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 أدعية املذاكرة واالمتحان
 قبل املذاكرة: 

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين 

لمالئكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة وا

بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، 

إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم 

 ...الوكيل

 بعد املذاكرة: 

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما 

تعلمت، فرده علي عند حاجتي إليه إنك على كل 

 ...لشيء قدير، حسبنا اهلل ونعم الوكي

 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، 

 ...واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

 قبل البدء باحلل:- 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل 

ولي، اللهم ال سهل إال عقدة من لساني يفقهوا ق

ما جعلته سهال، وأنت تجعل الحزن إذا شئت 

 ...سهال

 أثناء االمتحان: 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني 

 ...الضر وأنت أرحم الراحمين

 عند النسيان: 

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر 

رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجالل علي 

 ...واإلكرام

 بعد االنتهاء: 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال 

 ..أن هدانا اهلل
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 2 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 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 
 –ياانً أح   -المي ة  كَ وَ لقس   ن  عذرونَ تَ  م  عّلكُ ولَ 

َ يُ  .. ات ه  ب  ذَ بَ للس   ْي   فإنّهُ  ؛صاً َشخ   م  دُكُ ب  أحَ َفح 
 .. يَغاُر عليه

 ُ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  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 3 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 :(َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة مَِّن اللَِّه إّن اهلل) :عاىلتيف قوله  (َحُصوًرا)معنى كلمة (1

 (:َذِلَك ِمْن َأنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك):تعاىل يف قوله(هنوحي)الضمري يف كلمة (2

 
 

 :لـأكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصّي وذلك  (3
 

 :هي(اأعيذه)للفعل املضارع الزمن داللة (4

 :هو  (قْخلأ)ةكلم يف الالم حلرف الصحيح الضبط (5

 :  (َوَكْهًلا َوِمَن الصَّاِلِحنَيَوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد ):الواردة يف قوله تعاىل (كهاًل )معنى كلمة (6

  : كناية عن(َوَكْهال َوِمَن الصَّاِلِحنَي ِفي اْلَمْهِدَوُيَكلُِّم النَّاَس )يف اآلية طجاءت  الكناية يف ما حتته خ (7

 (:َأنَّـى يكون لي ُغالٌم):ج إليه االستفهام يف قوله تعاىلاملعنى البالغي الذي خر (8

      (:بقبول)مةالضبط الصحيح حلرف القاف يف كل (9

 (:َفَتَقبَّْل ِمنِّي):األمر يف قوله تعاىل : املعنى البالغي الذين خرج إليه (12

 (:َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت):عنى الذي أفادته اجلملة املعرتضةامل (11

  (ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّرا)الواردة يف قوله تعاىل(ُمَحرًَّرا)معنى كلمة  (12

 (ارزًق) تنكري كلمة فائدة (13

  (:يا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعنَي  :)تعاىل يف قوله (اقنيت)اجلذر اللغوي لكلمة  (14

 : على  تدّل(ُذرِّيًَّة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض):قال تعاىل (15

   :(فن السرور)الذي ينتمي اليه نص األدبّي فّنال (16

 :هو(فن الّسرور )الكتاب الذي ورد فيه نص (17

 (:ءيف الشقا، ومنهم من ينعم ويف الناس من يشقي يف النعيم):ةتدّل املقابلة يف مجل  (18

 :يف إخراجها هي (أمحد أمني)اجمللة اليت شارك  (19

 المتسامح مع اآلخرين  -د نساءلالمتعفّف  عن ا -ج الكريم في الضيافة -ب الشديد في الحرب  -أ

 الم جبريل عليه الس -د  سيدنا دمحم -ج أنبَاء    -ب الغيب  -أ

 إقناع الكافرين -د بيان قوة اإلسالم -ج التدبّر والتأّمل -ب تثبيت المؤمنين -أ

 تعالى اللجوء إلى هللا -د تجديد المعنى  -ج االستمرار  والتجدّد ب  االستمرار والمستقبل

 السكون -د الكسرة -ج الفتحة -ب الضمة -أ  

بَر وضعف -د فوق الَكْهل ودون الهرم                       -ج الشيخوخة    من أدركالشيخ  -ب الخمسين          جاوز الثالثين إلىَمن  -أ  أقصى الك 

 الفصيح -د النائم                        -ج         األم             -ب       الطفل                 -أ  

 الدعاء -د التمني           -ج االلتماس                  -ب االستبعاد                    -أ   

 السكون(د الضمة        (ج الكسرة     (ب الفتحة       (أ   

 االلتماس -د الدعاء -ج لتمنيا (ب االستبعاد والتّـعّجـب           (أ   

 االختصاص -د االستمرار والتّجّدد              -ج التاكيد          -ب تعظيم شأن المولودة        -أ  

 السيد في العلم والعبادة  -د األخطاء            ا منخالص   -ج من يعصم نفسه عن النساء      -ب ة       ا للعبادة والخدممخلص    -أ 

 االختصاص -د االستمرار والتّجّدد              -ج التاكيد          -ب إلفادة الشيوع والكثرة -أ  

 قتن -د قنت   -ج قنو           -ب قنا  -أ  

 حكيم في اختيار أنبيائه هللا تعالى أنّ   -ب األنبياء متجانسون في الّدين، والتقى، والّصالحأّن   -أ

 هللا تعالى يرسل األنبياء للبشر دون انقطاع أنّ   -د األنبياء لهم مكانة عظيمة عند هللا                       أنّ  -ج

 سيرة ذاتية -د بية             خاطر أد -ج مقالة أدبية                      -ب قصة أدبية            -أ

 الغذاء والوقاية من األمراض      -د ضحى اإلسالم  -ج فجر اإلسالم  -ب فَْيض الخاطر  -أ

 كيد المعنىأت    -د   قوة العبارة  -ج  عمق األفكار   -ب جزالة األلفاظ   -أ

 الرسالة   -د األمين -ج  الموكب ب  القلم   -أ  
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 :كناية عن (رفارغ الصد) (22

  (حرج الصدر) معنى الرتكيب (21

 :بكلمة(األسرار بني اثنني يف أمر تبادل) :عن معنى(فن السرور)ر أمحد أمني يف مقالتهعّب (22

 :(ومنهم من ينعم يف الشقاء) :يف عبارة(نعمي)حلرف العني  يف كلمة الصحيح الضبط (23

 : كناية عن (ناكس البصر)الرتكيب يف (24

 :كناية عن(تقضُّ مضجعه)الرتكيب يف (25

 : هي (أمحد أمني)واحدة من املؤلفات  ليست من مؤلفات (26

 :(يلمع، يشرق)مبعنى اليت جاءتكلمة ال (27

 توافق ومعنى هذا البيت، إنَّ اّلشباب والفراغ واجلده          مفسدة للمرء أيُّ مفسده  ت اليتالعبارة   (28

 :هو (بطةالغ) ةكلم يف الغني  حلرف الصحيح الضبط (29

   (مزدوجة)اجلذر اللغوي (32

   :(ْفنهج)يف كلمة  اجليمالضبط الصحيح حلرف  (31

 :(ُم ِمـن أمـِرَنا أَمــــــــُمُكـَلـْو أّن أْمـَر  )يف قول املتنيب(األمم)معنى كلمة (32

 (:هى ذممإّن املعارف يف أهل النُّ):يف عبارة (الّنهى)ما مفرد  (33

   :للمتنيب(قلباه واحّر):الغرض الشعري لقصيدة (34

 أْن ال ُتفــــاِرَقـــُهــْم فالــّراِحلوَن ُهُم    إذا َتَرّحْلَت عن َقْوٍم َوَقد َقَدُروا :سلوب العتاب يف قول الشاعرأ (35

