
 اسئلة كفايات لغة عربية

 

  



 : معرفة يتطلب االدبية النصوص تذوق -١س

 العصر قراءة-١

 اءة اللغةقر-٢

 النص كاتب-٣

 االدبية النصوص-٤

 

 احلطيئة شاعر من العصر : -٢س

 اجلاهلي-١

 االسالمي-٢

 االموي-٣

 خمضرم-٤

 

 يذكرني طلوع الشمس صخرًا -٣س

 وأذكره لكل غروب مشس

 مانوع االبيات :

 فخر-١

 رثاء-٢

 مدح-٣

 وصف-٤



 

 اخليال والعاطفة من : -٤س

 فنون االدب-١

 اركان االدب-٢

 االدب اغراض-٣

 

 مل تكلم حبومانة الدراج فاملتثلم دمنةأمن أم اوفى  -٥س

 من القائل :

 لبيد بن أبي ربيعة-١

 زهري بن أبي سلمى-٢

 النابغة الذبياني-٣

 

 يامطيعًا -٦س

 نوع املنادى :

 نكرة مقصودة-١

 نكرة غري مقصودة-٢

 مفرد-٣

 

 



 هو مايرفع للوالي من تظلم وشكاوي -٧س

 توقيعات-١

 مقامات-٢

 موشحات-٣

 

 لسانه ويدهمن املسلم من سلم املسلمون  -٨س

 هو :االسم املبين 

 يده-١

 من-٢

 سلم-٣

 املسلمون -٤

 

 

 ودعت خالد وهو حزين -٩س

 نوع حزين :

 صفة-١

 حال-٢

 متييز-٣

 



 ة التكون يف :القراءة السريع -١٠س

 البحث العلمي-١

 املقال-٢

 الصحيفة-٣

 

 :علم يهتم بأبنية الكلمة  -١١س

 الصرف-١

 العروض-٢

 اللغة-٣

 النحو-٤

 

 حممد جمتهد -١٢س

 الضبط الصحيح :

 حممُد جمتهُد-١

 حممُد جمتهدًا-٢

 حممدًا جمتهدًا-٣

 ًا جمتهُدحممد-٤

 

 



 

 ..... ألنه جمتهدجنح خالد  -١٣س

١-، 

٢-. 

 ؛-٣

 

 ساحة املسجد واسعة -١٤س

 اكتسب املضاف من املضاف إليه للتخفيف :

 التعريف-١

 التخصيص-٢

 التأنيث-٣

 

 نعم الصديق الكتاب -١٥س

 نعم هنا :

 مبتدأ-١

 فعل-٢

 نعت-٣

 خمصوص مدح-٤

 



 مصادر النقدية يف الرتاث العربي :من  -١٦س

 معجم االدباء ل احلموي-١

 االغاني ل االصفهاني-٢

 ب للبغداديخزانة االد-٣

 املوازنة بني الطائيني لآلمدي -٤

 

 

 

 احلمدهلل العلي األجلل -١٧س

 األجلل لفظها غري صحيح بسبب :

 خمالفته القياس اللغوي-١

 تأخري ماحقه التقديم-٢

 تقديم ماحقه التأخري-٣

 تنافر حروفه-٤

 

وقد تفرد يف االدب احلديث حملمد املويلحي دور ملموس  -١٨س

 يعرف بإسم :يستمد تقاليده من الروح الشرقية بكتابة شكل ادبي 

 املنافرات-١

 املناظرات-٢



 املقامات-٣

 املقاالت-٤

 

كانوا يصرون يف قوله تعاىل )حدد الداللة الزمنية للفعل املاضي  -١٩س

 :على احلنث العظيم (

 الداللة على الزمن املاضي الدائم-١

 الداللة على الزمن احلاضر-٢

 ر وقوع الفعلالداللة على استمرا-٣

 الداللة على وقوع احلدث-٤

 

 

 

 

أملى املعلم قطعة امالئية يف احلصة االخرية من اليوم الدراسي  -٢٠س

اليت وقعت من الطالب فهاله كم االخطاء على طالبه ثم قام بتصحيحها 

 يأتي :،حدد السبب غري الصحيح هلذه مشكلة فيما

 صعوبة الكلمات املمالة-١

 إلمالئيقلة فرص التدريب ا-٢

 سرعة املعلم يف امالء القطعة-٣



 ترتيب حصة االمالء يف اجلدول الدراسي-٤

 

