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 أدعية املذاكرة واالمتحان
 قبل املذاكرة: 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين 

والمالئكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة 

بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، 

إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم 

 ...الوكيل

 بعد املذاكرة: 

أستودعك ما قرأت وما حفظت وما اللهم إني 

تعلمت، فرده علي عند حاجتي إليه إنك على كل 

 ...شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 يوم االمتحان:- 

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك ال 

 ...ملجأ وال منجا منك إال إليك

 عند دخول القاعة:- 

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، 

 ...ي من لدنك سلطانا نصيراواجعل ل

 قبل البدء باحلل:- 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل 

عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ال سهل إال 

ما جعلته سهال، وأنت تجعل الحزن إذا شئت 

 ...سهال

 أثناء االمتحان: 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 

أستغيث، رب إني مسني يا حي يا قيوم برحمتك 

 ...الضر وأنت أرحم الراحمين

 عند النسيان: 

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر 

علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل 

 ...واإلكرام

 بعد االنتهاء: 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال 

 ..أن هدانا اهلل
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 ااَلمَ ٍر طَ أبم   م  كُ وسأعرتُف لَ .. آَن أواُن الّرحيل  
 م  كُ يف مقاعد   وأنتم   ،م  كُ تدريس   به  أثناءَ  م  ُتكُ ر  ب َ أخ  

 م  كُ أحب  : أبّن   م  كُ ُت لَ ف  رَ ت َ اَلما اع  فطَ ...يام  أمَ 
ب  بَ للس   –ياانً أح   -المي ة  كَ وَ لقس   ن  عذرونَ تَ  م  عّلكُ ولَ 
َ يُ  .. ات ه  ذَ  ْي   .. يَغاُر عليه فإنّهُ  ؛صاً َشخ   م  دُكُ أحَ ب  َفح 
 ُقُكم  حَ يَ ل   د  وٍء قَ م ن  سُ  م  اَر عليكُ اً أن  أغَ دّ يعّي ج  ب  طَ فَ 

دأُُت وبَ  ،ات  عَ ام  ُتُم ال َ ل  خَ دَ  د  وقَ  م  كُ ن  أََتّّن أن  أْس ََع عَ 
 ..ديدًة ََتاماً ياًة جَ حَ 

رٍي إن  رأيتمُ فاذ    . ..ون  فسام ُ : وه، وإالكروان ِب 
 

 الدكتور عبادة عواد/    ُمحّبكم
 



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ى  منط  الوزارة ضع دائرة عل(    1)منوذج  

 3 الصفحة       من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّلالفصل الدراسي األول الثاني        /  (مشرتك) اللغة العربية           

 : دّل وصف اهلل تعاىل األنبياء بأّنهم ذرّية على أّنهم(  ذرّية بعضها من بعض):يف قوله تعاىل (1
 .حملوا نفس الصفات من حيث الشكل  -ب         .                         عاشوا بنفس المنطقة -أ
 .األفضل من بين البشريّة -د                .متجانسون في الّدين والتقى والصالح -ج

 :استعانت امرأة عمران على حتقيق قبول نذرها ملا يف بطنها خلدمة بيت املقدس بـِ (5
 .العبادة والطاعة والتوّكل على هللا -د     .مساعدة المحتاجين -ج       . التقّرب من الصالحين -ب     .تقديم الصدقة -أ

فلّما وضعتها قالت رّب إّني وضعُتها أنثى واهلل أعلم مبا وضعت وليس الذكر  ):االستمرار والتجّدد يف قوله تعاىلالفعل يف الذي يفيد  (3
 :هو(كاألنثى وإّني مّسيُتها مريم وإّني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم

 .وضعتُها -د     .   سّميتها -ج      .أعيذها -ب  .  وضعت   -أ

 :على وجه(قالت رّب إّني وضعتها أنثى):على لسان مريمقال اهلل تعاىل  (4
 .الرضا بما أنجبت -د          .  التفاؤل بالمستقبل -ج      .  عدم العلم بالغيب -ب        .االعتذار والتّحّسر -أ

 :هو(وسّبح بالعشّي واإلبكار):يف قوله تعاىل (العشّي)اجلذر اللغوّي لكلمة  (2
 .عشي -د                    .عشو -ج                .  عوش -ب              .  عيش -أ

دّل تكرار كلمة اصطفاك يف املّرة (وإذ قالت املالئكة يا مريم إّن اهلل اصطفاك وطّهرك واصطفاك على نساء العاملني):يف قوله تعاىل  (6
 :ذلك, العاملنيالثانية على أّن اهلل تعاىل اختار مريم فخّصها يف الكرامات من بني نساء 

 .خطأ -ب.                             صح -أ

 :هو, من األمور اليت هّيأها  تعاىل ملريم عليها السالم للقيام بأمر عظيم وهو والدة عيسى عليه السالم(7
 .جعلها أاّل تكلّم النّاس ثالث ليال   -ب.                والدتها من أبوين كبيرين في السنّ  -أ
 .جعل هللا لها رزًقا في غير أوانه -د.                             ساء العالمينتعتزل ن -ج

 :هو(فّن الّسرور)الكتاب الذي أخذ منه نّص(8
 .فيض الضحى -د         .فيض الخاطر -ج.         ضحى اإلسالم -ب.     فجر اإلسالم -أ

 (:القلق)أّي الكنايات اآلتية تدّل على (9
 .ناكس البصر -د.          فارغ الصدر -ج.      تقّض مضجعه -ب.       كاسف الوجه -أ

 :ألّن(أهم من كسب العامل(النفس)ّداخلإّن كسب العامل ال) (11
 .نفسك هي مركز العالم -ب.           العالم الخارجي يتفاعل مع نفسك فيكون مسروًرا -أ
 .يمكنك أن تنعزل عن العالم ولكن ال يمكنك أن تنعزل عن نفسك -د                  .النفس هي من تجّمل العالم وتقّبحه -ج

 :ختّف أعباء اإلنسان اليت تثقل كاهله إذا (11
 .قاس كّل المسائل بمقياس نفسه -ب.                          فّكر كثيًرا في نفسه -أ
 .أحياًنانسي نفسه  -د.            دام التفكير في العالم وعالقته به -ج

 :من أسباب ضيق اإلنسان وانغالقه إىل نفسه (12
 .التفكير في ما حوله -ب.         الشعور بأّن الشمس والقمر واألرض والبحار خلقت ألجله -أ
 .االستغراق في العمل -د.                                             النّظر إلى العالم الفسيح -ج

 .يقود اإلنسان إىل ضيق يف نفسهتصّنع الفرح واالبتسام  (13
 .خطأ -ب.                                       صح -أ

 :هو(ء على زمام تفكريهأن يقبض املر)يف(الزِّمام)معنى كلمة (11
 .أركان -د.                      إحاطة -ج                       .ِمالكه -ب           .       توجيه -أ

 :هي(واحّر قلباه)يب مع سيف الدولة يف قصيدة م فيها املتنالطريقة اليت تكّل (11
 .الغيظالغيرة و -د        .المحب المعاتب -ج          .المديح والثناء -ب       .  حديث المستجدي المستعطف -أ

 واحّر قلباه مّما قلبه شبم     ومن جبسمي وحالي عنده سقم   :شكا املتنّبي يف قوله (11
 من برود قلب سيف الدولة -ب.                              من سقم ألّم بسيف الدولة -أ
 .من جفاء النّاس للمتنبي -د           حرارة قلب سيف الدولة -ج
 
 
 
 

 :البيت الذي يشري إىل أّن حب املتنيب لسيف الدولة ليس فيه متّلق هو (17
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 وتّدعي حّب سيف الدولة األمــمما لي أكتّم حبًّا قد برى جسـدي        -أ
 يا أعدل الّناس إالّ في معاملتي        فيك الخصام وأنت الحكم والخصم -ب
 إن كان يجمعنا حّب لغّرتــه         فليت أنّا بقدر الحّب نقتســــم -ج
 ما كان أخلقنا منكم بتكرمــة         لو أّن أمركم من أمرنا أمــــم -د

 :هو, فهناك القوّي والضعيف, اى أّنه ليس كّل من قال شعًرا أصبح شاعًرالبيت الذي يدّل عل (11
 أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي      وأسمعت كلماتي من بها صـــمم -أ
 أعيذها نظرات منك صادقـة      أن تحسب الشحم في من شحمه ورم -ب
 أمـــــم أمرنا من أمركم أنّ  لو       بتكرمـة منكم أخلقنا كان ما -ج
 يا من يعّز علينا أن نفارقـهم       وجداننا كّل شيء بعدكم عــــدم -د

 :وذلك لـ,     صمم بها من كلماتي وأمسعت      أدبي إىل األعمى نظر الذي أنا    :يف(أمسعت, نظر)عّبر الشاعر بالفعل املاضي (19
 لتفعيل الحواس في الصورة -د .   لبيان تحقق معناه وثبوته -جليتفاخر بنفسه            -ليعتّد الشاعر ويتفاخر بشعره             ب -أ         

 :هو(لكنتم أكرمتمونا, لو كنتم حتبوننا كما حنّبكم )البيت الذي يدّل على (50
 بعدكم عــدميا من يعّز علينا أن نفارقـــهم        وجداننا كّل شيء  -أ
 وبيننا لو رعيتم ذاك معرفــة        إّن المعارف في أهل النّهى ذمم -ب
 ليت الغمام الذي عندي صواعقه        يزيلهّن إلى من عنده الديَـــم -ج
 ما كان أخلقنا منكم بتكرمـــة        لو أّن أمركم من أمرنا أمـــم -د

 :هو(ملعارف يف أهل الّنهى ِذممإّن ا:)يف قول املتنيب (النُّهى)مةمفرد كل (51
 .ناهية -د            .       نُهيّة -ج                      .نُهية -ب                  .  نَهية -أ

 :هو الفتحة (لو أّن أمركم من أمرنا أمم: )يف قول املتنيب (أمم)حركة اهلمزة يف كلمة (55
 .خطأ -ب                                               .صح -أ

 :وذلك لـ, صّور ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدّر , (هذا عتابك إال أّنه مقة     قد ضّمن الدّر إال أّنه كلم): يف قول املتنيب  (53
     .حسن لفظه ونظمه -ب.                                جمال الصور الفنيّة -أ
 .االعتداد بنفسه -د.                           ترتيب األبيات المتناسقة -ج

 :وذلك, (واحّر قلباه)بث عتابه يف قصيدته استطاع املتنيب أن ينفث آالمه وي (54
 .باستخدام األساليب اإلنشائيّة -ب                .        باستخدام الصورة الفنيّة -أ
 .باستخدامه لعناصر الطبيعة -د                    .                 وصف حاله -ج