 : ـب(سيف الدولة)صور الشاعر      عندي َصواِعُقُه     ُيزيُلُهــّن إلـى َمـْن ِعْنـــَدُه الدَِّيــــــُمَلْيَت الَغَماَم اّلـذي   (36

 :(ا قد برى جسديم حًبما لي ُأكّت)فيده االستفهام يف قول املتنيباملعنى الذي ي (37

 

 (تّدعي)اجلذر اللغوي لكلمة (38

 الفرح -د  الطمأنينة  -ج  ب  الحزن القلق  أ 

 الطمأنينة  -د حزين      -ج عابس   ب          ضائق         -أ 

 يشقى -د  تؤرق  -ج  تقض    - ب تتناجى              -أ 

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 القلق (د الحزن والعبوس                     -ج الطمأنينة  -ب الراحة             -أ

 الحزن  -د           غير مطمئن  -ج               الراحة           -ب القلق   -أ   

 فَْيض الخاطر (د الغذاء والوقاية من األمراض       (ج ضحى اإلسالم (ب فجر اإلسالم (أ   

بطة  -د المحيّا  -ج يتألّق  (ب البهاء  (أ     الغ 

 أْن يفرح قدر استطاعته         -ب أكثر الناس فراغا أشدهم ضيقا بنفسه-أ

 أال تقدر الحياة فوق قيمتها -د أالّ يتوقّـع الّشـر فيأتيه األلم -ج

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 زدوج  -د مزدج   -ج زوج               -ب مزوج    -أ

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 القديم  -د  المساواة   -ج ب  الجماعة القريب         -أ  

 النُّهيَة   -د  النّهى    -ج ب النّاهي  النّاهية -أ  

 .العتاب  -د  المدح    -ج ب الغزل  المدح  -أ  

 الخبر   -د  الشرط   -ج ب التذكير بالواجب التّعريض بالّرحيل  -أ  

 الّسماء -د  الصواعق   -ج ب المطر  الّسحاب   -أ  

 اإلنكار  -د  التعجب   -ج ب   التمني  النفي -أ  

 دعوت   -د  دعوا    -ج ب     دعو دعوة  -أ  
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 5 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

  :ىعل(أَناُم ِمْلَء ُجُفوني):يدل  الرتكيب يف قول املتنيب (39

 :حلكمة يف القصيدةالبيت تضمن ا (42

      (:َشَواِرِدَهاأَناُم ِمْلَء ُجُفوني َعْن  ):يف قول املتنيب(َشَواِرِدَها)بكلمةاملقصود   (41

 :يا أعَدَل الّناِس إاّل يف ُمعاَمَليت: املعنى الذي خرج اليه النداء (42

    :[ ل النهىأه]  :داللة قول الشاعر (43

  :َوما اْنِتفاُع أخي الّدْنيا ِبناِظِره : املعنى الذي خرج اليه االستفهام  (44

  :(واحـرَّ قلبـاه)يف قول الشاعراألسلوب اللغوي  (45

 (ـــــمَشب  )اء يف كلمةبالضبط الصحيح حلرف  ال (46

 :(بقدر)بط الصحيح حلرف  الدال يف كلمةالض (47

 (:إذا اْسَتـَوْت ِعْنَدُه األْنواُر َوالظُّلـــُم ):يف قول املتنيب(ـــــُمالظُّل)حلرف  الالم  يف كلمة الضبط الصحيح (48

 : َتـِصــــُميْســَهُر اخَلْلُق َجـّراَها َوخْي و   :يف قول املتنيب(جـّراها)ما معنى كلمة (49

 : (ـادةالوّخ)ما معنى كلمة (52

 َب الّشحَم فيمن شحمُه َوَرُمأن حتس : يف قول املتنيب(حتسب)الصحيح حلرف  السني  يف كلمة الضبط (51

 :وذلك لــ(نظر، أمسعت)اعر بالفعل املاضير الشعّب (52

 (:احلساسية)درستاب الذي  أخذ منه اسم الك (53

 :ليست من خصائص املقالة العلمية التالية واحدة من اخلصائص (54

 :هي، مجمة والوجهصة، تقع ضمن عظام اجلفراغات مليئة باهلواء، تتصل بالتجويف األنفي عرب فتحات خا (55

 (:الفطريات)يح حلرف الفاء يف كلمةالضبط  الصح (56

   :(الطفح)بط الصحيح حلرف الفاءالض (57

 (ةو ّيبالّر)الضبط الصحيح   لكلمة  (58

 ترقب الخير  -د  راحة العيون              -ج راحة الفكر، واالطمئنان  -ب رجاحة العقل      -أ  

قَة       ْنَك صـــــاد  يذ ها نََظراٍت م  فَةٌ         -ب أ ع  ّز َعلَْينَا    -د  أنَا الّـذي نََظَر األْعَمى   -ج َوبَْينَنَا لَْو َرَعْيت ْم ذاَك َمعر   يَا َمْن يَع 

 الهروب  -د  الكره              -ج القصائد   -ب الحب   -أ  

 د  التحسر لم          األ   -ج .واالستعطاف  العتاب اللوم و –ب  الندبة            -أ  

 اختار رحيل المتنبي  ووافق عليه  د           عتابه لسيف الدولة     -ج ب   تهديد الشاعر برحيله  ذوو العقول الـّراجحة -أ

 الستعطاف   د   ا التّحّسر     -ج ب  النّـفي    التّـعّجـب -أ

 د   االستعطاف    التّحّسر     -ج ب الندبة     التّـعّجـب -أ

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 د  العهد ج  المحبّـة .ب ندركه  من أجلها  -أ  

 منتشرة د   العقل ج   المطر  ب  السّـير الّسـريع  -أ  

 د السكون الكسرة ج ب الفتحة الضمة -أ  

 لبيان تحقق معناهما وثبوته  -د   قوة العبارة  -ج عمق األفكار    -ب جزالة األلفاظ   -أ

 ية من األمراض     الغذاء والوقا -د ضحى اإلسالم  -ج فجر اإلسالم  -ب فَْيض الخاطر  -أ

 ةالفنيّ  ندرة الصور استخدام لغة علميّة مباشرة              -ج طول العبارات    -ب .      مخاطبة العقل  -أ

ْبو القصبي     -ج الّشعيرات الّدمويّة  -ب الجيوب األنفيّة    -أ  التحسس الغذائي  -د الرَّ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 السكون   -د الضمة   -ج ةالكسر   -ب الفتحة    -أ

بْ    -ب .           ويّةبَ الرَّ   -أ ْبويّ     -د ويّة  بَ ّر  ال   -ج ويّة   الرُّ  ةالرَّ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 6 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 (:التهابات)اجلُذر اللغويُّ لكلمة (59

 :هي،العكس، وهلا أشكال كثرية وخمتلفةن حالة الركود إىل حالة النشاط أو  خلية تكاثر الجنسي، تنقل النبات م (62

 :هي، تتواجد يف الدم والسوائل اجلسمّية األخرى يفرزها اجلسم إلضعاف األجسام  الغريبة من بكترييا وفريوسات   وغريها  (61

           :(معدة)ريف امليم والعني يف كلمةالضبط الصحيح  حل (62

 :اثيممفرد كلمة جر (63

  :(سأكتب عنك يا وطين)اسم الديوان الذي أخذت منه قصيدة (64

 (:ملهمة)اجلذر اللغوي لكلمة (65

 مّما ورد يف الكتاب املقّرر، للشاعر حممود فضيل التل يستل التالية ؤلفاتاملواحدة من  (66

