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 السؤال األّول: اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي: 

 اسم الفاعل من " هدى": .1

 د. هادي  هدّي                            ج. الهاٍد                             أ. هاٍد                         ب. م      

 اسم الفاعل من " دعا ": .2

دعّو                            ج. الداعٍ                               د. الداعي      أ. داعي                       ب. م 

 اسم الفاعل من " سعى ": .3

 أ. ساعٍ                        ب. الّساعي                          ج. الساعٍ                              د. أ+ب    

 اسم الفاعل من " أكل": .4

 ج. ءاكل                               د. اآلكلٍ                             ب. آكال      أ. مأكول                      

 م الفاعل من " أمن":اس .5

 ج. ءامان                             د. اآلمنٍ                            أ. مأمون                      ب. آمن       

 اسم الفاعل من " نام":  .6

 د. نامٍ        ج. منوم عليه                                           أ. نايم                         ب. نائم        

 اسم الفاعل من " قال ": .7

 د. قالٍ                     أ. قول                         ب. قايل                            ج. قائل                

 اسم الفاعل من " تبّسم": .8

م      م                          ج. ُمتب                      أ. ُمتبّسِّ تبّسِّ مد.                        سَّم إليهب. م   ُمبتّسِّ

 اسم الفاعل من " استودع": .9

ع                         ج. م ستود ع                         ستود ع         أ. ُمستود ع                   ب. ُمستودِّ                        د. مِّ

 اسم الفاعل من " اعتنى": .10

 د. الُمعتن ى به      ب. ُمعتنِّي                           ج. ُمعتٍن                             أ. عاٍن                    

 اسم الفاعل من " تولّى": .11

 ج. ُمتوّلٍ                             د. المتولٍّ                       أ. تولّي                       ب. ُمتولِّّي         

 اسم المفعول من " سعى ": .12

سعّي إليه                      ج. ساعٍ                             د. الّساعي     سعٍ                       ب. م   أ. م 

 اسم المفعول من " رمى": .13

رمّي                           د. ُمرميّ                        أ. مرٍم                        ب. مرموّي         ج. م 

 اسم المفعول من " باع": .14

بيوعأ.      بيعج.                              ُمبيعب.                      م   بائعد.                              م 

 اسم المفعول من " قال":  .15

قولب.                      ُمقولأ.       قائلد.                              قّوالج.                              م 

 اسم المفعول من " نام": .16

 د. نائم            ب. منيم                             ج. منوم                                         أ. منام    

 

 "واسم المفعول اسم الفاعل"
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 اسم المفعول من " دعا": .17

دعوّ                           أ. داعٍ                         ب. ُمدعّو                           ج. مدعّي       د. م 

 اسم المفعول من " مّد": .18

 د. ممدد                        ج. ممدود   أ. مدود                       ب. ماّدٍ                                  

 اسم المفعول من " مّس":  .19

سوسأ.       ممسوسد.                          ممسسج.                             ماّسٍ ب.                     م 

 اسم المفعول من " رّحب": .20

ب به                                 ب. مرحوب          أ. راحب                  د. مراحب               ج. ُمرحَّ

 اسم المفعول من " اهتدى":  .21

هتد ىج. ُمهتد ى                          ب.                       ُمهتدٍ أ.      هتدِّىد.                             م   م 

 اسم المفعول من " احتمل":  .22

لأ.      لج. محمول                          ب.                    ُمحتم   ُمحّملد.                             ُمحتمِّ

 اسم المفعول من " اشترى": .23

ي                         أ. ُمشتٍر           ي                        ج. ُمشترِّ ى                  ب. ُمشتر   د. ُمشتر 

 ":مالبسها بذوٍق رفيعٍ  مختارة  الفتاةُ " المخطوط تحتها في عبارة:  الكلمة  .24

 اسم مفعول غير ثالثيد.     اسم مفعول ثالثيج.          اسم فاعل غير ثالثيب.          اسم فاعل ثالثيأ.     

 ": بعنايٍة فائقةٍ  مختارة  الهديةُ " المخطوط تحتها في عبارة:  الكلمة .25

 اسم مفعول غير ثالثيد.     اسم مفعول ثالثيج.          اسم فاعل غير ثالثيب.          ثالثياسم فاعل أ.     

دعوّ " أنت المخطوط تحتها في عبارة:  الكلمة .26  إلى الحفل مساًء": م 

 اسم مفعول غير ثالثيد.     اسم مفعول ثالثيج.          اسم فاعل غير ثالثيب.          اسم فاعل ثالثيأ.     

 ": إلى المدينة قاصًدا الخير لنا الّساعي" جاء تحتها في عبارة:  المخطوط الكلمة .27

 اسم مفعول غير ثالثيد.     اسم مفعول ثالثيج.          اسم فاعل غير ثالثيب.          اسم فاعل ثالثيأ.     

 الصفة المشبهة هي: .28

 د. وسيم           ج. رحيم                                   أ. سميع                     ب. عليم         

 صيغة المبالغة هي: .29

 د. لبق    ج. ُشجاع                                         أ. حيرى                    ب. سؤول        

 الصفة المشبهة هي: .30

 غضباند.                       مضيافج.                             سؤولب.                      غفورأ. 

 هي:صيغة المبالغة  .31

 د. وسيم                           ل بِّقج.                               قّوالب.                      ش ْهمأ. 

 الصفة المشبهة هي: .32

ّديقأ.   شكورد.                          رعناءج.                             فاروقب.                    صِّ

 

 

 الصفة المشبهة وصيغة المبالغة
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 :وفقها هللا" كريمة" في جملة " تلك الفتاة الكريمةالالمعنى الصرفي لكلمة "  .33

 اسم فاعلد.                          صيغة مبالغةج.                  صفة مشبهةب.             اسم مفعولأ. 

 :المعنى الصرفي لكلمة " الفاروق" في جملة " لقب الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بالفاروق" .34

 اسم فاعلد.                          صيغة مبالغةج.                  صفة مشبهةب.             اسم مفعولأ.  

 جمع":اسم المكان من الفعل "  .35

جمعأ.  معيةد.                            جامعج.                      ُمجمَّعب.                   م   ج 

ْسب ح"؛ ألنه فعل مضارع: .36  يصاغ اسم المكان من الفعل " سبح" على " م 

 العين                 د. مكسور العينأ. مفتوح العين          ب. ساكن العين               ج. مضموم 

 ":عرضاسم المكان من الفعل "  .37

ضأ.  ْعرِّ ضب.                 م  ْعر  ضج.                     م  ضد.                         ُمْعر   ُمْعرِّ

د"؛ ألنه فعل:  .38 ْوعِّ  يصاغ اسم الّزمان من الفعل " وعد" على " م 

 لفيف                ج. معتل مثال                     د. معتل أجوف أ. معتل ناقص           ب. معتل

 ":هبطاسم المكان من الفعل "  .39

ْهب طأ.  ْهبِّطب.                   م   ُمْهبِّطد.                            ُمْهب طج.                       م 

ْرم ى"؛ ألنه  .40  فعل:يصاغ اسم المكان من الفعل " رمى" على " م 

 أ. معتل ناقص           ب. معتل لفيف                 ج. معتل مثال                      د. معتل أجوف

