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 %12االمتحان / الوزن النسيب يف الصاحلةالوحدة األوىل/ التنشئة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تناولت اآليات الكرمية من سورة آل عمران املوضوعات اآلتية ما عدا:( 1

 والدة ابنة عمران مريم عليها السالم، وكفالة زكريا هلا-ب          علو درجات الرسل-أ

 نساء العاملني اصطفاء مريم ابنة عمران وتفضيلها على-د          التفكُّر يف خلق اهلل-ج

 لكلمة ) اصطفى(، هو:  اللغوّياجلذر ( 2

 صفف-د        صطف-ج   صفي-ب      صفو-أ

 لكلمة ) ذريَّة(، هو:  اللغوّياجلذر ( 3

 ذرأ أو ذرر-د       ذري-ج  ذرر فقط-ب      ذرأ فقط-أ

 ، هو:من سورة آل عمران  ( ترتيب األنبياء وفق اآليات الكرمية4

  آدم ، نوح ، آل إبراهيم،  آل عمران -ب    إبراهيم، نوح، آل عمرانآل آدم ، -أ

 ، نوح، آل عمران آدم ، آل إبراهيم-د         آدم ، آل عمران،آل إبراهيم، نوح-ج

 :بـــــــ ف اهلل تعاىل ذرّية األنبياءَص( َو5

  التقوى -ب    الصالح-أ 

 رّية نوح ُثمَّ من ذرّية إبراهيمذ بعضها من بعض؛ من ذرّية آدم ثم-د         الدين-ج

 َوْصف اهلل تعاىل ذرّية األنبياء بأن بعضها من بعض على: يدّل( 6

  التقوى فقط -ب      الصالح فقط-أ 

 أنهم متجانسون يف الّدين، والتُّقى، والّصالح-د           الدين فقط-ج

 لكلمة ) مسَّيتها(، هو:  اللغوّياجلذر ( 7

 مسأ-د       مسو-ج   مسي-ب      مسا-أ

 ( على لسان:َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيِم): ( ورد قول اهلل تعاىل8

   مريم عليها السالم-ب     أم مريم عليهما السالم-أ

 حييى عليه السالم-د     زكريا عليه السالم-ج

 (: َزَكِريَّاَوَكفََّلَها  قول اهلل تعاىل) معنى( 9

 َعِهد قوُم زكريا لزكريا برعاية مريم-ب    د زكريا مريم بالرعايةتعّه-أ

 تبّناها زكريا لعدم وجود ولد له-د    َعهد اهلل لزكريا برعاية مريم-ج
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 ( على لسان:اْلَعِليُم ِإنََّك َأْنَت السَِّميُعورد قول اهلل تعاىل: )َفَتَقبَّْل ِمنِّي ( 10

   أم مريم عليهما السالم-ب     السالممريم عليها -أ

 حييى عليه السالم-د     زكريا عليه السالم-ج

 (، هو: ُبوٍلــــــقـــِب( الضبط الصحيح حلرف )القاف( يف كلمة) 11

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

  ، هو:( َفَتَقبَّْل ِمنِّي) مريم ( املعنى البالغي الذي خرج إليه األمر يف قوله تعاىل على لسان أم12

 الرجاء-د       التحسُّر-ج  التعظيم-ب      الدعاء-أ

  الفعل ) أعيذها ( على: يدّل( 13

 احلدوث-د   االستمرار والتجدُّد-ج  التجدد فقط-ب  االستمرار فقط-أ

 : (، هي َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًناالصورة الفنية يف قوله تعاىل:  ) ( 14

 شبه الزرع الصاحل مبريم -ب    شبه مريم بالزرع الصاحل -أ

 شبه أمها امرأة عمران بالزرع الصاحل-د   رعايتها بالزرع الصاحلشبه -ج

 ، هو: ُمَحرًَّراَربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني :( يف قوله تعاىل ُمَحرًَّرا( معنى كلمة )  15

 سيًّدا ال عبًدا-ب    منّقحا خاليا من العيوب-أ

 ُمْخَلًصا للعبادة واخلدمة -د    خروجه سامًلا من بطين-ج

 ( عل لسان:َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم َوَقْد َبَلَغِنَي اْلِكَبُرورد قول اهلل تعاىل)( 16

 زكريا عليه السالم -ب      حييى عليه السالم -أ

 السالمحممد عليه -د       نوح عليه السالم-ج

 ( عل لسان:َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيًةورد قول اهلل تعاىل)( 17

 نوح عليه السالم-ب      حييى عليه السالم -أ

 حممد عليه السالم-د      زكريا عليه السالم-ج

  ، هو: (َوَسيًِّدا َوَحُصوًرايف قوله تعاىل: ) (َحُصوًر ا( معنى كلمة )18

 شريًفا-ب        اكرمًي -أ

 من يعصم نفسه عن النساء عّفة-د    يعصم نفسه عن النساء ملرٍض ُمعّين َمْن-ج
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 ( للنيب:َواْذُكْر َربََّك َكِثرًيا َوَسبِّْح ِباْلَعِشيِّ َواْلِإْبَكاِر وجَّه يف قوله تعاىل)( اخلطاب ُم19

 حييى عليه السالم-ب     زكريا عليه السالم-أ

 حممد عليه السالم-د     عيسى عليه السالم-ج

 :هو مسَّى النيب حييى عليه السالم الذي( 20

 أمُّه عليهما السالم-ب    أبوه زكريا عليهما السالم-أ

 اهلل سبحانه وتعاىل-د     جربيل عليه السالم-ج

 (، هو:  اْلَعِشيِّ لكلمة) اللغوّياجلذر ( 21

 عشش-د    َوَشَع-ج   عشا-ب   عشي-أ

  :  هو ( معنى كلمة) اإلبكار (22

 أول النهار إىل طلوع الشمس-ب    أول النهار إىل بعد طلوع الشمس-أ

 أول النهار إىل الظهر -د     أول النهار إىل الضحى -ج

 (، هو: اْلِإْبَكاِر / اْلَعِشيِّالـُمحسِّن البديعّي بني )( 23

 السجع-د    اجلناس-ج   املقابلة-ب   الطباق-أ

 ( مجع  كلمة) عاقر( للرجال، هو:24

 ُعقَّر-د    عواقر-ج   عاقرون-ب   ُعقراء-أ

 مجع  كلمة) عاقر( للنساء، هو:( 25

 عواقر وُعقِّر-د  فقط عواقر-ج  ُعقَّر فقط -ب   ُعقراء-أ

   (، هو: َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم ( املعنى البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل:) 26

 التقرير-د     التعظيم-ج االستبعاد والتعجُّب-ب   اإلنكار-أ

 ، هو: (َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك: )( املخاَطب يف قوله تعاىل27

 لسالمحييى عليه ا-ب     زكريا عليه السالم-أ

 حممد عليه السالم-د     عيسى عليه السالم-ج

 يكفل (، هو: يف كلمة) (( الضبط الصحيح حلرف )الفاء28

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

 

 

https://quran.v22v.net/tafseer-334-3.html
https://quran.v22v.net/tafseer-337-3.html
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 َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء يف قوله تعاىل: ) األوىل( معنى ) اصطفاك ( 29

 (، هو: اْلَعاَلِمنَي     

 اختارك بني سائر النساء فخصَِّك بالكرامات-ب    لتكوني مظهر قدرة اهلل يف ِإجناب ولد بدون أب-أ

 جعلك صفوة الناس مجيًعا-د         فضلك على نساء العاملني-ج

 َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء يف قوله تعاىل: ) الثانيةمعنى ) اصطفاك ( ( 30

 (، هو: اْلَعاَلِمنَي     

 اختارك بني سائر النساء فخصَِّك بالكرامات-ب          جعلك صفوة الناس مجيًعا -أ

 لك على نساء العاملني فّض -د       ِإجناب ولد بدون أبلتكوني مظهر قدرة اهلل يف -ج

 ، هو: َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَكيف قوله تعاىل:  ( املشار إليه 31

 قصة مريم البتول-ب            امرأة عمران  قصة -أ

 مجيع القصص السابقة -د          وحييى قصة زكريا-ج

 كثري الّرماد ( كناية عن: يف قولنا: ) فالن( 32

 الفقر -ب      الشجاعة -أ

 الكرم -د      الصرب -ج

 هذا املفهوم على: يدّلَمْن جاوز الثالثني إىل حنو اخلمسني من عمره ( ( )33

 الشاّب-د       اهَلِرم-ج  الكهل-ب      الشيخ-أ

 ( عن:َوَكْهاًل َوِمَن  الصَّاِلِحنَي ِفي اْلَمْهِدَوُيَكلُِّم النَّاَس يف قوله) ( اْلَمْهد( كنَّى اهلل تعاىل بكلمة )34

 الطفل/ الوليد-د     لباس الطفل-ج  سرير الطفل-ب  مكان الوالدة-أ

 (  هو: َوُأْبِرُئ اْلَأْكَمَه َواْلَأْبَرَص( يف قوله تعاىل)اْلَأْكَمَه( معنى كلمة )35

 األبكم-د     عمىأوَلد من ُي-ج   األصّم-ب   األعمى -أ

 لكلمة)  تّدخرون (، هو:  اللغوّي(اجلذر 63

 خرر-د     ختر-ج   ذخر-ب   دخر-أ

 ُأِحلَّ / ُحرِّم(، هو:)لبديعي يفا( احملسِّن 37

 السجع-د    الطباق-ج   اجلناس-ب   املقابلة-أ
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 ِإْذِن اهلِل، هو:داللة تكرار: ِب( 38

 رمحة اهلل بعبادهبيان -ب     بيان عظمة اهلل تعاىل-أ

      بيان قدرة اهلل على اخللق-ج

 للتأكيد على أنَّ معجزات عيسى عليه السالم كانت مبشيئة اهلل وقدرته، دفًعا لتوهم األلوهية عنه -د

 ( منسوب إىل:َلُكم مَِّن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر َأْخُلُقَأنِّي خلق(  يف قوله تعاىل: )أ( الفعل ) 39

 حممد عليه السالم-ب     سبحانه وتعاىلاهلل -أ

 حييى عليه السالم-د     عيسى عليه السالم-ج

 يف اجلملة) أيا ناكًرا للجميل، أعد النظر يف موقفك(، هو: املنادى( نوع 40

 مضاف-د  شبيه باملضاف-ج نكرة غري مقصودة-ب نكرة مقصودة-أ

 ُجملة) يتهاَون املسؤولون يف تأدية واجباتهم(، هو:اسم املفعول من الفعل ) يتهاَون(، الوارد يف ( 41

 ُمتهاَون به-د   ُمتهاَون-ج   ُمتهاِون به-ب  ُمتهاِون-أ

 اسم الفاعل من الفعل) يتسلَّق( الوارد يف مجلة)يتسلَّق الرجل املقطع الصخري مبهارة(، هو:( 42

 ُمتسلَّــــق عليه-د  ُمتسلِّـــــق عليه-ج   ُمتسلَّـــــق-ب  ُمتسلِـّـــــق-أ

 ( عالمة إعراب املنادى يف مجلة: ) يا صديقي، ال تيأْس(، هي: 43

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

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم مفعول 44

 يقع املسجد عند ُمْلتَقى الطرق-ب  رتوُل ُمستخَرٌج من باطن األرضالب-أ

 احذْر عند الـُمنعَطفات-د  ب إىل املدرسة ُمنتَهى الصيفاليعود الط-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم فاعل 45

 ُكنُت جالًسا جبانب الـِمدفأة يف الشتاء-ب    القلِب طّيبةهذه الـمرأُة -أ

 أسرُي على شاِطئ البحر-د  ركبت القاِرَب  الزجاجّي يف العقبة-ج

 مجلة) يا ظامُل، اتَّق اهلل يف نفسك ويف الناس(، هو:( ( نوع املناَدى يف 46

 شبيه باملضاف -د نكرة غري مقصودة-ج  نكرة مقصودة-ب  اسم علم-أ

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضّمن اسم املفعول) ُمختار( ( 47

 مكان االجتماع ُمختار بعناية-ب  ختار الفريَق باحرتافية عاليةالـُمدرِّب ُم-أ

 كاَن املعلُِّم ُمختاًرا الّدرَس املناسب-د  وب الصاحلة للزراعةّباٌر احلُمختالفاّلُح -ج
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 يف مجلة) أي خالُد، ثابر على دروسك( هو: املنادى( نوع 48

 اسم علم-د  شبيه باملضاف-ج  نكرة غري مقصودة-ب نكرة مقصودة-ا

 اهلل(، هو:ا الواردة يف مجلة) يا رجل، اّتِق ( ضبط آخر كلمة) رجل ( حنوّي49

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

 ( نوع املنادى يف مجلة) أيا سادًرا يف ضالله، اتعْظ بغريك (، هو: 50

 مضاف-د  شبيه باملضاف-ج  نكرة مقصودة-بنكرة غري مقصودة -أ

 ( اسم املفعول من الفعل) اختصم(، هو:51

 عليه ْختِصٌمُم-د  ُمختَصٌم عليه-ج    ُمختَصم-ب  َمخصوم -أ

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم فاعل 52

 يكره العرُب الـُمحَتلَّ الصهيونّي-ب         الـُمحَتلَّة العربّيةأعاَن اهلل الشعوب -أ

 ُيقاوم الفلسطينّيون يف أرضهم الـُمحتلَّة العدَو الغاصَب-ستعود فلسطني الـُمحَتلَّة مهما طاَل الزمن       د-ج

 هي فن أدبي، يتناول حادثة أو جمموعة حوادث تتعلق بشخصية أو جمموعة من الشخصيات يف بيئة ( 53

 زمانية ومكانّية ما، تنتهي إىل غاية أو هدف ُبِنَيْت من أجله القصُة بأسلوب أدبي ممتع      

 املفهوم السابق هو لـــــــ: -

 املقالة-د   القصة-ج   الرواية-ب   اخلاطرة-أ

 ُيمثل جمموعة من الوقائع اجلزئية املرتابطة واملنظمة على حنو خاص.( 54

 املفهوم السابق هو ألحد عناصر القصة، هوـ: -

 كةّباحل-د   احِلوار-ج   احلدث-ب   الصراع  -أ

 () نعم ، ال                ملظهر العام والسلوك.الذي ميثل ا :البعد اخلارجي( 55

 () نعم ، ال                      الناتج عنهما. ( البعد الداخلي: يشمل األحداث النفسية والفكرية والسلوك 56

 () نعم ، ال    يف اجملتمع وظروفها االجتماعية يشمل املركز الذي تشغله الشخصيةاجلانب االجتماعي: (  57

 () نعم ، ال     ثابتة.الشخصيات: تكون الشخصيات: رئيسة وثانوية ونامية أو ( 58

 () نعم ، ال             كة: تبدأ غامضة ثم تتكشف تدرجييًّا، وهي قمّّة احلدث يف القّصةّب( احل59

 () نعم ، ال             ( أبعاد الشخصية هي: البعد اخلارجي،و البعد الداخلي، واجلانب االجتماعي 60

 الوارد يف مجلة) كان الـُمخرج بارًعا يف فيلمه(، هو:(  ( الفعل املاضي السم الفاعل) ُمخِرج61

 خاَرَج-د   َأْخَرَج-ج  خترَّج-ب   َخَرَج-أ
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 ( الضبط الصحيح آلخر كلمة) فاطمة( يف العبارة) يا فاطمة، أنِت مثاٌل يف النزاهة(:62

 تنوين الضّم-د  الضّمة-ج  تنوين الفتح-ب  الفتحة-أ

 (: ( اسم املفعول من الفعل) احتمَل63

 ُمَحمَّل-د  َمْحمول-ج  ُمْحَتِمل-ب   ُمْحَتَمل-أ

 ( اسم املفعول من الفعل) استدعى(:64

 ُمْسَتْدًعى-د  ُمْسَتْدٍع-ج   َمْدُعّو-ب   داٍع-أ

 ( اجلملة الصحيحة يف ما يأتي:65

 يا بثينٌة، متهلي -د يا بثينُة، متهلي -ج  يا بثينَة، متهلي -ب ، متهلييا بثينًة-أ

 الـُمنادى يف مجلة ) يا سامُر، واظْب على دروسك(: ( نوع66

 شبيه بالـُمضاف-د نكرة مقصودة-ج   مضاف-ب  سم علما-أ

 ( نوع املنادى يف مجلة) يا واهب اخلري، جزاك اهلل خرًيا(:67

 نكرة غري مقصودة-د نكرة مقصودة-جـ  ضافشبيه بامل -ب  مضاف-أ

 اسم املفعول من الفعل) َهدى(:( 68

 َمْهدّي-د  ُمْهدى-جـ   َهْدي-ب   هاٍد-أ

 يأتي:  مّما( اجلملة اليت جاء فيها الـُمنادى مبنيًّا 69

 يا قائَل احلقِّ، َهنيًئا لك-ب    يا عليُّ، ساعد الـُمحتاجني-أ

 يا ُمسرًعا، متّهل-د   يا صانًعا معروًفا، جزاك اهلُل خرًيا-جـ

 ( اسم املفعول  من الفعل) باع( هو:70

 ُمبيَّع-د  َمبيع-جـ   ُمباع-ب  َمْبيوع-أ

 ( نوع الـُمنادى يف مجلة) يا صديقي، ال تِغْب َعنِّي(:71

 نكرة مقصودة-د  علم-جـ  شبيه بالـُمضاف-ب  مضاف-أ

 َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُّه َأْعَلُم ( املعنى الذي أفادته اجلملة املعرتضة املخطوط حتتها يف قوله تعاىل: 72

       ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاْلُأْنَثى      

 االختصاص -د االستمرار والتجدُّد-ج شأن املولودة تعظيم-ب  التأكيد-أ
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 الوحدة األوىل / التنشئة الصاحلة/  إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 د 5 ب 4 د 3 أ 2 ج 1

 ب 10 ج 9 أ 8 ج 7 د 6

 د 15 أ 14 ج 13 أ 12 ب 11

 د 20 أ 19 د 18 ج 17 ب 16

 د 25 د 24 أ 23 ب 22 ج 21

 ج 30 ب 29 أ 28 د 27 ب 26

 ج 35 د 34 ب 33 د 32 د 31

 ب 40 ج 39 د 38 ج 37 ب 36

 ب 45 أ 44 أ 43 أ 42 د 41

 أ 50 ب 49 د 48 ب 47 ب 46

 نعم 55 ب 54 ج 53 ب 52 ج 51

 نعم 60 نعم 59 نعم 58 نعم 57 نعم 56

 ج 65 د 64 أ 63 ج 62 ج 61

 ج 70 أ 69 د 68 أ 67 أ 66

  ب 72 أ 71
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  %11/ الوزن النسيب يف االمتحان الوحدة الثانية / صناعة السرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجمللة اليت أنشأها أمحد أمني:( 1

 فيض اخلاطر-د  فجر اإلسالم-ج   الرسالة-ب  الثقافة-أ

 :اسم الكتاب الذي ُأخذ منه نص )صناعة السرور (، هو( 2

 الرسالة-د  فيض اخلاطر-ج  فجر اإلسالم-ب  الثقافة-أ

  لكلمة ) خّفت( يف عبارة)َقْد َخفَّْت َشْيًئا َفَشْيًئا( الواردة يف النّص هو: اللغوّي( اجلذر 3

 خفت-د   خاف-ج   خوف-ب  خفف-أ

 جر اإلسالم(، هو: ف( مؤلف كتابي) ضحى اإلسالم و4

 أمحد أمني-د  جنيب حمفظ-ج  مصطفى صادق الرافعي-ب  طه حسني-أ

 لكلمة) يشقى(، هو: اللغوّي( اجلذر 5

 شقق-د   شقا-ج    شقو-ب  شقي-أ

 ( احملسن البديعي يف)َويف النَّاِس َمْن َيْشقى يف النَّعيِم /  َوِمْنُهْم َمْن َيْنَعُم يف الشَّقاِء(، هو:6

 املقابلة-د   السجع-ج    اجلناس-ب  الطباق-أ

 ضْحَكًة َعميَقًة(، هو:َأْن َيْشَتِرَي الواردة يف عبارة)( ( الضبط الصحيح حلرف) الضاد( يف كلمة) ضحكة 7

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

 (، هو:َيْسَتْثِمَرُه لكلمة)  اللغوّي( اجلذر 8

  رــمــت-د   رــمــث-ج    رــمــس-ب  مرـــأث-أ

 ( نقول) فالن فاِرَغ الصَّــــــــــْدِر(، كناية عن:9

 الراحة والطُّمأنينة-د  التفاهة-ج   احُلزن والعبوس-ب القلق وقّلة النوم -أ

 (، كناية عن: ناِكَس الَبَصِر ( نقول) فالن 10

 الراحة والطُّمأنينة-د  احُلزن والعبوس-ج  الشعور بالذّل -ب القلق وقّلة النوم -أ

 ، كناية عن:َتُقضُّ َمْضَجَعُه(( عبارة)11

 الراحة والطُّمأنينة-د  احُلزن والعبوس-ج  القلق وقّلة النوم-ب الشعور بالذّل -أ

 حرج الصدر (: ( معنى )12

 َحِرج من الناس-د  رهمرض يف صد-ج   عابس-ب  ضائق-أ



 

11 
 

 (: كاسف الوجه( معنى )13

 َحِرج من الناس-د  عابس أو حزين -ج  الشعور باالنكسار-ب  ضائق-أ

 َوُتَجمُِّلُه َأْو ُتَقبُِّحُه(، هو:( احملسن البديعي يف عبارة)14

 املقابلة-د   السجع-ج    الطباق-ب  اجلناس-أ

 َجَلْوَت َعْيَنْيَك (، هو:( املقصود بعبارة)15

   عاجلت عينيك-ب     نظَّفت عينيك من القذى-أ

 تفاؤل وسرورنظرَت إىل العامل نظرة -د     وضحت الرؤية يف عينيك-ج

 (، هو:/ ُحزنُسروراحملسن البديعي يف )( 16

 املقابلة-د   الطباق-ج    السجع-ب  اجلناس-أ

 (، هو:َوِمْنهُم اْلُمضيُء ِبَقدٍر َكِمْصباِح النَّْوِميف عبارة) بقدر(( يف كلمة) لدالاالضبط الصحيح حلرف)( 17

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

 اْلُمْحَتِرِق(، هو:َفِمْنُهْم امُلْظِلم َكالـِمْصباِح ه يف الصورة الفنية يف عبارة)املقصود باملشّب( 18

 اإلنسان القادر على السرور بدرجة متوسطة-ب  ةفاإلنسان القادر على السرور بدرجة ضعي-أ

 اإلنسان القادر على السرور بدرجة كبرية -د   اإلنسان غري القادر على السرور-ج

 َكِمْصباِح النَّْوِم(، هو:َوِمْنهُم اْلُمضيُء ِبَقْدٍر ه يف الصورة الفنية يف عبارة)( املقصود باملشّب19

 اإلنسان القادر على السرور بدرجة كبرية-ب   اإلنسان غري القادر على السرور-أ

 اإلنسان القادر على السرور بدرجة متوسطة-د  اإلنسان القادر على السرور بدرجة ضعيفة-ج

 ْلهاِئَلِة َكِمْصباِح احَلَفالِت(، هو:َوِمْنُهْم ذو الُقْدَرِة اه يف الصورة الفنية يف عبارة)( املقصود باملشّب20

 اإلنسان غري القادر على السرور-ب  اإلنسان القادر على السرور بدرجة كبرية-أ

 اإلنسان القادر على السرور بدرجة متوسطة-د  اإلنسان القادر على السرور بدرجة ضعيفة-ج

 داللة عبارة: ) َفَغيِّر مصباحك إن ضّعف (، هي:( 21

 عامل الناس معاملة حسنة-ب  حياتكر منط غّي-أ

 هاتعن أسباب السُّرور ُكّلما افتقد احبثالنفسّية، و كمن حياتغيِّر -د  أظهر القّوة للناس-ج

 َفُمحاٌل َأْن َيْجِرَي العاَلُم وْفَق َنْفِسِه(، هو:الضبط الصحيح حلرف) الواو( يف كلمة) وفق( يف عبارة)( 22

 السكون-د   الضمة-ج    الكسرة-ب  الفتحة-أ
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 (، هو:َتَحلََّلْتلكلمة) اللغوّياجلذر  (23

 حلي-د   حلل-ج    حلو-ب   حال-أ

 والقيود اليت تثقل بها نفسه (، هو:( املقصود بعبارة)24

 األعباء -د   األمراض-ج    السجن-ب القيود احلقيقية-أ

 هي: ( الكلمة املناسبة مللء الفراغ يف مجلة: ) ُتعجبين الصحراُء ... (،25

  هواَئها-د   هواُؤها-ج    هواَءها-ب  هواِئها-أ

 ( الكلمة املناسبة مَللء الفراغ يف اجلملة) املقصر يتعّرض لـــــ ...(، هي:26

 الـُمساَءلَة-د   الـُمساِءلَة-ج   الـُمساَئلَة-ب   الـُمساِئلَة-أ

 جالس ( همزة وصل ألنه:( اهلمزة  يف كلمة) اشرب( الواردة يف مجلة: ) اشرب املاء وأنت 27

 فعل رباعي-ب     فعل ماٍض مهموز الفاء-أ

 فعل أمر لفعل رباعي-د     فعل أمر لفعل ثالثي-ج

 يأتي، هي: مّما( الكلمة اليت تتضمن همزة قطع 28

 اختصام-د   اعطى-ج   اْسَتخََْدَم-ب  اندثار-أ

 واحدة من الكلمات اآلتية كتبت اهلمزة فيها بصورة خاطئة، هي: ( 29

 َؤنــــُم-د   َســـْئــــِب-ج   َألةـــــْســـم-ب  لـــــتفاُئ-أ

 واحدة من الكلمات اآلتية كتبت اهلمزة يف بدايتها بصورة صحيحة، هي:( 30

 إستقبال-د   إندثار-ج   إْعــَمــل-ب  إدخال-أ

 حتته خّط وردت يف مجلة:  مّماالكلمة اليت ُكتبت كتابة إمالئّية صحيحة ( 31

 يف إنفاق مالك إقتصد-ب    قصة كل أسبوع إقَرأ-أ

 غري صحيح َشــْيــًئــاال أفعُل -د   جلهديُمكافَئة حصلُت على -ج

 (، هي:تدّلالطقُس غًدا مع :ي( عالمة الرتقيم املناسبة مكان النجمة يف عبارة) قال الراصد اجلو32

 –شرطة -د   فاصلة ،-ج نقطتان رأسيتان :-ب  نقطة .-أ
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 /الوحدة الثانية / صناعة السرور إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 ب 5 د 4 أ 3 ج 2 أ 1

 ج 10 د 9 ج 8 أ 7 د 6

 د 15 ب 14 ج 13 أ 12 ب 11

 أ 20 د 19 ج 18 د 17 ج 16

 ج 25 د 24 ج 23 أ 22 د 21

 أ 30 أ 29 ج 28 ج 27 د 26

  ب 32 د 31
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 %12/ الوزن النسيب يف االمتحان يف أدب الصداقةالوحدة الثالثة / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلباه ( للمتنيب، هو: الغرض الشعري يف قصيدة) واحّر( 1

 العتاب-د   الوصف-ج   الفخر-ب    املدح-أ

 ، هي:(ُمـــــــــــــقْلُبُه َشِبمَّْن ـَواَحرَّ َقْلباُه ِمر)عقول الشا ما حتته خط يف ( الكناية يف2

 الغضب-د العتب-ج  باملتنيّب وصّده عنهقلة اهتمام سيف الدولة -ب ّباحل-أ

 (، هي:ُمــــَوَمْن ِبِجْسمي َوحالي ِعْنَدُه َسَق ُمـــــــــــــقْلُبُه َشِبمَّْن ـَواَحرَّ َقْلباُه ِم( العاطفة يف قول املتنيب: )3

 احلزن-د   ّباحل-ج   الفخر-ب  األمل والتحسُّر-أ

 :( قلباهواحّر  ( يفيد النداء يف قول املتنيب: )4

 العتاب-د   الندبة-ج   لشكوىا-ب   الدعاء-أ

 ، هو: (ُمـــــــــــــــــــــمَّْن قْلُبُه َشِبـَواَحرَّ َقْلباُه ِماحملسِّن البديعّي يف قول املتنيب)( 5

 الطباق-د   اجلناس-ج   املقابلة-ب   السجع-أ

 (، هو: ُمـــــــــــــقْلُبُه َشِبمَّْن ـِم)املتنيب ( املقصود بقول 6

  أحد حساد الشاعر عند سيف الدولة-ب     نفسه املتنيب -أ

 املتنيبوبة ّبحم-د     سيف الدولة-ج 

 : هو( َواَحرَّ َقْلباُه)املقصود بقول املتنيب( 7

  أحد حساد الشاعر عند سيف الدولة-ب     نفسه املتنيب -أ

 املتنيبوبة ّبحم-د     سيف الدولة-ج 

 ، هو:(  ُمــَسْيِف الدَّْوَلِة اأُلَم حّبعي َوَتدَّ )لكلمة) تّدعي( يف قول الشاعر اللغوّي( اجلذر 8

 اّدعى-د   دعو-ج   دعي-ب   دعا-أ

 (، هو:ُمـــَسْيِف الدَّْوَلِة اأُلَم حّبعي َوَتدَّ ديــا َقْد َبَرى َجَسحّبما لي ُأَكتُِّم الذي أسقم الشاعر يف قوله: )( 9

   قول الوشاة واحلّساد-ب     الشاعر لسيف الدولة حّب-أ

 جفاء سيف الدولة للمتنيب-د   حزن الشاعر على فراق سيف الدولة-ج

 ه لسيف الدولة:حّب( أخفى الشاعر 10

   خوًفا من الناس واحلّساد-ب       خوفا منه-أ

 ةالدولاستحياء الشاعر من سيف -د    ه صادقجتّنًبا للتملُّق به، ألّن -ج
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 (، معنى:ُمــَنْقَتِس ّبَأنَّا ِبَقْدِر احل َفَلْيَت  ِهـــِلُغرَِّت حّبإْن كاَن َيْجَمُعنا أفاد التمين يف قول الشاعر)( 11

 العتاب-د   احلزن-ج   الرجاء-ب   التحّسر-أ

 (، على:ِهـــِلُغرَِّت حّبإْن كاَن َيْجَمُعنا يف قول الشاعر) يعود الضمري)اهلاء( يف كلمة )غرته(( 12

  سيف الدولة -ب        نفسه املتنيب -أ

 املتنيبوبة ّبحم-د     أحد حساد الشاعر عند سيف الدولة-ج

 ( هو:ُمــفيَك اخِلصاُم َوَأْنَت اخَلْصُم َواحَلَك يتـيا َأْعَدَل النَّاِس إاّل يف ُمعاَمل)املتنيب( املخاَطب يف قول 13

  سيف الدولة-ب     أحد حساد الشاعر عند سيف الدولة-أ

 القاضي-د        الشاعر نفسه-ج

 (، معنى:  يتـالنَّاِس إاّل يف ُمعاَمل يا َأْعَدَل)املتنيبيف قول  النداء( أفاد 14

 العتاباللوم و-د  االستعطاف-ج   الرجاء-ب   التحّسر-أ

 (:ُه َوَرُمــُمــأْن َتْحَسَب الشَّْحَم فيَمْن َشْحقصد املتنيب بقوله)( 15

  غري صادق سيف الدولة للمتنيب حّب-ب    املتنيب لسيف الدولة صادق حّب-أ

 اآلخرين غري صادق حّب -د   صادقغري اآلخرين مبا فيهم املتنيب  حّب-ج

 ( هو:ُمـِإذا اْسَتوْت ِعْنَدُه اأَلْنواُر َوالظَُّل ِرِه ــِبناِظ أخي الدُّْنياَوما اْنِتفاُع ( املعيّن بقول املتنيب يف قوله: )16

 احلاسد-د  سيف الدولة-ج   املتنيب-ب اإلنسان بشكل عام-أ

 (، هو:ُمـِإذا اْسَتوْت ِعْنَدُه اأَلْنواُر َوالظَُّلاحملسن البديعي يف قول الشاعر)( 17

 املقابلة-د   اجلناس-ج   الطباق-ب   السجع-أ

 (، معنى:ِرِهــِبناِظ أخي الدُّْنياما اْنِتفاُع َوأفاد االستفهام يف قول املتنيب)( 18

 اللوم والعتاب-د   اإلنكار-ج   التقرير-ب   النفي-أ

 ( على: ُمــــَوَأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن ِبِه َصَم يـــَأنا الَّذي َنَظَر اأَلْعمى َإىل َأَدبالبيت الشعري ) يدّل( 19

  بصداقته لسيف الدولة املتنيباعتداد -ب    بنفسه املتنيباعتداد -أ

 اعتداد الشاعر بقوته  -د    اعتداد الشاعر بشعره-ج

 (، هو: ُمــــَوَأْسَمَعْت َكِلماتي َمْن ِبِه َصَم يـــَأنا الَّذي َنَظَر اأَلْعمى َإىل َأَدباحملسِّن البديعّي يف قول املتنيب)( 20

 املقابلة-د   اجلناس-ج   الطباق-ب   السجع-أ
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 ( على:  ُمـــــَوَيْسَهُر اخَلْلُق َجرَّاها َوَيْخَتِص   َواِرِدهاـــِمْلَء ُجفوني َعْن َشَأَناُم البيت الشعري ) يدّل( 21

  اعتداد املتنيب بصداقته لسيف الدولة-ب    اعتداد املتنيب بنفسه-أ

 اعتداد الشاعر بقوته -د    اعتداد الشاعر بشعره-ج

 (، هو: ُمـــــاخَلْلُق َجرَّاها َوَيْخَتِص َيْسَهُرَو   َواِرِدهاـــُجفوني َعْن َشِمْلَء َأَناُم احملسِّن البديعّي يف قول املتنيب)( 22

 املقابلة-د   اجلناس-ج   لسجعا-ب   الطباق-أ

 :هو(، ُمـــــاخَلْلُق َجرَّاها َوَيْخَتِص َيْسَهُرَو   َواِرِدهاـــِمْلَء ُجفوني َعْن َشَأَناُم ) املعنى املقصود يف قول املتنيب( 23

  احلّط من شأن اآلخرين-ب     تكبُّر الشاعر-أ

 اعتداد الشاعر بقوته -د     موهبته الشعرية-ج

 (، عن: َأَناُم ِمْلَء ُجفونيالكناية يف قول الشاعر:  ) ( 24

  الثقة بالنفس-ب      عدم االهتمام باآلخرين-أ

 ة التعب واإلرهاقشّد-د       راحة الفكر، واالطمئنان-ج

 ( هي:َدُمـــِوْجداُننا ُكلَّ َشيٍء َبْعَدُكْم َع ْمـــــَيا َمْن َيِعّز َعَلْينا َأْن ُنفاِرَقُهالعاطفة اليت برزت يف قول املتنيب)( 25