الناقدة فإن انسب إذا اردت أن تدرب طالبك على القراءة  -٢١س

 اليت تستخدمها يف التدريب :املصادر

 مقاالت وقصص من الصحف والدوريات-١

 مواقع ومنتديات احملادثة االلكرتونية من النت-٢

 باالذاعة والتلفزيونالخبار نشرات ا-٣

 عارضالرحالت التعليمية واملتاحف وامل-٤

 

 أنه نظمالذوق  أنه نثر ويشهدنظم تشهد العني  -٢٢س

 ممايلي :حدد اجلنس االدبي الذي تنتمي إليه املقولة السابقة 

 اخلطبة-١

 املقالة-٢

 املوشحة-٣

 املقامة-٤

 

 

 



أينما وجد لستة ه من االمساء اما االسم الذي يعرب بوصف -٢٣س

 ممايأتي :

 أخي-١

 أبي-٢

 ذو-٣

 أباه-٤

 

ونون الفعل )يغزو( املسند اىل واو اجلماعة  وزن أحد الطالب-٢٤س

 وهذا خطأ يف :النسوة على )يفعون( 

 التطبيق النحوي-١

 الصريف التطبيق-٢

 االمالئي التطبيق-٣

 التالي :حدد نوع البيان يف السياق الشعري  -٢٥س

 أعانق يف مقلتيك االملالغرتاب وحني حياصرني ا

 وكل البالد سواك طللفأنت اليت تسكنني الفؤاد 

 استعارة-١

 تشبيه-٢

 كناية-٣

 جماز-٤



 

 يف قول الشاعر :حدد الكلمة اليت حتتها خط  -٢٦س

 معاب ومافيه بعيابأنا الرجل الذي عيبتموه 

 صناعي مصدر-١

 مصدر ميمي-٢

 مصدر هيئة-٣

 مرة مصدر-٤

 

يف قول حيحة اليت تشري اىل داللة كلمة )إن( بارة الصحدد الع -٢٧س

 جرير وهو يهجو الفرزدق :

 إن الذي حرم املكارم تغلبًا

 جعل النبوة واخلالفة فينا

 

 فهل لكم أبوامللوكمضر أبي و

 من أٍب كأبينناياخزر تغلب 

 

 التحسر-١

 والنصح االرشاد-٢

 الفخر-٣



 املدح-٤

 

 على :نصوب يدل إنه اسم م معه باملفعول يقصد -٢٨س

 من وقع عليه فعل الفاعل-١

 بيان سبب حدوث الفعل-٢

 بيان زمن حدوث الفعل-٣

 مامت الفعل مبصاحبته-٤

 

 

 

 

 إىل أي العصور االدبية ينتمي املقطع الشعري التالي : -٢٩س

 ،يف ذات مساءيف املقهى املزدحم النائي 

 وعيوني تنظر يف تعب

 يف االوجه وااليدي واالرجل واخلشب

 والساعة تهزأ بالصخب

 

 االموي-١

 العباسي-٢



 اململوكي-٣

 املعاصر-٤

 

 فيمايلي :حيحة يف تعريف اسم الزمان حدد العبارة الص -٣٠س

 للداللة على من وقع عليه الفعلمشتق من الفعل املبين للمجهول -١

يدل على من وقع منه الفعل أو قام مشتق من الفعل املبين للمعلوم -٢

 مقامه

بالفعل على وجه للداللة على من قام الثالثي الالزم  مشتق من-٣

 الثبوت

 على زمان حدوث الفعلمشتق من الثالثي وغريه للداللة -٤

 

روح املتعة على امللل إلدخال املنافسة بني التالميذ يف التغلب  -٣١س

غلوب ، هلا قواعد وقوانني وتنتهي بغالب أو ميف درس اللغة العربية 

 جية :تسمى هذه االسرتاتي

 االلعاب التعليمية اللغوية-١

 املناقشة اجلماعية-٢

 االدوار متثيل-٣

 التعلم التعاوني-٤

 



 براءته االوىلالصفصاف النيلي خيلع قمصان -٣٢س

 يلبس قمصان الدهشة

 لون شعوب التياروحيملق يف 

 وحيدق يف املاء املتكدر

 حدد املذهب االدبي الذي ينتمي إليه السياق السابق :

 سيكيالكال-١

 الواقعي-٢

 الرومانسي-٣

 الرمزي-٤

 