 ":وعدمن الفعل "  الزماناسم  .41

ْوع دأ.  دب.                   م  ْوعِّ دج.                        م   ُمْوع دد.                            ُمْوعِّ

ْكت ب"؛ ألنه فعل مضارع: يصاغ اسم المكان .42  من الفعل " كتب" على " م 

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

 ":كتباسم المكان من الفعل "  .43

ْكت بأ.  ْكتُبب.                   م  ْكتِّبج.                        م   ُمْكت بد.                            م 

ْجلِّس"؛ ألنه فعل مضارع: .44  يصاغ اسم المكان من الفعل " جلس" على " م 

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

 ":أخذمن الفعل "  المصدر الميمي .45

ذأ.  أْخ  ذ. ب                  م  أْخِّ ذج.                        م  أخوذد.                            ُمْؤخ   م 

 واحدة من الجمل اآلتية تتضمن مصدًرا ميميًّا:  .46

 أ. دخل الجندّي في مأوى حصين                                                 ب. وصل المسافُر مطلع  الفجرِّ  

 المدرسة.                                                    د. وفقك هللا في مسعاكج. موعُدنا قرب باب 

 واحدة من الجمل اآلتية تتضمن مصدًرا ميميًّا: .47

ج الماء صباًحا    ًجا عجيبًا                                             ب. ُمْست ْخر   أ. استخرجت الماء ُمْست ْخر 

ج الماءج. الماء ُمْست     ج من البئر                                                       د. البئر ُمْست ْخر   ْخر 

 

 اسما المكان والزّمان والمصدر الميمي
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 :اسم مفعولواحدة من الجمل اآلتية تتضمن  .48

ج الماء صباًحا    ًجا عجيبًا                                             ب. ُمْست ْخر   أ. استخرجت الماء ُمْست ْخر 

ج الماءج. ال   ج من البئر                                                       د. البئر ُمْست ْخر   ماء ُمْست ْخر 

 :اسم مكانواحدة من الجمل اآلتية تتضمن  .49

 أ. دخل الجندّي في مأوى حصين                                                 ب. وصل المسافُر مطلع  الفجرِّ  

 عُدنا قرب باب المدرسة.                                                    د. وفقك هللا في مسعاكج. مو

 :اسم مكانواحدة من الجمل اآلتية تتضمن  .50

ج الماء صباًحا    ًجا عجيبًا                                             ب. ُمْست ْخر   أ. استخرجت الماء ُمْست ْخر 

ج الماء   ج من البئر                                                       د. البئر ُمْست ْخر   ج. الماء ُمْست ْخر 

 :اسم زمانواحدة من الجمل اآلتية تتضمن  .51

ج الماء    ًجا عجيبًا                                             ب. ُمْست ْخر   صباًحا أ. استخرجت الماء ُمْست ْخر 

ج الماء   ج من البئر                                                       د. البئر ُمْست ْخر   ج. الماء ُمْست ْخر 

 ":سعيكوفقك هللا في نجاح المصدر الميمي الذي يمكن إحالله مكان المصدر الصريح في جملة "  .52

اكأ.  ْسعِّ ْسع اكب.                       م  اكج.                      م                     ُمْسع اكد.                       ُمْسعِّ

 ":عظةأقرأ لقرآن ليكون لك منه المصدر الميمي الذي يمكن إحالله مكان المصدر الصريح في جملة "  .53

ْوع ظةأ.  ْوعِّظةد.                       ُمْوع ظةج.                    ُمْوعِّظة ب.                      م                        م 

 ": نجاةفي الصدق المصدر الميمي الذي يمكن إحالله مكان المصدر الصريح في جملة "  .54

اة          أ.   ْنج  اة ب.              م  ْنجِّ اةج.                      م  اةد.                         ُمْنجِّ                       ُمْنج 

 اسم الهيئة من الفعل " جلس":  .55

ْلسة                         ج. جلوس                          د. جلوسة ْلسة                  ب. ج   أ. جِّ

 اسم المّرة من الفعل " مات":  .56

وت               ْوتة                    ب. م  ْوتة           أ. م  ْيتة                            د. مِّ  ج. مِّ

 اسم الهيئة هي: التي تتضمنالجملة  .57

ْقفةأ.     ْلسة القرفصاءب.                                              أنهينا حديثنا في و   جلس محمد جِّ

ْربة واحدةد.                                             وجهُت له ل ْكمة قاضيةج.     ضربتهُ ض 

 اسم الهيئة من الفعل " هّز": .58

ْزة                           ج. اهتزاز                         د. هزهزة  أ. ه ْزة  واحدة           ب. هِّ

 اسم المّرة من الفعل " استراح": .59

 ب. يستريح                      ج. استراحة واحدة              د. مستراحة واحدةأ. استراحة                

 اسم الهيئة من الفعل " انطلق": .60

 أ. انطالقة                 ب. انطالقات                    ج. انطالقة الّصقر                 د.  انطالقة واحدة

 

 

 اسم المرّة واسم الهيئة
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 اسم المّرة من الفعل " دعا":  .61

ْعوة                   ب. د ْعوة واحدة                 ج. دعوات                        د. دعاءأ.   دِّ

 اسم الهيئة من الفعل " كبا": .62

ْبوة ب.                    ك ْبوةأ.  ْبوةواحدة                 ج. كِّ ْبود.                              كِّ  كِّ

 تفع":اسم المّرة من الفعل " ان .63

ْنفعةأ.   ُمنتفِّعةد.                           انتفاعةج.                          ن ْفعةب.                   م 

ْشية الهرم": .64 ْشية" في جملة " يمشي محمد مِّ  كلمة " مِّ

 مصدر ميميد.                           اسم مّرةج.                    اسم هيئةب.          مصدر صريحأ.  

ْقفة ": .65  كلمة " ّوْقفة" في جملة " أنهينا حديثنا في و 

 مصدر ميميد.                           اسم مّرةج.                    اسم هيئةب.          مصدر صريحأ. 

 المنادى المبني ورد في جملة:  .66

 ب. يا عّماُن، اصمدي في وجه المؤامرات الصهيونية          أ. أيا سائقُا سيارة الشرطة، حماك هللا 

 د. أيا سائقًا، تمهل     ج. يا راكب  السيارة، تمهل                    

 المنادى المعرب ورد في جملة:  .67

 أ. يا سائس  الخيل قم للخيل وانحرها //ما حاجة الخيل والفرسان قد ناموا  

، ال تستسلم للخونة   ب. يا عليُّ

 ج. قال تعالى: " يوسُف أعرض عن هذا..." 

 د. " يا غالم، سّمِّ هللا " 

 المنادى في قوله تعالى: " يوسُف أعرض عن هذا...". .68

 د. نكرة مقصودة                ب.  مضاف               ج. علم                    أ. نكرة غير مقصودة 

 نصب: الجملة التي جاء فيها المنادى مبنيًّا في محل .69

،يا ب. اصمدي في وجه الغزاة            قدُس،يا أ.   ك محمودةإّن خصال طالب  العلمِّ

، أنت رمز األماند.                   يا صانعًا الخير، حماك هللاج.   يا رافعًا علم  البالدِّ

 المنادى في: " أيا راكبًا، احذر من سرعة السائق". .70

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

 هي: يا بُثينة، تمهلي" آلخر كلمة " بثينة" في جملة " الصحيح ضبطال .71

                تنوين الفتحد.                           تنوين الضمج.                  الفتحةب.                  الضمةأ. 