 الكره-د   احلزن-ج   ّباحل-ب    األمل-أ

 (، هو:ْمـــــَيا َمْن َيِعّز َعَلْينا َأْن ُنفاِرَقُه( يف قوله)املعيّن يف قول املتنيب ) نفارقهم ( 26

 سيف الدولة-د   وبةّباحمل-ج   األصدقاء-ب  ةحّباألهل واأل-أ

 ، هو: ( َدُمـــَع ُكلَّ َشيٍء َبْعَدُكْم ِوْجداُننا ْمـــــَيا َمْن َيِعّز َعَلْينا َأْن ُنفاِرَقُه)احملسِّن البديعّي يف قول املتنيب( 27

 املقابلة-د   اجلناس-ج   لسجعا-ب   الطباق-أ

 (هو:ٍةــَما كاَن َأْخَلَقنا ِمْنُكْم ِبَتكرَمالضبط الصحيح حلرف )الراء( يف كلمة)تكرمة( يف قول املتنيب)( 28

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

 (، هو:ُمــــَأَمَلْو أنَّ َأْمَرُكُم ِمْن َأْمِرنا   ٍةــــــَما كاَن َأْخَلَقنا ِمْنُكْم ِبَتْكِرَمم( الواردة يف )( معنى كلمة) أَم29

 متوافق-د   بعيد-ج   قريب-ب    وثيق-أ

 (، هو:ُمـــِذَم النُّهىعاِرَف يف َأْهِل َمـِإنَّ ال ٌة ــَوَبْيَننا َلْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعِرَفهى( الواردة يف )( معنى كلمة) الّن30

 الراجحة العقول-د  الكرم-ج            الوفاء-ب   األمانة-أ

 (، هو:  النُّهى مفرد كلمة )( 31

 ِنـــْهـــَيـــة -د   َنـــْهـــَيـــة -ج   ُنــــْهـــَيـــة -ب   ُنــــَهـــَيـــة-أ
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 (، هي:ُمـــِذَم النُّهى عاِرَف يف َأْهِلَمـِإنَّ ال ٌة ــَوَبْيَننا َلْو َرَعْيُتْم ذاَك َمعِرَف) احلكمة يف قول املتنيب( 32

  عدم الثقة بالوشاة واحلاسدين-ب     اإلخالص يف الصداقة-أ

 املعرفة تؤدي إىل اإلخالص للصديق-د  املعارف عند أهل العقول عهود وِذمم ال يضيعونها-ج

 ( على: َرُمــــــــــــَوالَكَوَيْكَرُه اهلُل ما تأُتوَن  ْم ــــَكْم َتْطُلُبوَن لنا َعْيًبا َفُيْعِجُزُكالبيت الشعري ) يدّل( 33

  املتنيب ال خيطئ بالرغم من اآلخرين يبحثون عن عيوبه-ب   اعتداد املتنيب بنفسه-أ

 إميان الشاعر باهلل وثقته به-د   اعتداد الشاعر بشعره-ج

 (، هو: ْمــــَكْم َتْطُلُبوَن لنا َعْيًبا َفُيْعِجُزُكاملخاَطب يف قول املتنيب)( 34

 احلاسدون-د سيف الدولة-ج  جلساء سيف الدولة-ب  بشكل عاماس نال-أ

 (هو:ُمـــُيزيُلُهّن ِإىل َمْن ِعْنَدُه الدَِّي  ُهـــالَّذي ِعْندي َصواِعُق الَغماَمَلْيَت املعيّن بكلمة) الَغمام( يف قول املتنيب)( 35

 القاضي-د   الكريم-ج   سيف الدولة-ب  املتنيب-أ

 هو: (ُمـــُيزيُلُهّن ِإىل َمْن ِعْنَدُه الدَِّي  ُهـــَصواِعُقالَّذي ِعْندي  الَغماَمَلْيَت )صواعق( يف قول املتنيب)بـ  املقصود( 36

    أذى سيف الدولة للمتنيب-ب   للمتنيب عطاء سيف الدولة-أ

 أذى سيف الدولة لآلخرين-د  عطاء سيف الدولة لآلخرين-ج

 (هو: ُمـــَمْن ِعْنَدُه الدَِّيُيزيُلُهّن ِإىل يف قول املتنيب)( ُمـــِعْنَدُه الدَِّيَمْن بعبارة) ( املعيّن 37

    سيف الدولة-ب     املتنيب-أ

 من حّساد املتنيب اآلخرون ممن أعطاهم سيف الدولة اهلبات-د     الكريم-ج

 ( هو:ُمـــالدَِّيُيزيُلُهّن ِإىل َمْن ِعْنَدُه   ُهـــَصواِعُقالَّذي ِعْندي  الَغماَمَلْيَت املقصود بكلمة)الّديم( يف قول املتنيب)( 38

    احلّساد والواشون-ب    األخالق السيئة-أ

 املطر الشديد-د    اهِلبات واألعطيات-ج

 (، معنى:ُمــُيزيُلُهّن ِإىل َمْن ِعْنَدُه الدَِّي ُهـــَلْيَت الَغماَم الَّذي ِعْندي َصواِعُقأفاد التمين يف قول الشاعر)( 39

 العتاب-د   التحّسر-ج   الرجاء-ب   احلزن-أ

 (هو: ُمــها الَوخَّاَدُة الرُُّسـِال َتْسَتِقلُّ ب ٍةـــَأرى النََّوى َيْقَتضيين ُكلَّ َمْرَحل: )املتنيب( يف قول  النََّوىمعنى كلمة )( 40

 النية والعزمية-د   البذور-ج   الُبعد -ب  اخلالف-أ

 هو: (ُمــالرُُّس الَوخَّاَدُةها ـِال َتْسَتِقلُّ ب ٍةـــَأرى النََّوى َيْقَتضيين ُكلَّ َمْرَحل)مفرد كلمة) الوّخادة( يف ( 41

 الواِخدة-د   الِوْخدة-ج   الَوَخدة -ب  الَوْخدة-أ
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 هو: (ُمــالرُُّس الَوخَّاَدُةها ـَِتْسَتِقلُّ بال  ٍةـــَأرى النََّوى َيْقَتضيين ُكلَّ َمْرَحل)( يف ُمــالرُُّس( مفرد كلمة)( 42

 الرَّْسمة-د   الرَّامسة-ج   الّرسيم -ب  الرَّسوم-أ

 ، هو: ( ُمــالرُُّس الَوخَّاَدُةها ـِال َتْسَتِقلُّ ب ٍةـــَأرى النََّوى َيْقَتضيين ُكلَّ َمْرَحل)أسلوب العتاب يف قول املتنيب( 43

  التعريض بالرحيل-ب     التذكري  بالواجب-أ

  التعريض بأقوال الوشاة واحلاسدين-د     التذكري بالصداقة-ج

 ( هو:َدُمــَندَّْعُتُهْم َلَيْحُدَثنَّ ِلَمْن َو ناـَلِئْن َتَرْكَن ُضَمْيًرا َعْن َمياِمِناملعيّن بكلمة) وّدعتهم( يف قول املتنيب)( 44

 سيف الدولة -د   األهل-ج   األصدقاء-ب  ةحّباأل-أ

 (، ُمـَوَشرُّ ما َيْكِسُب اإِلْنساُن ما َيِص    ِهـــديَق ِبـــَشٌر الِبالِد َمكاٌن ال َصاحلكمة يف قول املتنيب)( 45

 ال () نعم،                .هاحّبأسوأ البالد مكان ال صديق فيه، وأسوأ األعمال ما جيلب العيب واملذّمة لصا هي:

 ( ، هو: ٌةـــَهذا ِعتاُبَك ِإاّل َأّنُه ِمَقلكلمة) ِمــــَقـــــٌة( يف قول الشاعر)  اللغوّياجلذر ( 46

 َمقــق -د   َوِمـــَق-ج   َمَقا-ب   َمَقَت-أ

 ( هو: ُمــكَواحلفيَك اخِلصاُم َوَأْنَت اخَلْصُم الضبط الصحيح حلرف)احلاء( يف كلمة) احلكم( الواردة يف )( 47

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

      ( هو: ِهــــــــــــــــِلُغرَِّت حّبإْن كاَن َيْجَمُعنا ُغّرته( الواردة يف )معنى كلمة)( 48

 عقله-د  وجهه-ج   لسانه-ب    قلبه-أ

 اجلملة اليت تتضمن صفة مشبهة هي:( 49

 إنَّ اهلل َغفور -ب     الرجُل ِمعواٌن على احلقِّ-أ

 الفتاُة شعرها أسوُد-د     القرآن ُمبِهٌجصوت قارئ -ج

 اجلملة اليت تتضمن صيغة مبالغة، هي:( 50

 ال تكن سيَِّئ اخُلُلق-ب      هذا الرجل كريم-أ

 كان القائد خالد بن الوليد ُشجاًعا-د     ال تكن ِمهذاًرا يف الكالم-ج

 جواب الشرط يف مجلة) مْن يتَِّق اهلل فهو حسبه(، هو: ( 51

 حسبه-د   هو حسبه-ج   هو-ب   يتَِّق-أ

 يأتي، هي: مّماأداة الشرط غري اجلازمة ( 52

 ُكلَّما-د    ما-ج   َمْن -ب   إْن-أ
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 يأتي، هي: مّما( ( اجلملة اليت تتضمن صيغة مبالغة 53

  الزبدة مادة ِرْخَوة-ب      الشمندر ُحْلٌو طعمه-أ

 تكْن جبَّاًرا يف األرضال -د     اإلنسان اجَلباَن حّبال أ-ج

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن صفة مشبهة ( 54

 جيب أن تكون َصدوًقا -ب       اإلنساَن الـِمعواَن ألهله حّبأ-أ

 ال تكن نوَّاًما فإنَّ النوم الكثري ضارٌّ بالصحة-د     تسلَُّق األماكَن الصَّْعبة حّبُأ-ج

 الواردة يف مجلة) لوال اإلميان النتشرت الرذائل يف األرض(، هو:اإلميان( الضبط الصحيح لكلمة)( 55

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

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن صفة مشبهة ( 56

 الفتى اخَلجول حيرتمه الناس-ب   وب بني الناسحّبالفتى الـُمؤدَّب َم-أ

 ه الناُسّبالفتى اجلبَّار ال حي-د   الناُسالفتى الشُّجاُع قلبُه ُيقدِّره -ج

 يأتي، هي:  مّما( اجلملة اليت تتضمن صيغة مبالغة 57

 الرجُل الصاحُل طاهُر القلب-ب     الرجَل الصَّدوَق حّبأ-أ

 الرجُل الصاحُل ُشجاع-د      الرجل الظامُل َجبان-ج

 يأتي، هي: مّماأداة الشرط اجلازمة ( 58

 كيفما-د   لوما-ج   إذا-ب  ُكّلما-أ

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن صفة مشبهة ( 59

 األعمال الصاحلة تؤدي إىل اجلنة-ب     احليوانات الشَِّرسة خطرية-أ

 ُكْن َمحموَد األخالق والسِّرية بني الناس-د    جيب أن تكون واثًقا من نفسك-ج

 ( صيغة الـُمبالغة من الفعل) صام(، هي:60

 ِصيام-د    وَّامَص-ج   امصيَّ-ب  صائم-أ

 واحدة من اجُلمل اآلتية تتضمن صيغة مبالغة: ( 61

 اّتِخْذ لك ميزاًنا َتِزُن به أعمالك-ب    يف حديقتنا وردة محراء-أ

 القائد الناجُح رحيٌم بالعاملني-د    ُكْن َشْهًما مع اآلخرين-ج
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 يأتي:اجلملة اليت حتتوي على أداة شرط غري جازمة يف ما ( 62

 جتتهد ُتحقِّق أحالمك إْن-ب   متى يكثِر الكالم يكثِر الّسَقط-أ

 لوال العلُم َلطغى اجلهُل-د     ن صّلى هلل نال األجرَم-ج

 (:سألمن الفعل)  صيغة املبالغة( 63

 سؤال-د   ؤولَس-ج  مسؤول-ب   سائل-أ

 وك ( هو فعل مضارع:يقدّراإلعراب الصحيح للفعل)تتواضع( يف مجلة: ) إْن تتواضْع للناس ( 64

 مبين-د  جمزوم-جـ   منصوب -ب   مرفوع-أ

 (:َكلُم الالم( يف كلمة) َكلُم ( يف قول املتنيب: ) َقْد ُضمَِّن الدّر إال أنه الضبط الصحيح حلرف) (65

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

    أخلقنا منكم بتكرمة ( هو:معنى كلمة ) تكرمة ( يف قول املتنيب ) ما كان ( 66

 ّبإدراك احل-د   اهتمام -ج  إكرام -ب  ِفراش الضيافة -أ
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 الوحدة الثالثة / يف أدب الصداقة إجابات األسئلة/

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 د 5 ج 4 أ 3 ب 2 د 1

 ج 10 أ 9 ج 8 أ 7 ج 6

 د 15 د 14 ب 13 ب 12 أ 11

 ب 20 ج 19 أ 18 ب 17 ج 16

 ب 25 ج 24 ج 23 أ 22 أ 21

 د 30 ب 29 د 28 أ 27 د 26

 ب 35 ج 34 أ 33 ج 32 ب 31

 ب 40 ج 39 ج 38 د 37 ب 36

 نعم 45 د 44 ب 43 أ 42 د 41

 ج 50 د 49 ج 48 ب 47 ج 46

 أ 55 ج 54 د 53 د 52 ج 51

 ج 60 أ 59 د 58 أ 57 ج 56

 أ 65 ج 64 ج 63 د 62 د 61

         ب 66
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 %11/ الوزن النسيب يف االمتحان ةالوحدة الرابعة / الثقافة الصحّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكتاب الذي ُأخذ منه نص ) احلساسية(، هو:ااسم ( 1

   الغذاء والوقاية من األمراض-ب  التكنولوجيا احليوية ملنتجات اللنب الثانوية-أ

 حساسية اجلسم ضد الغذاء-د     احلساسية مرض العصر-ج

 للمؤلف: التكنولوجيا احليوية ملنتجات اللنب الثانوية(، هوكتاب )( 2

 أنيس منصور-د  الرافعي-ج  نصر معّوض-ب   طه حسني-أ 

 ( هو:  الـُمْكَتظَِّة لكلمة) اللغوّياجلذر ( 3

 كظي-د  كظو-ج   كتظ-ب   كظظ-أ

 الفطِريَّاِت(، هو: الضبط الصحيح حلرف ) الفاء( يف كلمة) ( 4

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

 ( هو:  الِتهاباٍتلكلمة)  اللغوّياجلذر ( 5

 اهب-د  هبب-ج   َلِهَب-ب   الهب-أ

 ال () نعم،                        اجَلراثيِم ( هو: ُجْرثوم أو ُجْرثومةمفرد ) ( 6

 ال () نعم،               َمِعَدة أو ِمْعَدة(، هو:   الضبط لصحيح حلريف امليم والعني يف كلمة ) معدة( 7

 ، هو: ( وّيةرف)الراء( يف كلمة) ربالصحيح حلالضبط  ( 8

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

 ( هو:  االْسِتْعداُدلكلمة)  اللغوّياجلذر ( 9

 ستع-د  عدد-ج   تعد-ب    سعد-أ

 وحدة ) احلساسية( مقالة:( 10

 ةتارخيّي-د  ةأدبّي-ج   ةمّيعل-ب   ةاجتماعّي-أ 

 الربوتينات اليت تتواَجد يف الدم والسوائل اجلسمّية األخرى ويفرزها اجلسم إلضعاف األجسام الغريبة( )( 11

 :هي      

 األغشّية املخاطّية-د  الشعريات الدموّية-ج  اجليوب األنفّية-ب األجسام املضاّدة-أ

 نوع البدل يف مجلة: ) يعجبين الطالُب اجتهاده(، هو:( 12

 بدل مطابق على التفصيل-د بدل مطابق-ج    بدل بعض من كل-ب     بدل اشتمال-أ



 

23 
 

 ( املعنى الصريف لكلمة) ُمفرَتق ( يف مجلة) تقع املدرسة على ُمفرَتق الطرق (، هو:13

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

 (، هو: َذاِت اْلَوُقوِد النَّاِر اْلُأْخُدوِدُقِتَل َأْصَحاُب نوع البدل يف قوله تعاىل: ( 14

 بدل مطابق على التفصيل-د   بدل بعض من كل-ج   بدل مطابق-ب     بدل اشتمال-أ

 اسم املكان من الفعل) يرمي( الوارد يف مجلة) يرمي احلارس الكرة إىل أرض اخلصم(، هو:( 15

 رامي-د   ِرماَية-ج  َمْرَمى-ب  َمْرِمّي-أ

 ( ) ُيجلُّ املسلموَن اخلليفة ُعمر بن اخلطاب خلدمته اإلسالم(، إعراب البدل عمر هو:16

 بدل مطابق مرفوع -ب     بدل مطابق منصوب-أ

 بدل بعض من كل منصوب-د     بدل مطابق جمرور-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم مكان 17

  احذر من َمْجَرى السيول-ب  َمْطَلِع اْلَفْجِر َحتَّى َسالٌم ِهَيقال تعاىل: -أ

 يف الصدق منجاة-د   ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َمَفاًزا قال تعاىل:-ج

