً أعلى ٌحتذى فً األخالق الحمٌدة هو -:
ب -مصدر نائب عن فعل األمر

أ -اسم فعل أمر

د -فعل األمر

ج -التعل المضارع المقترن بالم األمر

 -132المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً لول الشاعر :
أال أٌها اللٌل الطوٌل أال أنجل
أ -التمنً

بصبحٍ وما اإلصباح منن بأمثل ِ  ،هو -:

ب -الدعاء

د -اإللتماس

ج -التعجٌز

 -133المعنى البالغً الذي خرج إلٌه األمر فً لول الشاعر :
فدعوا ممال الجهالٌن جهالة
أ -التمنً

هذا عرالً وذان شامً  ،هو -:

ب -الدعاء

د -اإللتماس

ج -التعجٌز

 -134المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً لول الشاعر :
ألستم خٌر من ركب المطاٌا
أ -النتً

وأندى العالمٌن بطون راح  ،هو -:

ب -التقرٌر

د -اإلنكار

ج -التعجب

 -135الجملة التً أفادت التجدد من الجمل اآلتٌة هً -:
أ -الحتاظ على البٌئة مسؤولٌة كل فرد

ج -مكانة المرء بحسن أخالقه

بٌ -حتتل األردن بعٌد االستقالل

د -إنك صحٌح الجسم

 -136ضرب الخبر فً اآلٌة الكرٌمة " إن هذا لهو المصص الحك " هو -:
أ -ابتدائً

ج -إنكاري

ب -طلبً

د -إنشائً

 -137ضرب الخبر فً جملة  ( :األردن وطن حرٌّة وإبداع )  ،هو -:
ب -طلبً

أ -ابتدائً

ج -إنكاري

د -إنشائً

 -138الجملة التً احتوت جملة خبرٌة  ،هً -:
أ -وطن النجوم أنا هنا

ب -شق طرٌقك بابتسامتك
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 -139الجملة التً احتوت جملة إنشاء غٌر طلبً -:
أ -أهكذا حتّى وال مرحبا

بٌ -ا جارة الوادي طربت وعادنً

ج -ال تحسب المجد تجرأ أنت أكله

د -ما أبدع إنشادك ال ّ
شعر !

 -141المعنى البالغً الذي خرج إلٌه االستفهام فً لول الشاعر -:
إلى هللا أشكو بالمدٌنة حاجة
أ -التحسر

وبالشام أخرى كٌف ٌلتمٌان

ب -التشوٌق

د -التعجب

ج -النتً

 -141تفٌد جملة(وتأتً على لدر الكرام المكارم) -:
ب -التجدد واالستمرار

أ -التجدد والحدوث

د -الحدوث والثّبوت

ج -الثبوت والتجدد

 -142الجملة التً تحوي خبرا انكارٌا-:
التتوق عنك ببعٌد
أ -لٌس تحقٌق التتوق عنك ببعٌد ب -أال لٌس تحقٌق التتوق عنك بعٌدا ج -لٌس بالتمنً ٌمكن تحقٌق التتوق د -انً أن لٌس ّ
 -143العصر الذي ترجع الٌه بداٌة ظهور التألٌف الموسوعً هو -:
ب -األٌوبً

أ -األندلسً

د -األموي

ج-العباسً

 -144الشعر الذي شكّل ظاهرة تسترعً االنتباه فً العصرٌٌن األٌوبً والمملوكً هو -:
ب -المدٌح النبوي

أ -الجهاد

د -رثاء المدن والممالك

ج -المعارضات

بخلوه من -:
 -145اتصف التّصوٌر فً شعر المرأة األندلسٌة
ّ
ب -الجمال

أ -البساطة

د -التكلّف

ج -العاطتة

 -146البٌت الشّعري الذي ٌتجلّى فٌه استخدام الفنون البدٌعٌة فً شعر الجهاد فً العصرٌٌن األٌوبً والمملوكً هو -:
وشر سال المرء دمع ٌتٌضه
أ-
ّ

صوارم
اذا الحرب شبّت نارها بال ّ

ب -لتبك على القدس البالد بأسرها

وتعلن باألحزان والتّرحات
وٌاهلل كم أبكت عٌونا

سرت قلوبا
ج -فٌا هلل كم ّ

الغراء فً الحجب
ببشره الكعبة ّ

فقر عٌنا لهذا التتح وابتهجت
دّ -

 -147ما ناله ابن شهٌد من أدباء عصره وعلمائه :هو -:
أ -اعترافهم بمقدرته األدبٌة

ب -نقدهم ألدبه

لتتوقه النقدي
ج -تقدٌرهم ّ

لتتوقه اللغوي
د -تكرٌمهم ّ

 -148واحدا من المعاٌٌر اآلتٌة لٌست من المعاٌٌر التً ٌحكم بها للشاعر بفحولته لدى النماد العباسٌٌن هً -:
ب -امتالك ثروة لغوٌة واسعة

أ -جودة الشعر

ج -تعدد االنحراف

د -وفرة القصائد الطوال

 -149المصائد التً كان ٌمضً فٌها الشاعر عاما ً كامالً فً نظم لصٌدته  ،هً -:
أ -المعلقات