 المنادى في: " يا أخي، هلل درك خطيبًا": .72

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

 الجملة الصحيحة هي: .73

 ، سّمِّ هللاد. يا غالم                     ، سّمِّ هللا اج. يا غالمً       ، سّمِّ هللا ب. يا غالم       ، سّمِّ هللا أ. يا غالمُ 

 

 

 أسلوب الّنداء
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 ":.... ذريّة طيبةلي من لدنك  هبْ  رّبِّ هنالك دعا زكريا ربّه قال المنادى في: "  .74

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

" في جملة: " ال ترمِّ المهمالت في طريق اآلخرين" هو فعل مضارع:  .75  اإلعراب الصحيح للفعل " ترمِّ

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

 " هو فعل مضارع:الّشّرِّ محمد إلى  يسعى" في جملة: " ال يسعىاإلعراب الصحيح للفعل "  .76

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

 الجملة التي نصب فيها الفعل المضارع بالفتحة المقدرة:  .77

 إلى الشرّ الطالب  يسعىلن ب.                   لن يدعو محمد صديقه إلى الوليمةأ. 

 ذهب محمد إلى السوق؛ ليشتري الخضار          د. إْن تتواضْع للناس يقدروكج. 

 عالمة إعراب الفعل المضارع " يدعو" في جملة: " يدعو المعلّم إلى األخالق": .78

 أ. الفتحة الظاهرة      ب. الفتحة المقدرة               ج. الضمة الظاهرة                د. الضمة المقدرة

 الصحيح للفعل " يمضي" في جملة: " لن يمضي أحمد عطلته في األردّن" هو فعل مضارع:اإلعراب   .79

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

 ارع:" هو فعل مض إْن تتواضْع للناس يقدروك" في جملة: " تتواضْع اإلعراب الصحيح للفعل "  .80

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

 عالمة إعراب الفعل المضارع " يشتري" في جملة: " ذهب أحمد إلى السوق؛ ليشتري الخضار": .81

 ة                د. الضمة المقدرةأ. الفتحة الظاهرة      ب. الفتحة المقدرة               ج. الضمة الظاهر

 الجملة الصحيحة هي:  .82

 لن ينته الخيرد.              ال تدعو إلى الّشرج.    لم يسعى إلى الشرب.        ى محمد الغرقيخش الأ. 

 عالمة إعراب الفعل المضارع " يسعى " في جملة: " لن يسعى أحمد إلى الشّر ":  .83

 الفتحة المقدرة                ج. الضمة الظاهرة                د. الضمة المقدرةأ. الفتحة الظاهرة      ب. 

 واحدة من الجمل اآلتية تمثل أسلوب شرط جازًما:  .84

 أ. لوال الحياء لهاجني استعباُر             ب. إذا اعتنيت باألرض جادت 

م  ج. كلّما تعلقت بالدراسة زاد تفوقك       د.   ا ت ْخف ى ع ل ى النَّاسِّ تُْعل ـمِّ و  ال ه  إِّْن خ  لِّيق ـٍة.............. و  ْن خ  ٍئ م  ْند  اْمرِّ ا ت كُْن عِّ   ْهم 

 الحكم اإلعرابّي لكلمة " تسرع" في جملة: " متى تسرْع في قيادتك المركبة، تندم": .85

 د. البناء على السكون          أ. النّصب                 ب. الّرفع                 ج. الجزم          

 واحدة من الجمل اآلتية تمثل أسلوب شرط غير جازم: .86

ن يفعل الخير ال يعدْم جوازيهُ         ب. إْن تتواضْع للناسِّ يقدروك      أ. م 

 اعتنيت باألرض جادت ج. متى يُحسن المرء يُكّرْم                  د. إذا  

 

 

 الآخرالفعل المضارع المعتل 

 أسلوب الشّرط
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 :"ولزرُت قبرك والحبيب يزارُ  //لوال الحياء لهاجني استعباُر  فعل الّشرط في "  .87

 الجملة االسميّة من المبتدأ " الحياء" والخبر المحذوف تقديره موجود                                  . ب                        الحياء أ.    

 لزرتد.                         هاجني. ج   

 

 يأتي من أدوات الّشرط الجازمة:واحدة مما  .88

 ب. حيثما                       ج. لوال                           د. إذا                        أ. كلّما   

 :"ولزرُت قبرك والحبيب يزارُ  //لوال الحياء لهاجني استعباُر  جواب الّشرط في "  .89

 الجملة االسميّة من المبتدأ " الحياء" والخبر المحذوف تقديره موجود                                  . ب                        الحياء أ.    

 د. إذا                        هاجني. ج   

 واحدة مما يأتي من أدوات الّشرط غير الجازمة:  .90

 د. لوما    تى                       أ. كيفما                        ب. أيّان                       ج. م   

 تعالى: " إْن يشأ يُذهبكم ويأتِّ بخلٍق جديٍد" قولهجواب الّشرط في   .91

 خلق جديدد.                         يُذهبكم. ج                        يأتِّ  .ب                         أيشأ.    

 جاء بدل " بعض من كّل" في جملة:  .92

 ب. أعجبني الفتى أدبُهُ                                أ. تحّرك الجيش معظُمهُ               

 د. جاء أخي محمد                            ج. المرُء بأصغريه: قلبِّهِّ ولسانه        

 جاء بدل " االشتمال" في جملة: .93

 ب. تعطلت السفينة محّركها        الملك عبدهللا بن الحسين التمرين العسكري       أ. حضر

 ج. أجرى المهندُس خالد تعدياًل على تصميم المدينة               د. أعجبني الوردة أريجها

 جاء بدل " المطابق" في جملة: .94

 ب. يسعدني المعلُم علُمهُ            أ. قّدم الخليفة عمر بن الخطاب حياته في سبيل الدعوة

 د. قضيت اليوم نصفه الهيًّا                                              ج. أكلت الرغيف نصفه

 جاء بدل " التفصيل" في جملة: .95

 ب. أعجبني الفتى أدبُهُ                                 أ. تحّرك الجيش معظُمهُ              

 د. جاء أخي محمد                           ج. المرُء بأصغريه: قلبِّهِّ ولسانه         

 تعرب كلمة " أكاديمي " في جملة: " الثانوية مساران: أكاديمّي ومهنّي": .96

 بدل مرفوعب.                                                        فاعل مرفوعأ. 

 الضممنادى مبني على د. مضاف إليه                                                        ج. 