 :البيت الذي جلأ فيه املتنيب يف عتابه سيف الدولة إىل أسلوب التذكري بالواجب هو (52
 أرى النّوى يقتضيني كّل مرحلة       ال تستقّل فيها الوّخادة الرســم -أ
 ى ذمموبيننا لو رعيتم ذك معرفــة       إّن المعارف في أهل النّه -ب
 لئن تركن ُضميرا عن مياميننا       ليحدثّن لمن ودعتهم نــــدم -ج
 إذا ترّحلت عن قوم  وقد قدروا     أن ال نفارقهم فالّراحلـــون هُمُ    -د

 :البيت الذي يدّل على اعتداد الشاعر املتنيب بنفسه هو (51
 أناُم ملء جفوني عن شواردها   ويسهر الخلق جّراها ويختصم -أ
 أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي     وأسمعت كلماتي من به صمم -ب
 هُمُ  فالّراحلون نفارقهم ال أن    قدروا وقد قوم   عن ترّحلت إذا  -ج
 أعيذها نظرات  منك صادقة      أن تحسب الشحم في من شحمه ورم -د

 :هي, بناظره     إذا استوت عنده األنوار والظلموما انتفاع أخي الدنيا   :داللة استخدام أسلوب االستفهام يف قول املتنيب (52
 .التحّسر -د.                  النّفي -ج               . االستعطاف -ب           .   التّعجب -أ

 :هي, يا من يِعّز علينا أن نفارقهم      وجداننا كّل شيء بعدكم عدم: العاطفة البارزة يف قول املتنّبي (51
 .الحبّ  -د .         الفخر -ج.             الحسرة -ب.         األلم -أ

 :هو, األمر الذي مل يناقشه نّص احلساسّية من األمور اآلتية (59
  .مراحل تطّور الحساسيّة -ب.                       أسباب الحساسيّة -أ
 .ساسيّةطرق الوقاية من الح -د.                    أعراض الحساسيّة -ج
 
 

 :اد خطورة الفطرّيات املوجودة يف وسائد غرف النومدتز (30
 .إذا تسبّبت التهابات في العيون -ب               . إذا اتجهت أبواغها إلى الجيوب األنفيّة والرئتين -أ
 .في حالة نقص مناعة جسم المريض -د.                           في حالة وجود مرض الّربو القصبيّ  -ج
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 .ال جيوز االستهانة مبرض احلساسّية ألخطاره على كّل من يصاب به (31
 .خطأ -ب                                 .صح -أ

 .ُوفِّق الكاتب يف نّص احلساسّي بشكل واضح ألّنه (35
 .تسلسل في األفكار -ب.                     أكثر من استخدام الصور البيانيّة -أ
 .عرض ذلك بعبارات طويلة -د.                      العقلخاطب العاطفة أكثر من  -ج

 :هي, العلمية العبارة اليت متّثل على أّن الكاتب يف نّص احلساسّية استند إىل احلقائق (33
 .إّن هذا النّوع من الحساسيّة هو معارك كيميائيّة تحدث بين أّي بروتين -ب                               .الّربو القصبيّ  -أ      
 .  تسبّب بعض األغذيّة الحساسيّة لإلنسان -د      .تُصيب الحساسيّة الماليين من البشر -ج      

 :هي" سأكتب عنك يا وطين"الّديوان الذي أخذت منه قصيدة  (34
 .شراع الليل والطوفان -د          .    جدار االنتظار -ج       .   نداء للغد اآلتي -ب         . هامش الطريق -أ

 :هو, البيت الذي جتد الشاعر عّبر فيه بكل ما هو مجيل من الكلمات عن حّبه لوطنه (32
 .بشوق  ثّم تحضنني -د        . وكّل الخير للبشر -ج         . سأذكر أنّك البشرى -ب         .سأكتُب كّل ما أهوى -أ

 :هو,  إىل أّن مهما تنّوعت الظروف فلن متنع الشاعر من عودته إىل وطنهريالبيت الذي يش (31
 .سأبقى فيك ال أهوى سواك مدى -ب.                             سآتي كلّما نهضت -أ
 .سآتي في رياح الليل إعصارا -د       .سآتي في شعاع الشمس والظلماء والقمر -ج

مبعنى حتّقق إجناز هذه األفعال يف املستقبل (سأبقى, سأذكر)الغرض من استخدام الشاعر حممود الّتّل من حرف السني يف أفعال مثل (32
 .البعيد

 .خطأ -ب.                               صح -أ

 :يدّل على(  يف والوجدان يف األفكار والّصورأنَت الط )يف قول الشاعر  (31
 .لهفة الشاعر وشوقه إلى وطنه -ب.                  د مع الوطناالندماج والتوح -أ
 .أّن الوطن مبعث الفخر واالعتزاز -د     .حضور الوطن في عقل الشاعر ومخيّلته -ج

 :(مع التاريخ والبنيان والسري: )صد الشاعر حممود التّل يف قولهق (39
 .ه لألردنشّدة حبّ  -ب.                      الدعاء بحماية األردن -أ
 .االعتزاز في ماضيه وحاضره -د.                       قيادة األردن للعرب -ج

 :هو, البيت الذي يدّل على مدى تعّلق الشاعر بوطنه (40
 .وأنّك في حنايا القلب تسكنني -ب.                وأنت لنا بكّل معالم الدنيا وتحضننا -أ
 .وخفقة وادي العرب -د            .      أحبّك في الّدنيا سهال وصحراء -ج

 :هو (كما روحي تنادمين: )يف(تنادمين)معنى كلمة (41
 .تربطني -د.           تؤنسني -ج.                      تشاركني -ب            .تسامرني -أ

 :البيت الذي تظهر فيه صورة ذات بعد وجداني هو (45
 .  إذا طّوفت بي الدنيا -ب.                        سآتي في شعاع الشمس -أ
 .لتخفق في ديار المجدِ  -د.                فأنت العالم المزروع في ذاتي -ج

 :على" يف حماولة استيعاب روح العصر وحتّدياته: " يف(روح العصر)تدّل عبارة (43
 .ما بقي من العصر -د.       وفيات العصر -ج.     امتداد العصر -ب     .ما يميّز العصر -أ

 :على(وهو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل مشرق ألمتنا العربّية:)تدّل العبارة اليت بني القوسني يف  (44
 .ةالبحث عن مستقبل ألنباء األّمة العربيّ  -ب   .وحدة الرؤية عند الشريف حسين وأبناء األّمة العربيّة -أ
 .انتظار المستقبل المشرق لألّمة العربيّة -د.    االهتمام من قبل الشريف حسين بأبناء األّمة العربيّة -ج

 :هي, (إّنما هو ذكرى وعربة حتّفز اخليال على التفكري , ال يعّد التاريخ سريورة سردّية: )يف  االمتدادالكلمة اليت جاءت مبعنى  (42
 .تحفّز -د.          قيود -ج             .سيرورة -ب.      سرديّة -أ
 
 

 :اجلملة اليت ظهرت فيها الصورة الفنّية يف (41
 .االختالف أحد السنن الكونيّة -ب.              وكان من أبناء األّمة التّّواقين إلى الحريّة -أ
 .اإلقليميّة والعالميّةتفعيل دور المؤّسسات  -د                            .يتّم فيه تفكيك االستبداد -ج

 :هو(الّتّواقني)اجلذر الّلغوّي لكلمة (42
 .توق -د.                          وقن -ج.                 تقن -ب.               تاق -أ
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 :هو, اشعاًر(الّتسامح للجميع)مّما يدّل على أّن احلضارة اإلسالمّية تتخذ (41
 .تضّم أفراًدا ينتمون ألعراق وأمم مختلفة -ب.                           االستقالل الثقافيّ  -أ
 .التمّسك باالستقالل -د.                             التنّوع الثقافيّ  -ج

 :ألّنه, يعّد من مكامن القّوى(التنّوع الثقايّف) (49
 .يصل بنا إلى االستقالل الثقافيّ  -ب .         يمنع االنفتاح على ثقافات اآلخرين -أ
 .يعيد تجديد العقل -د                   .يقود إلى العيش المشترك -ج

 :هو, (افر حلقوق اإلنسانمبزيد من املعاناة اإلنسانّية واالنتهاك الس: )يف(السافر)معنى كلمة (20
 .المكشوف -د.          المتعّصب -ج.                    المتّسع -ب.              المتفّرق -أ

 :هو  (اخلوف املرضّي)املصطلح الذي يدّل على معنى  (21
 .التشرذم -د.              اإلرهاب -ج.                    تفويض -ب             .الّرهاب -أ

 :هو" الكلمة احللوة"يه الكاتب حممد النقاش يف مقالته األسلوب والّنهج الذي سار عل (25
 .االستدالالت الدينيّة الكثيرة -ب.                 الّسخريّة من المجتمع وعاداته -أ
 .االنتصار إلى العادات القديمة ورفض العادات المجتمعيّة الحديثة -د        .االلتزام نحو مجتمعه ومحيطه -ج

 :على(بة الّنهار وبعض الّليلنعمل سحا)تدّل عبارة (23
 .العمل طوال اليوم -د.   ضعف االحتمال -ج.    شّدة الضيق من العمل -ب.    العمل في بعض األوقات -أ

 :على(وتصقلها يف الوقت ذاته, الكلمة احللوة تصدر عن النفس):املقصود يف عبارة (24
 .تأتي الكلمة الحلوة من المتلقين ومن النفس -ب   .تبّث الكلمةُ الحلوة السروَر في المتلقين وفي النّفس -أ
 .تتأثّر الكلمة الحلوة في المتلقين -د.        تتزيّن الكلمة الحلوة من المتلقين ومن النفس -ج

 :هو(يعجز):يف(اجليم)الضبط السليم حلرف (22
 .السكون -د.               الكسرة -ج.               الضّمة -ب        .الفتحة -أ

 :هو(شجر الّدفلى على الّنهر يغّني):ديوانمؤّلف  (21
 .محود التّل -د        .حيدر محمود -ج.        المتنّبي -ب.               علي الجارم -أ

 :هي (باب العمود)املأخوذة من قصيدة (مبعث السرور والرضا)العبارة اليت تدّل على (22
 .للكّف الخضاب -د            .  ندك الوشمز -ج            .قّرة عينيك -ب.        نادتك القباب -أ

 : على(رمسك الغالي على أهدابهم )تدّل عبارة (21
 .الغضب ألجل القدس -د   .المنزلة عند أهل القدس -ج.      الفروسيّة والقيادة -ب.    القّوة والحنكة -أ

على حرص امللك حسني بن        , يا حبيب القدس ما للقدس من    منقٍذ إاّلك فالّساُح يباب   :يف قول الشاعر(منقذ)يدّل استعمال كلمة (29
 .طالل على توحيد العرب ألجل القدس