 دلسيون فنًا جديدًا يف الشعر العربي :استخدم االن-٣٣س

 املقامات-١

 املوشحات-٢

 القصص-٣

 الرسائل-٤

 ، نوع اجلملة :يفيض النهر باخلري والعطاء -٣٤س

 مجلة فعلية-١

 امسية مجلة-٢

 مجلة شبه-٣



 الشيء مماذكر-٤

 

 املعلمون......احلضارة-٣٥س

 صانعون-١

 صانعني-٢

 صناع-٣

 

 اىل أي العصور االدبية ينتمي السياق االدبي التالي :-٣٦س

ذو لونني ، مسرت بالكوفة يف ليلة أدميها عن احلارث بن اهلمام قال : 

 :مع رفقة غذوا بلبان البيانوقمرها كتعويذ من جلني ،

 اسالمي-١

 اموي-٢

 عباسي-٣

 حديث-٤

 : ماعدا كثرية مواضع يف بالفاء الشرط جواب يقرتن-٣٧س

 بإسم ظاهر أو حرف ناسخ مبدوءة امسية مجلة-١

 يتضمن االمر أو النهي أو االستفهاممجلة فعلية فعلها طليب -٢

 مجلة فعلية فعلها جامد مثل ليس ، عسى ، نعم-٣

 النافية أو الم التعليل مجلة فعلية مسبوقة بال-٤



 الدراهم سالعرو ت فوقنثرة كما نثر نثرهم فوق االحيدب-٣٨س

 بياني يعرف بإسم :يف البيت السابق للمتنيب لون 

 االستعارة املكنية-١

 التصرحيية االستعارة-٢

 تشبيه ضمين-٣

 تشبيه متثيلي-٤

تشبيه لبيان قوة القائد الذى نثر جثث أعدائه فوق جبل   -الشرح : 

 األحيدب مثل الدراهم التى نثرت فوق العروس فى زفافها

 

لعلك تدري بعض مامل تكن عن هرمي مصر فيحاء سل اجليزة ال-٣٩س

 صولة الدهرومن عجب أن يغلبا ة الدهر عنهما بناءان ردا صولتدري 

 ينتمي هذا النص اىل املدرسة :

 الواقعية-١

 الكالسيكية-٢

 الرمزية-٣

 الرومانسية-٤

 

 

 



 وقع طالبك يف االخطاء التالية :-٤٠س

 مقدموا الربامج اعدوا خطة لتحسينها

 مساءًا ملناقشتها وحضروا

 يف :هؤالء الطالب حيتاجون اىل تدريبات عالجية 

 يف االمالء والوصل الفصل مواضع-١

 مواضع احلذف والزيادة يف االمالء-٢

 صياغة املشتقات بأنواعها يف الصرف-٣

 يف النحواملعربات بعالمات فرعية -٤

 

 متتاز القصة القصرية عن املقامة :-٤١س

 البيئة املكانية-١

 التكثيف والوحدة-٢

 نيةالزم البيئة-٣

 الشخوص واالحداث-٤

 

 عذابا اليفيدألفيت ضربي التالميذ  -٤٢س

 جعل اهلل الكعبة مثابة للناس وأمنا

 رد املصنع القطن خيوطًا ونسيجًا

 ناصعاوجدت احلق أبلجا 



 :فيم تشتمل االمثلة السابقة 

 تتضمن مفعولني اصلها مبتدأ وخرب-١

 س اصلهما مبتدأ وخربتتضمن مفعولني لي-٢

 به وحال مفرد على الرتتيب مفعول تتضمن-٣

 تتضمن مفعول به ومتييز منصوب على الرتتيب-٤

 

 أي ممايلي كتبت همزته بصورة صحيحة :-٤٣س

 اثنان ، اثنتان ، ايم ، امرأة-١
 اخ ، اخت ، اب-٢

 اكل ، اشرب ، ابتال-٣

 

 ادبي اىل االعمى نظر الذي أنا -٤٤س

 ي من به صمموأمسعت كلمات

 نوع الصورة البالغية :

 كناية-١

 تشبيه-٢

 استعارة-٣

 طباق-٤

 



أسلوب خربي غرضه الفخر  نظر االعمى اىل ادبي()أنا الذي الشرح :