 الجملة الصحيحة هي: .97

 ب. أعجبني الفتى أدبُهُ                                 هُ              معظم   أ. تحّرك الجيشُ 

 د. جاء أخي محمدٍ                            ولسانه          هُ ج. المرُء بأصغريه: قلبُ 

 

 

 البدل
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 ينةُ محّركها":محّرك" في جملة " تعطلتِّ السفالضبط الصحيح آلخر كلمة "  .98

ها                        ب. محّرُكها                 ج. محّرك ها                د. محّرْكها  أ. محّركِّ

 " في جملة:االشتمالجاء بدل "  .99

 ب. يسعدني المعلُم علُمهُ            أ. قّدم الخليفة عمر بن الخطاب حياته في سبيل الدعوة

 د. قضيت اليوم نصفه الهيًّا                                              ج. أكلت الرغيف نصفه 

 كتبت الهمزة بشكل صحيح في كلمة واحدة فقط:  .100

 لذيذًا شيءً ب. أكلت                 من الرغيف           جزئًاأ. أعطيتك 

 ألمانتك مكافأةد. أعطيتك                          كبيرة مكافئةج. حصلت على 

 في: وقعتكتبت الهمزة قطعًا في كلمة " إقبال" ألنها  .101

 ب. ماضي الفعل الخماسيّ                           أ. مصدر الفعل الخماسّي    

 ماضي الفعل الّرباعيّ د.                             ج. مصدر الفعل الّرباعّي   

 في: وقعتنها " ألاستراح  في كلمة "  وصالً كتبت الهمزة  .102

 ب. ماضي الفعل الخماسيّ                           أ. مصدر الفعل الخماسّي    

 الّسداسيّ د. ماضي الفعل                              الّسداسيّ ج. مصدر الفعل 

 :من الكلمات اآلتيةفي كلمة  المتوسطة بصورة صحيحةكتبت الهمزة  .103

ْؤبأ.  ئُوفب.                                   صفته الغدر الذِّ  شاب مهذب   ر 

 األمر بالمعروف مستقلة  هْيأّةد.                الطالب عن االختبار          تساء لج. 

 :ألن ما قبلها حرف على صورتها "تهيّؤفي كلمة "  المتطرفةكتبت الهمزة  .104

 مكسورد. ساكن                          ج. مضموم                   ب.                        مفتوحأ. 

 في: وقعت" ألنها أكتبُ كتبت الهمزة قطعًا في كلمة "  .105

 الّرباعيب. ماضي الفعل                                    الّرباعيّ الفعل  أمرأ. 

 المضارع المسند إلى ضمير المتكلمد.                             ج. مصدر الفعل الّرباعّي   

 في: وقعت" ألنها اقتصادفي كلمة "  وصالً كتبت الهمزة  .106

 ب. ماضي الفعل الخماسيّ                           أ. مصدر الفعل الخماسّي    

 الّسداسيّ د. ماضي الفعل                              الّسداسيّ ج. مصدر الفعل 

 :ألنها على صورتها "هيئةي كلمة " ف المتوسطةكتبت الهمزة  .107

 مضمومة وما قبلها حرف مد ساكن " الياء"      ب.  مفتوحة وما قبلها حرف مد ساكن " الياء"     أ. 

  مكسورة وما قبلها حرف مد ساكن " الياء"     د.    ساكنة وما قبلها حرف مد ساكن " الياء"     ج. 

 في: وقعت" ألنها أكلكتبت الهمزة قطعًا في كلمة "  .108

                                    الفعل الثالثي مهموز العينب.                           الفعل الثالثي مهموز الفاءأ. 

 المضارع المسند إلى ضمير المتكلمد.                             ج. مصدر الفعل الّرباعّي   

 

 

 الهمزة
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 في: وقعت" ألنها رؤامفي كلمة "  وصالً كتبت الهمزة  .109

                               اسم همزته همزة قطعب.                             اسم همزته همزة وصلأ. 

 أمر الفعل الثالثيّ د.                              الّرباعيّ ج. مصدر الفعل 

 :ألنها على صورتها "مسؤولفي كلمة "  المتوسطةكتبت الهمزة  .110

 مضمومة وما قبلها حرف ساكن ب. مفتوحة وما قبلها حرف ساكن                   أ. 

 مكسورة وما قبلها حرف ساكن د.    ساكنة وما قبلها حرف مضموم               ج.  

 تدّل كلمة ) نيّف( على العدد:  .111

 ب. من العشرين إلى التسعينمن الثالثة إلى التسعة                                        أ.    

 ج. من الواحد إلى الثالثة                                        د. من الحادي عشر إلى الثاني عشر  

 الجملة الصحيحة مّما يأتي هي: .112

 ب. قرأُت ثالث  عشر  روايةً                                                                                                    قرأُت ثالثة  عشر  روايةً أ.    

                          د. قرأُت ثالثة  عشرة  روايةً                                                                          ج. قرأُت ثالث  عشرة  روايةً   

 تدّل كلمة ) بضع/ بضعة( على العدد: .113

 ب. من العشرين إلى التسعين                                        من الثالثة إلى التسعةأ.    

 ج. من الواحد إلى الثالثة                                        د. من الحادي عشر إلى الثاني عشر  

 الجملة الصحيحة في ما يأتي هي: .114

                                    شارك  في المؤتمرِّ بضعة  وأربعون باحثًا                    ب. شارك  في المؤتمرِّ بضع  وأربعون باحثًا                           أ.    

 د. شارك  في المؤتمرِّ بضعة  وأربعين باحثًا                                                                   ج. شارك  في المؤتمرِّ بضعًا وأربعين باحثًا                  

 تدّل ) ألفاظ العقود ( على األعداد: .115

 من الثالثة إلى التسعة                                         ب. من العشرين إلى التسعينأ.    

 الثالثة                                          د. من الحادي عشر إلى الثاني عشر ج. من الواحد إلى  

 الجملة الصحيحة مّما يأتي هي: .116

 حضر  خمسة  وأربعون طالبًا                                  ب. حضر  خمس  وأربعون طالبًاأ.    

                                                              د. حضر  خمًسا وأربعين طالبًا             ج. حضر  خمسة  وأربعين طالبًا                        

 تدّل ) األعداد المعطوفة( على األعداد: .117

 من الثالثة إلى التسعة                                          ب. من العشرين إلى التسعينأ.    

 رين إلى التاسع والتسعين                  د. من الحادي عشر إلى الثاني عشرج. من الحادي والعش  

 تدّل ) األعداد المركبة( على األعداد: .118

 من الثالثة إلى التسعة                                          ب. من العشرين إلى التسعينأ.    

 ج. من الواحد إلى الثالثة                                           د. من الحادي عشر إلى التاسع عشر  

 

 

 

 العدد
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 الجملة الصحيحة في ما يأتي هي: .119

                     في مكتبتي ثالث  وأربعون كتابًاب.                                  في مكتبتي ثالثة وأربعين كتابًاأ.    

                                                                                   في مكتبتي ثالثًا وأربعين كتابًا د.                                 في مكتبتي ثالثة وأربعون كتابًاج.   

 الجملة الصحيحة في ما يأتي هي: .120

                                  عشرة طالبًا يشاهد المعلُم اثنب.                                    شاهد المعلُم اثنتا عشرة طالبًاأ.    

                                  شاهد المعلُم اثنا عشر طالبًا د.                                     عشر طالبًا يشاهد المعلُم اثنج.   