 نوع البدل يف مجلة) أصلحُت اخلزانَة أبواَبها(، هو:( 18

 بدل مطابق على التفصيل-د     بدل مطابق-ج    بدل اشتمال-ب     بدل بعض من كل-أ

 ( احلركة املناسبة للبدل يف مجلة ) ُيعجُب الناُس بالـُمعلِّم زيد (، هي: 19

 الكسرة-د   الضمة-ج  تنوين الكسر -ب   الفتحة-أ

 ( اسم الزمان من الفعل) انتظر( هو:20

 َمْنِظر-د   َمْنَظر-ج   ُمْنَتِظر-ب  ُمْنَتَظر-أ

 ) َجَمَع (: اسم املكان من الفعل( 21

 َجْمعّية-د   ُمَجمَّع-ج   َمْجَمع-ب   جاِمع-أ

 اسم املكان من الفعل )عرض(:( 22

 ُمْعَرض-د   ُمْعِرض-جـ   َمْعِرض-ب  َمْعَرض-أ

 ( جاء بدل) بعض من كل( يف مجلة:23

 أعجبين الفتى أدُبُه-ب   حتّرك اجليُش ُمعظُمُه-أ

 جاء أخي حممٌد-د  قلِبِه ولساِنِه املرء بأصغريه:-جـ

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya5.html
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 الوحدة الرابعة / الثقافة الصحية/  إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 ب 5 ج 4 أ 3 ب 2 ب 1

 ب 10 ج 9 أ 8 نعم 7 نعم 6

 ب 15 أ 14 ب 13 أ 12 أ 11

 أ 20 ب 19 أ 18 ب 17 أ 16

  أ 23 ب 22 ب 21
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 %12/ الوزن النسيب يف االمتحان يا أردن ّبالوحدة اخلامسة / أنت احل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، هو: يا أردن( للشاعر حممود فضيل التّل ّباسم الديوان الذي ُأخذت منه قصيدة) أنت احل( 1

   جدار االنتظار -ب      نداء للغد اآلتي   -أ

 هامش الطريق -د     شراع الليل والطوفان -ج

 هو:، واحد من الدواوين اآلتية ليست للشاعر حممود فضيل التّل( 2

   جدار االنتظار-ب     أغنيات الصمت واالغرتاب-أ

 رسائل شوق-د     شراع الليل والطوفان -ج

 مفرد كلمة) الرُّبى (، هو:( 3

 ُرْبَوة-د   َرْبَوة-ج   ِرْبَوة -ب  رابية -أ

 (، هو: لكلمة) امتدَّت اللغوّياجلذر ( 4

 مدد/ مدَّ-د   متد-ج   مدي -ب   مدو -أ

 اْلِمَحِن (، هو: مفرد كلمة ) ( 5

 َمَحن-د   ُمْحَنة-ج   َمْحَنة -ب  ِمْحَنة-أ

 نعم ، ال (ىل الوطن بعد أْن أتعبته الُغرب )وأطوي رحلة األيام واألوجاع واحملن( على: قرار العودة إعبارة) تدّل( 6

 نعم،ال() وطنه يف ُكلَّ الظروفسآتي يف ُشعاِع الّشْمِس والّظْلماِء والَقَمِر( على: عودة الشاعر إىل عبارة) تدّل( 7

 ) نعم ، ال (       الوطن ُمتباَدل بني الشاعر ووطنه.  حّبأمحُلها وحتمُلين( على:  حّبوأرفُع رايًة للعبارة) تدّل( 8

 َوَأْحيا فيَك َحتَّى َلْحَظِة الَقدِر(، هو: ( الضبط الصحيح حلرف القاف يف كلمة) القدر( يف)  9

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

 ) نعم ، ال (      وَبشاِئر مفردها: بِِشاَرة الُبَشر مفردها: الُبْشرى ،( 10

 (، على: ًرا، وآتي يف نسيم الفجر أحالًماقول الشاعر )سآتي يف رياح الليل إعصا يدّل( 11

   عودة الشاعر يف مجيع الظروف-ب   َلهفة الشاعر، وشوقه إىل العودة إىل وطنه-أ

 قوة الشاعر ورقته -د      الشاعر للوطن حّب-ج

 أنت الطَّْيُف ِوالِوجداُن يف اأَلْفكاِر َوالصَُّوِر( على: حضور الوطن يف نفس الشاعر ويف ُمَخيِّلته عبارة) تدّل( 12

 ) نعم ، ال (            وَعْقِلِه.            
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 السِّـــَيــر (، هو: مفرد كلمة )  (13

  ِســَيـــَرة-د   ِســـيــَرة-ج   سائرة -ب  َســْيــَرة-أ

 لكلمة) ُمــْلــِهـمة(، هو: اللغوّياجلذر  (14

 َمـــَلـــَم-د   الَهم-ج   َمـــَلــــه -ب  َلــــِهــــم -أ

 قيمة توظيف الشاعر أفعااًل  من مثل: ) تسامى، تعلو، تنامى (، هو:( 15

   يدة احلياةصإعطاء الق-ب       التجدد واحلدوث   -أ

 تنسجم مع رؤية الشاعر-د    على معنى السمّو والرِّفعة والنمّو تدّل -ج

 املعنى الذي أفاده  قول الشاعر) محاَك اهلُل يا أردنُّ(، هو:16

 اخلوف-د   الدعاء-ج   ّباحل -ب  الشوق-أ

 يأتي، هي:  مّمامدى تعلُّق الشاعر بوطنه( على معنى) تدّلالعبارة اليت ( 17

   َفَسجَّْلنا َلَك اأَلْسماَء ال ُتْحصى.. ِبال َعَدِد-ب    َلَك الرَّاياُت ُنْعليها-أ

  َأنََّك يف َحنايا الَقْلِب َتْسُكُنين-د  َك يف الدُّنا َسْهاًل َوَصْحراَءحّبُأ-ج

 َفَكْيَف َأكوُن ُمْغَتِرًبا؟(، هو: املعنى البالغي لالستفهام يف قول الشاعر)( 18

 التحسُّر-د   النفي-ج   التعجب -ب  اإلنكار-أ

 اجلملة اليت تتضمن فعاًل مضارًعا معتل اآلخر جمزوًما هي:( 19

 إْن تعمْل خرًيا تلَق خرًيا-ب     عليَك أْن تدعو إىل اخلرِي-أ

 الظامل بالعدِل.ال يقضي القاضي -د    ال يسعى الصاحُل إال إىل اخلري-ج

 مات(، هو:( اسم املرة من الفعل)20

 َمـــْوَتــــة واحدة -د   مَِـــْيـــَتـــة -ج   ِمــــْيـــَتـــة-ب  َمـــْوَتــــة-أ

 ( اجلملة اليت تتضّمن ) اسم هيئة (، هي: 21

  ُيعرف اإلنساَن من ِجــْلـــَســـِتِه-ب      ال ُتلِّح يف الـَمْسَألة-أ

 طبيعيةمات الرجل َمــــْوَتــــَة -د     ُربَّ َرْميٍة من غري راٍم-ج

 ( عالمة إعراب الفعل املضارع) يعلو( يف مجلة: ) احلقُّ يعلو وال ُيعلى عليه(، هي:22

 الواو-د الضمة املقدرة للثقل-ج  الضمة املقدرة للتعذُّر-ب الضمة الظاهرة -أ

 وارد يف مجلة) ينطلق املتسابق سريًعا(، هو:( ال ( اسم املرة من الفعل) ينطلق23

 طلقة واحدة-د           القة واحدةانط-ج            انطالقة-ب   طلقة-أ



 

27 
 

 ( اسم املرة من الفعل) يستفيد( الوارد يف مجلة) يستفيُد الناس من مياه األمطار(، هو:24

 فائدة واحدة-د   فائدة-ج  استفادة واحدة-ب  استفادة-أ

 هليئة من الفعل) يقف( يف مجلة) يقُف اجلالُس عند شعوره باخلطر(، هو:( اسم ا25

 ِوْقَفة -د   ِوْقَفة واحدة-ج   وقوف-ب   َوْقفة-أ

 ( عالمة إعراب الفعل املضارع املعتل اآلخر الوارد يف مجلة) يعمل املوطنون جبدٍّ ليعلو الوطن(، هي:26

 فتحة ظاهرة-د  حذف حرف العلة-ج  فتحة مقدرة -ب  ضمة مقدرة-أ

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضّمن اسم هيئة 27

 الالعب حنو اخلصم خطريةَرْمَية  كانت -ب    وقَف خالٌد َوقفًة بطولّية-أ

 َركُلة اجلزاء اليت احتسبها احلكُم ظاملة-د    ُيعَرُف الرجُل من ِنْظَرته-ج

 لة) لْن أستجدي أحًدا(، هو( الوارد يف مج ( عالمة إعراب الفعل املضارع) أستجدي28

 فتحة ظاهرة-د  فتحة مقدرة-ج  ضمة ظاهرة-ب  ضمة مقدرة-أ

 يأتي هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم مرة 29

 َعْوَدُة املذنب عن ذنبه فضيلة-ب      َرْحَمُة اهلِل واسعة-أ

 َنْظَرُة احلكيم إىل األمور صائبة-د     َدْعَوُة املظلوم ُمستجابة-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن اسم هيئة 30

 َهْجَمُة األعداء على األمة َشِرسة-ب    يقوم احلاكُم العادل ِبَجْوَلٍة يوميًّا -أ

  نازَل البطُل األعداَء ُمناَزلَة الشُّجعاِن-د    َدْخلُة البطل بني األعداء سريعة-ج

 )ِمشَيُة الـُمتكبِّر َزلٌَّة وُسوء ُخلق(:الكلمة اليت ُتمثُِّل اسم هليئة يف العبارة ( 31

 ِمشَيُة-د   سوء-ج   َزلٌَّة -ب   الـُمتكبِّر -أ

 واحد من األفعال املضارعة اآلتية ُينصب بالفتحة املقّدرة على آخره:( 32

 يلقى-د   ميشي-ج   يرجو-ب   يؤّدي-أ

 اسم املرة من الفعل) انتفع (:( 33

 َمْنَفعضة-د  َنْفَعة-ج   انِتفاَعة-ب   ُمْنَتَفَعة-أ

 يأتي: مّما( اجلملة اليت ُكتب فيها الفعل املضارع)املعتل اآلخر( الذي حتته خّط كتابة صحيحة 34

 الطالُب النفايات يف الشارع يرميمل -ب   الرجُل يف احلقِّ أحًدا خيشىمل -أ

 اإلحساُن بني الناس ينتِهلن -د   حممٌد َمْن أحَسَن إليه ينسىلن -ج
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 اسم اهليئة من الفعل) َكبا(:( 35

 َكْبَوة واحدة-د   َكْبو-ج  َكْبَوة-ب   ِكْبَوة-أ

 (: زارمن الفعل )  املّرةاسم ( 36

 َزورة-د  زيارة واحدة-جـ  زيرة-ب            زيارة-أ

 عالمة إعراب الفعل) ُيمضي( يف مجلة: ) لن ُيمضي ماهٌر إجازته املقبلة يف البيت(:( 37

 الضّمة املقدرة-د  الضّمة الظاهرة-جـ  الفتحة املقدرة-ب الظاهرةالفتحة -أ

 ( السطر الشعري الذي حيمل داللة) قرار عودة الشاعر إىل الوطن بعد أن أتعبته الغربة(:38

 َوَأنََّك يف َحنايا اْلَقَلِب َتْسُكُنِني -ب   َوَأْطوي ِرْحَلَة اأَليَّاِم َواأَلْوجاِع َواْلِمَحِن -أ

 َأْحِمُلها َوَتْحِمُلِني حّبَوَأْرَفُع راَيًة ِلل -د  َت الطَّْيُف َواْلِوجداُن يف اأَلْفكاِر َوالصَُّوِرَأْن-ج

 َسَأْبَقى فيَك ال َأْهَوى ِسواَك َمًدى-  عليه السطران الشعريان اآلتيان: يدّل( ما 39

 َوَأْحيا فيَك َحتَّى َلْحَظِة الَقَدِر-

 رفض الشاعر فكرة االغرتاب النفسي-ب نفس الشاعرالوطن باعث السرور يف -أ

 تهمّماالوطن يتنامى يف نفس الشاعر حّتى  حّب-د  شوق الشاعر وحنينه إىل وطنه-ج

 جغرافية بلده املتنوعة:  ّبعلى أّن الشاعر حي يدّل( السطر الشعرّي الذي 40

 يف الدُّنا َسْهاًل َوَصْحراَء َكحّبُأ-ب  َفَسجَّْلنا َلَك اأَلْسماَء ال ُتْحصى.. ِبال َعَدِد-أ

 َوَأْرُسُم َلْوَحًة ِلْلَشْوِق َتْسُكُن ِرْحَلَة الزََّمِن-د   َفَأْنَت اْلعاَلُم اْلَمزروُع يف ذاِتي-ج
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 يا أردن  ّبالوحدة اخلامسة / أنت احل إجابات األسئلة /

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 أ 5 د 4 ج 3 د 2 ج 1

 نعم 10 ب 9 نعم 8 نعم 7 نعم 6

 ج 15 أ 14 ج 13 نعم 12 أ 11

 أ 20 ب 19 ب 18 د 17 ج 16

 د 25 ب 24 ب 23 ج 22 ب 21

 د 30 د 29 د 28 ج 27 د 26

 ب 35 ج 34 ب 33 د 32 د 31

 ب 40 د 39 أ 38 أ 37 د 36
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 %7/ الوزن النسيب يف االمتحان الوحدة السابعة / العروض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن الَعروضّي يف األبيات اآلتية:

 َفَهْل َتَرَك اْلَجماُل َلُه َصوابا  ذو َصواٍب ( َوُيْسَأُل يف ............1

 الّرْأِي-د  اْلَحواِدِث-جـ  اْلَمْوضوِع-ب  اْلُمْشِكلِة-أ

 َوِباأَلْشعاِر َأْمَهُر يف ..............  ِلساني ِباْلَقريِض َوِباْلَقوايف( 2

 اْلَقْوِل-د  اْلِحْكَمِة -جـ   التَّْأثرِي-ب   اْلَغواِص-أ

 َيكوُن .......... َفَرٌج َقريُب  َعسى اْلَكْرُب اّلذي َأْمَسْيُت فيِه( 3

 ُمْنتهاُه-د   فيِه-جـ   َوراَءُه-ب   َبْعَدُه-أ

 ِبحّبْب ِبَأّياِمِه َأحّبَوَأ  ُة .........حّبذا ُصحّبَأال ( 4

 اْلُمَدرِِّس-د   الشَّريِف-جـ  اْلَمْكَتِب-ب   اْلِكتاِب-أ

 َفَلْيَس َلُه َبْعَدها ُمْقَتَرْح   ِإذا َبَلَغ ........... آماَلُه( 5

 اْلُمْجَتِهُد-د   الّرُجُل-جـ   اإِلْنساُن-ب   اْلـَمْرُء-أ

 ِبَمْن َلْيَس ُيْؤَمُن ِمْن َغْدِرِه  َوِعْلُمَك..........ِإذا ما َوِثقْقَت( 6

 َجْهٌل-د   َمْعِرَفٌة-جـ   َقليٌل-ب   ضاِئٌع-أ

 َوشاِهٌد َلُه ِبَفْضِل اْلُحْكِم   ( الصَّْمُت ِلْلَمْرِء......... السِّْلِم7

 حّبصا-د   َأَمُل -جـ   ُمساِنُد-ب   َحليُف-أ

 َعلى........... َعْقُلُه َفَقْد َنجا   ( َوآَفُة اْلَعْقِل اْلَهوى َفَمْن َعال8

 عاِطَفِتِه-د   َجناِنِه-جـ   َهواُه-ب   َنْفِسِه-أ

 راَح به الواِعُظ َيْوًما َأْو َغدا  ( َمْن َلْم َيِعْظُه............ َلْم َيْنَفْعُه ما 9

 َأْصحاُبُه-د    الدَّْهُر-جـ   واِلداُه -ب   الزََّمُن-أ

 اآلتي: التقطيع الصحيح للبيت الشعري ( 10

 َأْمَنُع ما الَذ ِبِه ُأولو اْلِحجى   َعوِّْل َعلى الصَّْبِر اْلَجـــــــميِل ِإنَُّه

 هو:    
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 ــــ ںــــ  ںــــ /  ں ںــــ /  ــــ  ں ںــــ   ــــ ںــــ  ں/  ــــ ں ــــ ںــــ /  ں ــــ ــــأ( 

 ُمْسَتِعُلْن     ُمْسَتِعُلْن      ُمَتْفِعُلْن   ُمَتْفِعُلْن   ُمَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن     

 ــــ ںــــ  ںــــ /  ں ں/  ــــ ــــ  ں ــــ ــــ  ــــ ںــــ  ں/  ــــ ں ــــ / ــــ ــــ ں ــــ ــــب( 

 ُمْسَتِعُلْن      ُمَتْفِعُلْن     ُمْسَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن    ُمَتْفِعُلْن  

 ــــ ںــــ  ــــــــ /  ں ںــــ /  ــــ  ں ںــــ   ــــ ںــــ  ں/  ــــ ں ــــ / ــــ ــــ ں ج( ــــ ــــ

 ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتِعُلْن     ُمْسَتِعُلْن         ُمْسَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن    ُمَتْفِعُلْن  