 خطأ -ب                                      .صح -أ

 :البيت الذي ظهر فيه العاطفة الوطنّية هو (10
 فقد طال الغيـاب يا حبيب القدس نادتك القباب         والمحاريب -أ
 وهم األهل فيا فارســهم         أسرج المهر يطاوعك الركاب -ب
 الماليين التي ملء المــدى       ما لها في نظر الغازي حساب -ج
 إن كان باب البطوالت دمـًا        فالجباه السمّر للجنّة بـــاب -د

 .وذلك ألّنه, تستغيث مبحّبيها استطاع الشاعر حيدر حممود أن يظهر القدس يف قصيدته صامدة (11
 .   بّث العاطفة القوميّة في القصيدة -ب.                 استخدم األساليب اإلنشائيّة -أ
 .أظهر صورة الشهداء على أرضها -د                     .بّث الحياة في المكان -ج
 
 

 :هي( رسم القلب)دّل على العبوس والتجّهم من درس العبارة اليت ت (15
 فكيف يمكنني االبتسام؟ -ب.                          تحملق في سقف الغرفة القاتم -أ
 .أنا ال أكاد أرخي شفتّي ألكثر األمور طرافة -د.               األخاديد المتقّطعة في جبهتي وفي خّدي -ج

 :تة ذلكأّثر يف النب, التحّول اإلجيابي حنو النبتة(رسم القلب)عندما بدا على القاص يف (13
 .أخذت تنمو بشكل سريع -ب.                        النظر إلى الوراء حيث الّضوء -أ
 .ظهرت لها رائحة طّيبة في الغرفة -د.               عدم الحاجة إلى البقاء في غرفة القاصّ  -ج

 .احلياةكأّنها تريُد البقاء و, أن تتجه حنو الّنافذة(رسم القلب)عندما أرادت النبتة يف قصة (14
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 .خطأ -ب                                                 .صح -أ

 :هي(رسم القلب)العبارة اليت وّظف فيها القاّص عنصر الصوت يف قّصة (12
 .   تحّسست تلك الساق -ب.                              انتعشت تلك النبتة -أ
 .صوت الطقطقة الخافتة لألوراق -د  .                        أغصانها التي اسوّدت -ج

 :هو(كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي)الشعور الذي ظهر على عبارة (66
 .الدهشة واالستغراب -د.       التردد -ج.                    الفرح -ب          .الندم -أ
 

 :وذلك من خالل, (األدبي ماذا طحا بك يا صّناجة: )لي اجلارم إىل التجريد يف قولهجلأ الشاعر ع (12
 .البدء باستفهام بالغيّ  -ب.                     استخدام كلمات تراثيّة -أ
 .ظهور عناصر من الّطبيعة -د              .انتزع شخًصا آخر من نفسه -ج

 :البيت الذي يدّل على مكانة اللغة العربّية وأثرها اجلميل يف الّنفوس هو (68
 الّصحراء يوقظــــها       وحٌي من الشمس أو همس من الّشهبوس نى بأخبيَة  -أ
 تكلّمت سور القرآن مفصحـــــة      فأسكتت صخب األرماح والقضــب -ب
 ولم تزل من حمى اإلسالم في كـنف        سهل ومن عّزه في منزل خصـــب -ج
َربأزهى من األمل البّسام موقعــــها      وجرُس ألفاظها أحلــى من  -د  الضَّ

 :هي" فأسكتت صخب األرماح والقضب: "يف قول الشاعر(القضب)حركة حرف الضاد يف كلمة (19
 .الضّمة -د.              السكون -ج.        الكسرة -ب.      الفتحة -أ

 :هو" نطري للفظ نستجديه من بلد: "يف قول الشاعر علي اجلارم(نستجديه)اجلذر اللغوي لكلمة (20
 .سجد -د.                 وجد -ج.               جدو -ب.           جدي -أ

 :هو, البيت الذي يدّل على أّن من مظاهر تراجع اللغة العربّية االبتعاد عن معجمها (21
 نطير للفظ نستجديه من بلــد     ناء  وأمثاله عّنا على كثـــب -أ
 والغـربأزرى ببنت قريش ثّم حاربها     من ال يفّرق بين النبع  -ب
 كم لفظة جهدت مّما نكّررها      حتّى لقد جهدت من شّدة التعـب -ج
 كأّن عدنان لم تمأل بدائعــه      مسامع األكوان من ناء  ومقترب -د

 :هو, مبنطق هامشّي الوشي لو نسجت      منه األصائل مل تنصل ومل تغب: يف(تنصل)معنى كلمة (25
 .تختفي -د       .يتغيّر لونها -ج.       تتقطع -ب.       تتالشى -أ

 :الواردة يف اآلية(كلمة)املقصود بـ, إّن اهلل يبّشرك بكلمٍة منه):قال تعاىل (23
 .مريم عليها الّسالم -د.  عيسى عليه السالم -ج.  يحيى عليه الّسالم -ب.   زكريّا عليه السالم -أ

 :األوىل على(اصطفاك)دّلت, (واصطفاِك على نساِء العاملني وإذ قالت املالئكة يا مريم إّن اهلل اصطفاِك وطّهرك):قال تعاىل (24
 .اختار مريم عليها الّسالم من غير نساء العالمين لتكون مظهر قدرة هللا على إنجاب ولد من غير أب -أ
 .اختار مريم من بين نساء العالمين فخّصها بالكرامات -ب
 .المخلصة للعبادة -ج
 .رسول الكريم عليه الصالة والّسالماختار مريم لتأّكد صدق نبّوة ال -د

 :على" الكلمة احللوة"من درس (تكّلمت اخلادمة األمّية بلغة فيلسوف)دّلت عبارة (22
 .االضطراب -د.  القهر وضعف االحتمال -ج.     العمل طوال اليوم -ب.    شّدة الضيق والحزن -أ

 :بأّن" الكلمة احللوة"من درس (وأّن القلبني حاّل حمّل اجليبني)يف قوله الكاتبقصد  (21
 .العالقة اإلنسانيّة تطغى على العالقة الماديّة -ب.      عبارات التعاطف تشّد رباط األلفة -أ
 .االهتمام بالمال يضعف العمل -د.     إثارة الفرح والسرور تحّسن العمل -ج

 :هي, الكلمة احللوةمن درس (األثر اإلجيابي للكلمة الطيبة يف النفوس)اليت دّلت على العبارة (22
 .  عّوض هللا عليك -ب.           وبمزاولة الحدادة تصبُح حّدادا -أ
 .فتنقُر على وتر  من أوتار قلوبنا -د.         الكلمة الحلوة تصدر من الّنفس -ج

 :هو" اآللة توّفر هلا الوقود والزيت فتصدع بأمرك:"يف (تصدع بأمرك)املعنى الصحيح (21
 .تشقّ  -د.         تقبله -ج.           ترفضه -ب         .تنفّذه -أ

 :للشاعر حيدر حممود من ديوان" رسالة من باب العمود" قصيدةأخذت  (29
 .األرض المقّدسة -د. من أقوال الشاهد األخير -ج   .عباءات الفرح األخضر -ب. شجر الدفلى على النهر يغنّي - أ

 

 :هي, الغياُب  طاَل َفَقْد واحملاريُب   الِقباُب نادْتَك الُقدِس حبيَب يا     :البارزة يف قول الشاعر حيد حممود العاطفة (10
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 .عاطفة وجدانيّة -د.      عاطفة وطنيّة -ج.    عاطفة قوميّة -ب     .عاطفة دينيّة -أ

 اخِلضاُب وللَكّف الَوْشَم َزْنِدَك  ويف عيَنْيَك ُقرَُّة إنَّها    :يف قول الشاعر حيدر حممود(للكّف اخلضاب)بعبارة املقصود (11
 .التعّهد بالرعاية -د    .ثبات العالقة -ج.     مبادلة الحب -ب.     مبعث سرور ورضا -أ

 :هو(رمسك الغالي على أهدابهم )يف قول الشاعر(أهداب)مجع كلمة مفرد (15
 .هُد ب -د.     َهُدب -ج.       هُُدب -ب.      َهد ب -أ

 ":رسالة من باب العمود"من العبارات اآلتية املأخوذة من قصيدة (الفروسّية والقيادة)اليت تدّل على العبارة (13
 .سيٌف وكتاب -د.    الجباه الّسمر -ج.      بحٌر هائج -ب.     أسرج المهر -أ

 :ظهر فيها مشاعر الّدهشة واالستغراب" رسم القلب"العبارات اآلتية املأخوذة من درس  إحدى (14
 .فكيف يمكنني االبتسام لمجّرد نبتة بليدة -ب.               قلّبُت الفكرةَ في رأسي -أ
 .ضبضُت نفسي ذات مّرة وأنا أبتسم -ج.        تراجعت قدماي نحو الوراء -ج

 :هي" رسم القلب"الّلون من العبارات اآلتية املأخوذة من  عنصر فيها الكاتب لعبارة اليت وّظفا (12
 .أغصانها التي اسوّدت -ب.     صوت الطقطقة الخافتة لألوراق -أ
 .   كان الصوت الذي سمعنه أشبه بصوت كسر عظمة بشريّة -د.                يدي من الّرأس سقط-ج

 :هي "القلب رسم"درس  من املأخوذة اآلتية العبارات من"  ذكريات القاص"اليت تدّل على  العبارة (11
 .المساحة المتبقيّة من الجدار مألى بالصور -ب.      األخاديد المتقّطعة في جبهتي وفي خّدي -أ
 .أنا ال أكاد أرخي شفتّي أمام أكثر األمور طرافة -د.    حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة -ج

 :اليت ضّمنت صورة فنّية من العبارات اآلتية هي العبارة (12
 .حين بلغت منتصف الجدار دّب الخالف بيننا -ب.                  ريع كّل يومراقبُت نمّوها الس -أ
 .ثّم تجف وتسقط, كّل يوم تصفّر أوراق جديدة -ج.  حين أصحو أتفقّد األوراق والبراعم الجديدة -ج

 :من العبارات اآلتية هي(االندفاع)العبارة اليت ضّمنت كلمة مبعنى (11
 .فوجئُت بشفتّي تفتّران عن ابتسامة -ب    . دهمني شعور من ارتكب جريمة -أ
 .في تلك اللحظة رأيتها تشرئبّ  -د.         لدّي رغبة جامحة في البكاء -ج

 :هي" العربّية يف ماضيها وحاضرها"من العبارات اآلتية املأخوذة من قصيدة (بالغة العربّية وقّوتها)العبارة اليت تدّل على (19
 .بمنطق  هاشمّي الوشي -ب      .فازت بركن  شديد  غير منصدع   -أ
ُس ألفاظها أحلى من الضرب -د.      أزهى من األمل البّسام موقعها -ج  .وجر 

 :هو, إىل دخيل من األلفاظ مغرتب العربّي السمح منطُقه      أنرتُك" : علي اجلارم"البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قول الشاعر  الغرض (90
 .واإلنكار النّفي -د             .   االستحالة -ج                .    التقرير -ب               .   التعجب -أ