 المصدر الّصريح للفعل ) اجتهد (: .121

 د. ُمجاهدة    ج. إجهاد                                       جهاد                          ب. اْجتِّهاد  أ.    

 المصدر المؤول للمصدر الصريح ) استخدام( في جملة: " استخدام الطاقة المتجددة شيء مفيد ": .122

 د. استخدامات      ج. أْن تستخدم                              ب. ُمستخدم          استخدم               أ.    

 المصدر الّصريح للفعل ) اعشوشب(: .123

 اعشوشاب                  ب. اعشيشاب                  ج. استعشاب                    د. ُمستشعبأ.    

 الفعل الماضي للمصدر الصريح ) تساؤل(: .124

 تساء لد.                       مسآلةج.                         يسألب.                          سألأ.    

 المصدر الّصريح للفعل ) جادل(: .125

 د. أ+ج                   ب. اجدل                        ج. مجادلة            جدال                أ.    

 (:تكاف لالمصدر الّصريح للفعل )  .126

 مكافلةد.                          كْفل  ج.                         تكفّلب.                          تكافُلأ.    

 (:تآخيلمصدر الّصريح ) الفعل الماضي ل .127

 أخيد.                         تأخىج.                         تآخىب.                          آخىأ.    

 :االجتماعي حّد من فيروس كورونا( التباُعدالفعل الماضي للمصدر المخطوط تحته في: )  .128

 ابتعدد.                         يبعدج.                         ب عُد  ب.                          تباع دأ.    

 :االجتماعي حّد من فيروس كورونا( مصدر لــ التباُعدالكلمة المخطوط تحتها في: )  .129

 فعل سداسيّ د.                فعل خماسيّ ج.                فعل رباعيّ ب.                     فعل ثالثيأ.    

 :( مصدر لــعلى تعلّم المهن أمر  مفيد   إقبالكالكلمة المخطوط تحتها في: )  .130

 فعل سداسيّ د.                فعل خماسيّ ج.                فعل رباعيّ ب.                     فعل ثالثيأ.    

 :( مصدر لــمشروع صهيونّي لالستيالء على أرضنا االستيطانالكلمة المخطوط تحتها في: )  .131

 سداسيّ فعل د.                فعل خماسيّ ج.                فعل رباعيّ ب.                     فعل ثالثيأ.    

 :مصدر لــ (أمر صعبإلى األرض وحراثتها  النزولالكلمة المخطوط تحتها في: )  .132

 فعل سداسيّ د.                فعل خماسيّ ج.                فعل رباعيّ ب.                     فعل ثالثيأ.    

 (:دّمرالمصدر الّصريح للفعل )  .133

 تدمرد.                        ُمدمرج.                      تدميرب.                           دمارأ.    

 المصدر الصريح
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 :قياسيًّا تعجبًا تمثّل اآلتية الجمل من واحدة .134

 !بأبيك أكرمْ . د!                 أخيك درّ  هلل. ج         !هللا شاء ما. ب!            ذكائك على هللا هللا. أ   

 :عدا ما سماعيًّا تعجبًا تمثّل اآلتية الجمل .135

 !بأبيك أكرمْ . د        !   أكبر هللا أكبر هللا. ج         !هللا شاء ما. ب!       هللا سبحان هللا سبحان. أ   

 :عدا ما قياسيًّا تعجبًا تمثّل اآلتية الجمل .136

 !بأبيك أكرمْ . د    !   ضيافةً  بالمتعلم أكرم. ج         !هللا شاء ما. ب!            خطيبًا أعظمك ما. أ   

 :سماعيًّا تعجبًا تمثّل اآلتية الجمل من واحدة .137

 !الّسماء أجمل ما. د"  أكفره ما اإلنسان قتل: " تعالى قال. ج    !هللا شاء ما. ب!       وزيًرا أكرمك ما. أ   

 !(: خلق أعظمك ما: ) جملة في( خلق)  كلمة آلخر الصحيح الضبط .138

 خلق  . د                           خلقٍ . ج                       خلقًا. ب                     خلق  . أ   

 !(: زينةً  السماء   أجمل ما: ) جملة في( الّسماء)  كلمة إعراب .139

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

 : محل في!( كلماتهم يزنوا أن إلى الناس أحوج ما: ) في خطّ  تحتها التي للجملة اإلعرابيّ  الموقع .140

 اإلعراب من لها محل ال. د                   خبر رفع. ج          به مفعول نصب. ب         فاعل رفع. أ   

 !(: أعظمك خطيبًا ما: ) جملة في( خطيبًا)  كلمة إعراب .141

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

 !(: أعظم الشيخ خطيبًا ما: ) جملة في المتعجب منه .142

 ال شيء مما ذكر. د                     أ+ب. ج                         خطيبًا. ب                      الشيخ. أ   

 !(: أجمل السماء ُصنعًا ما: ) جملة في الموقع اإلعرابّي لـ ) ما( .143

 في محل رفع مبتدأ. د  في محل رفع خبر    . ج  في محل نصب مفعول به  . ب      فاعل في محل رفع. أ   

 !(: أعظمك خطيبًا ما: ) جملة في تعرب كلمة ) أعظم( .144

   فعل ماٍض متصرف مبني على الفتح              . بفعل ماٍض جامد مبني على الفتح                   . أ   

 ال شيء مما ذكر. د        فعل أمر مبني على الفتح؛ إلنشاء التعجب. ج   

 !(: أعظمك خطيبًا ما: ) الفاعل في جملة التعجب .145

   أعظم              . بالكاف في الفعل أعظم                               . أ   

 الفاعل الظاهر دائًما " ما". د                      ضمير مستتر تقديره " هو" . ج   

 

 

 

 

 

 

 

 الّتعجب
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 (:كم ضرير أبدل هُ هللاُ ببصره بصيرة: ) جملة( في ضريركلمة ) الضبط الصحيح آلخر  .146

 ضرير  د.                         ضريرٍ ج.                       ضريًراب.                    ضرير  أ. 

 إعراب كلمة ) قصيدة( في جملة: ) كم قصيدة تحفُظ من الشعر؟(: .147

 خبر مرفوعد.                تمييز منصوبج.       مضاف إليه مجرور ب.       مفعول به منصوبأ.  

 الضبط الصحيح آلخر كلمة ) طالبة( في جملة: ) كم طالبة في الصف؟(:  .148

 طالبة  د.                          طالبةٍ ج.                        طالبةً ب.                   طالبة   أ. 

 ) جندّي( في جملة: ) كم جندّي ضّحى في سبيل الوطن(: إعراب كلمة  .149

 خبر مرفوعد.                تمييز منصوبج.        مضاف إليه مجرورب.      مفعول به منصوبأ. 

 وردت ) كم الخبرية( في جملة من الجمل اآلتية: .150

   طالبة في المدرسةكم ب.                                   كم مجلة اشتريت أ. 

 المملكة األردنيّة الهاشميّةكم بلغ عدد السكان في د.                كم لحظة عشتها دون تعب وعناءج. 

 (: عامل أفنى عمره في سبيل توفير الحياة الكريمة ألهله( في جملة: ) كم عامل) إعراب كلمة  .151

 خبر مرفوعد.                تمييز منصوبج.        مضاف إليه مجرورب.      مفعول به منصوبأ. 