 ــــ ںــــ  ںــــ /  ں ںــــ /  ــــ  ں ںــــ   ــــ ںــــ  ں/  ــــ ں ــــ / ــــ ــــ ں د( ــــ ــــ

 ُمْسَتِعُلْن     ُمْسَتِعُلْن      ُمَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن    ُمَتْفِعُلْن  

 َأِم اخَلْلُق يف َشْخِص َحيٍّ ُأعيدا َأْم َزمـــــــــاًنا جديًدا َأُحْلًما َنرى( 11

 البحر الذي ينتمي إليه البيت الشعري السابق، هو:-

 البحر الرجز-د  البحر املتقارب-ج  جمزوء الوافر-ب  أ( البحر الوافر

 ُيَعلُِّلــــنا ِباأَلَمـــْل َلْم َيـــــَزْل حّبصاَلنا ( 12

 البحر الذي ينتمي إليه البيت الشعري السابق، هو:-

 البحر الرجز-د  البحر املتقارب-ج  جمزوء الوافر-ب  أ( جمزوء املتقارب

 ـاباجَلماِل َلُه ِعتــــَلَعلَّ َعلى ا  ْليب َغداَة َسال َوتـــــــــابا( َسلوا َق13

 البحر الذي ينتمي إليه البيت الشعري السابق، هو:-

 البحر الوافر-د  البحر املتقارب-ج  جمزوء الوافر-ب  أ( جمزوء املتقارب

 ـــُبها اْلَقْلَفَحنَّ ِلِذْكِر  َمْوِقِعــــــها ( َأِرْقُت ِلِذْكِر14

 البحر الذي ينتمي إليه البيت الشعري السابق، هو:-

 البحر الوافر-د  جمزوء الرجز-ج  جمزوء الوافر-ب  أ( جمزوء املتقارب

 َحشاَشــيت َمْنــِزَلها ُأريُد َأْن َأْجــــَعَل ِمــــــــــْن( 15

 البحر الذي ينتمي إليه البيت الشعري السابق، هو:-

 البحر الوافر-د  جمزوء الرجز-ج  جمزوء الوافر-ب  جمزوء املتقارب-أ
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 األبيات اآلتية:        ) حملول (افصل بني شطري كّل بيت من 

 اُمــــــــــــــــــــــــــــــــكأّنَك يف َفِم الّزَمِن ابِتس   ى اُت حّتــــــــــــــــــَحُسنْت بَك األوق قْدَل. 1

 هوراُز كْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــنِم بتْتْنأ نا قْدَل    ن رياٍضِم دارِســــــــــــــــــــــــلما ِلًيْقُس. َف2

 اَدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِدا َسًرَظَن ٍديف َغ ُدرّدُي    اٍعَس غرُي َداِصــــــــــــــــــــــــقـــامَل َغَلا َبَم. َف3

 ْمبَّ اأُلَمَري، َوــــــــــــــــــــــــــــــــــوالىل امَلْوَم ُت   ـ وا آَدمّيًا َمَدْحــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا َمَدُح. 4

 مًا، وال ُتوِصِهـــــــــــــــْل َحِكيـــــــــــــــــــفأْرِس     اًلِسْراجةٍ  ُمَت يف َحـــــــــــــــــــإذا كن. 5

  َعاُت ِبُقصَّاِبَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْلُمْسِم ُن   ـ   ُدَنا اْلَوْرُد َواْلَياَسِميـــــــــــــــــــــــــــ. َوَشاِه6

 ِمْبرِد فْوَق ارٌب َتدبُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعق   كأّنها وَق ُلّجٍةـــــــــــــــــــــــــــ. والُفْلُك ف7

 راُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأْن َيُغرَّ َعْيَنَك الّس   اُب ــــــــــــــــــــــــــــــــ. إّياَك أْن َيْفِتَنَك الّشب8

 ًا آِفُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَبْدُرُه ال ُبدَّ َيوم   اُب ِظلٌّ زاِئُل ـــــــــــــــــــــــــــــ. َفِإنَّما الّشب9

 ْنـــــــــــــــَنـــــــــــــَى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِز َحلَّتا َعل                   اـــــــــــــــــــــــــــــــ. ُعصفوَرتاِن يف احِلج10

 

 / العروض / الوحدة السابعة إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 أ 5 ب 4 ب 3 أ 2 ج 1

 د 10 ج 9 ب 8 أ 7 د 6

 ج 15 ب 14 د 13 أ 12 ج 11
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 %20/ الوزن النسيب يف االمتحان الوحدة الثامنة / الفكر العربي املتجدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املتجّددة( لسمّو األمري احلسن: ) ال ُيَعدُّ التَّاريُخ َسْيروَرًة َسْرِديًَّة، ِإنَّما ُهَو  العربّية( جاء يف نّص )النهضة 1

 ِذْكرى َوِعْبَرٌة ُتَحفُِّز اخَلياَل َعلى التَّْفكرِي يف الـُمْمِكِن(     

 الكلمة اليت وردت يف النّص السابق وتعين) االمتداد واالستمرار(: 

 عربة-د  اخليال-ج   سردّية-ب   ورةسري-أ

 بكلمة:االنفراد بالرأي من غري مشورة(  ( عّبر مسّو األمري احلسن عن معنى)2

 الوْهن-د  االستبداد-ج   التشويه-ب   الُفرقة-أ

 وحتدياته ندرك ما لدينا من مرياث حضارّي( على: روح العصر) يف حماولة استيعاب داللة املخطوط حتته( 3

 ما بقي من العصر-د وفيات العصر-ج  امتداد العصر-ب  ما ُيميِّز العصر-أ

 :هو (استيعاب)اجلذر اللغوّي لكلمة ( 4

 عيب -د  وعب -ج   عوب -ب   عاب -أ
 الـمتجّددة( بــــ: العربّية( عّبر مسّو األمري احلسن عن معنى) اخلوف املرضّي ( يف نّص) النهضة 5

 التطرُّف-د  وانالعد-ج   الرُّهاب-ب            اإلرهاب-أ

 لكلمة) مستقّلة ( الواردة يف النّص: اللغوّياجلذر  (6

 سقل-د  قلل-ج   قول-ب   قال-أ

 :َوُتَحدُِّد َمعالـَِمها ِبُصوَرٍة ُمْسَتِقلٍَّة(، هو َأْوَلِويَّاِتنااّليت َتْحِمُل )مفرد كلمة) أولوّيات( الواردة يف ( 7

 أّولّي-د  آلّي-ج   أولوّية-ب   آلّية-أ

 (، على: العربّيةَوُهَو َيْرنو َمْع َأْبناِئها ِإىل ُمْسَتَقَبٍل ُمْشِرٍق أُلمَِّتنا ) عبارة  تدّل (8

  الدعوة إىل االستقالل-ب      العربّيةالتطلع حنو الوحدة -أ

 الدعوة إىل حماربة األعداء-د   مبستقبل زاهر.العرب وحدة الرؤية عند الشريف احلسني و-ج

 لكلمة)االْسِتْبداِد(، هو:  اللغوّياجلذر ( 9

 بدد-د   بدي-ج   بدو-ب   بدى-أ 

 َثقافاٍت ُمَتباِيَنٍة (اإِلْسالِميَُّة يف َأْوِج اْزِدهاِرها َتتَِّسُع ِلديَّاناٍت َوَكذِلَك كاَنِت احَلضاَرُة ) (10

 (: العلوالكلمة اليت وردت يف النّص السابق وتعين) -

 احلضارة-د   متباينة-ج   أوج-ب   ازدهارها-أ
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 السُّنن(، هي:مفرد كلمة)( 11

 ُسَنة-د   َسنة-ج   نةِس -ب   ُسّنة -أ

 هو: ( الَعْقِل الَعَرِبيِّ الـُمْنَفِتِح َعلى اآلَخِر  تركيب)داللة ( 12

 ل  اآلخرتقّب-ب     الُبعد عن التعّصب -أ

 صحيح مجيع ما ذكر-د   االنفتاح على الثقافات الـُمتعّددة -ج

 اأَلْرِض(اىل َواْسَتْخَلَفُه يف ِلُحقوِق اإِلْنساِن اّلذي َكرََّمُه اهلُل َتع السَّاِفِراالْنِتهاِك )( 13

 :املخطوط حتتها يف النص، هو (السافر) كلمة معنى-

 العظيم-د  الواضحاملكشوف -ج   الكبري -ب  اخلطري -أ

 ( هو: َكْشِف الَوْجِه احَلقيقيِّ ِللتََّطرُِّف  داللة تركيب)( 14

 الدعوة إىل حماربة املتطرفني-ب  الدعوة لالبتعاد عن التطرف-أ

 إظهار حقيقة الّتطّرف الذي  يتسرت وراء رداء آخر ال ميثله-د  التطرفالوجه املقيت حلقيقة -ج

 (، هو: احمليقة( اجلذر اللغوي لكلمة) 15

 حمق -د   حقق-ج   حوق -ب   حيق -أ

 جَتلَِّت (، هو:لكلمة)  اللغوّياجلذر ( 16

 جلل-د   جلو-ج   جال -ب   جلي -أ

 (، هو:اْهِتماِمها َوِعناَيِتها ُجـــــــلَِّريَّ اإِلْنساِنيَّ َوَأْوَلِت الُبْعَد احَلضامعنى كلمة ) ُجــّل ( الواردة يف عبارة)( 17

 كبري-د   ُمعظم-ج   جزء-ب   ُكّل-أ

 ال َيْفَتِرقاِن(، هو:  ِصْنواِنمعنى كلمة) الصنوان( الواردة يف )َأنَّ اإِلْسالَم َوالتََّقدَُّم ( 18

 الـِمْثل والّنظري -د  حليفان-ج   متضاّدان-ب   شريكان-أ

 َوكاَن ِمْن َأْبناِء اأُلمَِّة التَّوَّاقنَي ِإىل احُلرِّيَِّة َوالتَّْغيرِي ُسَلْيماُن الُبْستاِنيُّ(، (، يف عبارة)التّواقمعنى كلمة)( 19

 هو:      

 القوّي -د  النازع إىل التغيري -ج   املتلهِّف-ب   املشتاق-أ

 طالًبا(، هي: 45كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) حضر االحتفال ( 20

 مخسٌة وأربعنَي-د  مخٌس وأربعوَن-ج  وأربعوَن مخسٌة-ب  مخسًة وأربعوَن-أ

 املصدر الصريح من الفعل) َتَناَقَش ( الوارد يف مجلة)َتَناَقَش الطالب يف حّل األسئلة(، هو: ( 21

 َتناُقش-د   ناِقشَت-ج   ِنقاش-ب   ُمناَقشة-أ
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 طالًبا(، هي:  112( كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) كرَّم الـُمديُر 22

   مئٌة واثنتا َعْشَرَة-ب     مئٌة واثنا َعَشَر-أ

 مئًة واثين َعْشَرَة-د     مئًة واثين َعَشَر-ج

 التهِدَئة مطلوبة عند الغضب(، هو:ريح)التهِدَئة( الوارد يف مجلة)( الفعل املاضي من املصدر الص23

 َتَهدَّى-د   َتَهدََّأ-ج   َهدََّأ-ب   َهَدَأ-أ 

 ديناًرا(، هي:  252كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) ادفع مبلَغ ( 24

 مئتان واثناِن ومخسوَن-ب    مئتني واثننِي ومخسنَي-أ

 مئتني واثنتنِي ومخسنَي-د    مئتني واثناِن ومخسون-ج

 شاعًرا(، هي:  52كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) شارك يف األمسية الشعرية ( 25

 اثننِي ومخسوَن-د  اثننِي ومخسنَي-ج  اثناِن ومخسوَن-ب  ومخسنَي اثناِن-أ

 (، هي:1921كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) ُولد أبي عاَم ( 26

 ألٍف وتسِعمئٍة وواحٍد وعشريَن-ب    ألٍف وتسِعمئٍة وواحٍد وعشروَن-أ

 ألٍف وتسِعمئٍة وواحٌد وعشريَن-د    ألٍف وتسِعمئٍة وواحًدا وعشريَن-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن مصدًرا صرحًيا لفعل رباعي 27

 ينبغي عدم التهاُون مع الـُمقصِّر-ب   جيب تنظيف األسنان بعد األكل-أ

 االنهزام ال يعين خسارة احلرب-د    وطِنحنمُد اهلل على استقرار ال-ج

  (، هي: 1946( كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) استقلت األردن سنة 28

 ألٍف وتسِعمئٍة وستٍة وأربعون -ب    ألٍف وتسِعمئٍة وستٍة وأربعنَي -أ

 ألٍف وتسِعمئٍة وستٍّ وأربعوَن -د    ألٍف وتسِعمئٍة وستٍّ وأربعنَي-ج

 روايًة(، هي:  38كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) كتَب الروائيُّ ( 29

 مثانَي وثالثنَي-ب      مثانًيا وثالثنَي-أ

 مثانًيا وثالثوَن-د      مثاٍن وثالثني-ج

 طالبًة(، هي:  58كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) جنح يف االمتحان ( 30

 مثاٍن ومخسوَن-د  مثاٍن ومخسنَي-ج  ومخسوَنمثانيٌة -ب  مثانٌي ومخسوَن-أ
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 اجلملة اليت تتضمن مصدًرا لفعل ثالثي، هي: (31

 إرضاء الناس غاية ال ُتدرك-ب    الرجوع عن اخلطأ فضيلة-أ

 اصفرار العشب يف فصل الصيف-د   جيب أْن يسود التآخي بني الناس-ج

 (، هي:1918كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) انتهت احلرب العاملية األوىل سنة  (32

 ألٍف وتسِعمئٍة ومثانيَة عشرَة-ب    ألٍف وتسِعمئٍة ومثانَي عشرَة-أ

 ألٍف وتسِعمئٍة ومثانيَة عشَر-د    ألٍف وتسِعمئٍة ومثانَي عشَر-ج

 يأتي، هي: امّماجلملة اليت تتضمن الكتابة الصحيحة للعدد ( 33

 قرأُت بضًعا وثالثنَي قصًة-ب   وصَل إىل األردن بضعٌة ومثاننَي سائًحا-أ

 جنُح بضعُة عشَر طالًبا يف االمتحان-د    ادفع مبلَغ بضٍع ومخسنَي ديناًرا-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن مصدًرا صرحًيا لفعل سداسي 34

 يقوم العدو الصهيوني باستالب األراضي -ب   االستناد إىل احلقائق العلمية ضرورّي-أ

 شهر استالم الراتب يف نهاية كّل-د  ينبغي االستفادة من التقدم التكنولوجي-ج

 هو: (،..........الضبط الصحيح لكلمة)نيِّف( يف مجلة) قرأُت عشريَن كتاًبا و( 35

 نيَِّف -د   نيًِّفا-ج   نيٍِّف -ب   نيٌِّف-أ

 االستعمار األوروبي للوطن العربي(، هي: 19الصحيحة باحلروف يف مجلة) شهَد القرُن ( كتابة العدد 36

 التاسِع َعَشَر-د  التاسُع َعَشَر-ج  التاسَع َعَشَر-ب  التاسُع َعَشُر-أ

 (، هي:2017كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) ُبنيت املدرسة عام ( 37

 عَة َعَشَرألفنِي وسب-ب     ألفنِي وسبعِة عشِر-أ

 ألفنِي وسبعَة َعْشَرَة-د     ألفنِي وسبَع َعَشَر-ج

 (، هي:53كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) قرأُت الكتاب ( 38

   الثالَث واخلمسون-ب     الثالُث واخلمسوَن-أ

 الثالِث واخلمسنَي-د     الثالَث واخلمسني-ج

 (، هي: 732وقعت معركة بالط الشهداء سنة ( كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة) 39

 سبِعمئٍة واثنتنِي وثالثوَن-ب     سبِعمئٍة واثننِي وثالثنَي-أ

 سبِعمئٍة واثنتنِي وثالثنَي-د     سبِعمئٍة واثناِن وثالثوَن-ج
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 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن الكتابة الصحيحة للعدد 40

  طالبًةنَيشارَك يف االحتفال اثنتاِن وسبع-ب  صفِّاِن وثالثنَي طالًبا يف الكاَن اثن-أ

 زرَع الفالح اثناِن وعشروَن شجرًة -د ِمئٌة واثناِن وأربعوَن مهندًساصمََّم املشروَع -ج

 يوم (، هي: 15شهر و 2سنة و 63( كتابة العدد الصحيحة باحلروف يف مجلة)عمُر أبي 41

 ثالٌث وستوَن سنًة وشهريِن ومخسَة َعشَر يوًما -ب اثالٌث وستوَن سنًة وشهراِن ومخسَة َعشَر يوًم-أ

 ثالثٌة وستوَن سنًة وشهراِن ومخسَة َعشَر يوًما -د ثالٌث وستوَن سنًة وشهراِن ومخَس َعشَر يوًما -ج