 :حملمود فضيل التّل يف ديوان(سأكتب عنك يا وطين)وردت قصيدة (67

 :هو(ميندتنا) معنى كلمة (68

 :هو (البشرى )مجع كلمة (69

 :هو(نبال خيل، وال طري، وال سف):يف قوله(ال النافية)اررالغرض من تك (72

  (:ىتسامى، تعلو، تنام):توظيف الشاعر أفعاًلا من مثل ما قيمة (71

 : هي، (ما ارتفع من األرض) معنى مجلة دّل على اليت تالكلمة  (72

 (:أنت أنا)و (سأبقى فيك)و(أحيا فيك:)داللة (73

 (:سأكتب عنك يا وطين):مناسبة قصيدة (74

 (:هر تسألينما نهضت رباك الّطسآتي كّل):يف مجلة(الطاء)الضبط الصحيح حلرف (75

 (:عزيزًا كنت ولتبق :)املخاطب يف قول الشاعر (76

 : انتقى الشاعر كل ما هو مجيل من الكلمات ليعرب بها عن حبه لوطنه أين جتد ذلك يف األبيات  (77

 
 

 نهب     -د وهب     -ج هبت     -ب لِهب     -أ

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

ْبو القصبي    -أ   تحسس الغذائي    -د الّشعيرات الّدمويّة   -ج األجسام المضاّدة  -ب الرَّ

ِعدة   وِمعْدة   -ب ُمِعدة   وِمعْدة   -أ ْعدة   وِمْعدة    -ج م  عُدة   وِمْعدة    -د م   م 

 رثم    -د رثو    -ج   ُجْرثوم  -ب جرام   -أ

 (البالغة الواضحة)-د         (النّْحو الواضح) -ج        (المفّصل)-ب شراع الليل والطوفان  -أ

 هلم         -د مهم  -ج لهم          -ب ممه  -أ      

 (البالغة الواضحة)-د هامش الطريق  -ج أغنيات الصمت  -ب شراع الليل والطوفان  -أ

 نداء للغد اآلتي  -د هامش الطريق  -ج واالغتراب أغنيات الصمت-ب طوفانشراع الليل وال  -أ

 تشعرني بالندم    -د تثير أشواقي   -ج تناديني -ب تسامُرني   -أ

   البشاير  -د البشريات    -ج البشائر -ب البُش ر   -أ

 رفض الغربة  -د استلهام المستقبل     -ج توضيح المعنى -ب تأكيد النفي   -أ

 تأكيد النفي   -د استلهام المستقبل     -ج توضيح المعنى -ب السمّو والرفعة والنموّ   -أ

 المدى    -د تسامُرني     -ج تناديني  -ب رباك   -أ

 ه     مدى تعلق الشّاعر بوطن -د ج قرار العودة إلى الوطن عودة الّشاعر إلى وطنه-ب تأكيد التوّحد مع ذات الوطن     -أ

 عيد االستقالل  -د ج  يوم الجيش  العربّي          مناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج          -ب اغترابه عن الوطن   -أ

 السكوند  ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 الليل  -د ج  الوطن      الغربة -ب الشاعر   -أ

 أرفع راية للحب أحملها  -د الزمن أرسم لوحة للشوق تسكن رحلة -ج سأذكر أنك البشرى -ب سأكتب كّل ما أهوى   -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 7 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 : (الّشاعر إىل وطنه يف كّل الظروفعودة )طر الشعري الذي  حيمل داللةسال (78
 
 

 : طر الذي يرفض فيه الشاعر فكرة االغرتاب النفسي سال (79
 
 

 
 :هيف نفس الشاعر، وخمفف وطأة أمل رالوطن باعث السرو طر الذي  يدل على أّنسال (82

 
 

 
 :وداللة ذلكغري مرة يف القصيدة،(الرايات )وردت لفظة (81

 وأرسم لوحة للّشوق تسكن رحلة الـزمن:  الصور الفنية يف قول الشاعر  (82

 (:اهلل يا أردنُّ كمحا):أفاده قول الشاعر يف مجلةاملعنى الذي  (83
 
 

 : (تسامى )اجلذر اللغوي لكلمة (84
 

 :(احمَلن)الصحيح حلرف  امليم يف كلمةالضبط  (85

 :(بىالّر)ما مفرد كلمة (86

 

 :  بالده الشاعر جلغرافية حّبحيمل الذي سطر ال (87
  

 
 

 :(الِفكر العربّي امُلتجّدد)ه نصالفن األدبي الذي ينتمي إلي (88

 :ّن اإلسالَم والتقّدَم ِصْنوان ال َيفرتقانإ :يف عبارة(ِصْنوان)معنى كلمة (89

 :(استيعاِب)اجلذر اللغوي لكلمة  (92

 :(ثمريا)الضبط الصحيح حلرف  امليم  يف كلمة  (91

 :(الّتشرذم)معنى كلمة (92

 .          سآتي في شعاع الشمس والظلماء والقمر  -ب أرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن   -أ

 وجاع والمحنوأطوي رحلة األيام واأل -د فآتي كلما هتفت  ظالل الشوق تطلبني  -ج

         فكيف أكون مغترباً ؟   -ب أرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن   -أ

 وأطوي رحلة األيام واألوجاع والمحن -د فآتي كلما هتفت  ظالل الشوق تطلبني  -ج

 وأطوي رحلة األيام واألوجاع والمحن   -ب أرسم لوحة للشوق تسكن رحلة الزمن   -أ

 سآتي في رياح الليل إعصاراً          -د فآتي كلما هتفت  ظالل الشوق تطلبني  -ج

 التسامح   -د   الحرية   ج الوحدة -ب مة  قالل والّرفعة والشرف والكراالسترمز ل   -أ

 القصـيدة التـي كتبهـا لوحـة جميلـةوكالمـه فـي وطنـه ر صوّ  -ب له العودةأا أشخاصا تسر الشاعر الجبال في وطنهصوّ   -أ

 ر الوطن بالحب  صوّ    -د ر الشاعر الوطن إنسانا يمد ذراعه ليعانقهصوّ    -ج

 االلتماس -د التمني  -ج الدعاء( ب االستبعاد والتّـعّجـب          ( أ   

 سمم  -د سمي   -ج سمو -ب سما  -أ   

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 رباه    -د ربو    -ج  ربوة    -ب ربا   -أ

 نا سهالً وصحراءك في الد  أحبّ     -ب فسجلنا لك األسماء ال تحصى بال عدد    -أ

 أنت الطيف والوجدان في األفكار والصور -د لم المزروع في ذاتيفأنت العا  -ج

 سيرة ذاتية  -د خاطر أدبية           -ج مقالة أدبية           -ب قصة أدبية            -أ

 المحيطة   -د معظم    -ج الِمثل والنّـظير     -ب  الصحيح المستقيم      -أ

 استوعب     -د أوعب   -ج  وعبة   -ب وعب   -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

  التفّرق    -د التوّحد    -ج االستمرار   -ب الخوف    -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 8 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 :تدّل على (العقل العربّي املنفتح على اآلخر )عبارة (93

 (ِنالَوه فما نعانيه اليوم من أعراِض ):الضبط الصحيح حلرف اهلاء يف الكلمة املخطوط حتتها (94