 :هو" وْسنى بأخبية الصحراء يوقظها: " يف قوله(وْسنى)كلمةمعنى  (91
 .تائهة -د                 .     ُمتعبة -ج                    .نائمة -ب         .    مختبئة -أ

 :داللة على" مل تنظر الشمس منها عني مرتقب: " الشمس يف قوله" علي اجلارم"الشاعر  وّظف (95
  .رمز إلحياء اللغة العربيّة من جديد -ب.             موطن لغة الضاد -أ
 .احتواء اللغة العربيّة العديد من المفردات -د.             حبّه للغة العربيّة -ج
 
 
 
 

 :هو" العربّية يف ماضيها وحاضرها"الذي يدّل على أّن اللغة العربّية صاحلة جلميع األغراض من األبيات اآلتي من قصيدة  البيت (93
 كم لفظة  ُجهدت مّما نكّررهــــا     حتّى لقد  لهثت من شّدة التعــــبِ  -أ
 ِب َوقام خيُر قريش  وابن سادنـــها     يدعو إلى هللا في عزم  وفـــي دأ -ب
 واليعربيّة أندى ما بعثت بــــه     شجًوا من الحزن أو شدًوا من الّطرب -ج
 َولم  تزل من حمى اإلسالم في َكنف      سهل  ومن عّزه في منزل خصـــب -د

 :هو, ُهنا يؤّسس ما تبنون للعقب: يف قول الشاعر(للعقب)حلرف القاف يف كلمة الصحيحالضبط  (94
 .السكون -د     .الضّمة -ج.     الكسرة -ب.   الفتحة -أ

 :هو, (قال ربِّ اجعل لي آية):نوع املنادى يف قوله تعاىل (92
 .اسم علم -د.             نكرة مقصودة -ج.     شبيه بالمضاف -ب     .مضاف -أ

 :املنادي املبيّن يف اجلملة اآلتية هو (91
 .يا مهندسين نفّذوا الخطط الموضوعة بإتقان -ب          .     يا صاحِب ال تتأّخر عن الموعد -أ
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 .لك مّني سالمٌ , جميلُ  -د.  ابَق قليال, العزم على الرحيل توانَ  أيا عاقدَ  -ج

 :هي(اسم فاعل)اجلملة اليت تضّمنت (92
 .الهديّة مختارة بعناية -ب                     .النا مختارة هديّتها بعناية -أ
 .تبقى مقّدساتنا في حماية أبناء الوطن -د.       ضي المحتلّة بأرواحناسندافع عن األرا -ج

 :هو(ارتقى)اسم املفعول من الفعل (91
 .ىرتقَ مُ  -د.               رقيّ مُ  -ج                         .ق  رتَ مُ  -ب         .   رتقَيمُ  -أ

 :هو(َيقّص)اسم الفاعل من الفعل (99
 .َمقاص -د               .قاصّ  -ج.             ُمقاص -ب.                  مِقصّ  -أ
 

 :ألّنها(انتهاء)كتبت اهلمزة على صورتها يف كلمة (100
 .أمر الفعل الخماسيّ  -د       .مصدر الفعل السداسيّ  -ج       .مصدر الفعل الخماسيّ  -ب         .ماضي الفعل الخماسيّ  -أ

 :ألّنها فعل مضارع أسند إىل ضمري املتكّلم هي قطعالكلمة اليت جاءت همزتها  (101
 .أدّرسُ  -د.               إسالم -ج.          أحِضر   -ب.                    أقبلَ  -أ

 :الكلمة اليت جاءت فيها صورة اهلمزة املتوّسطة صحيحة هي (112
 .مس ئول -د               .من َشأة -ج  .         يُنِشؤون -ب.               َمؤجور -أ

 :الكلمة اليت بني قوسني وجاءت كتابة اهلمزة فيها صحيحة يف ما يأتي (113
 .من أطبّاء األردن(إثنان)حضر إلى المؤتمر الطبيّ  -ب.       على دفتر اإلجابة(إسمك)اكتب -أ
 .التعريف عليه(ال)من أسباب تعريف االسم دخول -د   .عليه السالم(إسحاق)قرأت قّصة النبي -ج

 :هي اسم شرط غري جازٍماجلملة اليت تضّمنت  (111
 .متى تبلغ القّمة تذّكر من ساندوك -ب.          لوال حضورك في حياتي لفضلت الرحيل -أ
 .وقت على ذلك ما تفّكر بتطوير نفسك فباشر بأسرع -د            .إذا خرج السّر من صاحبه ذاع وانتشر -ج

 :هو(ولوال دفع اهلل الناس بعضهم لبعض لفسدت األرض ولكّن اهلل لذو فضل على العاملني):جواب الشرط يف قوله تعاىل (102
 .لذو فضل على العالمين -د.   ولكّن هللا لذو فضل على العالمين -ج  .لفسدت األرض -ب.     دفه الناس -أ

 :هي(سأل)صيغة املبالغة من الفعل (101
 .َسؤول -د.                  سئيل -ج.            سؤال -ب         .     سائل -أ

 :يف اجلمل اآلتية هي(الصفة املشّبهة)اجلملة اليت تضّمنت فيها (102
 .أطلقُت النصائح المدرارة لكم في آلية التعامل مع اآلخرين -ب                                     .إنّي عِطٌش للقياك -أ
 !ما أروع انطالقتك في العلم -د.     الفاروق رضي هللا عنه ثاني الخلفاء الراشدين -ج

 :هو(جعل اهلل الكعبة البيت احلرام قيامًا للناس):يف قوله تعاىل نوع البدل (101
 .بدل اشتمال -د           .    بدل تفصيل -ج              .   بدل بعض من كلّ  -ب       .بدل مطابق -أ

 :هي بدل اشتمالاجلملة اليت ضّمنت  (109
 .راقتني الشجرةُ ثمارها -ب               .أعجبُت بالخطيِب تنسيق كالمه -أ
 .تقّدم المحامي ُمراد باألدلّة والبراهين الّدامغة -د.                 لتلَك األنشودة وقع في قلبي -ج

 :هي(قاٍس وراحٌم :ال يستوي القلبان):يف (قاٍس)تعّد كلمة (110
 .بدل -د.                تمييز -ج.           مضاف إليه -ب.             منادى مبني -أ

 :هو(َيضيق)اسم املكان من الفعل (111
 .ُمضاق -د.             ُمضيق -ج                 .َمضيق -ب.          َمضاق -أ

 :هي(اسم مكان)اجلملة اليت تضّمنت (115
 .هللا تعالى هو ملجأ المؤمن في ضيقه -ب            .أثناء طريقه يتّخذ الجيش مساًرا له مناسبا -أ
 .إّن العمل المتميّز مقبول عند الجميع -د.             بهّمة الشباب سنصل إلى ُمستقبَل زاهر -ج

 :ألّنه(َملَعب)على(لعب)جاء اسم املكان من الفعل (113
 .معتّل ناقص-د        .مضارعه مكسور العين -ج       .مضارعه مفتوح العين -ب        . مضارعه مضموم العين -أ

 :هي(صْمُت الّنافلة ألرجو اهلل قبول دعائي):يف(أرجو)   العالمة اإلعرابّية للفعل املضارع (114
 .السكون -د.       الفتحة الظاهرة -ج .         الضّمة المقّدرة -ب.      الفتحة المقّدرة -أ

 : مّما يأتي كتابة صحيحةالذي بني القوسني  املضارع الفعلاجلملة اليت كتب فيها  (112
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 .زياٌد إلى طريقه(يهتدِ )-ب                  .                             علّي واجباته(ينسى)لم -أ
 .أوقاتك بما هو غير نافع (تقِض )ال -د           . ا تصل إلى عملك بالوقت المناسبباكرً (تصحو)متى  -ج

 :هو(جلس)الفعلاسم املّرة من  (111
 .ةمجلس -د.                ِجلسة -ج                 .ةَجلس -ب.          َجلسة واحدة -أ

 :اجلملة اليت تضّمنت مصدر مّرة من اجلمل اآلتية (112
 .اندفعت كلمات الرجل اندفاع الّسهم -ب                           (إن كانت إالّ صيحة واحدة)-أ
 .نعيُش دائما في َرحمة هللا -د.                                        األعّزاءعاش ِعيشة  -ج

 :هو(هّز)اسم اهليئة من الفعل (111
 .اهتزازة -د                      .ِهّزة -ج.          َهّزة -ب.           هُّزة -أ

 :املصدر الصريح الثالثّي من املصادر األتية هو (119
 .تقدُّم -د.                    تهدئة -ج.                  سُعال -ب.          إرادة -أ

 :اجلملة اليت جاءت فيها كتابة العدد صحيحة مّما يأتي (150
 .قرأُت في العطلة قّصتين وسبعة روايات   -ب.           ع روايات  بقرأُت في العطلة قّصتان وس -أ
 .قرأُت في العطلة قّصتان وسبعة روايات   -د          .قرأُت في العطلِة قّصتين وسبع روايات   -ج

 :يأتي مّما صحيحة العدد كتابة فيها جاءت اليت اجلملة (151
 .تدّرب الفريق قبل المباراة اثنتا عشر ساعة -ب.       تدّرب الفريُق قبل المباراة اثنا عشرة ساعةً  -أ
 .قبل المباراة اثنتي عشرة ساعةً  تدّرب الفريقُ  -د      .تدّرب الفريق قبل المباراة اثنتا عشرة ساعة -ج

 :يأتي مّما صحيحة العدد كتابة فيها جاءت اليت اجلملة (155
 ُولد جّدي في عام ألف  وتسعمئة  وستَّ عشرةَ  -ب.      ولد جّدي في عام ألف  وتسعمئة  وستةَ عشرَ  -أ
 .وتسعمئة  وستّةَ عشرةَ ُولد جّدي في عام ألف   -د.     ُولد جّدي في عام ألف  وتسعمئة  وسّت عشرَ  -ج

 :اجلملة اليت جاءت فيها كتابة العدد صحيحة مّما يأتي (153
ً  -أ  .عاد من المعسكر التدريبّي للمنتخب ثالث وعشرون العبا
 .عاد من المعسكر التدريبّي للمنتخب ثالثة وعشرين العبًا -ب
 .عاد من المعسكر التدريبي للمنتخب ثالثة وعشرون العبًا -ج
 .المعسكر التدريبّي للمنتخب ثالث وعشرين العبًاعاد من  -د

 :اجلملة اليت جاءت فيها كتابة العدد صحيحة مّما يأتي (154
 .وصل القطار إلى المحّطة التّاسعة والثالثين -ب.     وصل القطار إلى المحّطة التاسعة والثالثون -أ
 .المحّطة التّاسع والعشرون وصل القطار إلى -د.     وصل القطار إلى المحّطة التاسع والعشرين -ج