 ( اجلملة الصحيحة يف ما يأتي هي:42

 شارك يف السباق عشروَن طالبًة-ب   شارك يف السباق عشروَن طالبٌة-أ

 شارك يف السباق عشروَن طالباٌت-د  السباق عشروَن طالباٍتشارك يف  -ج

 كلمة ) نيِّف( على العدد: تدّل( 43

 من العشرين غلى التسعني-ب    من الثالثة إىل التسعة-أ

 من احلادي عشر إىل الثاني عشر-د    من الواحد إىل الثالثة-ج

 (:ُمحافظة12( بالكلمات يف مجلة) يف األردن 12( ُيكتب العدد)44

 اثنتا عشَر-د   اثنا عشرَة-ج  اثنتا عشرَة-ب   اثنا َعَشَر-أ

 ( اجلملة اليت ورد فيها العدد بصورة صحيحة:45

 اشرتيُت ستَّ عشرَة قصًة-ب     اشرتيُت سّتَة عشَر قصًة-أ

 اشرتيُت ستَّ عشَر قّصًة-د    اشرتيُت سّتَة عشرَة قّصًة-ج

 مقعًدا(: 14مجلة) يف القاعِة ( بالكلمات يف 14( ُيكتب العدد )46

 أربعَة عشرَة-د  أربَع عشرَة-ج   أربعَة عشَر-ب  أربَع عشَر-أ

 املصدر الصريح للفعل) اْنتفع (: (47

 َتْنفيع-د   اْنِتفاع-ج   َمْنَفَعة-ب   نْفع -أ

 يأتي، هي: مّمااجلملة الصحيحة  (48

 روايًةقرأُت ثالَث عشَر  -ب     قرأُت ثالثَة عشَر روايًة-أ

 قرأُت ثالثَة عشرَة روايًة -د     قرأُت ثالَث عشرَة روايًة-جـ

 ملصدر الصريح للفعل ) اْجَتَهَد(:( ا49

 ُمجاَهدة-د   إْجهاد-جـ   اْجِتهاد-ب   ِجهاد -أ
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 ( اجلملة الصحيحة يف ما يأتي، هي:50

 وأربعوَن باحًثا شارَك يف املؤمتِر بضٌع-ب   شارَك يف املؤمتِر بضعٌة وأربعوَن باحًثا-أ

 شارَك يف املؤمتِر بضعٌة وأربعنَي باحًثا-د   شارَك يف املؤمتِر بضًعا وأربعنَي باحًثا-جـ

 ( اجُلملة الصحيحة يف ما يأتي:51

 ُولَد أخي عام  ألٍف وتسعمئٍة واثننِي وسبعنَي-ب  ُولد أخي عاَم ألٍف وتسعمئٍة واثنتنِي وسبعنَي-أ

 ُولَد أخي عام  ألٍف وتسعمئٍة واثنتاِن وسبعنَي -د  سعمئٍة واثناِن وسبعنَيألٍف وت أخي عامُولَد  -جـ

 ( العربّية املنطقةتنتشر الكورونا يف ( الضبط الصحيح حلرف امليم يف الكلمة املخطوط حتتها يف ) 52

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

 

 العربي املتجددالوحدة الثامنة / الفكر /  إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 ب 5 ج 4 أ  3 ج 2 أ 1

 ب 10 د 9 ج 8 ب 7 ج 6

 أ 15 د 14 ج 13 د 12 أ 11

 ب 20 ج 19 د 18 ج 17 ج 16

 ب 25 أ 24 ب 23 ج 22 د 21

 د 30 أ 29 ج 28 أ 27 ب 26

 ج 35 ج 34 ب 33 أ 32 أ 31

 ج 40 د 39 ج 38 ب 37 ب 36

 ب 45 ب 44 ج 43 ب 42 أ 41

 أ 50 ب 49 ج 48 ج 47 ب 46

  ب 51

  ج 52
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 %3/ الوزن النسيب يف االمتحان الوحدة التاسعة / مفاتيح القلوب/ الكلمة احللوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤلف كتاب) مواليد األرق(، هو:( 1

 طه حسني-د   الرافعي-ج  حممد النقاش-ب  أمحد أمني-أ

 اسم الكتاب الذي ُأخذت منه مقالة) الكلمة احللوة(، هو:( 2

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

 لنص) الكلمة احللوة(، هو: األدبّيالنوع ( 3

 قصة قصرية-د   خاطرة-ج  مقالة اجتماعية-ب  مقالة أدبية-أ

 (، هو:َواالْنِتهاِر التَّْأنيِب( يف عبارة: )َوال ُنكاَفُأ ِإالَّ ب لكلمة) التأنيب اللغوّياجلذر ( 4

 أني-د   أنب-ج   تأب-ب   تأن-أ

 (، هو: االْنِتهاِرلكلمة) االْنِتهاِر ( يف عبارة: )َوال ُنكاَفُأ ِإالَّ بالتَّْأنيِب َو اللغوّي( اجلذر 5

 هرر-د   هار-ج   تهر-ب   نهر-أ

 معنى كلمة ) الوابل( الواردة يف عبارة) َوَيْظَهُر َأنَّ َرّبَة الَبْيِت كاَنْت َقْد َأْمَطَرْتها ِبِمْثِل هذا الواِبِل يف ( 6

 الصَّباِح الباِكِر(، هو:    

 املطر يف الصباح-د  الـمطر الشديد -ج املطر القليل-ب يف أول الشتاءاملطر -أ

 داللة عبارة) تقول وصوتها خيتنق بالبكاِء (، هي: ( 7

 شّدة الّضيق واحلزن-د   الضعف -ج ضيق التنفس-ب  شدة األمل-أ

 (، هي: فيلسوفتكّلمت اخلادمة األَمّية بلغة ( داللة عبارة) 8

   ثقافة اخلادمة الواسعة رغم أميتها-أ

  معرفة اخلادمة بالفلسفة رغم أميتها-ب

   هدوء الفتاة ورباطة جأشها-ج

 جتربتها جعلت تتكّلم كاحلكماء رغم ُأّمّيتها، داللة على قهرها وضعف احتماهلا -د

 ( داللة عبارة)نعمُل سحابة الّنهار وبعض الليل(، هي:9

  طول النهار والليل-ب   وجزء من الليل رلنهاجزء من ا-أ

 نعمل من الظهر وبعض الليل-د    العمُل َطواَل اليوِم-ج
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 (، هي:نسانّيةتفجََّر الربكان، ُبركاُن اإل داللة عبارة) (10

  عصبية اخلادمة-ب  اخلادمة مل تعد حتتمل هذه املعاملة، فثارت واضطربت-أ

  اخلادمةضعف -د       قّوة اخلادمة-ج

 ِإَلْيها(، هو:  َأْسماعناالضبط الصحيح حلرف العني يف كلمة) أمساعنا( الواردة يف عبارة)ما َأْحَوَج ( 11

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

 (، هو: َمْنَفَعٍة مادِّيٍَّة صْرَفٍة( الواردة يف عبارة)صرفة( الضبط الصحيح حلرف الصاد يف كلمة) 12

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

 َوَيْنُشُر اهَلناَء(، هو: الطَُّمْأنيَنَةلكلمة) الطَُّمْأنيَنَة ( يف عبارة: )أَلّنُه ُيشيُع  اللغوّياجلذر ( 13

 طمان-د   طنن-ج   طمأن-ب   طمن-أ

 الضبط الصحيح حلرف) الباء/عني الفعل( يف كلمة) يقبض(، هو: ( 14

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

 الـمقصود بقول الكاتب: ) وأنَّ الَقْلَبْيِن َحاّل َمحلَّ اجَلْيَبْيِن(، هو:( 15

  املال حّب-ب   تطغى على العالقة املادّية نسانّيةالعالقة اإل -أ 

 نسانّيةتقديم املال على العالقة اإل-د       ُكره املال-ج

 املعنى الذي ُتفيده مجل من مثل: ) عوَّض اهلُل عليَك( و) بارَك اهلُل فيَك(، هو: ( 16

 الدعاء-د  ةّباحمل-ج            الشفقة-ب التهكم والسخرية-أ

 (، هو: يعجز( يف كلمة) اجليمحلرف)  الصحيحالضبط ( 17

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

 (، هو:اإلحياِءلكلمة) اإلحياِء ( يف عبارة: )َفال ُبدَّ ِمْن َأْن َتْفَعَل يف َنْفِسَك ِفْعَل  اللغوّياجلذر ( 18

 أيح-د   َوَحَي-ج   َوَحى-ب   أحي-أ

     ، هو: الـمقصود بقول الكاتب: )مبزاولة احِلداَدة ُتصبح حّداًدا(( 19

  م الصنعة فإنه يتعلمهايتعل نَم-ب رسة فعل ما فإّنه يعتادهامَمإذا عوََّد املرء نفسه -أ

 ولة احلدادةيصبح حداًدا جيب عليه مزا ن يريد أْنَم-د   احلدادة مهنة سهلة التعلُّم-ج

 (، هو:اأُلْلَفِةلكلمة) اأُلْلَفِة ( يف عبارة: )َفِعباراُت التَّعاُطِف َتُشدُّ ِرباَط  اللغوّياجلذر ( 20

 فأل-د   لفف-ج   ولف-ب   ألف-أ
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 (، هو:ُبنياَن الصَّداقاِت. َتُرصَُّتُشدُّ ِرباَط اأُلْلَفِة َولكلمة)َتُرصُّ ( يف عبارة: ) اللغوّياجلذر ( 21

 رص-د  رّصرصص/ -ج   ورص-ب   ترص-أ

 ( يف كلمة)َيـــشـــدُّ(، هو:ضبط الصحيح حلرف) الشنيال( 22 

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

 ! (، هو:احلربإعراب كلمة) احلرب ( يف مجلة) ما أقسى ( 23

 فاعل-د  مضاف إليه-ج   مفعول به-ب   مبتدأ-أ

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن مصدًرا ميميًّا 24

 تقع املدرسة عند ملتقى الطرق-ب    النادي الثقايف ُملتقى الشباب-أ

 األردن ُملتقى احلضارات-د  ناقش ُملتقى زعماء العرب قضايا العرب-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة التعجبية 25

 ما أقسى الغربَة-ب      ما أغرُب األمساِء-أ

 ما أفضُل ليلى-د     ما أحسَن الرجُل -ج

 يأتي، هي:  مّمااجلملة اليت ال تتضمن مصدًرا ميمًيا ( 26

 لدنا العزيزيطيُب لنا الـُمقاُم يف ب-ب    ينبغي أن يكون َمسعانا للخري-أ

    جهنم ُمستَقرُّ الكافرين-د    أفصح عن َمطَلبَك جبرأة-ج

 يأتي هي: مّمامجلة التعجب القياسي ( 27

 هلل درُّه طالًبا جمتهًدا-ب     يا لَك من طالٍب جمتهٍد!-أ

   اهلل اهلل على نشاطك واجتهادك!-د     أمجْل بالفتاِة أخالًقا!-ج

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن مصدًرا ميميًّا ( 28

 التمسُّك مُبعتَقدك قوة لك-ب    اعمل على تنظيف جمرى املاء-أ

 البحُث معلوماته ُموثَّقة-د    حافظ على نظافة الـُمَصلَّى-ج

 ( واحدة من اجلمل اآلتية ُتمثِّل تعجًُّبا قياسيَّا:29

 اهلل!ما شاء -ب    اهلَل اهلَل على ذكائك!-أ

  !أْكِرْم بأبيَك-د     هلل َدرُّ أخيك!-ج

  

 



 

42 
 

 الوحدة التاسعة / مفاتيح القلوب/ الكلمة احللوة/  إجابات األسئلة

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 أ 5 ج 4 ب 3 د 2 ب 1

 أ 10 ج 9 د 8 د 7 ج 6

 أ 15 ب 14 ب 13 ج 12 ب 11

 أ 20 أ 19 ج 18 أ 17 د 16

 ب 25 ج 24 ب 23 ب 22 ح 21

  د 29 ب 28 ج 27 د 26
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 %4/ الوزن النسيب يف االمتحان رسالة من باب العامود/ القدس يف قلوب اهلامشينيالوحدة العاشرة / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورد يف الكتاب ملقّرر: مّمامن دواوين الشاعر حيدر حممود، ( 1

 الـمجمل-د  اخلمائل-ج  فيض اخلاطر-ب  من أقوال الشاهد األخري-أ

 يب القدس نادتك القباب( هو امللك:حّب( ( الـُمخاَطب يف قول الشاعر حيدر حممود ) يا 2

 عبد اهلل الثاني ابن احلسني  -ب     طالل بن عبد اهلل-أ

 عبد اهلل األول ابن احلسني-د      احلسني بن طالل  -ج 

 ( املقصود بــــ)اجلباه الُسمر( يف قول الشاعر حيدر حممود: ) واجلباه السُّمر أعراس ِفًدى(:3

 اجليش العربّي-د  ُمطربو األعراس-ج  الشعراء العرب-ب  العّمال املاهرون-أ

 يب القدس يا بريقها( هو:حّبلكلمة) بريق(  يف قول الشاعر حيدر حممود)يا  لغوّيال( اجلذر 4

 رّق-د   برق-ج   يرق-ب   َرقق-أ

 (، هو:  اسم الديوان الذي ُأخذت منه قصيدة) رسالة من باب العمود (5

  شجر الدفلى على النهر يغّني -ب     عباءات الفرح األخضر-أ

 األردن أرض العزم-د    من أقوال الشاهد األخري -ج

 واوين اآلتية للشاعر حيدر حممود، ما عدا:دمجيع ال( 6

 األردن أرض العزم-ب    شجر الدفلى على النهر يغّني-أ

 عباءات الفرح األخضر-د     من أقوال الشاهد األخري-ج

 َوَلَكْم ناَدْيَت( على:قول الشاعر: ) يدّل( 7

 التكثري-د   االستفهام-ج   النفي-ب   التقليل-أ

 : هو ( معنى كلمة) يباب (8

 ُمتعرِّجة-د   ضيِّقة-ج   واسعة-ب   خالية-أ

  (، هي:ُمْنِقٍذ ِإالََّك َفالسَّــاُح َيباُب  يَب الُقْدِس ما ِلْلُقـْدِس ِمــْنحّبيا العاطفة يف البيت اآلتي)( 9

 إنسانّية-د   قومّية-ج   وطنّية-ب   دينّية-أ

 يأتي، هو: مّما(  العربّيةغياب الوحدة  عن) البيت الذي يتحدث( 10

 َواْلـَمحاريُب َفَقْد طاَل الِغيــــــــاُب  يَب اْلُقْدِس ناَدْتَك الِقــــــــــــباُبحّبيا -أ

 ــــاُبــــَفاجِلباُه السُّْمُر ِلْلَجنَِّة بـــــــــ  ِإْن َيُكْن باُب الُبطــــــــــــوالِت َدًما-ب
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 ُمْنِقٍذ ِإالََّك َفالسَّــــــــــــــــــاُح َيباُب  الُقْدِس ما ِلْلُقـْدِس ِمــــــــــْنيَب حّبيا -ج

 ما َلها يف َنَظِر الغازي ِحســــــاُب  الـَمالينُي اّليت ِمْلُء اْلـَمـــــــــــــــــــــــدى-د

 يأتي، هو: مّماتضحيات اجليش العربي يف القدس ( ( البيت الذي يتحدث عن) 11

 َواْلـَمحاريُب َفَقْد طاَل الِغيــــــــاُب  ـــباُبــــيَب اْلُقْدِس ناَدْتَك الِقـــــــــحّبيا -أ

 ـاُبــــَفاجِلباُه السُّْمُر ِلْلَجنَِّة بــــــــــــ  ِإْن َيُكْن باُب الُبطــــــــــــــــــوالِت َدًما-ب

 ُمْنِقٍذ ِإالََّك َفالسَّــــــــــــــــــاُح َيباُب  ِمــــــــــْن يَب الُقْدِس ما ِلْلُقـْدِسحّبيا -ج

 ما َلها يف َنَظِر الغازي ِحســــــاُب  الـَمالينُي اّليت ِمْلُء اْلـَمـــــــــــــــــــــــدى-د

 ُيطاِوْعَك الرِّكاُب(، هو:َأْسِرِج اْلـُمْهَر  الفارس يف قول الشاعر)َوُهُم اأَلْهـــُل َفيا فاِرَســــُهْم( 12

    امللك عبد اهلل األول-ب     الشريف احلسني بن علي-أ

 بن احلسنياك عبد اهلل الثاني لامل-د     امللك احلسني بن طالل-ج

 َأْسِرِج اْلـُمْهَر ُيطاِوْعَك الرِّكاُب(، هم: ( األهل يف قول الشاعر))َوُهُم اأَلْهـــُل َفيا فاِرَســــُهْم13

    أهل القدس-ب      هل فلسطنيأ-أ

 أهل األردن وفلسطني-د      أهل األردن -ج

  َيْفَتدي اأَلْقصى َوَأْمواٌج ِغضــاُب(، هي:  داللة)حبر هائج( يف )َوَيِسْر َخْلَفَك َبْحــٌر هاِئــــٌج( 14

    العرب الشجعان-ب      العرب األقوياء-أ

 مجع كبري ثائر -د       أشراف العرب-ج

 اْلـَمــــــْجِد ِإهاُب( َسنا َوَعَلْيها ِمْن  َواْلِجباُه السُّْمُر َأْعراُس ِفـــــــــًدىمعنى كلمة)سنا(يف )( 15

    غبار املعركة-ب       الدخان-أ

 عالمات اإلميان-د      الضُّوء الّساطع-ج

  َوِبِهْم َتْزهو الرَّوابي َوالشِّعــاُب(، هو  يف)َوُهُم اأَلْبطاُل َواأَلْقـــصى َلُهْممفرد كلمة )الروابي(  (16

 الّرباوة-د   الرُّبى-ج   الربوة-ب   الرَّاِبَية -أ

  :َكْم َعلى السَّاحاِت ِمــــْن َأْنفاِسِهْم    َوْرَدٌة فاَحْت َوَكْم جاَد َسحــاُب(داللة عبارة ) وردة فاحت( يف)( 17