ب -شعر الغزل
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 -151الشعراء الذٌن ٌملكون الموهبة وٌراجعون ما نظموا وألفوا من أجل االرتماء  ،هم -:
أ -أدباء الطبع

ب -شعراء المعلقات

د -شعراء السلٌقة

ج -أدباء المهجر

 -151الشاعر الذي رأى أن المٌمة الفنٌة الجمالٌة فً النص تكمن فً ألفاظه أكثر من معانٌه  ،هو -:
ب -ابن طباطبا

أ -ابن قتٌبة

د -الجاحظ

ج -ابن رشٌق

 -152المبدأ النمدي الذي ٌنتمً إلٌه الشعر هو -:
ٌوم الوغى من صارم لم ٌصمل  ،هو -:

والصارم المصمول أحسن حالة

ب -الطبع والمعنى

أ -أعذب الشعر أصدقه

د -التحولة الشعرٌة

ج -أعذب الشعر أكذبه

 -153المذهب الشعري الذي ٌلتزم المافٌة الموحدة  ،هو -:
ب -الرومانً

أ -الكالسٌكً

د -الرمزي

ج -الواقعً

 -154المذهب الشعري الذي ٌطلك العنان للمافٌة والخٌال  ،هو -:
ب -المذهب الرومانً

أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ج -المذهب الواقعً

 -155المجموعة المصصٌة ( المعذبون فً األرض )  ،هو -:
ب -توفٌق الحكٌم

أٌ -وسف إدرٌس

د -عبد أحمد الشرقاوي

ج -طه حسٌن

 -156المذهب الشعري الذي ٌعتمد بصورة أكبر على الكتابة المصصٌة والرواٌة والمسرحٌة  ،هو -:
ب -المذهب الرومانً

أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ج -المذهب الواقعً

 -157المذهب الشعري الذي ٌعتمد اإلٌحاء فً المعانً الكامنة فً نفس األدٌب  ،هو -:
أ -المذهب الكالسٌكً

د -المذهب الرمزي

ب -المذهب الرومانً ج -المذهب الواقعً

 -158رائد االتجاه الكالسٌكً  ،هو -:
أ -أحمد شوقً

ب -دمحم الجواهري

ج -حافظ ابراهٌم

د -محمود سامً البارودي

ٌ-159رى الجاحظ أنّ األدب ٌكون أجود وأكثر لبوال لدى المتلمً اذا :
أ -جمع شرف المعنى وبالغة اللتظ

ج -اتّسم بشرف المعنى

ب -اتّسم ببالغة اللتظ

د -جادت معانٌه وقصرت ألتاظه

 -161الفنون النثرٌّة التً تع ّد المجال األكبر للوالعٌة النمدٌّة هً -:
أ -القصة والرواٌة تلٌهما المسرحٌة

صة
الرواٌة والمسرحٌة تلٌهما الق ّ
بّ -

صة تلٌهما الرواٌة
ج -المسرحٌة والق ّ
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 -161من األدوات الفنٌة التً تساعد شعراء المذهب الرمزي على تكثٌف االٌحاءات فً شعرهم -:
صور
أ -جماعة أبولو اقامة شبكة عالقات مترابطة من األلتاظ وال ّ

ب -العناٌة الخاصة واٌقاع ال ّ
شعر وموسٌقاه

صور المتردة
ج -استخدام ال ّ

صور المركبة
د -استخدام ال ّ

 -162تختلف الوالعٌة النمدٌة فً المذهب الوالعً عن الوالعٌة االشتراكٌة بأنّ الوالعٌة النمدٌة -:
أ -تتناول مشكالت المجتمع وقضاٌاه

ب -تنتقد المجتمع وتسلّط الضوء على عٌوبه

ج -التقدّم حلوال لمشكالت المجتمع

الشر والتساد فً المجتمع
د -تؤكد على جوانب
ّ

الروح بالجسد ٌ،ضعف بضعفه وٌموى بموته :هذا لول -:
 -163اللفظ جسم روحه المعنى ،وارتباطه به كارتباط ّ
ب -ابن سالم الجمحً

أ -ابن طباطبا

د -الجاحظ

ج -ابن رشٌق القٌروانً

 -164المذهب األدبً الذي اهت ّم كثٌرا بالموسٌما الشعرٌة المنبثمة من اختٌار األوزان واأللفاظ الخاصّة ،هو -:
ب-الواقعً

أ -الكالسٌكً
 -165أٌهذا الشّاكً وما بن داء

د -الرومانسً

ج -الرمزي

كن جمٌال ترى الوجود جمٌال

سابك من لصٌدة (فلسفة الحٌاة )الٌلٌا أبً ماضً التً خالف فٌها لواعد وأصول المذهب الرومانسً بالتزامه-:
البٌت ال ّ
أ -الوحدة الموضوعٌة

ب -توظٌف عناصر الطبٌعة

د -األلتاظ العاطتٌة السّهلة

ج -القافٌة الموحدّة

( مه سعي جىن ومه وام رأى األحالم ...........وتصرف كما لو أوه مه املستحيل أن تفشل )
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