وأتى بالضمري )أنا( ليدل على ذلك و التعبري كناية عن قدرته األدبية 

وسر مجاله اإلتيان باملعنى مصحوبًا بالدليل عليه يف إجياز وجتسيم 

 ومبالغة
) وأمسعت كلماتي من به صمم ( كناية عن قوة تأثري شعره حتى أمسع 

 األصم

 

 مسلم بن الوليد من شعراء العصر :-٤٥س

 العباسي-١

 اجلاهلي-٢

 االسالمي-٣

 احلديث-٤

 

 ظهر فن النقائض يف العصر :-٤٦س

 االموي-١

 اجلاهلي-٢

 العباسي-٣

 االندلسي-٤

 



 وقفت وقفة اجالل للمعلم -٤٧س

 اًل لهاجال وقفت

 مانوع املفعول يف اجلملتني :

 مفعول الجله –مفعول مطلق -١

 مفعول مطلق – به مفعول-٢

 مفعول به –مفعول معه -٣

 

 بنادق على وزن :-٤٨س

 فعالل-١

 فعلل-٢

 فعال-٣

 فعيل-٤

 

 ماطريقة تدريس القراءة :-٤٩س

 احملاكاة-١

 حل املشكالت-٢

 القياسية-٣

 االستقرائية-٤

 



 مي من شعراء العصر :ابن الرو-٥٠س

 العباسي-١

 اجلاهلي-٢

 االسالمي-٣

 االندلسي-٤

 كل ابن انثى وإن طالت سالمته-٥١س

 يوما على آلة حدباء حممول

 نوع البحر :

 البحر البسيط-١

 البحر الطويل-٢

 املتدارك البحر-٣

 املضارع البحر-٤

 

 (حضرُت –التاء يف )حضرْت -٥٢س

 وحرف اسم-١

 حرف واسم-٢

 سمكالهما ا-٣

 حرف كالهما-٤

 



التاء مضمومة ضمري متصل كنة تاء التانيث ، توضيح : التاء السا

 )الضمائر امساء(

 

 اخليل والليل والبيداء تعرفين-٥٣س

 والسيف والرمح والقرطاس والقلم

 الكلمة اليت حتل حمل )الليل( يف التقطيع العروضي:

 احلبال-١

 االرض-٢

 السحاب-٣

 العلياء-٤

 يقول االنسان يومئذ أين املفر":" تعاىل قال-٥٤س

 الغرض :

 التحسر-١

 الضعف اظهار-٢

 التوبيخ-٣

 

 حروف الزيادة يف كلمة مستشفى :-٥٥س

 التاء –السني  –امليم -١

 امليم –الفاء  –الشني -٢



 الفاء -الشني -التاء-٣

 كلمة )قانون( ما احرف الزيادة فيها :-٥٦س

 الواو –االلف -١

 االلف –القاف -٢

 النون –االلف -٣

 : من خري يعلمه اهلل(يف اآلية )وماتفعلوا مانوع )ما( -٥٧س

 شرطية-١

 موصولة-٢

 تعجبية-٣

 استفهامية-٤

 " وإن نظنك ملن الكاذبني " جاءت ) إن( :قوله تعاىل -٥٨س

 زائدة-١

 ثقيلة-٢

 شرطية-٣

 خمففة من الثقيلة-٤

 

 جماز عالقته :واخرجت االرض اثقاهلا" قوله تعاىل "-٥٩س

 انيةمك-١

 زمانية-٢



 مصدرية-٣

 

 هل هو :من النار ، ِق ِق نفسك واهلك -٥٩س

 اسم-١

 حرف-٢

 فعل اسم-٣

 فعل-٤

 

إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذكر "قوله تعاىل-٦٠س

 :معنى )من( اهلل" 

 ابتداء-١

 تبعيض-٢

 سببية-٣

 ظرفية-٤

 

 أبرز خصائص القصة القصرية :-٦١س

 كثرة االحداث-١

 الشخصيات ةكثر-٢

 تناول املوضوع من زاوية واحده-٣



 اجلو الوعظي-٤

 

 همزة النها:رمست االلف على النبأ( )-٦٢س

 مضمومة وماقبلها مفتوح-١

 مفتوحة وماقبلها مضموم-٢

 مفتوحة وماقبلها ساكن-٣

 متطرفة قبلها مفتوح-٤

 

 كل ماحتته خط منصوب ماعدا :-٦٣س

 لفي خسر االنسانان -١

 الةالرسكتب حممد -٢

 واعياصار اجملتمع -٣

 اخلريي الصندوقساهم خالد يف -٤

 