 :اجلملة اليت جاءت فيها كتابة العدد صحيحة مّما يأتي (152
 .استثمر البائع في تجارته بضعة وعشرين ديناًرا -ب             .  استثمر البائع في تجارته بضعًا وعشرين ديناًرا -أ
 .استثمر البائع في تجارته بضع وعشرون ديناًرا -د             . استثمر البائع في تجارته بضعة وعشرون ديناًرا -ج
 

 :املصدر الصريح اخلماسي من املصادر اآلتية هو (151
 .جريان -د.                 مساهمة -ج.                استقامة -ب         .تنامي -أ

 :هو(ننتظر منك أن تطمئَن اجلميع على نتيجتك)املصدر الصريح من املصدر املؤّول يف مجلة (152
 .مطمئنّ  -د                   .تطمين -ج.                 طمأنة -ب.      اطمئنان -أ

 :اجلملة اليت تضّمنت تعجًبا مساعيًّا هي (151
 !أحبب  بإنسان  نقّى قلبه لك -ب!          ما أعذب تغريدات العصافير وقت سكون الفجر -أ
 !هللاَ هللاَ لتلك النظرة الّساحرة -د        !             ما أرقى البقاء على العهد الذي قُطع -ج

 :هو!(ما أحسَن إسعاد اآلخرين )يف(إسعاد)تكون كلمة (159
 .مضاف إليه مجرور -د     .مفعوالً به منصوبًا -ج.     تمييًزا منصوًبا -ب.   بدالً منصويًا -أ

 (.هوايٍة):هو        .للنجاحكم هواية أخذت بيد صاحبها ):يف(هواية)الضبط السليم للحرف األخري لكلمة (130
 .خطأ -ب                                 .صح -أ

 :هي(مصدًرا ميميًّا)اجلملة اليت تضّمنت (131
 .لدّي َمأخذٌ على طريقة عرض السؤال -ب(                                قال موعدكم يوم الّزينة)-أ
 .سّدد الالّعب الكرةَ في المرمى -د.         نةأعّدت الدولة َمهبًِطا للطائرات بعيدا عن المدي -ج
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 :هي(كم االستفهامّية)اجلملة اليت تضّمنت (135
 جاد السحاب علينا كم من خير   -كم من كتاب  غادره قّراؤه                           ب -أ
 

 علقت في الذهن ولم تجد من يستقبلها كم فكرة   -د                     حدوديّة في األردن كم محافظةً  -ج

 :االسم املقصور الذي كتابته صحيحة يف ما يأتي (133
 .نجى الجندّي من المعركة -ب.                      محى هللا من ذاكرتك كّل مكروه -أ
 .الّرضا بالقليل الدنيوي يشعرك بالسعادة -د.                       قضا هللا على أعداء اإلنسانيّة -ج
 

 :ألّنها منقلبة عن واو يف االسم الثالثّي(ُدنيا)كتبت األلف املقصورة يف (134
 .خطأ -ب.                                  صح -أ
 

 :هي متييز نسبةاجلملة اليت تضّمنت  (132
ُت العصفور صاًعا قمًحا -ب(                 قال هذا أخي له تسٌع وتسعون نعجةٌ )-أ  .أطعم 
 .ازدادت الوردةُ جماالً بمسكتك لها -د.                        اشتريُت من البائع سلّةً كرًزا -ج

 :هي متييز نسبة غري حمّولاجلملة اليت تضّمنت  (131
 .قاسٌم أفضُل الطالِّب ثقافةً لقراءته المتوّسعة -ب   !ما أعذب العصفور صوتًا في ساعات الصباح الباكر -أ
 .ازدانت القريةُ بهاًء بوجودك -د        .                                أجوًراوفيُت العّمال  -ج

 :هي(اّدعاء)نوع همزة االسم املمدود يف كلمة (132
 . زائدة -د.             منقلبة عن ياء -ج            .منقلبة عن واو -ب         .  أصليّة -أ

 :ألّنه(جاءنا ساعي الربيِد برسالة من عّمي )يف(ساعي)سبب إثبات ياء االسم املنقوص لكلمة (131
 .نكرة في حالة الجرّ  -د     . نكرة في حالة النّصب -ج       .مضاف -ب.    التعريف(أل)اقترن بـ -أ

 :االسم الذي بني األقواس الذي ُيعرب باحلركات املقّدرة مجيعها هو (139
 .مستقبله على أسس متينة سيجد حياة فضلى(الباني)إنّ  -ب          .             من العمل(االنتهاء)سآتي بعد  -أ
 .دون أن نملّ (العاُل)سنمضي إلى -د              من كافّة االتجاهات األدبيّة(شعراء)اّطلعُت على سيرةِ  -ج

 :هي(الّداعي إىل اخلري كفاعله)يف(الّداعي)العالمة اإلعرابّي لكلمة (140
 .الفتحة المقّدرة -د       .الضّمة المقّدرة -ج.          الفتحة المقّدرة -ب.     الضّمة الظاهرة -أ

 :هي اليت جاءت كتابة العدد فيها صحيحة اجلملة (141
 .مساءً  عشرة الثانية الّساعة في وصلتُ  -ب  .    مساءً  عشر الثانية الساعة في وصلتُ  -أ
 .مساءً  عشر الثاني الساعة في وصلتُ  -د.    مساءً  عشرة الثاني الساعة في وصلتُ  -ج
 
 

 (احرتًما يعطيك اآلخرين على ُتسّلَم أْن)مجلة يف خط حتته الذي املؤّول للمصدر الصحيح التحويل (145
 .تِسالمك -د        تسلُّمك -ج          .تسليمك -ب.       سالمك -أ

 (:مفرد)ذات متيز تضّمنت اآلتية اجلمل إحدى (143
 .تشجيعه بعد قّوةً  الرياضيّ  ازداد -ب.              سنّا إخوته أكبر عادل كان -أ
 !تعامله في اخلقً  ُمعاوية أروع ما -د.    اإلفطار عند تمًرا حفنةً  ألخي قّدمتُ  -ج

 :ألّنه" الّناس بني للخري داٍع املسلم: "مجلة يف(داٍع)كلمة يف املنقوص االسم ياء حذفت (144
 .الّرفع حالة في نكرة اسم -د    النصب حالة في نكرة اسم -ج       .الجر حالة في نكرة اسم -ب       .مضاف -أ

 :هو(انتهاء)كلمة يف املّد همزة نوع (142
 .أصليّة -د           .   زائدة -ج            .ياء عن منقلبة -ب          . واو عن منقلبة -أ

 (:بضع)كلمة تستعمل (141
  ثالثة إلى واحد من األعداد كاستعمال -ب.             واثنين واحد العددين كاستعمال -أ
 . الترتيبيّ  العدد كاستعمال -د     .تسعة إلى ثالثة من األعداد كاستعمال -ج

 :يف ما يأتي خط حتتها من الكلمات اليت صحيحة الكلمة اليت كتابتها (142
 .حياته من عظيمه فوائد زيدٌ  جنى -ب.        قلبي إلى األشياء أحال ابتسامتك -أ
 .الفصل نهاية بعد الطالب تفكير نمى -د.     الدوام عن التأخر عن المدير نها -ج

 (الرياضّي؟ الّنادي يف بقيَت ساعة كم: أّمي لي قالت )مجلة يف(كم)ممّيز جاء (141
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 .    محذوفًا -د.     مجرورا إليه مضاف -ج منصوبا زمان ظرف -ب    منصوبا تمييزا -أ

 ِهَي األْخالُق َتْنُبُت كالّنباِت         ِإذا ُسِقَيْت ِبماِء امَلكُرماِت   :جاء عليه البيت الشعرّي البحر العروضي الذي (149
 .المتقارب التّام -د.       مجزوء الوافر -ج     .الوافر التّام -ب.         الرجز التام -أ

 َد اجِلباِل            َيِعْش َأَبَد الدَّْهِر َبنَي احُلَفْر    َوَمْن ال ُيُحبُّ ُصعو:البحر العروضّي الذي جاء عليه البيت الشعرّي (120
     .المتقارب التّام -د.       مجزوء الرجز -ج.     الرجز التام -ب.    مجزوء المتقارب -أ

 ُأريُد َأْن أْجعَل ِمْن           َحشاشيت َمْنِزَلها:البحر العروضّي الذي جاء عليه البيت الشعرّي (121
 . مجزوء الوافر -د.       الّرجز التام -ج.     مجزوء المتقارب -ب     .وء الّرجزمجز -أ

 ......ِلساني بالَقريِض َوِبالَقوايف           وَباأَلْشعاِر َأْمَهُر يف :الكلمة املناسبة يف الفراغ ليستقيم الوزن العروضّي يف البيت الشعرّي (112

َمِة  -ج.       التّأثير -ب      .الغواص -أ  .القَولِ  -د.               الِحك 

 إذا مَدحوا آدميًّا َمَدْحُت َمْوىل امَلوالي وربَّ اأُلَمْم  :اجلزء الذي ينتهي بها الّشطُر األّول من البيت الّشعرّي (123
تُ  -أ  .َمو   -د.                   َمَدح   -ج.          َمدَ  -ب.        مدح 

 (:دروِسَكعلى  ْب, واِظسامُريا )يف مجلة ىنادنوع امُل (124

 شبيه بالُمضاف -د              نكرة مقصودة -ج              مضاف-  ب            اسم علم -أ         

 :داة شرط غري جازمة يف ما يأتيأ اجلملة اليت حتتوي على (122

ُ ك  متى يَ  -أ ُ ك  يِ  الكالمُ  رِ ث ُ  د  هِ تَ ج  تَ  ن  إ -ب                    ّسقَطُ ال رِ ث   .كَ حالمَ أق حقّ ت
  .الجهلُ  غىلط العلمُ لوال  -د                         .رَ ج  األَ  هللِ نالَ  ىلّ ص ن  مَ  -ج

 (:َقِبَل)الصفة املشبهة من الفعل (121
 ُمل بِقٌ  -د       لَبِقٌ  -ج    َمل بوٌق     -ب      البٌِق  -أ

 :هو فعل مضارع(يقّدروَك إْن تتواضع للّناِس)يف مجلة(تتواضع)اإلعراب الّصحيح للفعل (122
 مبنيّ  -د           مجزوم -ج       منصوب   -ب      مرفوع    -أ

 :ألّن مضارعه(َمْجِلس)على(َجَلَس)يصاغ اسم املكان من الفعل (121
 ساكن العين -د  مضموم العين    -ج     مكسور العين -بمفتوح العين            -أ

 (:لْن ُيْمِضي ماهٌر إجازَتُه املقبلَة يف البيِت)مجلةيف (ُيْمِضي)عالمة إعراب الفعل (129
 الّضّمة الُمقّدرة -د   الّضّمة الّظاهرة    -ج   الفتحة المقّدرة   -ب    الفتحة الّظاهرة -أ