 :هو(التّواقني)اجلذر اللغوي لكلمة (95

 :حتمل معنى(الّتسامح للجميع):عبارة (96

 : (مشرق وهو يرنو مع أبنائها إىل مستقبل) :داللة عبارة (97

 :(ةاهلوّي)الصحيح حلرف  اهلاء  يف كلمة  الضبط (98

  (صنوان ) مفرد كلمة (99

   :إىل، هدولة العثمانية قبل الدستور وبعددعا  سليمان البستاني  يف كتابه ذكرى وعربة أو ال  (122

 (:ربة أو الدولة العثمانّيةعذكرى و):سليمان البستاني يف كتابكما (عْبرة )ط الصحيح حلرف  العني يف كلمة الضب (121

 : هو (الرُّهاب)ما  معنى كلمة   (122

 :هو(االستبداد)معنى كلمة (123

 (:طّيَب اهلل َثراه)ما املعنى الذي تفيده مجلة (124
  

 
 :العامل الذي  يساعد على إشاعة رسالِة اإلسالِم احلّقة (125

 :إحدى امُلفارقات اليت يعاني منها واقُعنا العربّي واإلسالمّي  (126

 :هو(توثيٍق للصِّالت بني املسلمني):يف عبارة (الّصـالت) معنى كلمة (127

 :(عظات)اجلذر اللغوي لكلمة   (128

    :االمتداد واالستمرار: معنى اليت حتملالكلمة  (129

 :هو(إّنين ُأْزجي الّتهنئة بهذه املناسبة املباركة إىل أهلي وأبناء وطين ):يف عبارة (ُأْزجي)معنى كلمة (112

 (:وةالكلمة احلل  )تمي اليه  درسالفن األدبي الذي ين (111

 لعربحّب ا    -د البعد عن التعّصب   -ج  نبذ الغرب     -ب التمّسك بالتراث -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 تقو     -د تاق   -ج تيق   -ب توق    -أ

 لتقوىا   -د التساهل    -ج المحبّة   -ب تواضعال    -أ

 البعد عن التعّصب    -د االنفتاح على الثقافات   -ج وحدة الرؤية   -ب  ما يميّز عصرنا الحالي    -أ

 السكون   -د الكسرة   -ج الضمة  -ب الفتحة    -أ

 صنا    -د ِصنان     -ج نو  ص   -ب ِصنوة      -أ

 القَيِم اإلنسانّية  -د حتّفُز اخلياَل على الّتفكرِي   -ج لتمّسَك باستقالِلنا ا  -ب اإلصالُح امَلنشوُدبمستقبٍل يتحّقُق  -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 العدوان   -د اإلرهاب   -ج التطرف   -ب رضّي              الخوف الم   -أ

 ما أودعه هللا في الكون   -د االمتداد واالستمرار    -ج يديم النظر  -ب االنفراد بالـّرأي   -أ

 االلتماس -د التمني  -ج الدعاء (ب التّـعّجـب           (أ   

 الخطاب  الّطـائفيَّ    -د  أخطار  الحروِب    -ج التّشرذم -ب تعزيز التّكافل االجتماعيّ     -أ

 الخطاب  الّطـائفيَّ    -د أخطار  الحروِب     -ج شرذمالتّ  -ب الف جوةُ     -أ

 .التّكافل    -د ِعظاته         -ج توثيق     -ب الـّروابط   -أ

 موعظة   -د وعاظ      -ج موعظ      -ب وعظ    -أ

ـنو  -ب الّسـيرورة   -أ  سرديّة     -د المنشود     -ج الّصِ

 .التّكافل    -د ِعظاته         -ج توثيق     -ب أقِدّم    -أ

 سيرة  -د خاطر              -ج مقالة                   -ب قصة         -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 9 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 (:االنتهار)اجلذر اللغوي لكلمة  (112

 :(صرفة)ط الصحيح حلرف الصاد  يف كلمةالضب (113

 (:الوابل)معنى كلمة (114

 (:نعمل سحابة الّنهار وبعض الّليل)داللة عبارة (115

 (:يقبض)الضبط الصحيح حلرف الباء  يف كلمة (116

 :هو(الطُّمأنينَة)اجلذر اللغوي لكلمة (117

 : (تقول وصوتها خيتنق بالبكاء):داللة عبارة (118

  (:الكلمة احللوة)درس اسم الكتاب الذي  أخذ منه (119

  (األنداد)كلمة   مفرد (122

 :للشاعر حيدر حممود يف ديوان(باب العامود رسالة من) وردت قصيدة (121

 :مبناسبة(رسالة من باب العامود )كتب حيدر حممود قصيدته  (122

  وللَكفِّ اخِلَضــــــــــــــــــاُبَزْنِدَك الَوْشُم : داللة املخطوط حتته يف قول الشاعر (123

 :الفعل املشتق من اسم جامد هو  (124

 (ْنِدَكز  )ح حلرف الزاي  يف كلمةلضبط الصحيا (125

 (.يا َحبيَب الُقدِس)املقصود بقول الشاعر (126

 مّما ورد يف الكتاب املقّرر. من مؤلفات الشاعر  حيدر حممود (127

  :إحدى العبارات اآلتية ليست من خصائص  أسلوب  حيدر حممود (128

 واجِلبــــــــــــــــــــــاُه السُّْمُر أعراُس ِفًدى                           : داللة املخطوط حتته يف قول الشاعر (129

 :هو (رْسم القلب)القاّص األردنّي الذي كتب قصة (132

 :هو، (ْشرئّب ت )معنى كلمة (131

 نهار    -د نهرة   -ج ناهر   -ب نهر    -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب حة  الفت  -أ

 الباطل الرديء    -د  السفن العظيمة    -ج   المطر الشديد   -ب السحاب الممتدّ  -أ

 تفاؤلالعمل ب   -د العمل باجتهاد    -ج العمل بإخالص  -ب العمل طوال اليوم  -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 طمم     -د طام  -ج طْمأ    -ب طْمأن       -أ

 السعادة    -د اضطراب    -ج   الّضيق  والحزن        -ب قهر   -أ

 فيض الخاطر   -د         ضحى اإلسالم  -ج مواليد األرق                  -ب فجر اإلسالم        -أ

 ندوة     -د ندو   -ج النِّد   -ب   أند   -أ

 القدس لنا   -د شجر الّدفلى  -ج من أقوال الّشاهد األخير   -ب عباءات الفرح األخضر  -أ

 معركة الكرامة   -د  تحرير القدس    -ج ذكرى اإلسراء والمعراج             -ب تعريب قيادة الجيش  -أ

 الكرم    -د كثرة العطاء    -ج جمال الكفّ   -ب ثبات العالقة    -أ

 أسلم      -د أرجع    -ج ألج م     -ب أتقن      -أ

 السكون   -د الضمة   -ج الكسرة   -ب الفتحة    -أ

 عبدهللا بن  الحسين الثاني  د عبدهللا بن  الحسين األول -ج الحسين بن علي          -ب   الحسين بن طالل      -أ

 (البالغة الواضحة)  -د         (النّْحو الواضح)-ج       (المفّصل)--ب         (من أقوال الّشاهد األخير)  -أ

 أسلوب الّرشيق          -د بحّس العْذب             -ج طنيّة         قصائد الو -ب أسلوب تكلف           -أ

 .القوة والحنكة     -د أهل القدس              -ج .     الشّهيد   -ب .     الجيش العربيّ      -أ