 الشهيد-د   الكرامة-ج   الشجاع-ب   املقاتل-أ

  َوِبِهْم َتْزهو الرَّوابي َوالشِّعـاُب(، هي: َوُهُم اأَلْبطاُل َواأَلْقـــصى َلُهْمنوع العاطفة اليت برزت يف)( 18

 إنسانّية-د   وطنّية-ج   قومّية-ب   دينّية-أ
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 ( املناسبة اليت قيلت فيها قصيدة) رسالة من باب العامود( للشاعر حيدر حممود، هي:19

    معركة الكرامة-ب        م1970ذكرى اإلسراء واملعراج عام -أ

  استقالل اململكة األردنية اهلامشية-د      تعريب اجليش-ج

 :داللة داللة الِقباب واحملاريب كما وردت يف القصيدة، هي( 20

 إنسانّية-د   دينّية-ج   قومّية-ب   وطنّية -أ

 َزْنِدَك اْلَوْشُم َوِلْلَكفِّ اخِلضاُب(، هو:     َعْيَنْيـــــــــَك َويفِإنَّــها ُقــــرَُّة ب يف)املخاَط( 21

    امللك عبد اهلل األول-ب     الشريف احلسني بن علي-أ

  بن احلسنياامللك عبد اهلل الثاني -د     امللك احلسني بن طالل-ج

  ، هي: (ُقــرَُّة َعْيَنْيـــَكداللة عبارة )( 22

    مبعث سرورك ورضاك-ب       وبتكّبحم-أ

 شجاعتها وقوتها-د      ُحسنها ومجاهلا-ج

 (، هي:   َوِلْلَكفِّ اخِلضاُب ( داللة عبارة )23

    خمضب برتاب فلسطني-ب   ثبات العالقة بني جاللته والقدس-أ

 امللك احلسني-املغفور له –قوة جاللة  -د  امللك احلسني-املغفور له –شجاعة جاللة -ج

  (، هم: َشبــاُب-َبْعُد -َقَطعوُه َواْلَهَوى ــِد اّلذياُء َعلى اْلَعْهحّبَواأَلاء يف قول الشاعر) حّباأل( 24

    أهل األردن-ب      أهل فلسطني-أ

 أهل األردن وفلسطني-د      أهل القدس-ج

 َوِكـــتاُب(، هو:راَيٌة َواْسُمَك َسْيٌف   َرْسُمَك الغالي َعلى َأْهداِبـــِهْماملخاطب يف)( 25

    امللك احلسني بن طالل-ب     الشريف احلسني بن علي-أ

  بن احلسنياامللك عبد اهلل الثاني -د     امللك عبد اهلل األول-ج

 (، هي:َواْسُمَك َسْيٌف َوِكــتاُبراَيٌة  َرْسُمَك الغالي َعلى َأْهداِبـــِهْميف)  ( داللة العبارة املخطوط حتتها26

    القوة واحلضارة-ب      والعلمالقوة -أ

 القوة واحلنكة-د   كنولوجيتالقوة والتقدم العلمي وال-ج

 داللة: ) َأْسِرِج اْلـُمْهَر (، هي:( 27

  الفروسّية والقيادة-ب      والشجاعةلقوة ا-أ

 قتال األعداءإرادة -د     مهارة ركوب اخليل-ج



 

46 
 

 (، هي: داللة: ) ُيطاِوْعَك الرِّكاُب( 28

  الفروسّية والقيادة-ب     القوة والشجاعة-أ

 تأييد أهل القدس جلاللته وسريهم معه للدفاع عنها -د    مهارة ركوب اخليل-ج

  (، هي: َأْسِرِج اْلـُمْهَر ُيطاِوْعَك الرِّكاُب َوُهُم اأَلْهــــُل َفيا فاِرَســـُهْمنوع العاطفة اليت برزت يف) (29

  إنسانّية-د   وطنّية-ج   قومّية-ب   دينّية-أ

  (، هي:َواْلِجباُه السُّْمُر َأْعراُس ِفــًدى     َوَعَلْيها ِمْن َسنا اْلـَمــــــْجِد ِإهاُبنوع العاطفة اليت برزت يف)( 30

  إنسانّية-د   وطنّية-ج   قومّية-ب   دينّية-أ

  َفاجِلباُه السُّْمُر ِلْلَجنَِّة بــاُب(، هي:  ِإْن َيُكْن باُب الُبطــوالِت َدًما  نوع العاطفة اليت برزت يف)( 31

 قومّية-د   دينّية-ج   إنسانّية-ب   وطنّية-أ

  الـَمالينُي اّليت ِمْلُء اْلـَمـــدى    ما َلها يف َنَظِر الغازي ِحســـــاُب(، هي:( نوع العاطفة اليت برزت يف)( 32

 دينّية-د   إنسانّية-ج   وطنّية-ب   قومّية-أ

 َوْحَدها صاِبَرٌة َواأَلْهُل غابـــوا(: داللة بعث الّشاعر احلياَة يف القدس يف )َغْيَر َأنَّ الُقْدَس يف ِمْحَنــِتها ( 33

  توالي األحداث عليها وكثرتها-ب      قوتها-أ

 ، وثباتها على أرضهاعلى استمرار صمودها تأكيد-د    الشاعر الشديد هلا حّب-ج

  َغْيَر َأنَّ الُقْدَس يف ِمْحَنــِتها    َوْحَدها صاِبَرٌة َواأَلْهُل غابــوا(، هي:نوع العاطفة اليت برزت يف) (34

  دينّية-د   إنسانّية-ج   وطنّية-ب   قومّية-أ

 حــاُب(، هو:َسْوَف َتْلقانا َوَنْلقاها الرِّ    يَب اْلُقـــْدِس يا َبْيَرَقهاحّبيا الرِّحاب ( يف )معنى كلمة)( 35

 العناق-د  األرض الواسعة -ج   الرتحيب-ب   الشوق-أ

 يَب اْلُقْدِس(، هو: حّبداللة التكرار يف قول الشاعر: )يا ( 36

 بالقدس امللك احلسنية اليت تربط ّبداللة على تأكيد عالقة احمل-ب  ة امللك احلسني هلاّبحم-أ

    للملك احلسنية أهل القدس ّبحم-د  الشاعر الشديد هلا حّب-ج

  َسْوَف َتْلقانا َوَنْلقاها الرِّحـــــــاُب(، هي:نوع العاطفة اليت برزت يف)( 37

 دينّية-د   إنسانّية-ج   وطنّية-ب   قومّية-أ

  َوَغًدا ِلْلَمْسِجِد اأَلْقصى َمـــــــآُب(، هو: املآب ( يف )معنى كلمة) ( 38

 التحرير-د  مستقبل مشرق-ج   املرِجع -ب   ةّبحم-أ
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  (، هي:َوَغًدا ِلْلَمْسِجِد اأَلْقصى َمـــــــآُبنوع العاطفة اليت برزت يف)( 39

 دينّية-د   إنسانّية-ج   وطنّية-ب   قومّية-أ

  َوغًدا َشْمُل احِلـــــــــمى ُمْجَتِمٌع(، هي:( نوع العاطفة اليت برزت يف)40

 دينّية-د   إنسانّية-ج   وطنّية-ب   قومّية-أ

 (، هو:اعتلىسبب كتابة األلف على صورتها يف الفعل) ( 41

  ألنه فعل زائد عن ثالثة حروف واأللف غري مسبوقة بياء-أ

 األلف منقلبة عن ياءوثالثي،  ألنه فعل-ب

 منقلبة عن واوألنه فعل زائد عن ثالثة حروف واأللف -ج

 األلف منقلبة عن ياءو زائد عن ثالثة حروفألنه فعل -د

 حتته خّط يف ما يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن الكلمة الصحيحة إمالئيًّا ( 42

 اجلندي أوامَر قائده عصا-ب     املديُر االحتفاَل رعا-أ

 الولُد أباه بقصيدة رائعة رثى-د    الالعب على خصمه قسى-ج

 (، هو:؟الضبط الصحيح آلخر كلمة) معلمة ( الواردة يف مجلة) َكْم معلمة يف الصف( 43

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

 اجلملة اليت تتضمن )كم اخلربية(، هي: (44

 كم عانى اإلنسان حتى وصل إىل القمة -ب   كم يبلغ عدد سكان األردن-أ

 كم بائًسا صادفت يف حياتك-د   كم شجرًة زرعت هذا العام-ج

 ي، هي:( الكلمة الصحيحة إمالئيًّا يف ما يأت45

 جنى -ب      شكى -أ

 رضا -د      ربى -ج

 الكلمة اليت شّذت عن قاعدة كتابة األلف املقصورة مّما يأتي هي:( 46

 أداٌة للضرب االعص -ب   الوطُن بأبنائه الـُمخلصنَي حييا -أ

 خرٌي من اليِد السُّفلى االُعلياليد  -د    نيبٌّ من أنبياء اهلل ىحيي -ج
 املنقلبة عن) ياء ( يف الكلمات املخطوط حتتها مما يأتي، هي يف مجلة:( األلف 47

 فرعوُن على قومه عال-ب   الرحى آلة لطحن احلبوب -أ

 العاقل على اجلاهل مسا -د  العدّو على املسجد األقصى عدا -ج
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 الكلمة اليت ُكتبت كتابة إمالئّية صحيحة يف ما حتته خّط وردت يف مجلة:( 48

 املؤمُن بأخالقه  مسى-ب    الفارس احلصاَن امتطا-أ

 الشاعُر صديَقُه رثى-د   العصىالتّفِت األغصاُن حوَل -ج

 ( اجلملة اليت وردت فيها )كم( االستفهامية:49

 كم أشخاٍص أبدعوا يف جمتمعنا-ب   كم من ساعاٍت ضيِّعناها َهدًرا-أ

  الصّفكم طفاًل ُمبدًعا يف-د   كم شابٍّ قاَد اآلخرين بعلمه-ج

 يأتي: مّمااجلملة اليت ُكتبت فيها الكلمة اليت حتتها خّط كتابة صحيحة ( 50

 الالعُب بسرعٍة يف السباق َعدى-ب    الشكواال ُتكثْر من -أ

 لتفّوقه اهلدايانال الطالُب  -د    الطفُل من الغرق جنى-ج

 يأتي: مّما( اجلملة الصحيحة 51

 طالٍب يف الصّف؟كم -ب    ؟ كم طالًبا يف الصّف-أ

 كم طالٍب يف الصّف؟-ج    كم طالًبا يف الصفِّ.-ج

 حتته خّط: مّما( الكلمة اليت ُكتبت كتابة صحيحة 52

 الرجُل بأخالقه مسا-ب     املؤمن رّبه دعى-أ

 الطفُل من الَغَرِق جنى-د    املهندُس عمارة بنا-جـ

 يف مجلة: ( الكلمة اليت كتبت كتابة صحيحة يف ما حتته خط وردت53

 الزرُع يف احلديقة منى-ب    اجلوُّ ُممطًرا غدى-أ

 الصّياُد الشبكة يف البحر رما-د   الـُمتصدِّق األجر من اهلل رجا-جـ

 الكتابة الصحيحة للكلمة املخطوط حتتها يف ما يأتي جاءت يف مجلة:( 54

 الذئُب من بعيٍد َعوا-ب    الصياُد اللحَم َشوى-أ

 الوطُن بقيادته َسمى-د    املطُر األرَض َروا-جـ

 مجيع البدائل اآلتية من صفات األسلوب، ما عدا: ( 55

 القوة-د  اجلمال-ج   إيراد احلجج والرباهني-ب  الوضوح  -أ

 ( الضبط الصحيح آلخر كلمة) ضرير( يف مجلة) َكْم ضرير أبدله اهلل ببصره بصريًة(:56

 ضريَر-د  ضريٍر-جـ    ضريًرا-ب  ضريٌر-أ
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 (، هي:: )كم رواية قرأُت واستفدُت منها( الضبط الصحيح لكلمة) رواية ( الواردة  يف مجلة57

 كسرة-د  تنوين كسر -ج   تنوين فتح-ب  فتحة-أ

 

 الوحدة العاشرة / القدس يف قلوب اهلامشيني/ رسالة من باب العامود إجابات األسئلة/

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 أ 5 ج 4 د 3 ج 2 ج 1

 د 10 ب 9 أ 8 د 7 ب 6

 ج 15 د 14 ب 13 ج 12 ب 11

 ج 20 أ 19 ج 18 د 17 أ 16

 ب 25 ج 24 أ 23 ب 22 ج 21

 ب 30 ج 29 د 28 ب 27 د 26

 ج 35 أ 34 د 33 أ 32 د 31

 أ 40 د 39 ب 38 د 37 ب 36

 د 45 ب 44 ج 43 د 42 أ 41

 د 50 د 49 د 48 أ 47 ج 46

 ب 55 أ 54 ج 53 ب 52 أ 51

  ج 57 ج 56
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 %4/ الوزن النسيب يف االمتحان رسم قلب/ قلب نبتة الوحدة احلادية عشرة / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجملموعة القصصية اليت ُأخذت منها قصة )رسم القلب ( للكاتب مجال ناجي:( 1

 عندما تشيخ الذئاب  -ب    خملفات الزوابع األخرية   -أ

 ما جرى يوم اخلميس-د     رجل خالي الذهن-ج

 : ، ما عداكتبها مجال ناجياآلتية مجيع الروايات ( 2

 زينب -ب     الطريق إىل بلحارث-أ

 خملفات الزوابع األخرية-د     عندما تشيخ الذئاب-ج

 ( مجيع اجملموعات القصصية اآلتية كتبها مجال ناجي، ما عدا: 3

  رجل بال تفاصيل-ب     رجل خالي الذهن-أ

 ما جرى يوم اخلميس-د      رياح الليل-ج

             استوحى القاّص عنوان قصته من: ( 4

    بنهاية القصة ّباليت أهداها إليه صديقه، ألنها أشعرته باحلسلوك النبتة -أ

 شكل النبتة اليت أهداها إليه صديقه، ألنها تشبه رسم القلب-ب

      ها الشمس واهلواءّبسلوك النبتة حل-ج

 ّبشكل النبتة الذي يوحي باالرتياح واحل-د

            : بــــ اتَّسمْت نظرة القاّص األّولّية إىل النبتة( 5

  الكره-ب      اإلعجاب-أ

 جمّرد واحدة من موجودات الغرفة-د       ّباحل-ج

  ُتَحْمِلُق (، هو: معنى كلمة)( 6

 تنظر بدهشة-د  تنظر بكره-ج    تنظر بإعجاب-ب  تنظر بشّدة -أ

 (، هي:الـُمتقشِّرةسقف الغرفة القامت، أو يف اجلدران املصفّرة داللة العبارة املخطوط حتتها) ُتَحْمِلُق يف ( 7

 سوء األوضاع املادّية للقاّص-ب    ضجر القاّص من النبتة-أ

 كره القاص للحياة-د    قلق القاّص وحريته-ج
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 يف جبهيت ويف َخدِّي(، هي: األخاديد املتقاطعةالعبارة املخطوط حتتها) ( داللة8

 سوء األوضاع املادّية للقاّص-ب     التقّدم يف السّن -أ

 كره القاص للحياة-د    القاّص وحريتهقلق -ج

  ثيل ( هي مشاعر:املشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )ما الذي جيذبين إىل جمرد نبتة ُمَسمَّرة مثل الّتما( 9

 اخلوف من النبتة-ب     الكره للنبتة -أ

 الدَّهشة واالستغراب -د     القلق واحلرية -ج

              هي:  َشَفيتَّ أماَم أكثر األموِر طرافًةأرخي داللة العبارة: أنا ال أكاد ( 10

 األمل-ب      احلزن -أ

 الكربياء والشموخ-د    العبوس والتجّهم -ج

  مشاعر: هي ،  املشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )فكيف ميكنين االبتسام جملرد نبتة بليدة؟ (( 11

 اخلوف من النبتة-ب    الدَّهشة واالستغراب-أ

 الكره للنبتة-د     القلق واحلرية -ج

 حاول القاّص أن يتخّلص من النبتة، السبب الذي دفعه إىل الرتاجع، هو:( 12

 النبتة ّبحي صار-ب    الشفقة على النبتة-أ

 صديقه حسين أوصاه بأاّل ينقلها من مكانها-د    عدم وجود مكان ينقلها إليه-ج

 َحياتي(، هو: َيْدَهُم ) َفِهَي َعلى َأيَِّة حاٍل كاِئٌن م ( يف َه( معنى) يْد13

 جيرح -د   يقتل -ج   ُيفاجئ-ب   يهدم -أ

 (، هو: َتْشَرِئبُّ( يف )يف ِتْلَك اللَّْحَظِة َرَأْيُتها  ْشَرِئبُّمعنى) َت (14

 تنمو -د    تذبل-ج  تشرب املاء-ب  متدُّ عنقها لتنظر-أ

  : مشاعرهي ، (اْبِتساَمٍة َغْيِر َمْفهوَمٍة ُفوِجْئُت ِبَشَفَتيَّ َتْفَترَّاِن َعِنعبارة: )املشاعر اليت ظهرت يف  (15

 النبتة علىاخلوف -ب    الدَّهشة واالستغراب-أ

 اجلنون-د       الفرح-ج

  مشاعر: هي (، اجعت، وتنهدُت( املشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )قلّبت الفكرة  يف رأسي، تر16

 الرتدُّد -ب    واالستغرابالدَّهشة -أ

 اجلنون-د      الفرح -ج

 



 