 (:يا صديقي, ال تغْب عّني)نوع املنادى يف مجلة (110
 نكرة مقصودة -د        علم -ج   شبيه بالمضاف     -ب      مضاف -أ

 :ملة الصحيحة يف ما يأتياجل (111
 فاز في المسابقِة خمسةَ عشرةَ أديبةً  -ب  فاز في المسابقِة خمَس عشرةَ أديبةً  -أ
 فاز في المسابقِة خمسةَ عشَر أديبةً  -د  فاز في المسابقِة خمَس عشَر أديبةً  -ج

 (:أطّباء)اهلمزة يف كلمة (115
 صليّةأ -د     زائدة -ج  منقلبة عن ياء -ب  منقلبة عن واو  -أ

 :اجلملة اليت جاء فيها املنادى مبنيًّا مّما يأتي (113

, ساِعِد المحتاجينَ  -أ , هينئاً لكَ  -ب           يا عليُّ  يا قائَل الحّقِ
 يا مسرًعا, تمّهل -د         يا صانعاً معروفاً, جزاك هللاُ خيًرا -ج

 (:باَع)اسم املفعول من الفعل (114

 ُمب يع -د                 َمبيع -ج           ُمباع -ب  َمب يوع

 (:مشى)اسم اهليئة من الفعل (112

يَة                 -ِمش ي                         ج -َمش ي                    ب -أ  ِمش يَة -دَمش 

 :وردت يف مجلة حتته خّط كتابة صحيحة يف ما الكلمة اليت كتبت (111

    في الحديقةِ  عُ الزر نمى -ب       اممطرً  الجوُّ  غدى -أ
 .في البحر الشبكةَ  ادُ يّ الصّ  رما -د     .هللاِ  منَ  األجرَ  قُ رجا المتصدّ  -ج

 (:بصريًة ِهبصِرب اهلُل ُهكم ضرير أبدَل)يف مجلة(ضرير)الضبط الصحيح آلخر كلمة (112
 ضريرَ  -د           ضرير   -ج ًرا          ضري -ب         ضريرٌ  -أ

  :ما يأتي هي ا يفًحا صحياالسم املنقوص استخداًماجلملة اليت استخدم فيها  (111

   همِ تَّ المُ  عنِ  الدفاعِ  حامِ مُ  عَ رافَ تَ  -ب                   عنه محام   همُ تّ المُ  لَ كّ وَ  -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ى  منط  الوزارة ضع دائرة عل(    1)منوذج  

 13 الصفحة       من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّلالفصل الدراسي األول الثاني        /  (مشرتك) اللغة العربية           

  همِ تَّ المُ  عنِ  الدفاعِ  يحاممُ  عَ رافَ تَ  -د   عنه حاميَ مُ  همُ تّ المُ  لَ كّ وَ  -ج 

 (َهَدَتاْج)املصدر الصريح للفعل (119
  دةجاهَ مُ  -د                    هادإج   -ج                  هادتِ اج   -ب          هادجِ  -أ

  :الصحيحة يف ما ياتي هي اجلملة (120

 .اوأربعون باحثً  بضعٌ  في المؤتمرِ  شاركَ  -ب      اوأربعون باحثً  بضعةٌ  في المؤتمرِ  شاركَ  -أ
  اوأربعين باحثً  بضعةً  في المؤتمرِ  شاركَ  -د      اا وأربعين باحثً بضعً  في المؤتمرِ  شاركَ  -ج

 (:َضَرَع)اسم املكان من الفعل (121

  ضرَ ع  مُ (د               ضرِ ع  مُ (ج           ضرِ ع  مَ (ب                 ض رَ ع  مَ (أ

 :اخرًي , جزاك اهلُلاخلرِي َبيا واه)املنادي يف مجلة نوع (125

  نكرة غير مقصودة )د      نكرة مقصودة(ج         شبيه بالمضاف(ب            مضاف(أ
 

 (:یدَه)من الفعل اسم املفعول (123

ِدّي                (َهد ي                     ج(ب              د  ها(أ ِديّ (دُمه      َمه 

  :يف مجلة(بعض من كّل)جاء بدل (124

  هُ أدبُ  ىأعجبني الفت(ب         هُ مُ معظ الجيشُ  كَ رَّ حَ تَ (أ
  دٌ مّ حَ أخي مُ  جاءَ  (د    هِ ولسانِ  هِ قلبِ : هي  بأصغرَ  ءُ المر(ج

 

  :اجلملة الصحيحة مّما يأتي هي (122

 .روايةً  عشرَ  ثالثَ  قرأتُ (ب       روايةً  عشرَ  ثالثةَ  تُ أرق(أ
  روايةً  عشرةَ  ثالثةَ  تُ أقر(د     روايةً  عشرةَ  ثالثَ  قرأتُ (ج

  :يأتي هي اجلملة الصحيحة مّما (121

 .الناس حوائجِ  ساعي في قضاءِ هذا (ب     .إلى الخيرِ  اع  سّ ر الدّ أق(أ
 .الخيرِ  ساعِ  تُ شكر(د         .دِ ساعي البري جاءَ (ج
 
 

  تبت كتابة صحيحة مّما حتته خطالكلمة اليت ُك (122
   هِ بأخالقِ  سما الرجلُ (ببَّهُ              ر المؤمنُ  ىدع(أ
  الغرقِ  منَ  فلُ الطّ  ىنج(د             عمارةً ُس المهند بنا(ج

  :احتوت على متييز نسبة مّما يأتياجلملة اليت  (121

 م لالمتحانِ تقدّ (د     اتمرً  رطالً  تُ اشتري(جّضةً ا فخاتمً  تلبس(ب             برودةً  الجوُ  اشتدّ (أ   
  ابً طال عشرونَ 

 :االسم املمدود مّما يأتي (129

  ياءالّضِ (د         صا عَ ال(ج                    يّ قِ التَّ (ب            الباني (أ

 :اواحدة من اجلمل اآلتية متثل أسلوب شرط جازًم (110
 نجحتَ  إذا درستَ (ب   .ني استعبارُ هاجَ لوال الحياء لَ (أ
 حصل على فائدة  قرأ تَ مهما تَ (د    .لنجوتَ  لو صدقتَ (ج

 :واحدة من اجلمل اآلتية تتضمن مصدرًا ميميًا (111
 الفجرِ  مطلعَ  المسافرُ  وصلَ (ب   صينأوى حَ في مَ  ديُّ الجنّ  دخلَ (أ
 .ك هللا في مسعاكَ قَ وفّ (د         .         باب المدرسة نا قربِ وعدُ مَ (ج

 :يف ما يأتي هي ةهفة املشّبالّص (115
 سؤول (د                     غفور       (ج        وسيم (ب    رحيم (أ

 (:اهلل يا غالم, سمَّ)نوع املنادى يف احلديث الشريف (113
 شبيه بالمضاف(د     مضاف   (ج         مقصودةنكرة (ب    نكرة غير مقصودة      (أ

  :واحدة من اجلمل األتية متثل تعجبا قياسيا (114
 !بأبيكَ  م  رِ أك  (د      !يكَ خأ درُّ  هلل(ج !       هللاُ  ما شاءَ (ب       !على ذكائكَ  هللا هللا(أ

  :ة صحيحة مّما حتته خط وردت يف اجلملةتبت كتابة إمالئّيالكلمة اليت ُك (112



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ى  منط  الوزارة ضع دائرة عل(    1)منوذج  

 11 الصفحة       من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّلالفصل الدراسي األول الثاني        /  (مشرتك) اللغة العربية           

 .كَ مالِ  نفاقِ إفي  اق تَِصد   (ب            .أسبوع   كلَّ  قصةً  إقرأ (أ
  حيح  ص غيرَ  اشيئً  ال أفعلُ ( د           .ديه  لجُ  مكافئة  حصلت على  (ج

  (:ا ًفا صوًبوَث املرأُة ِتَسِبَل) ارةبيف الع(اصوًف)كلمة ُتَعدُّ (111
  ابه منصوبً  مفعوالً (د        . تفصيل   بدلَ (ج            منصوبًاا تمييزً (ب           امعربً  مناًدى(أ

 : على العدد(فنّي)كلمة تدّل (112
 .من العشرين إلى التسعين(ب            من الثالثة إلى التسعة(أ
 رمن الحادي عشر إلى الثاني عش(د         من الواحد إلى الثالثة(ج

  :يأتي هي اجلملة الصحيحة مّما (111

  اطالبً  وأربعونَ  حضر خمسٌ  -ب           اطالبً  وأربعونَ  حضر خمسةٌ  -أ
 اطالبً  ا وأربعينَ حضر خمسً  -ا           دطالبً  وأربعينَ  حضر خمسةً  -ج

 (؟عِرالّش مَن قصيدة حتفُظ كْم)يف مجلة(قصيدة)إعراب كلمة (119

  خبر مرفوع -د         تمييز منصوب -ج      مضاف إليه مجرور  -ب      مفعول به منصوب  -أ
 

 (:ماءَلُع)يف كلمة اهلمزة (190
  منقلبة عن ياء -د            قلبة عن واونم -ج             زائدة -ب         ة   أصليّ  -أ 

  :فيها خطأ يف االسم املنقوص املخطوط حتته اجلملة اليت ورد (191

   زقِ الرّ  في طلبِ  ع  ساأنا  -ب               ا ماشيً  إلى المدرسةِ  بتُ ذه   -أ
  عالي هذا برجٌ  -د                   قافيّ الثّ  اديبالنّ  تُ التحق  -ج

  :الكلمة الصحيحة يف ما حتته خط وردت يف مجلة (195

    هُ ربّ  المؤمنُ  دعى -ب                نافي قلوبِ  الوطنُ  حيايَ  -أ
 سدِ األ نَ مِ  الغزالُ  جىنَ - د          ا جميالً قصرً  المهندسُ  نابَ  -ج

  ۔: اجلملة الصحيحة يف ما يأتي (193

  يا زيٌد, تََمّهل   -ديا زيداً, تََمّهل                 -ج          تََمّهل  , يا زيدُ  -بيا زيَد, تََمّهل        -أ

 (:وقف) اسم اهليئة من الفعل (194

قِف -ج               ُوقوف -ب               َوق فَة -أ   ِوق فَة -د                        َمو 

  (:استعمل) الفعلاسم املفعول من  (192

تَع َمل -أ تَع ِمل             - ب              ُمس   َمع َمل -د                   َمع مول -جُمس 

 :ااملثال الذي جاء فيه املنادى معرًب (191
 , لن ننساكِ يا قدسُ  -ب           , أقبل  النداءِ  عَ يا سام