 .مؤنس الرز ا ز       -د فخري صالح   -ج دمحم النقّاش -ب جمال ناجي      -أ

 تسترق النظر      -د تشرب الماء    -ج تتطلع للمستقبل  -ب تمّد عنقها لتنظر       -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 11 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 :للون(الّصايف )دم صفةنستخ (132

 :(األخاديد املتقاطعة يف جبهيت ويف خّدي  )داللة عبارة (133

 :هي (رسم القلب)ذروة التأّزم يف قصة (134

 :إحدى الروايات اآلتية ليست من  مؤلفات مجال ناجي (135

 :يف ديوانمجال ناجي  للكاتب (لقلبرْسم ا)درس  ورد  (136

  (:رسم القلب) ما الفن األدبي الذي ينتمي اليه النص (137

 ة ذاتيةسري -د       أدبية    ةخاطر -ج  مقالة أدبية    -ب        قصة  -أ        
 

 :هو  (َوْسَنى بأْخبَيِة الصَّـــــْحراِء ُيوِقُظَها ):يف قول الشاعر (َوْسَنى)معنى كلمة (138

 (السُُّخِب) كلمة  مفرد (139

 أزهى مَن األمِل الَبّساِم َمْوِقُعها)ته يف عبارةداللة املخطوط حت (142

 : مبناسبة(العربّية يف ماضيها وحاضرها)كتب علي اجلارم قصيدته (141
 

 
 َماَذا َطـــَحا ِبَك يا َصـــــــــّناَجَة اأَلَدِب   :الغرض البالغّي الذي خرج إليه االستفهام (142

 :ا عرضت فبلغنإّم ،يا راكبًا :الشاعر قول يف املنادى نوع (143

 : هو(أِمَن)الفعل من الفاعل اسم (144

 (ينتفع)اسم املفعول من الفعل (145

 غ حتيتنا   يا نسيم الصباب بّل : الضبط الصحيح آلخر الكلمة املخطوط حتتها يف مجلة (146

 :وه (باع) الفعل من املفعول اسم (147

 :هاألّن وصل همزة( سةاالدر) ةكلم يف اهلمزة (148

 : يف صحيح بشكل كتبت اليت اهلمزة (149

 

 األزرق       -د األخضر    -ج األبيض   -ب األصفر   -أ

 التفاؤل بالمستقبل         -د سوء األوضاع الماديّة    -ج ب العبوس والتجّهم التقّدم في السنّ    -أ

 ذبول النبتة      -د اشتياق القاّص لصديقه     -ج ب  موت النبتة انكسار عنق النبتة    -أ

 عندما تشيخ الذئاب  -د مخلّفات الزوابع األخيرة       -ج ب   الطريق إلى بالحارث       (المفّصل)   -أ

 رجل بال تفاصيل   -د مخلّفات الزوابع األخيرة       -ج ب   رجل خالي الذهن   ما جرى يوم الخميس       -أ

 المتألقة    -د الشديدة         -ج المستيقظة   -ب النائمة     -أ

 سخبان     -د سبخة         -ج سأخب    -ب ِسخاب      -أ

 صعوبة اللغة العربية  -د سعادة المتحّدثين بالعربية -ج بالغة اللغة العربيّة -ب أثرها الجميل في النّفوس  -أ

 اليوم العالمي للّغة العربيّة-ب ة العربيّة المصريّ حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللّغ  -أ

 في مصرتكريم بعض علماء  اللّغة العربيّة   -د مؤتمر  اللّغة العربيّة  الدولي  -ج

 اإلنكار   -د لنفيا  -ج التقرير  -ب التعجب   -أ

 شبيه بالمضاف     -د نكرة مقصودة   -ج مضاف   -ب نكرة غير مقصودة    -أ

 أمان    -د مأمون    -ج ُمؤِمن     -ب آِمن     -أ

 ُمنتِفع به      -د ُمنف ع به               -ج منفوع به                    -ب ُمنتف ع به                      -أ

 الفتحة المقّدرة       -د قّدرةالضمة الم          -ج الفتحة الظاهرة      -ب الضّمة الظاهرة      -أ

 بيّاع    -د مبيوع     -ج مبيع    -ب بائع     -أ

 مصدر رباعي    -د مصدر ثالثي     -ج المتصلة باالسم همزة أل التعريف    -ب مصدر خماسي     -أ

 جزئيين     -د جزئيين      -ج ءجز     -ب ينأجز      -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 11 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 :هو اجلازم غري الشرط حرف (152

 :هي يأتي ما يف املبالغة صيغة (151

 :(جعهاامر ةاملكتب أفادتين):مجلة يف البدل نوع (152

 :هو(عرض) الفعل من املكان اسم (153

 (:ماءعلاْل باِدِهع ْنِم اللَّه خْيشى ِإنَّما(:تعاىل قوله يف( خيشى(املضارع  الفعل (154

 (:بانتظام واجباتك تؤّدي أْن على حرصا) :مجلة يف حتته املخطوط الفعل آلخر الصحيح الضبط (155

 :هو( ارز) الفعل من املّرة اسم (156

 (:؟كيلة ء وسو اشًفأح( مجلة يف حتتها املخطوط الكلمة فاء ضبط (157

 :يأتي كما( اعاًم 87  جّدي ُرْمُع):مجلة يف باحلروف العدد يكتب (158

 (:دينار ألف الّتاجر قبض) :مجلة يف واملعدود للعدد الصحيح الضبط (159

 :هو( اْخضّر)للفعل الصريح املصدر (162

 :هي قياسّيا تعجبًّا متّثل اليت اجلملة (161

 : ميمّي مصدر اآلتية الكلمات إحدى (162

  (:إربد؟ حمافظة يف مدرسة كم): مجلة يف حتتها املخطوط الكلمة عراب إ (163

 :)لك إخوة كْم)مجلة  يف حتتها املخطوط الكلمة آلخر الصحيح الضبط (164

 :هي املقصورة األلف كتابة قاعدة عن شّذت اليت الكلمة (165

 :جلملة اليت احتوت على متييز غري حمّول ا (166

 :عند ،(فنْن على حلَّتا احِلجاِز يف رتاِنعصفو) :البيت شطري بني الصحيح الفصل (167

 بعدها له سفلي             آماله ........ بلغ إذا:   الكلمة املناسبة يف الفراغ ليستقيم الوزن العروضّي يف البيت الشعرّي (168

 رْبيق وال يدنو وال            يأتي ال الّصبح وهذا  :يت الشعرّيالبحر العروضي الذي جاء عليه الب (169

 لوال      -د إنْ        -ج ما       -ب إذا      -أ

ِذر         -ب لبِق      -أ  ض ِجر       -د م ِرح       -ج ح 

 بعض من كل        -د تفصيل       -ج اشتمال       -ب مطابق       -أ

ض        -أ عِرض       -ب م عر   ُمعِرض         -د ُمعر ض        -ج م 

 مبني          -د مجزوم         -ج منصوب        -ب مرفوع     -أ

 حة المقّدرةالفت       -د الضمة المقّدرة          -ج الفتحة الظاهرة      -ب الضّمة الظاهرة      -أ

يرة           -ج زيارة       -ب ِزيرة       -أ ورة        -د ز   ز 

 السكون       -د الكسرة           -ج الفتحة       -ب الضمة       -أ

 سبعة وثمانون     -د سبعة وثمانين          -ج سبع وثمانون       -ب سبع وثمانين        -أ

 األُف دينارً       -د ينا ر  ألُف د         -ج ألف  دينا ر         -ب األف  دينا رً          -أ

 راراخِض        -د راراخِضي         -ج     ار رإخِض     -ب   ورارِض خا          -أ

