
 بسم هللا الّرحمن الّرحيم     

 اإلجابة النّموذجيّة لمبحث / عربي تخّصص    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .إعداد األستاذ : جعفر المحيسن 

 عالمة( 20الّسؤال األّول : )
 فرع عالمتان(عالمة لكّل  14)         سؤال ااستخراج : أ(

 ( إذا كتب )ما أعظمه شعراً( اإلجابة صحيحة / ما وحدها اإلجابة خطأ .تركيباً يتضّمن  )ما( التّعجبيّة : )ما أعظمه -1    
 

 على وحدها خطأ /  فيه( . )على ما  تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد الّسببيّة والتّعليل : -2    
 

 وحدها فاإلجابة خطأ ن(م  ))منهم( إذا كتب )منهم المعون( اإلجابة صحيحة / إذا كتب  تركيباً يتضّمن حرف جّر يُفيد التّبعيض : -3    
 

عر(حإضافة لفظيّة : )مُ ّمن تركيباً يتض -4      . بّو الّش 
 . قبل()ظرفاً يلزم اإلضافة غالباً :  -5    
 

 .ظرفاً أُضيف إلى جملة : )إذ( أو )إذ تلقاه( أية زيادة أخرى خطأ  -6    
ن كنايات العدد ليس له حّق الّصدارة : )كذا( . -7      اسم م 
 
 عالمات لكّل فرع عالمتان( 4)  )مناسبٍة( أو تنوين كسر ، مناسبة  )بالكسر( فاإلجابة خطأ . -1الّضبط الّصحيح :  -ب

 )النّاس  ( أو كسرة . -2                          
 

 ألنّها وقعت أّول جملة الحال . )بدائل لإلجابة : وقعت في صدر جملة الحال ، وقعت بداية جملة الحال ،  ب كسر همزة إّن :جـ. سب
 )عالمتان(                                                                   . وقعت في مقّدمة جملة الحال(      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عالمة( 20: )الثّاني لّسؤال ا

 المتان(عالمات لكّل فرع ع 6)         أ( سؤال علّل :
 / إذا كتب الّطالب ألّن اإلضافة ()عالمتان يه مقرون بألالمضاف إل جملة )المنصف النّاس ُمطاع( ألنّ اقتران الُمضاف بـ )أل( في  -1  

 لفظيّة يأخذ عالمة فقط .       
 ل جواب القسم )بداية جواب القسم( .سبب كسر همزة )إّن( : ألنّها وقعت أوّ  -2  
 وجوب فتح ياء الُمتكلّ م : ألّن الُمضاف اسم مقصور . -3 
 
 عالمات لكّل فرع عالمتان(6)        تصويب الخطأ : -ب

 إذا كتب الكسرة خطأ . )بتنوين الكسر(   أو:  دينار ٍ -1

 )كسر همزة إّن( .  :أو (إنّ ) -2
 الكتابين . -3

 
 عالمات لكّل فرع عالمتان( 6)         جـ( اإلعــراب :

 / إذا كتب الّطالب مضاف إليه مجرور بالكسرة فاإلجابة صحيحة .وعالمة جّره تنوين الكسر ، مضاف إليه مجرور  حكمٍة : -1
 مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الفتحة أو الّضمة أو تنوين الفتح يخسر العالمتين .         

 
: اسم مبنّي على الّسكون في محل نصب  (صحيح بديل) .محل نصب ظرف زمان في ،  )عالمة( اسم مبنّي على الّسكونكم :  -2

كناية عن عدد في محل نصب يستحق عالمتان / إذا كتب  كم الخبريّة في محل نصب ظرف زمان كتب الّطالبمفعول فيه / إذا 
  يأخذ عالمة ونصف .ظرف زمان 

 
 بنّي في محل نصباسم استفهام م)بدائل صحيحة : . مقّدم  اسم استفهام مبنّي على الّسكون ، في محل نصب مفعول بهكم :  -3

 )عالمة ونصف(  كم االستفهاميّة في محل نصب مفعول به/ مفعول به 
 

 يجب ذكر مكانيّة مجازيّة خطأ  ظرفيّة وحدها يستحّق عالمة فقط / ظرفيّة مكانيّة /  :أو ظرفيّة مجازيّة  أو:  د( ظرفيّة مكانيّة مجازيّة