 "هللا , سمِّ المُ يا غُ : " هللا عليه وسلّمصّلى قال  -د  (رض ابلعي ماءكأوقيل يا :)قال تعالى -ج

 :نت أداة شرط جازمة هي اجلملة اليت تضّم (192
 تَ و  لنجَ  كَ والدي   تَ لو أطع   -ب     الحياةُ  تِ لفسدَ  لوال الهواءُ 

 همقوا آمالَ يحقّ  العربُ  حدِ يتّ  إن   -د     ثقافةً  تَ ازدد   ت الكتبَ ما طالع  كلّ  -ج

 :مّما يأتي هياجلملة اليت ورد فيها اسم هيئة  (191
 ة  سَ ل  في جَ  الواجبَ  تُ ي  هَ أن   -ب      رام   غيرِ  ن  مِ  ية  م  رَ  بّ رُ  -أ
بَ بضَ  هُ خصمَ  الجنديّ  مَ زَ هَ  -د             مِ رِ الهَ  ةَ شيَ مِ  يمشي المريضُ  -ج  ة  ر 

 (:رجاء)نوع اهلمزة يف كلمة (199

  زائدة -ب            ة أصليّ  -أ
 ءعن يا منقلبة -د          منقلبة عن واو -ج

 :اجلملة الصحيحة يف ما يأتي (500

 وسبعينَ  واثنينِ  وتسعمئة   ألف   أخي عامَ  دَ لِ وُ  -ب           وسبعينَ  واثنتينِ  وتسعمئة   ألف   أخي عامَ  دَ لِ وُ  -أ
 وسبعينَ  واثنتانِ  وتسعمئة   ألف   أخي عامَ  دَ لِ وُ  -د         وسبعينَ  واثنانِ  وتسعمئة   ألف   أخي عامَ  دَ لِ وُ  -ج

 :حيحة للكلمة املخطوط حتتها يف ما يأتي جاءت يف مجلةالكتابة الّص (501

  من بعيد   الذئبُ  واعَ  -ب        حمَ اللّ  ادُ يّ الصّ  وىشَ  -أ 
 هِ بقيادتِ  الوطنُ  مىسَ  -د       األرضَ  المطرُ  وارَ  -ج

  (:امقعًد 14يف القاعة :)بالكلمات يف مجلة(14)كتب العددُي (505



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ى  منط  الوزارة ضع دائرة عل(    1)منوذج  

 11 الصفحة       من العالمة الكاملة ال نرضى بأقّلالفصل الدراسي األول الثاني        /  (مشرتك) اللغة العربية           

  عشرةَ  أربعةَ  -د              عشرةَ  أربعَ  -ج             عشرَ  أربعةَ  -ب             عشرَ  أربعَ  -أ

  (:َعَفَتاْن)ح الفعلياملصدر الصر (503
  تَن ِفيعٌ  –د                    فاعٌ ان تِ  -ج                   َمن فَعَةٌ  -ب                    نَف عٌ  -أ

  :اجلملة اليت حتتوي على اسم منقوص, هي (504
  .العلماءَ  رُ دّ قأ -ب                .عال   هذا ارتفاعٌ -أ
 ذكيٌ  الطالبُ  –د             .كمِ الحُ  أساسُ  الشورى -ج

 (َلَمَتاْح)اسم املفعول من الفعل (502

 لمَّ حَ مُ . د                      ولمُ ح  مَ  -ج                 لمِ تَ ح  مُ - بل                    مَ تَ ح  مُ  - أ

  :(انتفع)من الفعلاسم املرة  (501

 ةعَ فَ ن  مَ -د                          ةعَ ف  نَ -ج                              ةاعَ فَ تِ ان   -ب        ةٌ عَ فَ ن  مَ  -أ

 :(حمافظًة ۲۱يف األردن )بالكلمات يف مجلة(۲۱)يكتب العدد (502
 اثنتا عشرَ  -د                 عشرةَ اثنا  -ج                 اثنتا عشرةَ -ب                  اثنا عشرَ - أ

  :مّما يأتي صحيحًة كتابًة الذي حتته خّط(اآلخر املعتّل)اجلملة اليت كتب فيها الفعل املضارع (501

  .يرمي الطالب النفايات في الشارع لم   -ب.            افي الحق أحدً  يخشى الرجلُ  لم   -أ
  .ّناِس بين ال اإلحسانُ  هِ تَ ن  يَ  ن  لَ  -د.          إليه نَ سَ ح  أَ  ن  مَ  دٌ ينسى محمّ  لن   -ج

  :صحيحة مّما يأتي كتابة الكلمة اليت حتتها خّط تبت فيهااجلملة اليت ُك (509

ُ  -أ  . باقِ في السّ  بسرعة   الالعبُ  دىعَ  -ب   . الشكوا نَ ر مِ ثِ ك  ال ت
  هقِ الهدايا لتفوّ  الطالبُ  نالَ  -د   .الغرقِ  منَ  الطفلُ  نجى -ج

 :االسم املقصور مّما يأتي (510

 اعي السَّ -د                     يّ كِ الذّ  -ج               ماءالسَّ  -ب                   نىب  المَ  -أ 

  :العبارة اليت ورد فيها بدل مطابق (511
    تلك السيارة حلمت بها -دالقصة تلك قرأتها             -تلك أيام ال تنسى        ج -أعجبتني الحفلة تلك            ب -أ

 : اجلملة  اليت ورد فيها العدد بصورة صحيحة (515
 شارك في المؤتمر بضع وأبعون باحثًا   -ب                 شارك في المؤتمر بضعة وأبعون باحثًا -أ    
 شارك في المؤتمر بضعًا وأبعين  باحثًا          -د           شارك في المؤتمر بضعة وأبعين  باحثًا      -ج    

 : اجلملة اليت ورد فيها العدد بصورة  صحيحة  (513

 حد ى عشر العًبا إفي فريق كرة القدم   -ب                في فريق كرة القدم أحد عشر العبًا            -أ
 العبًا      في فريق كرة القدم أحد عشرة -د             حدى عشرة العًبا          إفي فريق كرة القدم  -ج

 : اجلملة اليت ورد فيها العدد بصورة  صحيحة  (514

 وأربعوَن طالًبا    حضر خمسٌ   -ب                         وأربعوَن طالًبا حضر خمسةٌ   -أ
 حضر خمًسا وأربعين طالبًا  -د                     وأربعين طالبًا     حضر خمسةٌ  -ج 

 : ملة اليت ورد فيها العدد بصورة  صحيحة اجل (512

 ا وستين يوًما       ة وخمسً ئمثفي السنة ثال   -ب            وستون يوًما      ة وخمسٌ ئمثفي السنة ثال  -أ
 وستين  يوًما           ة وخمسة  ثمئفي السنة ثال   -د        وستون  يوًما      وخمسةٌ   ةئمثفي السنة ثال  -ج 

 ( ْلُمتَِّقنَي َلُحْسَن َمَئاٍبهَذا ِذْكٌر  َوِإنَّ ِل:) يف  قوله  تعاىل( َمَئاٍب )كلمة (511
  ميمي  مصدر -داسم مكان         -اسم فاعل                   ج -اسم مفعول             ب -أ    

  :   اجلملة اليت تتضمن املصدر امليمي (512
 هذا القول مزيد إليه    -ب                           موسم الحصاد في الصيف   -أ
  العمل العربي المشترك مطلب شعبي -د               تكثر  مقامات الصحابة في األغوار   -ج

 (:َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم إنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي :)يف قوله تعاىل(اْلُمَؤلََّفة)الصريف لكلمة  ىاملبن (511
 اسم مرة -اسم مكان        د -اسم فاعل                   ج -ب             اسم مفعول -أ

  :(مسلك الطالب يف املدرسة ممتاز وأخالقه عالية)يف عبارة( مسلك ) كلمة (519
 اسم مكان -د  اسم مفعول       -ج          مصدر ميمي -باسم زمان           -أ

 (جنالء) اهلمزة يف كلمة (550
 أصلية -دمنقلبه عن ياء                    -ج                زائدة -بمنقلبه عن واو                -أ    
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 :هألّن ,(كّلكم راٍع وكّلكم مسؤول عن رعّيته): ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموقيف  حذفت  ياء االسم املنقوص  (551
  رّ الج تنوين في حالةول التعريف واإلضافة أا من جاء مجردً  -ب        الرفع تنوين في حالةول التعريف واإلضافة أا من جاء مجردً  -أ           

   تنوين الجرّ في حالة وا جاء مضافً  -د                      الرفع تنوين في حالةوا جاء مضافً   -ج

 : نسبة اجلملة  اليت احتوت على متييز  (555
  في الصّف سبعةٌ وعشروَن طالب -ب                    اشترى والدي ِرطاًل زيت -أ 
 نقى من المدينة هواءً أ -دصوفاً          ألبَُس في الّشتاِء ثوبًا  -ج   

 اجلملة  اليت احتوت على متييز غري حمّول هي (553
 ا  فجرنا األرض عيونً  -د                 أنا أكثر شوقاً   –ج       ابئس جهنم مصيرً  -ب               طاب دمحم نفساً  -أ 

 : على متييز ذات  واحدة من اجلمل التالية  تدّل (554
هُ رجاًلّ     -ج     .وفيّت العُّماَل أجوًرا -ب          .ازداد الّطلبة إقبااًل على تعلِّم الِمَهن -أ  لبس ُت قميًصا قطًنا -د       هللِ َدرُّ

 :اليت احتوت على متييز نسبة اجلملة   (221

  باعني التاجر ذراًعا حريًرا -ب           .ي الصّف سبعةٌ وعشروَن طالبًاف -أ  
 البحترّي أسهل من أبي تّمام شعًرا -د            .ألبَُس في الّشتاِء ثوبًا صوًفا -ج         

َوَلْيَس الذََّكُر  َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثىَقاَلْت :)فادته اجلملة املعرتضة املخطوط حتتها يف قوله تعاىلأاملعنى الذي  (551
 (:َكاْلُأنَثى

 
 االختصاص(د  داالستمرار والتجدّ (ج         تعظيم شأن المولودة  (ب             التأكيد(أ

ال ُيَعّد الّتاريخ سريورة سردّية , إّنما هو ذكرى وِعربة ُتحّفز اخليال :)َتعّلم التاريخ كما يظهر يف قول األمري احلسن بن طالل الغرض من  (552
 (:على التفكري

 تحسين الحاضر والمستقبل (د                     سليةالمتعة والتّ (ج                   ر الماضيتذكّ  (ب          زيادة معارف اإلنسان  (أ          

 
فما إْن ُيصاب املرء بالّتافة من األمر حتى تراه َحِرَج الّصدر, كاسف الوجه, ناكس :)يف قوله(ناكس البصر)كّنى أمحد أمني بالرتكيب (551

 :عن(البصر
 القلق وقلة النوم(د          سوالحزن والعب(ج       الراحة والطمأنينة     (الفرح والسعادة       ب(أ       