52 
 

  مشاعر: هي (، أعماقي فرًحا ُطفوليًّا املشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )ولقد أيقظ ذلك الّصوت يف( 17

 الرتدُّد -ب    الدَّهشة واالستغراب-أ

 اجلنون-د      الفرح -ج

 الصفة اليت تستخدم للون ) األمحر(، هي: ( 18

 احلالك-د   الصايف-ج   القاني -ب   الفاقع-أ

 ( الصفة اليت تستخدم للون ) األزرق (، هي: ( 19

 الصايف -د   احلالك-ج   القاني-ب   الفاقع-أ

 الصفة اليت تستخدم للون ) األسود (، هي: ( 20

 الفاقع -د   احلالك-ج   القاني-ب   الصايف-أ

 (، هي: األصفرالصفة اليت تستخدم للون ) ( 21

 الناصع -د   احلالك-ج   القاني-ب   الفاقع -أ

 الصفة اليت تستخدم للون ) األبيض(، هي: ( 22

 الصايف-د   احلالك-ج   الناصع-ب   الفاقع -أ

              هي: ،( مألى بالصَُّوراملساحة املتبقّية من اجلدار  املخطوط حتتها يف مجلة) داللة العبارة( 23

 اجلمال حّب-ب       الفرح -أ

 عدم الرتتيب والقذارة-د    ذكريات القاص الكثرية -ج

 ، هو:(ِلماذا ال َتْسَتجيُب ِلَرْغَبيت؟ املعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف )( 24

 التحسُّر-د   النفي-ج   التقرير-ب   التعجًُّب-أ

  مشاعر: هي (، يف غفلة من الّناسًما ودهمين شعور من ارتكب ُجْراملشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )( 25

 احلزن-د   الندم-ج   األمل-ب الدَّهشة واالستغراب-أ

 املشاعر اليت ظهرت يف عبارة: )حاولت إنقاذها. كانت أشبه بعزيز يريد االنسحاب من حياتي(، ( 26

   مشاعر: هي       

 الندم-د   احلزن-ج   األمل-ب الدَّهشة واالستغراب-أ

              داللة العبارة: ) حني سقط العنكبوت يف سكون تلك الليلة من أيَّار ( ،هي:  (27

  موت القاّص-د   الندم -ج  موت النبتة -ب   احلزن -أ
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 اّص لفظة)عنكبوت( يف نهاية القصة إىل: استخدام الق يوحي (28

 الندم-د   التشبُّث باحلياة -ج  املوت -ب   احلزن -أ

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن متييًزا ُمحّواًل ( 29

 هلل درَُّك ُمجتهًدا!-ب     أخوك أكرُب منك سنًّا-أ

 !ساَء العدو الصهيوني أخالًقا-د     نعَم الطالُب أخالًقا.-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن متييَز ذات 30

 أخالًقاَحُسَن الطالُب -ب     يف الصف عشروَن طالًبا-أ

 لن تبُلَغ اجلباَل طواًل-د     امتأل الكأُس ماًء-ج

 يأتي، هي: مّمااجلملة اليت تتضمن متييز نسبة ( 31

 ُبنيْت مخسوَن مدرسًة هذا العاَم-ب     َأْلَبُس قميًصا ُقطًنا-أ

 عندي ِرطٌل طحيًنا-د    اعتنيُت باحلديقِة أشجاًرا-ج

 ، هو عالقة: َوَفجَّْرَنا اْلَأْرَض ُعُيوًنا: ( التمييز الـُمحوَّل يف قوله تعاىل32

  الفعل بالفاعل-ب      الـمبتدأ باخلرب-أ

 الفعل بالتمييز-د      الفعل باملفعول به-ج

 ( ُتَعدُّ كلمة) ُصوًفا ( يف العبارة ) لبست املرأُة ثوًبا صوًفا (: 33

 متييًزا منصوًبا-ب     منادى مناًدى ُمعرًبا-أ

 مفعواًل به منصوًبا-د      بدَل تفصيل-ج

 يأتي: مّما( اجلملة اليت ورد فيها متييز نسبة 34

 لبسُت ثوًبا ُقطًنا-ب     يف الصّف ثالثوَن طالًبا-أ

 أصبَح األمُر أكثُر وضوًحا-د     بعُت ِرطاًل طحيًنا-ج

 يأتي: مّما( اجلملة اليت احتوت على متييز نسبة 35

 سُت خامًتا فضًَّةلب-ب      اشتدَّ اجلوُّ برودًة-أ

 تقدَّم لالمتحان عشروَن طالًبا-د     اشرتيُت ِرطاًل متًرا-جـ
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 الوحدة احلادية عشرة / قلب نبتة / رسم قلب إجابات األسئلة /

 اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال اإلجابة السؤال

 د 5 ب 4 ج 3 ب 2 د 1

 ج 10 د 9 أ 8 ب 7 أ 6

 ج 15 أ 14 ب 13 د 12 أ 11

 ج 20 د 19 ب 18 ج 17 ب 16

 ج 25 أ 24 ج 23 ب 22 أ 21

 أ 30 أ 29 ج 28 ب 27 د 26

 أ 35 د 34 ب 33 ج 32 ج 31
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 %4/ الوزن النسيب يف االمتحان يف ماضيها وحاضرها العربّية/  لغة البيانالوحدة الثانية عشرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِإىل َدخيـــــٍل ِمَن اأَلْلفاِظ ُمْغَتِرِب  ( َأَنْتُرُك الَعَرِبيَّ السَّْمَح َمْنِطُقــــــُه 1

 الغرض البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف البيت السابق:

 االلتماس-د   االستبعاد -ج   اإلنكار-ب   التمّني-أ

 ِبِمْثِلـــِه يف َمدى اأَلْدهـــاِر َواحِلَقِب  َجرى َقلـَـــٌم( ُهنا َتُخطُّون َمْجًدا ما 2

 جذر) ختّطون ( يف البيت السابق:   

 خيط-د   خطي-ج   خطو-ب   خطط-أ

 ( البيت الذي ُيقارب يف معناه عبارة) فالن ال ُيميِّز بني الغّث والسمني(:3

 ـــــِبـــتَّ َتْنُفُخ َبْيَن الـَهمِّ َوالَوَصـــــــَفِب  َأطاَر َنْوَمَك َأْحـــــداٌث َوَجْمــــَت َلها -أ

 ناٍء َوَأْمثـــــــــــــــــاُلُه ِمّنا َعــلى َكَثِب  َنطرُي ِللَّْفِظ َنْسَتْجديِه ِمْن َبَلــــــــــٍد -ب

 َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِبَمْن ال ُيَفــــــــــــرُِّق   َأْزرى ِبِبْنِت ُقَرْيٍش ُثمَّ حـــــــــاَرَبــــها -ج

 ِلـَمْن  ُيَميِّــــــــــــُز َبْيَن الدُّرِّ َوالسُُّخِب  َويف الـَمعاِجِم َكْنٌز ال َنفــــــــــاَد َلُه -د

 ( اسم الكتاب الذي ترمجه علي اجلارم عن اإلجنليزّية: 4

  هامش الطريق-ب      من أقوال الشاهد األخري-أ

 قصة العرب يف إسبانيا-د       نداء الغد اآلتي-ج

 (، هو:   الغرض البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف )ماذا َطــحا ِبَك يا َصنَّــاَجَة اأَلَدِب( 5

 التعجُّب -د   االلتماس-ج   التمين-ب   اإلنكار-أ

 املوصوف يف قول الشاعر) َوْسنى ِبَأْخِبَيِة الصَّْحراِء ( هو: ( 6

 الشمس-د العربّيةمعاجم اللغة -ج  العربّيةاللغة -ب  العربّيةالفتاة -أ

 ( احملسن البديعي بني الكلمتني)َوْسنى/ ُيوِقـــظــــــها(، هو: 7

 الطباق -د   املقابلة-ج   السجع-ب   اجلناس-أ

 ، هو:يف قول الشاعر)َأْزهى ِمَن اأَلَمِل الَبسَّاِم َمْوِقُعــــــــها ( َبسَّاِم (داللة قول الشاعر)اأَلَمِل ال( 8

 أثرها اجلميل يف النفوس-ب     الفرح-أ

 لغة اجلمال العربّيةاللغة -د  املشرق العربّيةمستقبل اللغة -ج
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  :(، هوالُقضِب)َفَأْسَكَتْت َصَخَب اأَلْرماِح َوالضبط الصحيح حلرف )الّضاد( يف كلمة) الُقضب( يف( 9

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

      من املؤلفات اليت شارك علي اجلارم يف تأليفها: ( 10

 رجل خالي الذهن-د النحو الواضح-ج   األيام-ب           اجلديد-أ

 ، ما عدا:العربّيةى الشاعر بها عن الكنايات اآلتية كّن( 11

 ابنة العرب-د  الصحراء ابنة-ج  قريشبنت -ب  اليعربية-أ

 َأطاَر َنْوَمَك َأْحـــــداٌث َوَجْمــــَت َلها(، هو: ب يف قول الشاعر)( املَخاَط12

 العربّيةَمنء هجَر -د  الشاعر نفسه-ج العربّيةالغيور على -ب  العربي-أ

 ( يف: )َأطاَر َنْوَمَك َأْحـــــداٌث َوَجْمــــَت َلها(، هو: وَجَم معنى)( 13

 أصابه الفرح-د  أصابه الغضب-ج  أصابته الدهشة-ب  سكت حزنًّا -أ

 (، هو: الَوَصــــِبَفِبتَّ َتْنُفُخ َبْيَن الـَهمِّ َو ( يف: )الَوَصب  معنى)( 14

 الغضب-د   احلزن-ج  أو الّتَعب املرض -ب   اهلّم-أ

 ، هو: و)احُلْزِن / الّطَرب()َشْجًوا /  َشْدًوا ( احملسن البديعي بني الكلمات اآلتية:  ( 15

 املقابلة-د   الطباق-ج   السجع-ب   اجلناس-أ

 (:الضَّــرِبْلفاِظها َأْحلى ِمَن َوَجْرُس َأ: )املخطوط حتتها يفكلمةاليف  (( الضبط الصحيح حلرف )الراء16

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

 (، هو: َوْسنى /  يوقظها):  تنياآلتي نياحملسن البديعي بني الكلمت( 17

 املقابلة-د   اجلناس- ج   السجع-ب   الطباق -أ

 (، هو:اأَلْرماِح َوالُقُضــــــِب َصَخَبَفَأْسَكَتْت ( يف: ) الصََّخبمعنى)( 18

 صوت الرماح-د اختالط األصوات -ج  الصوت املزعج -ب  الصوت الشديد-أ

 األصائل (، هو: مفرد كلمة) ( 19

 أصال-د   أصالة-ج    أْصل-ب   أصيل-أ

 ٍل َغْيِر ُمْضَطـِرِب(، هو:حّبِمَن الَبياِن َو فاَزْت ِبُرْكٍن َشديٍد َغْيِر ُمْنَصــِدع  داللة ما حتته خّط يف: ) ( 20

 وقّوتها العربّيةبالغة اللغة -ب     انتشارها-أ

 مجاهلا-د     عظمتها-ج
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 )ناٍء، ُمقرِتب(، هو:بني الكلمتني اآلتيتني:   احملسن البديعّي( 21

  الطباق -د   السجع-ج    اجلناس-ب   املقابلة-أ

 مفرد كلمة) الَغَرب( يف)َمْن ال ُيَفــرُِّق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب (، هو:( 22

  َغِرَبة -د   َغَرَبة-ج    ُغْرَبة-ب   َغْربة-أ

  : هو (ِإىل َدخيــٍل ِمَن اأَلْلفاِظ ُمْغَتِرِب الستفهام يف)َأَنْتُرُك الَعَرِبيَّ السَّْمَح َمْنِطُقـُه لالغرض البالغّي ( 23

  التعجُّب -د   االلتماس-ج   التمين-ب   اإلنكار-أ

 َلْم َتْنُظِر الشَّْمُس ِمْنها َعْيـــَن ُمْرَتِقِب(، هو:  َوَلْفَظٍة ُسِجَنْت يف َجْوِف ُمْظِلَمــــٍةداللة ما حتته خّط يف: ) (24

 هلهاأمن قبل  العربّيةاربة اللغة حم-ب   موت مفردات اللغة بسبب هجرها-أ

 ترك األلفاظ الفصيحة وإهماهلا -د   من قبل أعدائها العربّيةحماربة اللغة  -ج

 لــــــ: ُيضرُب  القارظان العنزيان َمَثٌل( 25 

 َمْن يذهب ويأتي باخلري-ب   يذهب وال يعود َمْن-أ

 َمْن يشتغل بالقرظ، وهو دباغة اجللود -د   َمْن يذهب ويأتي بالشّر-ج

 َفَلــــــْم َيُؤوبا ِإىل الدُّْنيا َوَلـــــــــْم َتـــــُؤِب(، هو: لكلمة) َيؤوب( يف) اللغوّياجلذر ( 26

  َوَأَب -د   أِيَب-ج    َأِوَب -ب   آَب-أ

 (، هي: ( يف مجلة:) حيرتُم الناُس القاضي العادل)القاضي عالمة إعراب االسم( 27

 فتحة ظاهرة-د  ضمة ظاهرة-ج  فتحة مقدرة-ب  ضمة مقدرة-أ

 ( اهلمزة األصلية يف كلمة:28

 محراء-د   بناء-ج   مساء-ب   إنشاء-أ

 لتفوقها(، هي: ليلى( عالمة إعراب االسم ) ليلى( الواردة يف مجلة) كرَّمت املديرُة 29

  ضمة مقدرة للتعذُّر-ب   ضمة مقدرة للثقل-أ

 كسرة مقّدرة للتعذُّر-د   فتحة مقدرة للتعذُّر-ج

 قاحلٍة (، هو:  صحراءكلمة)صحراء( يف مجلة)كيف يسكُن الناس يف آلخر ( الضبط الصحيح 30

 تنوين الكسر-د  الضمة-ج  الفتحة-ب  الكسرة-أ

 يأتي، هي: مّما( اجلملة اليت تتضمن الكتابة الصحيحة ملا هو خمطوط حتته 31

 القضاِة عن العيد قاٍضُيعلن -ب    الغنم على غنماته راِعحينو -أ

 ساميأسعى لتحقيق هدٍف -د    األردن احلديث بانياحُلسنُي -ج
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 الساعي إىل اخلرِي (، هي: ( العالمة اإلعرابية لكلمة) الساعي ( الواردة يف مجلة) أُشدُّ على يد32

   ضمة مقدرة-ب       فتحة مقدرة-أ

 كسرة مقدرة-د       كسرة ظاهرة-ج

 يأتي، هي: مّما( الكلمة اليت تتضمن همزة زائدة 33

 عناء -د   خرباء-ج   سخاء-ب  ابتداء-أ

 ( اجلملة اليت تتضمن امًسا مقصوًرا، هي:34

  هو اهلادياهلل-ب     ينبغي ُمعاجلَة األخطاء بسرعة-أ

 ُمصطفى طالٌب جمتهٌد-د     األطباء متميزون يف عملهم-ج

 مصطفى(، هي: السعيدَة ( عالمة إعراب االسم ) مصطفى( الوارد يف مجلة) عاش احلياَة35

 فتحة مقدرة للتعذر-ب      كسرة مقدرة للتعذر-أ

 ضمة مقدرة للثقل-د      ضمة مقدرة للتعذر-ج

 النظر إىل مساء ُمتلبِّدٍة بالغيوم(، هو: حّبمساء ( الواردة يف مجلة) أ ( الضبط الصحيح لكلمة)36

 مساًء-د   مساِء-ج   مساٍء-ب  مساَء-أ

 نوع اهلمزة يف كلمة) شعراء(:( 37

 منقلبة عن ياء-د  منقلبة عن واو-ج   زائدة-ب  أصلية-أ

 يأتي: مّمااالسم املقصور ( 38

 الّساعي-د   الّذكّي-ج   الّسماء-ب  الـَمْبنى-أ

 ( اجلملة اليت ورد فيها اسم املنقوص بصورة خاطئة:39

 كنُت ساعًيا يف طلب الّرزق-ب      مررُت براٍع نشيٍط-أ

 أنا ُمنتٍم لوطين-د      التلوُُّث حتِدي كبري-ج

 ( اجلملة اليت حتتوي على اسم منقوص، هي:40

   ُأقدُِّر العلماَء-ب       هذا ارتفاٌع عاٍل-أ

 الطالُب ذكّي-د      الشورى أساس احُلكم-ج

 يأتي، هي: مّما( اجلملة الصحيحة 41

 هذا ساعي يف قضاء حوائج الناِس -ب    ُأَقدِّر الّساِع إىل اخلرِي-أ

 شكرُت ساِع اخلرِي-د    جاء ساعي الربيد-جـ
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 يأتي: مّما( االسم املمدود 42

 الضِّياء-د   العصا-جـ  الّتِقّي-ب   الباني-أ

 ( اجلملة اليت استخدم فيها االسم املنقوص استخداًما صحيًحا يف ما يأتي، هي:43

 ترافَع ُمحاِم الدفاع عن املّتهم-ب    َوّكل الـُمتًّهم ُمحاٍم عنه-أ

 تراَفع ُمحامي الّدفاع عن املّتهم-د   َوّكل املّتهُم ُمحامَي عنه-جـ

 ( نوع اهلمزة يف كلمة) رجاء(:44

 منقلبة عن ياء-د  منقلبة عن واو-جـ  دةزائ-ب   أصلية-أ
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