 )عالمتان(         .كلمة )ظرفيّة(      



 عالمة(  20الّسؤال الثّالث : )
 )عالمة(عند زواج أو سفر أو موٍت أو غير ذلك  )عالمة( صديق له أو قريب ما يوجّهه إنسان إلى إنسان آخر  الوصيّة : -1أ(  

ن ثمرة تجارب الموصي : ديل لإلجابةب ن ش يوّجه بها )عالمة( تنبع م  أنه أْن يهديه إلى سبيل الّسعادة َمْن يوصيه ويُرشده إلى ما م 

 .  )عالمة(

 )عالمتان(                                                                   الّذي كان سائداً هناك .  التّفاهمو  التّسامح    داللة على -2

 

 (لكّل اتّجاه عالمتان عالمات 4)                                 الوصف الجماليّ  -2الوصف اإلنسانّي                                 -1ب( 

 

 عالمات لكّل نوع عالمتان( 4)                                 الّرسائل الّديوانيّة -2                             الّرسائل اإلخوانيّة -1 جـ( 

 

ن الوّشاحين إلى أو بديل : ) الغاية الغنائيّة للموّشح وائتالفه مع روح العاّمة .بسبب  -1د(   ( .التّساهل اللغويّ قادت الكثير م 

    للنقطة الثّانية : انصرافهم عن مرابع الثّقافة . )عالمة( بديل انصراف بعضهم عن مظاّن العلم )عالمة(فتور همم الخطباء  -2    

 

 الّشعر الّسياسّي : ـ( اكتب أربعة أبيات شعريّة تمثّله

ْبــتبلّج عـن إشـراق ُغـّرتَك الـ           حُ ـتْ ـفـُر والـصْ ـنّ ـوأسفَر عن إقدامك ال          ُح ـصُّ

 ا نُـْجـحُ ـوردهــادرهـا عــّز ومـــصـمأوبــٍة           ـمـيـن بــوقّرت عـيون الـمسلـ          

ن طيبها نَ          ا  ـهـن نور َهديـكأّن شعاَع الّشمس  م              ْفحُ ـوعرق نسيم  الّروض  م 

 إلــى مــتــجــٍر جـنّـاٍت عـدٍن له رْبـحُ     َضَرْبَت بحزب  هللا في األرض  ُمقدماً                 

ن ماء الجـماجـم والـّطـلى                    ُمـتـوَن جـيـاٍد شـقّـها الّظمأ الــبــرح   ورّويت م 

 يس بناجٍ ــلــه فــبـــالـُف طـيـسّ ــوال      رام ابن حفصون النّجاة فلم يسْر                  

 اج  ــتــّر  نـــــشـــــا بـــهــجـفاآلَن أنت       مـا زال يُـلـق ـُح ُكـلَّ حـرٍب حـائـٍل                 

 ت اإلدالج  ـــوافــرى وخـــــغّب السُّ               ركبوا الفرار بعُـصبٍة قـد جّربـوا          

 والــي ُكـّل لـيـل ٍ داج ٍ ــــوا مـــالــقـ   وإذا سألتهم موالـــي َمـــن ُهـم                       

 تولّوا سراعاً خوف وقـع  الـمـنـاصـل                 ولـّمـا رأونـا زاحـفـيـَن إلـيـهـم            

 وقُع الّصياصي تحَت وهج  القساطلو    فصرنا إليهم والّرماُح تنوشهم                       

 يُـقـاُد أسـيـراً ُمـوثـقـاً فـي الـّسـالسل      فلم يبَق منهم غيُر عاٍن ُمصفٍّد                       

 

  راعٍ يُحيُط فضاها بعَد راعـيهـا  وآل  سعٍد فقد أضحت ولـيــس لـهـا                   

 وُر ؟ـــغـيت ثـبـدما سُ ـروراً بعـسُ    ثّغـور        ـم الـــتســف تـبـيـك كــلــثكــل          

ـمـاها .. إّن ذا ن  ـفـُر مـنهـا         ــكُ ـاَح الــةٌ أبــلــطـيـلــطُ             رٌ ـيـــــبـأٌ كــبـح 

 رُ ــديـسّ ــوال قُ ـورنـوال منها الخ   رى        ســواُن كــها إيــالـس مثــيــلــف          