 ! أعِظْم بقا ض        -د !هلل دّرك           -ج !  هللا هللا        -ب سبحان هللا          -أ

نجاة       -ج مسابق ة        -ب مكاف حة           -أ لة         -د م   معام 

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

 الفتحة         -د تنوين الكسر     -ج تنوين الفتح     -ب تنوين الضم         -أ

 ُربا           -د رضا      -ج يحيا     -ب يحيى        -أ

ْدُق ُخلُق     -ب    اورً وفيّت العُّمال  أج     -أ ً نِعْم  الِصّ  لبْسُت قميصا قطنا   -د الً ازداد الطّلبة إقبا      -ج ا

 الح     -د الحج      -ج جالحجا    -ب الحجا       -أ

 الشخص     -د اإلنسان       -ج الرجل     -ب المرء        -أ

 مجزوء المتقارب     -د المتقارب       -ج مجزوء الوافر      -ب الوافر         -أ



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 12 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 ا     َوما َنيُل امَلطاِلِب ِبالَتَمّني       َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيا ِغالب  :البحر العروضي الذي جاء عليه البيت الشعرّي (172

 وحتسر عن ٌبعد أقطارها                        ُصحون ُتسافر فيها العيوٌن             :البحر العروضي الذي جاء عليه البيت الشعرّي (171

   فَرٌج َقريُب..... َيكون               َعَسى الكْرب الذي أْمَسْيُت فيِه    :الكلمة املناسبة يف الفراغ ليستقيم الوزن العروضّي يف البيت الشعرّي (172

 لعل على اجَلمال َلُه ِعتابا      سلوا قليب َغداَة َسال وتابا    :بحر العروضي الذي جاء عليه البيت الشعرّيال (173

 إْذ ال دواٌء للهوى موجوُد داِء اهلوى  َمْن ذا ُيداوي القْلَب ِمْن  :البحر العروضي الذي جاء عليه البيت الشعرّي (174

 :      عند، ( إذا َمَدحوا آدم يا مَدْحـُت َمْوىل امَلوالي وَربَّ ):      الفصل الصحيح بني شطري البيت (175

 (:ِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَكَذِلَك ِمْن َأْنَبا):يف قوله تعاىل (ِإَلْيَك)املخاطب يف (176

  (:بإذن اهلل) داللة  تكرار (177

 (ال تغــب عين  ،يا صديقي)املنادى يف مجلة  نوع   (178

 : ا املثال  الذي جاء فيه املنادى  معرًب (179

 :   هو (ا املعروفيا صانًع)   نوع املنادى يف مجلة (182

     (اك  اهلل خرًي، جزايا واهب اخلري) ملنادى يف مجلةنوع ا (181

  (يا حييى خِذ الكتاب بقوة  ):نوع املنادى يف قوله تعاىل  (182

 يا َحبيَب الُقدِس نادْتَك الِقبــاُب      :  نوع املنادى يف (183

      (:، سم اهلليا غالُم )نوع املنادى  (184

       :(داًل اكن  ع  ،املباراة يا حكَم ):نوع املنادى يف عبارة  (185

     (ءكَيا َأْرُض اْبَلِعي ما ):نوع املنادى يف قوله تعاىل (186

 (ا ا وسالًمكوني برًد  ناُر  يا ):يف قوله تعاىلنوع املنادى   (187

 :ا يأتي ا  مّملة  اليت  جاء فيها املنادى  مبنيًّاجلم (188

 :     اجلملة الصحيحة  يف ما يأتي  (189

 مجزوء المتقارب     -د المتقارب       -ج مجزوء الوافر      -ب الوافر         -أ

 مجزوء المتقارب     -د المتقارب       -ج مجزوء الوافر      -ب الوافر         -أ

راء هُ          -أ  ُمنتهاهُ         -د فيهِ        -ج ب عْد هُ       -ب و 

 مجزوء المتقارب     -د المتقارب       -ج مجزوء الوافر      -ب الوافر         -أ

 مجزوء المتقارب     -د المتقارب       -ج الرجز      -ب الوافر         -أ

 مد ْحـتُ       -د مد       -ج دحم      -ب موالي         -أ

 عليه السالم عيسى   د  عليه السالم زكريا   -ج  ب    الّرسول دمحم ملسو هيلع هللاىلص يحيى عليه السالم  -أ 

 اإلنكار  -د  التأكيد    -ج منيب   الت  النفي -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علم   -ج ب    شبيه بالمضاف                                  مضاف  -أ  

 ، سم هللا يا غالمُ     -د  قيل ي ا أ ْرُض اْبل ِعي    -ج لن ننساك قدسُ  يا    ب  النداء أقبل              يا سامع      -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علماسم    -ج ب    شبيه بالمضاف                مضاف                    -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علماسم    -ج ب    شبيه بالمضاف                مضاف                    -أ  

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

 نكرة مقصودة     -د  علماسم    -ج ب    شبيه بالمضاف                                  مضاف  -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علماسم    -ج اف              ب    شبيه بالمض  مضاف                    -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علم   -ج ب    شبيه بالمضاف                                  مضاف  -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علم   -ج ب    شبيه بالمضاف                مضاف                    -أ  

 نكرة مقصودة     -د  علم   -ج ب    شبيه بالمضاف                مضاف                    -أ  

 ا تمهل     يا مسرعً    -د  اك  هللا خيرً ا جزاا معروفً يا صانعً     -ج ب  ياقائل الحق ، هئننا  لك    المحتاجين                   يا علي  ، ساعد  -أ 

 يا زيٌد تمهَّل ْ           -د  يا زيًدا تمهَّل ْ           -ج يا زيد   تمهَّل ْ      -ب                   يا زيُد  تمهَّل ْ     -أ  



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 13 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 :ااملثال  الذي جاء فيه املنادى  مبنيًّ (192

     (دافع عن الوطن  ،يا حممد)  :يف مجلة (حممد)كلمة  الضبط الصحيح آلخر (191

 : (الصديق  مؤمتن) يف مجلة (مؤمتن)كلمة (192

  :هو، (عدل)لفعلاسم الفاعل من ا (193

     هو ،(اكتشف)اسم املفعول من الفعل (194

  :اسم الفاعل فيما  يأتي (195

     :لاسم فاعل من الفع (دقتِصُم)كلمة (196

  (:لاسم فاع)واحد ة   من اجلمل اآلتية  حتتوي على  (197

 :للمحتوى التعليم.......... تدريس اسرتاتيجياتيستخدم املعلم  :         مللء الفراغ يف مجلةالكلمة الصحيحة  (198

 . مالّية لتمّيزه............. صرفت للطالب اجلامعي:     الكلمة الصحيحة مللء الفراغ يف مجلة (199

   (عذب .. ....الواحة جّنة وسط الصحراء و ) الكلمة الصحيحة مللء الفراغ يف مجلة (222

 :ألّنها قطعهي همزة  (أوِت)اهلمزة يف كلمة (221

   :هي همزة وصل ألّنها (اقتصْد) اهلمزة يف كلمة (222

 كبرٌي   عْبٌءاملسؤوليُة  :عليها جاءت بالصورة التى اليت حتتها خط  سبب كتابة اهلمزة (223
 

 
 

 : واحدة من اجلمل اآلتية متثل أسلوب شرط جاًزما (224

 (:ْن يشأ ُيذهبكم ويأِت ِبَخلٍق جديدإ):فعل الشرط يف اآلية (225

 :اآلتية أداة  شرط غري  جازمة األدوات واحدة من (226

 