 :الصحيحة فيما يلي جملةال .152

  كم شخٍص منتجٍ في المعمل؟ب.                       كم شخًصا منتًجا في المعمل. أ. 

 كم شخٍص منتج في المعمل.د.                كم شخًصا منتًجا في المعمل؟       ج. 

 :الصحيحة فيما يلي جملةال .153

  كم شاٍب قاد اآلخرين بعلمه؟ب.                       كم شابًا قاد اآلخرين بعلمه. أ. 

 كم شاٍب قاد اآلخرين بعلمه.د.                كم شابًا قاد اآلخرين بعلمه؟       ج. 

 

 

 

 

 

 

 كم الاستفهامية وكم الخبرية
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 الكلمة التي كتبت كتابة صحيحة مّما تحته خّط: .154

 الطفُل من الغرقِّ  نجىالمهندُس عمارةً        د.  بنا. ج    الرجُل بأخالقهِّ  سماالمؤمُن ربّهُ      ب.  دعىأ.    

 الكلمة التي كتبت كتابة صحيحة في ما تحته خّط وردت في جملة: .155

 الزرع في الحديقةِّ  نمىالجوُّ ممطًرا                                                 ب.  غدىأ.    

 الصياُد الشبكة في البحرِّ  رماد.       من  هللاِّ                                المتصّدُق األجر   رجاج.   

 الكلمة الصحيحة في ما تحته خّط وردت في جملة: .156

 الغزاُل من األسدِّ  نجىالمهندُس قصًرا جمياًل     د.  بناالمؤمُن ربّهُ  ج.  دعىالوطُن في قلوبنا   ب.  يحياأ.    

 الكلمة التي كتبت كتابة صحيحة مّما تحته خّط:  .157

 المدينة واسع   ُمستشفاالمحافظة جميلة   د.  قُراج.   ألطفاله الهداياالمعلم سيارةً   ب.  قّدم الرجُل  اشتراأ.    

 الكلمة الصحيحة في ما تحته خّط وردت في جملة:  .158

 الرجُل من حادثة الدهس نجىد.       مسجًداأبي  ىبنالمؤمُن للخير ج.  سعاالوطُن في قلوبنا  ب.  يحيىأ.    

 الكلمة الصحيحة في ما تحته خّط وردت في جملة: .159

 الّشاعر صديقه رثىد.  المؤمن بأخالقه  سمىج.   العصى التفت األغصان حول ب. الفارس جواده  امتطاأ.    

 المؤمن ربّه" ألنّها: دعا"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .160

 منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                                 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ أ.    

 في الفعل الثالثيّ  ياءد. منقلبة عن           في االسم الثالثّي                        واوج. منقلبة عن   

 الّرجل إلى الخير" ألنّها: سعى"  :اآلتية جملةالما تحته خّط في في  كتبت األلف على صورتها .161

 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ            منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                       أ.    

 في الفعل الثالثيّ  ياءد. منقلبة عن             في االسم الثالثّي                       واوج. منقلبة عن   

 األردّن جميلة" ألنّها: قُرى"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .162

 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ      منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                             أ.    

 في الفعل الثالثيّ  ياءد. منقلبة عن                         في االسم الثالثّي           واوج. منقلبة عن   

 

 

 

 كتابة الألف المقصورة
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 طويلة" ألنّها: الراعي عصا"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .163

 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ      منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                             أ.    

 في الفعل الثالثيّ  ياءد. منقلبة عن        في االسم الثالثّي                            واوج. منقلبة عن   

 " ألنّها:مهذب   الفتى"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .164

 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ      منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                             أ.    

 في الفعل الثالثيّ  ياءد. منقلبة عن        في االسم الثالثّي                            واوج. منقلبة عن   

" ألنّها: المستشفى"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .165  مهذب 

 ثالثة حروف وسبقت بياءوقعت في الفعل الزائد عن أ.    

 وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءب.    

  وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءج.    

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءد.    

" ألنّها: اشترى"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .166  مهذب 

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءأ.    

 وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءب.    

  وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءج.    

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءد.    

 الوطن في قلوبنا" ألنّها: يحيا"  :اآلتية جملةالما تحته خّط في في  كتبت األلف على صورتها .167

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءأ.    

 وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءب.    

  وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءج.    

 ة حروف ولم تسبق بياءوقعت في الفعل الزائد عن ثالثد.    

 " ألنّها:كثيرة في مدرستنا الهدايا"  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .168

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف وسبقت بياءأ.    

 وقعت في االسم الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءب.    

  حروف وسبقت بياءوقعت في االسم الزائد عن ثالثة ج.    

 وقعت في الفعل الزائد عن ثالثة حروف ولم تسبق بياءد.    
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 ":شاب  مهذب  يحيى "  :اآلتية جملةالفي ما تحته خّط في  كتبت األلف على صورتها .169

 ب. منقلبة عن ياء في االسم الثالثيّ      منقلبة عن واو في الفعل الثالثّي                             أ.    

 لتمييزها عن الفعل يحياد.        في االسم الثالثّي                            واوج. منقلبة عن   

 ألنها منقلبة عن واو بدليل: المضارع يدعو.  ؛) ا( قائمة في الفعل الثالثي )دعا( ةتكتب األلف بصور .170

 ) نعم/ ال(  

 . عصوان المثنىألنها منقلبة عن واو بدليل:  ؛(عصاالثالثي ) االسم) ا( قائمة في  ةتكتب األلف بصور .171

 ) نعم/ ال(  

 . المصدر الّسعيبدليل:  ياء(  ألنها منقلبة عن سعى( في الفعل الثالثي )ى)  ةتكتب األلف بصور .172

 ) نعم/ ال(  

 . يرميبدليل: المضارع  ياء(  ألنها منقلبة عن رمى( في الفعل الثالثي )ى)  ةتكتب األلف بصور .173

 () نعم/ ال  

 . فتيان المثنىبدليل:  ياء(  ألنها منقلبة عن فتىالثالثي ) االسم( في ى)  ةتكتب األلف بصور .174

 ) نعم/ ال(  

 . قرية المفردبدليل:  ياء(  ألنها منقلبة عن قُرىالثالثي )  االسم( في ى)  ةتكتب األلف بصور .175

 ) نعم/ ال(  

 ( في العبارة اآلتية: ) لبستِّ المرأة ثوبًا صوفًا(: تُعّد كلمة ) صوفًا .176

 د. مفعواًل به منصوبًا   أ. منادى معربًا          ب. تمييًزا منصوبًا            ج. بدل تفصيل       

 الجملة التي احتوت على تمييز نسبة مّما يأتي:  .177

 رطاًل تمًرا    د. تقّدم لالمتحان عشرون طالبًا أ. اشتّد الجّو برودة     ب. لبسُت خاتًما فضةً      ج. اشتريتُ 

 الجملة التي احتوت على تمييز ذات مّما يأتي:  .178

 ج. اشتريُت رطاًل تمًرا    د. غرسُت األرض شجًرا أ. حبذا المعروف صفةً  ب. أكرم بالمهذب صديقًا!