 ـاء الــقـديـرُ ــا شــــمــــذهللُ كــفـ  ّدين  صعـباً          ــلــالً لــقــُك معـــم تــأل          

 يث شاء بهم مصيرُ ـاروا حــصــف  يعاً          ـمـا جـهـنــا مــهـلــرَج أهــوأخ          

ـَسـْت تـنـيـرُ ــمهــالـعـم           مٍ ــــلــــاٍن وعـــمــت داَر إيــانــوك            ا التي ُطـم 

 يها األمــورـلـأهـت بــربــطــقـد اضاةً          ـــفــطــصــٍر مُ ـــفْ ــكُ  فـعـادْت دارَ           

  

 

            



 ارُ نَّ ـلى والــب  ـك الــنـاسـحــما ـحـوم   ك الـعــدى يـا داُر       ـتـساحــت بــاثـع          

 ك  واستـعـبارُ ـيــبـاٌر فــــتــال اعــط   ابـك نـاظــٌر       ــنـــرّدد فــي جــفـإذا ت          

 رابـهـا األقـدارُ ـخـت بـــضـخّ ــمــوت         ُخطوُب بأهلها  ـت الـاذفــقــأرٌض ت          

 ـارُ ـــاُر ديـــت  وال الـّديــت  أنـــال أن         في عرصاتها   ان  دثـحُد الــْت يـبـتـك          

 فال يغـّر بـطـيـب الـعـيـش إنـسـانُ           لـكــّل شـيء إذا مــا تــّم نــقــصـان          

 َمـْن َســّره زمــٌن سـاءتـه أزمــان           دولٌ  -كما شاهـدتها  –هي األمور           

 وال يـدوم عـلـى حـال لـــهــا شـان      وهــذه الـّداُر ال تُـبـقـي عـلـى أحـٍد               

ن ُمـْلـٍك ومـن َمـل ك        ما وصار            يف  وسنانُ ـن خيال الطّ ـما حكى عـك   كان م 

 ـّرات وأحــــزانُ ــســـولــلـّزمــان  مــ    فــجــائــُع الـّدهـر  أنــواع مـنـّوعـة                 

 ومــا لــّمــا حــّل باإلسـالم  ُسـلــوانُ    يُــســّهـلـهـا         واٌن ـلـوادث سـحـلــول          

 هــــوى لــه أُُحــــٌد وانــهــّد ثـهـالنُ     عــزاء لـه         دهـى الجـزيرةَ أمــٌر ال          

 حـتّـى خــلــت مـنـه أقـطـاٌر وبُـلـدانُ   أصابها العيُن في اإلسالم  فارتزأت                   

 ــا َدَرسـااتــهــبـيـَل إلـى َمـنجـّســـا          إّن الــسدلبــخــيـلـك خــيــل  هللا  أن أدرك         

ــّز الـنّـصر  مُ         ن عزيز النّصر ما التمست          فلم يزْل منَك ع   مـساــلـتــوَهْب لي م 

 ــساـعــات  ، وأمــسـى جــّدهـا تــيا لـلـجـزيـرة  أضـحـى أهـلـهـا جــزراً          للحـادث       

 فـَس أو ما ينزُف النّفساـنّ ـُف الـنس  ـٍة          مـا يَ وفــي بـلــنـسـيـٍة مـنــهـا وقُــُرطــبــ       

 تـســمـاً ــبــاُن مــمــمــدائـٌن حــلّـهـا اإلشـراُك مـبـتـسـمـاً           جذالن وارتـحـَل اإلي       

عـَف مـا أنساوصيّرتـهـا العـوادي الـعـائـثـاُت بـهـا                    يستوحُش الّطرُف منها ض 

 عـادت للـعــدا بـيـعـاً           ولــلــنّــداء غـــدا أثــنــائــهــا َجــَرســا د  ـاجـسـمـلـا لــي       

ـد  ؟مـشـحـوذٍة فـي     َمـْن ذا يُـطـّهـُر نـفـَسهُ بــعــزيــمــٍة                  نَـْصـر  ديـن ُمـحـمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة(  20الّسؤال الّرابع : )

ن صنوف األذى والعدوان -1  (أ  التزام الّشعر وتفاعله مع األحداث الخطيرة )عالمة ونصف(كثرة ما ُمنيت به الُمدن اإلسالميّة م 
 . التّي تعّرضت لها األُّمة )عالمة ونصف(      