   ، ال تتهاونيا  جميالً     -د  يا فلسطيُن الحبيبة   -ج جودا وال تجمدا     ب      أعينيَّ  أيا جامع  الدنيا   -أ  

 د السكون ج الكسرة ب الفتحة الضمة -أ  

 د  اسم مرة ج  اسم مكان             سم فاعل                   اب  اسم مفعول          -أ  

 ُمعادل د   ُمعد ل ج   ب ُمعِدل            عادل -أ

 د    ُمكِشف ج    ُمكتِشف ب  مكشوف ُمكتش ف  -أ

ّ   -أ  د    موصول   دوحَّ ج     مُ  عميد   -ب زُمتميِ

 د    أقتصد ج     تقصد   ب    قصد           اقتصد    -أ

 د   الوطن الُمحتل يسنهض بنفسه       مغرور ال أبغض   -ج ب  انتخب  أهل القرية ُمختاًرا          الفتاة مختارة مالبسها بذوق رفيع -أ

 د    مالؤمة ج    مالمة ب   مالءمة مالئمة  -أ

 مكافوة د    مكافأة     ج     مكافئة    ب مكا فأة                    -أ

 د    مآها ج      مائها    ب     ماؤها ماءها       -أ

 الفاء ثالثي مهموز ماض   د     فعل ج      أمر الفعل الخماسي     ي  ب  أمر الفعل الثالث أمر الفعل السداسي    -أ

 د     فعل ثالثي مهموز ج      أمر الفعل الخماسي     ب  أمر الفعل الثالثي   أمر الفعل السداسي    -أ

 ب  المتوسطة ساكنة وما قبلها مكسور   متطرفة وما قبلها حرف ساكن  -أ

 .مكسورة وما قبلها مدّ   -د بحرف مدمتطّرفة مسبوقة -ج

 د    مهما تزرع تحصد ج   لو  صدقت لنجوت        إذا حّدث كذب          -ب لوال دفع هللا الناس                         -أ  

لق                -ج يذهب          -ب يشأ            -أ   جديد  -د    خ 

 د     مهما كلّما            -ج إن                    -ب ا          حيثم   -أ 



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 14 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

  :زًمامل اآلتية متثل أسلوب شرط جاواحدة من اجل (227

 :  املبالغة  يف  ما  يأتيصيغة  (228

 َجَواٌد َعلى الِعاّلِت باملاِل ُكّلِه    : يف مجلة (َجَواٌد)كلمة (229

 :الصفة املشبهة يف  ما يأتي (212

       :صيغة املبالغة  يف  ما  يأتي (211

    :(شكر) من الفعل صيغة املبالغة (212

 :    هو (انطلق) اسم  املّرة من الفعل (213

 :(مية من غري راٍمَر رّب)يف مجلة  (رمية)كلمة  (214

 :(ارتبط) ة من الفعلاسم  املّر (215

 :اسم املرة من األمساء اآلتية  (216

 : أنهيت  كتابة االمتحان يف جلسة  : يف مجلة   (جلسة)فاء الكلمةالضبط الصحيح  ل (217

  : (مشى) اسم اهليئة  من الفعل (218

 :(كبا) اسم اهليئة  من الفعل (219

 

 

 : املصدر الدال على املرة (222

 :همضـارع ألّن (َمعـِرض) على (عـرَض) اسم مكان من الفعل  يصاغ (221

 (: رسالٌم هي حتى َمْطلع الفْج ):تعاىل ه لوقيف   (َمْطلع )كلمة (222

    :(وقف) من الفعلكان املاسم  (223

  :(عمج) كان  من الفعلاملاسم  (224

 د لوال الحياء لهاجني  كلّما ثابرت تقدمت أكثر               -ج لو تعالج المريض لسلم       -ب كيفما درست ستحصد العالمة               -أ

 أرعن -د عطشان              -ج .                            ب خيلُ   -ب صّوام               -أ      

 صفة مشبهة -د اسم مكان         -ج  اسم فاعل                           -ب اسم مفعول           -أ     

 عليم -د فاروق             -ج اْلك ذَّاب                                -ب ب خيُل                   -أ

 اض  فيّ  -د ثابت             -ج                 فاضل                 -ب صادق                  -أ       

 ُشكْر             (د مشكور                     -ج شكور                                                                  -ب شاكر              -أ       

 طلقة -د     انطالقة    -ج انطالقة واحدة            -ب انطالق        -أ    

 المصدر الّصريح -د              مصدر صناعي               -ج مصدر الهيئة             -ب مصدر  المرة          -أ

 ربط -د         ربطة      -ج ارتباط   -ب ارتباطة          -  أ       

حمة       -أ  توبة  -د        دعوة   -ج ق تلة       -ب ر 

 الكسرة   -د         الضّمة          -ج السكون   -ب الفتحة       -أ    

ْشي            –أ         م شية  -د          ِمشية    -ج ِمْشي          -ب م 

 كْبوة واحدة     -د                     ك ْبو       -ج ك ْبوة     -ب ِكْبوة      –أ       

 الموت     -د            ة ت  يْ مِ  -ج ةت  وْ م     -ب    تالميّ  –أ 

 ساكن العين   -د         مضموم العين             -ج مكسور العين           -ب مفتوح العين              -أ        

 اسم زمان  -د اسم مكان         -ج اسم فاعل                            -ب اسم مفعول           -أ     

 وقفة   -د        موقِوف    -ج موقِف           -ب               واقف -أ       

ْجمع     -ب جامع              –أ           جمعيّة  -د ُمجمَّع       -ج م 



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 15 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

   :خطته الطالب البحَث أعّد ، (خطته)يف كلمة  (التاء) الضبط الصحيح حلرف (225

 :العبارة اليت ورد فيها بدل مطابق (226

 (:اهلل ، وكل بيمينك يا غالم ، سّم: )قال صل اهلل عليه وسلم :الضبط الصحيح آلخر الكلمة املخطوط حتتها  (227

 : ة خاطئة واحدة  فقط من الكلمات اآلتية  رمست همزتها بصور (228

 (أّمم)لفعلل الصريح  صدرامل (229

  :هاألّن. (شئت)تكتب اهلمزة على نربة يف كلمة  (232

 : طائرة 16يف املدرج :  يكتب العدد الوارد يف مجلة (231

 :طالبة 32جنح يف االمتحان : يكتب العدد الوارد يف مجلة (232

 .كتاًبا   35قرأ الباحث :يكتب العدد الوارد يف مجلة (233

 .ساعة 24استغرقت الرحلة : يكتب العدد الوارد يف مجلة  (234

 :نشرة األخبار يف متام الساعة (235

 : على العدد(نيف)تدل كلمة  (236

 : اجلملة  اليت ورد فيها العدد بصورة صحيحة  (237

 : د فيها العدد بصورة  صحيحة اجلملة اليت ور (238

 : شهًرا ....  شهور السنة  (239

 :(رجاًل 35ساهم يف املشروع ):  يف مجلة (25 )يكتب العدد (242

 : طالبًة  12كأفات املعلمة   : يف مجلة(12)  يكتب العدد (241

 يوًما.......... مكث يف عمان     :يف مجلة ةالعبارة الصحيح (242

 :هو(عاش)اسم اهليئة من الفعل (243

ة -ب .           َعْيَشة -أ ْيش   العيش -د معاش                       -ج .          ع 
 

 الفتحة الظاهرة        -د الضّمة المقّدرة             -ج الضّمة الظاهرة         -ب قّدرة           الفتحة الم -أ      