 تعرب كلمة ) إحسانًا( في العبارة اآلتية: ) أغنى النّاس أكثرهم إحسانًا(:  .179

 ب. تمييًزا منصوبًا         ج. حااًل منصوبًا           د. مفعواًل به منصوبًا      أ. منادى معربًا        

 مّما يأتي: محّول الجملة التي احتوت على تمييز نسبة  .180

 المدينة هواءً أ. شربُت كوبًا قهوةً     ب. بعتُك صاًعا قمًحا      ج. اشتريُت رطاًل تمًرا   د. الّريف أنقى من   

 مّما يأتي: غير محّول الجملة التي احتوت على تمييز نسبة .181

 شربُت لتًرا ماءً د.    نِّعم الصدق ُخلقًاج.       ازداد الطلبة إقبااًل على الدراسةب.    وفيّت العمال أجوًراأ.   

 الّتمييز
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 الجملة الصحيحة مّما يأتي هي: .182

  ب. هذا ساعي في قضاء حوائج النّاس                                  أ. أقّدر الّساعِّ إلى الخير  

 د. شكرُت ساعِّ الخير                                        ج. جاء ساعي البريد 

 ورد فيها خطأ في االسم المنقوص المخطوط تحته:التي الجملة  .183

   في طلب الّرزق ساعٍ ب. أنا                                يًاماشأ. ذهبُت إلى المدرسةِّ 

 عاليد. هذا برج                                  الثّقافّي   بالنّاديج. التحقُت 

 ي:هالجملة التي استخدم فيها االسم المنقوص استخداًما صحيًحا في ما يأتي  .184

 ب. ترافع  ُمحامِّ الدفاعِّ عنِّ الُمتّهمِّ                                    أ. وّكل  الُمتّهُم ُمحاٍم عنه 

 د. ترافع  ُمحامي الدفاعِّ عنِّ الُمتّهمِّ                     ج. وّكل  الُمتّهُم ُمحامي  عنه             

 الجملة الصحيحة مّما يأتي هي: .185

ي للخضار                  أ. رأيُت الساع إلى الخير ُمقبل               والفاكهةب. هذا ُمشترِّ

 د. هذا الرجل قاضي                    ج. وصلُت إلى نادي الزعيم األردنّي   

 ورد فيها خطأ في االسم المنقوص المخطوط تحته:التي الجملة  .186

 بما قسمه هللا لي راٍض للخير                              ب. أنا  قاضيًاأ. رأيُت 

 المدينة ُمتبّسًما  قاضيماهًرا                             د. جاء  رامٍ ج. شاهدُت 

 الجملة التي ورد فيها االسم المنقوص بصورة خاطئة: .187

 أ. مررُت براعٍ نشيٍط                               ب. كنُت ساعيًا في طلب الّرزق

 د. أنا منتٍم إلى وطني   ج. التلّوث تحدي كبير                           

 حذفت ياء االسم المنقوص ) راضي( في قول أبي الفتح البستّي:  .188

 وذو القناعة راٍض من معيشته ......................... وصاحب الحرصِّ إن أثرى فغضباُن      

 ألنّه اسم منقوص:

 نكرة، وحكمه الّرفع        د. معّرف، وحكمه الجرّ  ج.  أ. نكرة، وحكمه الجّر      ب. نكرة، وحكمه الّرفع

 حذف ياء االسم المنقوص ) رامي( في: " مررُت براٍم ماهٍر" ألنّه اسم منقوص: .189

 ج. نكرة، وحكمه الّرفع        د. معّرف، وحكمه الجرّ   أ. نكرة، وحكمه الجّر      ب. نكرة، وحكمه الّرفع

 منقوص:السم اال .190

 الضياء                    ج. يرمي                د. القاضيب.           الفتى            أ. 

 

 الممدود والاسم المقصور والاسم المنقوص الاسم
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 :الهمزة في كلمة )علماء( .191

  منقلبة عن ياءد.                  منقلبة عن واوج.                  زائدةب.                         أصليّةأ.  

 االسم الممدود مّما يأتي: .192

  الضياءد.                           العصا ج.                  التّقي ب.                          البانيأ. 

 :نوع الهمزة في كلمة ) شعراء( .193

  منقلبة عن ياءد.                  منقلبة عن واوج.                   زائدةب.                          أصليّةأ. 

 لبة عن ياء هو:االسم الممدود الذي جاءت همزته منق .194

 السماءد.                            الرجاءج.                   البناءب.                       العظماءأ. 

 االسم الممدود الذي جاءت همزته زائدة هو: .195

 اإلنشاءد.                الرجاء             ج.                   البناءب.                      العلماء  أ. 

 االسم الممدود الذي جاءت همزته منقلبة عن واو هو: .196

 اإلنشاءد.                             الرجاءج.                   البناءب.                       العظماءأ. 

 االسم الممدود الذي جاءت همزته أصلية هو: .197

 اإلنشاءد.                             الرجاءج.                   البناءب.                      العظماء أ. 

 مّما يأتي: قصوراالسم الم .198

 ج. العصا                             د. الضياء                 يسعىب.                       سماءأ. ال 

 مّما يأتي: قصوراالسم الم .199

 موسىد.                               يتبنىج.                  رمىب.                          يحياأ.  

 ال يتحدث إاّل بالكلمة الُمثلى" ال تظهر عالمة اإلعراب على آخر كلمة ) الُمثلى( الواردة في جملة: " .200

                 اسم منقوص ال تظهر الحركة على آخره، للثقلب.              اسم مقصور يتعذر ظهور الحركة على ألفهأ. 

 الشيء مما ذكرد.               اسم ممدود يتعذر ظهور الحركة على ألفهج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0790524758                                2020العالمة الكاملة في المجيد الحسنات                     الشاملة  عبد أ.

 

18 
 

 ي مما يلي هو:البحر الصاف .1

 أ. الوافر                        ب. المتقارب                   ج. الرجز                       د. ب+ج 

 يلي هو: البحر المختلط مما .2

 أ. الوافر                        ب. المتقارب                   ج. الرجز                       د. ب+ج

 يتكون تام الوافر من: .3

 أ. تفعيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيالت في كّل شطر          

 ال شيء مما ذكرد.                       ج. أربع تفعيالت في كّل شطر      

 يتكون مجزوء الوافر من: .4

 أ. تفعيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيالت في كّل شطر          

 ال شيء مما ذكرج. أربع تفعيالت في كّل شطر                            د. 

 يتكون تام المتقارب من: .5

 عيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيالت في كّل شطر          أ. تف

 ال شيء مما ذكرج. أربع تفعيالت في كّل شطر                            د. 

 يتكون مجزوء المتقارب من: .6

 أ. تفعيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيالت في كّل شطر          

 ال شيء مما ذكرج. أربع تفعيالت في كّل شطر                            د. 

 يتكون تام الّرجز من: .7

 ت في كّل شطر          أ. تفعيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيال

 ال شيء مما ذكرج. أربع تفعيالت في كّل شطر                            د. 