 

 ى بثالثة ، عالمة لكّل نقطة()يُكتف      موضوعات المدائح النّبويّة :  -2 

  )بديل( : مكانة الّرسول الّسامية الّرفيعة . الثّناء على أخالق الّرسول الكريم  -أ       

 

        

 

 َمـــدارسـاً لـلـمـثـانـي أصـبــحـت ُدرسـا           هـا إلى اسـترجاع فائتهالـيهـفـي عـل        

ن معيني في الهوا  أو ُمنجـدي                 ن ُمنجد  ؟   هل م  ن ُمتْهم في األرض أو م   م 

شد  قـد وضحت فهـل                 ـن امـرٍئ مـسـتـرشـد     هـذي سبيُل الرُّ  بالـعـدوتـيـن م 

قـى                  ُخــْذ مـنـه زادك الرتــحــالـك تـسـعـد      هـذا الـجـهـاُد رئيس أعـمال التـُـّ

 منه الماضي لما يُرضي إلهك واغـتد      هـذا الّربـاُط بأرض  أنـدلـس ، فَـُرْح                



 . اإلسراء والمعراجنزول القرآن وحادثة  : (بديل)سيرة الّرسول ومعجزاته  -ب      

 جـ. التّشّوق إلى قبر الّرسول )بديل( : الحنين إلى الّديار الُمقّدسة .      

 د. الحديث عن الّرحلة إلى أرض الحجاز .      

ن النّار والفوز بالجنّة .       هـ. الّرجاء والتّوسُّل وطلب الّشفاعة )بديل( : التّضّرع إلى هللا تعالى بالّنجاة م 

 

ن خراب وتدمير للمكتبات ودور العلم . أثر الغزوين الّصليبّي والمغوليّ أ(  -3               وما أحدثاه م 

ن العلماء     د. تشجيع الّدولة للعلم والعُلماء       هـ. أثر ديوان اإلنشاء .      ب( المدارس    جـ. هجرة كثير م 

                                                      

 يُكتفى بنقطتين لكّل نقطة عالمة .                                                                    

 

 

 (ولغات وحضارات وأديان بعض األمم )عالمةعن ثقافات تتضّمن تفصيالت تفصيالت وافية   )عالمة(تقديم ماّدة علميّة  -4

 

 إنشاء المدارس أو:: المظاهر الحضاريّة والثّقافيّة أواالنتعاش الثّقافّي  -3اناة     الّشكوى والمع -2     النّقد االجتماعيّ  -1 (ب

 عالمات لكّل اتّجاه عالمة( 3)            

 

 .)عالمة(  فيها تسجيل لبعض األحداث التّاريخيّة)عالمة(  فيها عرض واف ٍ لطبيعة مصر وآثارها وزراعتها  -1جـ(  

 )عالمتان( .   للتّصّوف . معارضة المذهب الفاطميّ   )بديل(  أو:تأثير المذهب الفاطمّي  -2      

 

 أبو حامد الغزالي )الغزالي فقط نصف عالمة( -3 ض ابن الفار -2   )النّويري فقط نصف عالمة( شهاب الّدين النّويري -1د(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 20الخامس : )لّسؤال ا

 عالمات لكّل فرع عالمتان(8)         سؤال االستخراج : -1 

ن الخبر جاء طلبيّاً : )فإّن للقول ساعات يضّر فيها الخطأ( (أ  ضرب م 

 جملة إنشاء طلبّي جاء على صيغة األمر : )استعن على الكالم( .  (ب

 على الكالم( . ما أكثر النّادمينبّي : )جـ( جملة إنشاء غير طل

 . (ما كثير الّزلل إاّل كثير الكالمد( أسلوب قصر : )

 

 )عالمتان(      / المسند إليه : الكالم .  أو )ينفع( ( المسند : ال ينفع2

 عالمات لكّل فرع عالمتان( 4)                                              ( : االستنجاد .بديل)( أ( التّشويق         ب( االستغاثة 3

 عالمات لكّل فرع عالمتان( 6)    )التّورية خطأ(   التّصدير أو:ـ( رّد العجز على الّصدر ( أ( الّسجع          ب( الّطباق      ج4

  

                               