 :للكاتب مجال ناجي(رسم القلب)اجملموعة القصصية اليت ُأِخَذْت منها قصة (559
 سرى يوم الخميما جَ (د          هن رجل خالي الذّ (ج       ئاب  عندما تشيخ الذّ (ب       وابع األخيرة  فات الزّ مخلّ (أ

 :للشاعر املتنّبي هو(واَحّر قلباه)الغرض الشعري لقصيدة (530
 الهجاء(د      ثاءالرّ (ج       الغزل(ب      تابالعِ (أ

 :هو(ال َتْسَتِقلُّ ِبها الَوخَّاَدُة الرُُّسُم(:)يف قول املتنّبي(الرُُّسم)مفرد كلمة (531
 امسّ الرَّ  (د               رسومالمَ (ج                    سومالرّ (ب                 مرسَ المَ (أ

 :حممود, مما ورد يف الكتاب املقررمن دواوين الشاعر حيدر  (535
 جملالمُ (د               الخمائل  (ج               فيض الخاطر   (ب           من أقوال الشاهد األخير(أ

 :هو امللك(يا حبيَب الُقدِس نادَتَك الِقباُب:)املخاطب يف قول الشاعر حيدر حممود (533
 الثاني ابن الحسينعبدهللا (ب             طالل بن عبدهللا(أ
 عبد هللا األول ابن الحسين(د   الحسين بن طالل(ج

 :هو(ُغَلاٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌرَأنَّى َيُكوُن ِلي :)املعنى الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل حكاية عن سّيدنا زكريا (534
 التحسر(د            جبالتع(جاإلنكار                (ب     النفي(أ

 الربوتينات اليت تتواجد يف الّدِم والّسواِئِل اجلسمّية األخرى ويفرزها اجلسم إلضعاف)من خالل درس احلساسية فإن املقصود بــ (532
 :هو(األجسام الغريبة
 المخاطيّةاألغشية (د الّشعيرات الّدمويّة     (ج الجيوب األنفيّة        (ب    األجسام الُمضاّدة(أ    

 :على(يف حماولة استيعاب روح العصر وحتّدياته ندرك ما لدينا من مرياث حضاري)يدل ما حتته خط يف العبارة (531
 ما بقي من العصر(وفيات العصر         د(امتداد العصر        ج(ب        ما يميز العصر(أ
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مل يبَق سوى أغصانها اليت اسوّدت, وبدت مثل أذرع :)ًفا النبتةيف قول الكاتب واص (رسم القلب)ُيوِحي سقوط العنكبوت يف نهاية قّصة (532
 :بـــ(سوداء لعنكبوت خرايف يتشّبث جبدار, ثّم يسقط على األرض فجأة 

 موت النبتة( دخضرة النبتة          ( ج        طول أغصان النبتة( ب   تجّدد أغصان النبتة   (أ   

  :هو (يا حبيَب القدِس يا برَيَقها:)حيدر حممود يف قول الشاعر (برق) اجلذر اللغوي لكلمة (531
 رق(د                          برق(ج                 يرقَ (ب                    رقق(أ

  :للشاعر حممود فضيل الّتل هو(سأكتب عنك يا وطين)الديوان الذي أخذت منه قصيدة (539
 اآلتي للغدنداء (د           هامش الطريق( ج       وفانوالطّ يل شراع اللّ  (ب       جدار االنتظار (أ           

  (:واجلباُه الُسمر أعراُس فًدى:)يف قول الشاعر حيدر حممود(اجلباُه الّسْمر)ـاملقصود ب (540
 الجيش العربي(د         و األعراسبمطر(ج        الشعراء العرب(ب          ال الماهرونالعمّ (أ           

 (: قد ضمن الدُّرُّ إاّل أّنه كلم:)يف قول املتنيب(كلم) يف كلمة(الالم)الضبط الصحيح حلرف (541
 الفتحة(دن                       السكو(ج               الضمة(ب              الكسرة(أ           

 

الّتاريخ سريورة سردّية, إّنما هو ذكرى وِعربة حتّفز اخليال على ال ُيَعدُّ  " :لسمّو األمري احلسن(النهضة العربّية امُلتجّددة)جاء يف نص (545
 (:واالستمرار االمتداد)الكلمة اليت وردت يف الّنّص السابق وتعين ." الّتفكري يف املمكن

 عبرة  -الخيال                  د -ة            جيّ درس -بسيرورة                    -أ             
 

 :بكلمة(النهضة العربّية امُلتجَددة)يف نّص(االنفراد بالرأي من غري مشورة)ألمري احلسن عن معنىر مسّو اعّب (543

 نه  الوَ  -د            بداداالستِ  -جويه              التش   -قة                     بر  الفُ  -أ              

ملء جفونه  ُتحرِّك منه َنَفًسا, ونام احتمااًل مل ُيْلِق هلا بااًل, ومل وهي إذا حدثت ملن هو أقوى" :ألمحد أمني(فّن السرور)جاء يف نّص (544
  :عن(فارغ الّصدر), كّنى الكاتب برتكيب" َرِضيَّ البال فارغ الّصدر

  دريق الصّ ِض  -د الحزن والعبوس   -ج    احة والطمأنينةالرّ  -بدر              ة الصّ صحّ  -أ             

 : أمحد أمنياجمللة اليت أنشأها  (542

  فيض الخاطر -فجر اإلسالم          د -ج              الرسالة -ب              الثقافة –أ              

 إَلى َدِخيٍل ِمَن األْلَفاِظ ُمْغَتِرِب  أْنْتُرُك الَعَربيَّ السَّْمَح َمْنِطُقُه (541
 :الغرض البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف البيت السابق   

 االلتماس –د       االستبعاد    -ج               اإلنكار -ب      ي                 التمنّ  –أ              
 

 :يف البيت السابق( َتُخطُّوَن)جذر ِبِمْثِلِه يف َمَدى اأَلْدَهاِر َواْلِحَقِب  ُهَنا َتُخطُّوَن َمْجدًا َما َجَرى َقَلٌم (542

 خيط -د          خطي        -ج                  خطو -ب                      خطط -أ          
 

 (:مييز بّين الغث والسمني فالن ال:)البيت الذي يقارب يف معناه عبارة (541

َت لََها( أ َداٌث َوَجم  َمَك أَح   فَبِتَّ تَن فُُخ بَي َن الَهّمِ وال َوَصبِ  أَطاَر نَو 
ِديه ِمن  بَلَد  نَطيُر ِللَّف ِظ ( ب تَج   نَاء  َوأَمث الُهُ ِمنَّا َعَلى َكثَبِ   نَس 
َرى بِبِن ِت قَُري ش  ثمَّ َحاَربَها( ج ُق بَي َن النَّب عِ َوالغََربِ   أَز   َمن  الَ يُفّرِ
ّرِ َوالسُُّخبِ   َوفِي الَمعَاِجِم َكن ٌز الَ نََفاَد لَهُ( د  ِلَمن  يَُميُِّز بَي َن الدُّ

 :هي,ر الجنسي, تنقل النبات من حالة الركود إىل حالة النشاط أو  العكس, وهلا أشكال كثرية وخمتلفةخلية تكاث (549

ب و القصبي -أ  تحسس الغذائي   -د         الّشعيرات الّدمويّة    -ج                   األبواغ  -ب  الرَّ

 

 :ليست من خصائص املقالة العلمية التالية واحدة من اخلصائص (520

 الفنيّة ندرة الصور -داستخدام لغة علميّة مباشرة              -ج   طول العبارات -ب.     مخاطبة العقل  -أ
 

 



 اللغة العربية إجابة امتحان 

 ادلكتور /عبادة عواد

 ( 1منوذج ) 

 

 اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم

 ج 5 أ 4 ب 3 د 2 ج 1

 ج 11 ب 9 ج 8 د 7 ب 6

 ج 15 ب 14 ب 13 أ 12 د 11

 د 21 ج 19 ب 18 أ 17 ب 16

 ب 25 ب 24 ب 23 أ 22 ب 21

 د 31 ب 29 د 28 ج 27 أ 26

 أ 35 د 34 أ 33 ب 32 أ 31

 ب 41 د 39 ج 38 ب 37 ج 36

 ب 45 أ 44 أ 43 ج 42 أ 41

 د 51 ج 49 ب 48 د 47 ج 46

 أ 55 أ 54 د 53 ج 52 أ 51



 ب 61 أ 59 ج 58 ب 57 ج 56

 د 65 أ 64 ب 63 د 62 ج 61

 ب 71 د 69 د 68 ج 67 أ 66

 ج 75 ب 74 ج 73 ج 72 أ 71

 أ 81 ب 79 أ 78 د 77 ب 76

 ب 85 ب 84 د 83 ب 82 ج 81

 د 91 أ 89 أ 88 ب 87 ب 86

 أ 95 ج 94 ج 93 ب 92 ب 91

 ب 111 ج 99 ب 98 أ 97 د 96

 ب 115 ج 114 ج 113 ج 112 د 111

 د 111 أ 119 أ 118 أ 117 د 116

 د 115 ج 114 ب 113 أ 112 ب 111

 ج 121 ب 119 ج 118 أ 117 ب 116

 ب 125 ب 124 ج 123 أ 122 ج 121

 أ 131 ج 129 د 128 ج 127 أ 126

 د 135 ب 134 د 133 ج 132 ب 131

 ج 141 د 139 ب 138 ب 137 أ 136

 ب 145 د 144 ج 143 ب 142 ب 141



 د 151 ب 149 أ 148 ب 147 ج 146

 د 155 أ 154 ج 153 أ 152 أ 151

 أ 161 أ 159 ب 158 ج 157 ج 156

 د 165 ج 164 أ 163 ج 162 أ 161

 أ 171 ب 169 ب 168 ج 167 ج 166

 ج 175 أ 174 د 173 أ 172 ب 171

 د 181 د 179 أ 178 ب 177 ج 176

 د 185 د 184 ب 183 ب 182 د 181

 ب 191 ج 189 أ 188 ج 187 ب 186

 أ 195 د 194 ب 193 أ 192 د 191

 ب 211 ج 199 ج 198 د 197 أ 196

 أ 215 أ 214 ج 213 ب 212 أ 211

 أ 211 د 219 ج 218 ب 217 ب 216

 ج 215 أ 214 أ 213 أ 212 د 211

 ب 221 ب 219 أ 218 د 217 د 216

 د 225 د 224 ب 223 د 222 أ 221

 أ 231 د 229 ج 228 ب 227 ب 226

 أ 235 ج 234 ج 233 أ 232 ب 231



 د 241 ب 239 ج 238 د 237 أ 236

 أ 245 ب 244 ج 243 أ 242 أ 241

 ب 251 ب 249 ج 248 أ 247 ب 246

 

 