 يتكون مجزوء الّرجز من: .8

 أ. تفعيلتين في كّل شطر                                  ب. ثالث تفعيالت في كّل شطر          

 ال شيء مما ذكرد.          ج. أربع تفعيالت في كّل شطر                   

 البحر الذي منه مشطور: .9

 الرجزأ. الخفيف                     ب. الوافر                    ج. المتقارب                      د. 

 علة القبض علة يختص بها البحر: .10

 الرجزأ. الخفيف                     ب. الوافر                    ج. المتقارب                      د. 

 تحدث في تفعيلة: القبضعلة  .11

 ال شيء مما ذكرأ. الحشو                      ب. الضرب                   ج. العروض                      د. 

 جاًزا. ) نعم/ال(يسمى من يكتب األرجوزة ر .12

 يسمى مشطور الّرجز أرجوزة. ) نعم/ال( .13

 :المنظومة وفق مفتاح البحرمفاعل تن مفاعل تن فعولن(  مفاعل تن مفاعل تن فعولن// التفعيالت )  هذه تمثل .14

 الرجزأ. الخفيف                     ب. الوافر                    ج. المتقارب                      د. 

 

 علم العروض
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التفعيالت ) فعولن فعولن فعولن فعولن//  فعولن فعولن فعولن فعولن( المنظومة وفق مفتاح  هذه تمثل .15

 :البحر

 الرجزأ. الخفيف                     ب. الوافر                    ج. المتقارب                      د. 

مستفعلن مستفعلن( المنظومة وفق مفتاح التفعيالت ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن//  مستفعلن  هذه تمثل .16

 :البحر

 الرجزأ. الخفيف                     ب. الوافر                    ج. المتقارب                      د. 

 أحد األبيات اآلتية تمثل بحر مجزوء الوافر: .17

ْبحِّ اختل طْ والب ْدُر ق ْد صار  هالاًل ناحاًل ....................... في آخرِّ اأ.   لّشْهرِّ وبالصُّ

ْل فإّن نِّظام  الحياةِّ ....................... نظام  دقيق  بديع  فريدْ ب.   تأمَّ

هُم ن س بي إذا أُنس بْ ج.  هُم ف ْرعي ....................... و  هُم أصلي و   و 

 فال ت ْبتئْس لصروفِّ الّزمانِّ ....................... ود ْعني فإنَّ يقيني يقينيد. 

 أحد األبيات اآلتية تمثل بحر تام المتقارب: .18

 ودٌّ صحيح  مْن أخٍ لبيبِّ ....................... أفضُل مْن قرابةِّ القريبِّ أ. 

ْسكنُها في الّسماءِّ ب.   ....................... ف ع ّزِّ الفؤاد  عزاًء جميالهي  الّشمُس م 

قُ ج.   أ ش ْمس  تجلّْت لنا ....................... أمِّ القمُر الُمْشرِّ

روٍم ....................... ف ال ت قن ْع بما دون  النُّجومِّ د.  ٍف م  رت  في ش ر   إذا غام 

 أحد األبيات اآلتية تمثل بحر مجزوء الّرجز: .19

ْبحِّ اختل طْ واأ.   لب ْدُر ق ْد صار  هالاًل ناحاًل ....................... في آخرِّ الّشْهرِّ وبالصُّ

ْل فإّن نِّظام  الحياةِّ ....................... نظام  دقيق  بديع  فريدْ ب.   تأمَّ

هُم ن س بي إذا أُنس بْ ج.  هُم ف ْرعي ....................... و  هُم أصلي و   و 

نْ د.  فِّظ   م  فى الع ْهدِّ  ح  نْ .......................  و  مْ  السَّْمع   أْحس ن   م   ف هِّ

 هذا البيت:  يمثل .20

ْبحِّ اختل طْ   والب ْدُر ق ْد صار  هالاًل ناحاًل ....................... في آخرِّ الّشْهرِّ وبالصُّ

 تام الرجزقارب                  د. أ. تام الوافر               ب. مجزوء الوافر               ج. تام المت

 يمثل هذا البيت:  .21

ْل فإّن نِّظام  الحياةِّ ....................... نظام  دقيق  بديع  فريدْ   تأمَّ

 تام الرجزأ. تام الوافر               ب. مجزوء الوافر               ج. تام المتقارب                  د. 

 يمثل هذا البيت:  .22

نْ  فِّظ   م  فى الع ْهدِّ  ح  نْ .......................  و  مْ  السَّْمع   أْحس ن   م   ف هِّ

 مجزوء المتقاربأ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز               ج. تام المتقارب                  د. 

 يمثل هذا البيت:  .23

 بالعادلِّ  أْنت   ف ما.......................  عاذلي يا اللَّْوم   دعِّ 

 مجزوء المتقاربأ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز               ج. تام المتقارب                  د. 

 يمثل هذا البيت:  .24

 القريبِّ  قرابةِّ  منْ  أفضلُ .......................  لبيبِّ  أخٍ  منْ  صحيح   ودٌّ 

 مجزوء المتقاربج. تام المتقارب                  د.         أ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز       
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 يمثل هذا البيت:  .25

قُ  القمرُ  أمِّ .......................  لنا تجلّتْ  أ ش ْمس    الُمْشرِّ

 مجزوء المتقاربأ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز               ج. تام المتقارب                  د. 

 يمثل هذا البيت:  .26

رت   إذا فٍ  في غام   النُّجومِّ  دون   بما ت قن عْ  ف ال.......................  م رومٍ  ش ر 

 مجزوء الوافرأ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز               ج. تام الوفر                  د. 

 يمثل هذا البيت:  .27

رَّ امرأً أْمر  .......... ك ْم ض   ............. توهَّم  أنّه قْد يْنف عْ و 

 مجزوء الوافرأ. تام الرجز               ب. مجزوء الرجز               ج. تام الوفر                  د. 
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 اإلجابات النموذجية للقواعد

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج ب أ ج ب ب ج د د أ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ج د ج د ج ب ج ج ب ج

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 د ب د أ ج د ب د أ ب

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 أ ب ج أ أ أ ج ب ج ب

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 د أ ج أ د أ د أ ج ب

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 ج ج ب ب أ أ أ د ب ب

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

 ج أ ج أ ب ج ب ج ج ب

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 ب د د ب ج ب أ أ أ أ

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 د ج ب ب د ج د ب أ أ

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 د ب ب ب ب ج أ د أ ج

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 ب أ أ أ أ د ب ج د ج

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

 ج ج د ج أ ب أ أ ج ج

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

 ب ج أ ب أ د د ب ج ب

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

 ج أ ب ب ب د د ب أ د

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

 ج ب ب ج ج ج أ د أ ج

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

 أ د ج ب أ ج ب د ج ب

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 

 نعم د ج أ د ب ب ج ب د

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

 د ب ج أ ب نعم نعم نعم نعم نعم

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 

 د أ ب ج ج ج د د ج ج

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

 أ د ج د ج أ ب ب د ب
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 للعروضاإلجابات النموذجية 

 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج د أ ب ب ج أ ب أ د

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 د د ب ج د ج ب نعم نعم ب

21 22 23 24 25 26 27    

    د ج د أ د ب ج
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 المجيد الحسنات عبد التفوق والنجاح/ أ. أتمنى لكم مزيًدا من  