 حديقة رائحتها    استمتعت بال -د قم الليل إال قليال نصفه  -ج تصفحت الديوان نصفه    -ب        الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط -أ 

 فتحتنوين ال    -د            تنوين الضم   -ج الفتحة           -ب الضّمة           -أ      

 إعجاب     -د            اقتصد   -ج    اثنان        -ب       بن إ   -أ      

م           -ج إمامة             -ب تأميم       -أ        أّممُ       -د تأم 

 ساكنة وما قبلها مضموم   -د متطرفة وما قبلها مضموم  -ج ما قبلها مّد ساكن      -ب مكسورساكنة وما قبلها  -أ

 سُت  عشرة    -د ستة عشر                            -ج ست   عشر                        -ب ستة عشر                 -أ    

 اثنين وثالثون  -د اثنتين وثالثون     -ج اثنان و ثالثون                     -ب اثنتان  وثالثون                           -أ

 نووثالثة خمس -د خمس وثالثون                      -ج ن                  يخمس وثالث -ب     خمسة وثالثين           -أ   

 عشرونأربعة و -د أربعة وعشرين                      -ج أربع  وعشرون             -ب أربعاً وعشرين                 -أ     

 الثانية  عشر   -د     -د الثاني عشر                           -ج الثانية  عشرة               -ب الثاني عشرة                    -أ    

 من الحادي عشر إلى الثاني عشر   -د الواحد إلى الثاّلثة            -ج من العشرين  إلى تسعين  -ب من الثالثة إلى التسعة       -أ

ة قصة   ا -ب شتريُت ستَّة  عشر  قصة       ا -أ ة قصة      ا ج شتريُت ستَّ عشر   اشتريت ستَّ عشر  قصة            -د شتريُت ستَّة  عشر 

ة روايةً         -ب قرأت ثالثة  عشر  روايةً                                           -أ ة روايةً      -د قرأت ثالث عشر  روايةً                                          ج قرأت ثالثة  عشر   قرأت ثالث عشر 

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

         خمسة وعشرين  رجالً   -د خمسة وعشرون رجالً        -ج خمسة وعشرون رجل            -ب خمس وعشرون رجالً      -أ

 اثنتي عشر                                     -د اثنتي عشرة                                      -ج اثنتنا   عشرة         -ب اثني عشرة  -أ

 ة    بضعة  عشر    -د بضع  عشر       -ج بضع  عشرة        -ب بضعة عشر                -أ     



 (العروض/ القواعد / القطع  ) ضع دائرة على  منط  الوزارة (    2)منوذج  

 16 الصفحة       من العالمة الكنملة ال يرضى بأقّللو  الانيي        الفصل الدراسي األ/  (مشرتك) اللغة العربية           

 

 .شخصية الب قعلحوادث تت  ول حادثة أو جمموعةدبي يتنااألفن ال (244

 

 .واحدة من اخلصائص ليست من خصائص املقالة العلمية (245

 الرسالة الشخصية مسات ليست من  السمات واحدة من  (246

 .نظمة على حنو خاص جمموعة من الوقائع اجلزئية املرتابطة وامل (247

 :خطوات املقالة ليست من   تية اخلطوات اآلواحدة من   (248

 : من موضوعات احلكاية هي  (249

 : ا الكاتب يف لغة مقالته وصحة تراكيبها ورصانة عباراتهااخلطوة األخرية التى ينظر فيه (252

 
 

 المقالة   -د التلخيص  -ج الرسالة الشخصية  -ب القصة القصيرة   -أ     

 الفنيةلصورندرة ا -د استخدام لغة علميّة مباشرة              -ج طول العبارات    -ب .      مخاطبة العقل  -أ

 التنقيح والتحرير -د اإليجاز    -ج البساطة  -ب .      الوضوح -أ

 الحدث  -د الحبكة    -ج الحوار  -ب الداخلي  الصرع  -أ

 المحافظة على األفكار    -د التنقيح والتحرير     -ج التنفيذ   -ب اإلعداد والتحضير   -أ

 عالقة الفرد بالمجتمع   -د اإلعالنات التجارية      -ج اإلعتذار   -ب عقود الزواج   -أ

 التنقيح والتحرير   -د التنفيذ      -ج التحضير -ب اإلعداد    -أ



 اللغة العربية إجابة امتحان 

 ادلكتور /عبادة عواد

 (2منوذج ) 

 

 اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم اإلجابة الرقم

 أ 5 ب 4 ب 3 أ 2 ج 1

 ج 11 أ 9 أ 8 أ 7 أ 6

 أ 15 ج 14 أ 13 أ 12 أ 11

 ج 21 د 19 د 18 أ 17 ب 16

 أ 25 ج 24 ب 23 أ 22 أ 21

 ب 31 ج 29 أ 28 ب 27 ج 26

 أ 35 د 34 د 33 أ 32 ب 31

 ب 41 ب 39 ب 38 ج 37 أ 36

 ب 45 ب 44 أ 43 ب 42 ب 41

 أ 51 أ 49 ب 48 د 47 ج 46

 أ 55 ب 54 د 53 د 52 ب 51



 ب 61 أ 59 د 58 د 57 ج 56

 ب 65 أ 64 ب 63 ب 62 ب 61

 أ 71 أ 69 أ 68 أ 67 د 66

 أ 75 أ 74 أ 73 أ 72 أ 71

 ب 81 ب 79 ب 78 أ 77 ج 76

 ب 85 ب 84 ب 83 ب 82 أ 81

 أ 91 ب 89 ب 88 ب 87 ب 86

 أ 95 د 94 ج 93 د 92 ب 91

 أ 111 ب 99 ب 98 ب 97 ج 96

 أ 115 ب 114 أ 113 أ 112 ب 111

 أ 111 أ 119 أ 118 أ 117 أ 116

 أ 115 ب 114 ب 113 أ 112 ب 111

 ب 121 ب 119 ب 118 أ 117 ب 116

 أ 125 ب 124 أ 123 ب 122 أ 121

 أ 131 أ 129 أ 128 أ 127 أ 126

 أ 135 أ 134 أ 133 د 132 أ 131

 أ 141 أ 139 أ 138 أ 137 أ 136

 أ 145 أ 144 أ 143 أ 142 أ 141



 د 151 ب 149 ب 148 ب 147 أ 146

 أ 155 أ 154 ب 153 د 152 ب 151

 د 161 ب 159 د 158 ج 157 د 156

 أ 165 ج 164 ج 163 ج 162 د 161

 أ 171 ب 169 أ 168 أ 167 ب 166

 ب 175 ب 174 أ 173 أ 172 ج 171

 ب 181 أ 179 أ 178 ج 177 ب 176

 أ 185 د 184 أ 183 ج 182 أ 181

 ج 191 أ 189 أ 188 د 187 د 186

 أ 195 أ 194 أ 193 أ 192 أ 191

 ب 211 أ 199 أ 198 أ 197 أ 196

 أ 215 د 214 أ 213 ج 212 د 211

 أ 211 د 219 أ 218 أ 217 ج 216

 أ 215 أ 214 ج 213 ب 212 د 211

 ب 221 أ 219 ج 218 أ 217 ب 216

 د 225 ب 224 ب 223 د 222 ب 221

 أ 231 أ 229 أ 228 أ 227 أ 226

 ب 235 أ 234 أ 233 أ 232 د 231



 ج 241 أ 239 د 238 ب 237 ج 236

 د 245 أ 244 ب 243 أ 242 ج 241

 د 251 د 249 د 248 د 247 د 246

 

 