 (٤االجابة رقم )

 

 مل حتضر الطالبات ، اعراب حتضر :-٦٤س

 فعل مضارع منصوب-١

 جمزوم امر فعل-٢



 السكون على مبين ماضي فعل-٣

 فعل مضارع جمزوم-٤

 

 )كان( فعل ناسخ ويشرتط فيه :-٦٥س

 دخوله على اجلملة االمسية-١

 ه مجلة امسيةكون خرب-٢

 فعلية مجلة خربه كون-٣

 كونه متصرفا تصرفا كامال-٤

 

ادخل )مازال( واخرت االجابة املعلمون صانعو احلضارات ، -٦٦س

 الصحيحة :

 مازال املعلمني صانعي احلضارات-١

 املعلمون صانعي احلضاراتمازال -٢

 مازال املعلمون صانعو احلضارات-٣

 و احلضاراتاملعلمني صانع مازال-٤

 

 اوزان البحر البسيط :-٦٧س

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن**مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن-١

 فعولن فعولن فعولن فعولن**فعولن فعولن فعولن فعولن-٢



 مستفعلن فاعالتن فاعالتن**مستفعلن فاعالتن فاعالتن-٣

 مفاعيلن فاعالتن مفاعيلن**مفاعيلن فاعالتن فاعالتن-٤

 

 اب االصلية :عالمات االعر-٦٨س

 الفتحة والكسرة والسكون-١

 الفتحة و الضمة والكسرة-٢

 الفتحة والضمة والسكون-٣

 الفتحة والضمة والكسرة والسكون-٤

 

 يكون الفعل املضارع مبنيا إذا :-٦٩س

 اتصل بنون التوكيد اخلفيفة-١

 اتصل ب ناء الفاعلية-٢

 الناهية ال ب اتصل-٣

 اتصل ب ال النافية-٤

 

 لديواني :اخلط ا-٧٠س

ألنه مييل اىل البساطة والوضوح خط مجيل وواضح وبديع يف حروفه -١

 والبعد عن التعقيد



 ادحدرت تارخييا من اخلط اليتخط من اخلطوط العربية االصيلة -٢

 مرورا باخلط النبطياآلرامي 

اكثر من غريها ، تكون حروفه ملتوية خط مجيل جدا ومنسق للغاية -٣

 من االنواع االخرى

 خط بني حروفه زوايا قائمة-٤

 

 ؛(:تكتب الفاصلة املنقوطة )-٧١س

 بني الشيء واقسامه-١

 الواحدةالفقرة مجل  بني-٢

 يف االوىلبني كل مجلتني تكون الثانية سببًا -٣

 بني اجلملة واجزائها-٤

 

 املتعلمني يف املرحلة االبتدائية :تساعد املقررات الدراسية -٧٢س

 ومقنعةقية عرض االفكار بطريقة منط-١

 كتابة الرواية-٢

 وتركيبها اجلمل تشكيل-٣

 كتابة الشعر-٤

 



ت التالية ينظر هلا من حيث غرض القارئ مجيع انواع القراءا-٧٣س

 إال :

 قراءة نقدية حتليلة-١

 قراءة تفسريية-٢

 استمتاع قراءة-٣

 قراءة جهرية-٤

 

 :التعبري هي لتشاؤم يف املدرسة اليت متيل اىل احلزن وا-٧٤س

 الكالسيكية-١

 الرومانسية-٢

 الواقعية-٣

 الرمزية-٤

 

 الشعراء الذين ينتمون ملدرسة ادبية واحدة :-٧٥س

 حافظ ابراهيم ، العقاد ، البارودي-١

 الزركليابراهيم ناجي ، املازني ، -٢

 العقاد ، ابراهيم ناجي ، البارودي-٣

 عبدالرمحن شكري ، العقاد ، املازني-٤

 



 :هم مون لعصر واحد مما يأتي الشعراء الذين ينت-٧٦س

 جرير ، االخطل ، ذو الرمة-١

 امرؤ القيس ، ابن الرومي ، ابومتام-٢

 طرفة بن العبد ، الفرزدق ، البحرتي-٣

 أبو ريشةبشار بن برد ، املتنيب ، عمر -٤

 

، مااعراب كلمة )كثريا( يف العبارة السابقة تطورت احلياة كثريا-٧٧س

 مفعول به-١:

 مفعول فيه-٢

 مفعول مطلق-٣

 مفعول ألجله-٤

 

 عالمة اعراب املثنى :-٧٨س

 االلف رفعا والياء نصبا وجرا-١

 االلف رفعا ونصبا وجرا-٢

 الواو رفعا والياء نصبا وجرا-٣

 الواو رفعا وااللف نصبا وجرا-٤

 

 



 يف الكتابة االبداعية ينبغي توافر :-٧٩س

 حسن الصياغة-١

 االسلوب جودة-٢

 السمو يف املعنى-٣

 يع ماذكرمج-٤

 

 بالتنقيح والعرض والدراسة (مدرسة عبيد الشعر ) اليت عرفت -٨٠س

 نشطت بني شعراء العصر :

 اجلاهلي واالسالمي-١

 االسالمي واالموي-٢

 االموي والعباسي-٣

 الرتكي واململوكي-٤

 

هو باملسابقة اجلديدة اال الذكي ( )اليفوز املقصور عليه يف قولنا -٨١س

 يفوز-١:

 ةاملسابق-٢

 اجلديدة-٣

 الذكي-٤

 



 قس بن ساعدة من اشهر :-٨٢س

 خطباء العرب-١

 شعراء العرب-٢

 العرب وعاظ-٣

 العرب كتاب-٤

 

 من اشهر شعراء صدر االسالم :-٨٣س

 عبداهلل بن الزبعرى-١

 أبو طالب-٢

 حسان بن ثابت-٣

 أبي بن كعب-٤

 

 سني اخلط لدى الطالب يفضل :لتح-٨٤س

 املران والتدريب-١

 ذج خطية بوسائل تعليميةعرض منا-٢

 املران وتقليد النماذج-٣

 اهلواية واملوهبة-٤

 

 



 من انواع املعارف :-٨٥س

 احلال ، املضاف اىل نكرة ، املضاف اىل معرفة-١

 الضمري ، العلم ، اسم االشارة-٢

 االسم املوصول ، املنادى ، املمنوع من الصرف-٣

 االسم املوصول ، املعرف بأل ، التمييز-٤

 

 همزة قطع ماقبلها :بت همزة )سأحب( على االلف النها كت-٨٦س

 مفتوح-١

 مضموم-٢

 مكسور-٣

 ساكن-٤

 

قل متتعوا فإن يف قوله تعاىل " االصلي معناه عن االمر خرج-٨٧س

 :اىل النار"مصريكم 

 االباحة-١

 التسخري-٢

 االهانة-٣

 التهديد-٤

 



 من مسات املذهب الرومانسي :-٨٨س

 االندماج الفكري-١

 اجملتمع اىل ولالدخ-٢

 النزعة واالخالقية-٣

 الفردية والذاتية-٤

 

 مؤلف رسالة التوابع والزوابع :-٨٩س

 ابن املقفع-١

 التوحيدي-٢

 اجلاحظ-٣

 ابن شهيد-٤

 

 عنايته ب:سبب التحامل على ابي متام هو -٩٠س

 اخليال-١

 اللفظ-٢

 البديع-٣

 التشبيه-٤

 

 شاعر النيل اطلق على :-٩١س



 امحد شوقي-١

 ظ ابراهيمحاف-٢

 البارودي-٣

 عزيز اباظة-٤

 

 كتابة القصة من موضوعات التعبري :-٩٢س

 الوظيفي-١

 االبداعي-٢

 االبداعي الوظيفي-٣

 التقريري الوصفي-٤

 

 

لوصف املسابقات اللغة املستخدمة يف وسائل االعالم -٩٣س

 واملباريات:

 عربية ركيكة-١

 عامية دارجة-٢

 علمية فصيحة-٣

 لوبادبية راقية االس-٤

 



 هي :الكلمات املعربة -٩٤س

 بئس ، نعم ، ليلى ، مساجد-١

 مساجد ، ليلى ، سلطان ، علي-٢

 نعم ، بئس ، يف ، عن-٣

 هل ، سلطان ، ال ، مل-٤

 

 يف كتب النقد حتى مجعها :ظلت مسائل عمود الشعر متناثرة -٩٥س

 طباطبا ابن-١

 ابو هالل العسكري-٢

 الصفدي-٣

 اآلمدي-٤

 

 ملفاضلة عند ابن سالم :من مقاييس ا-٩٦س

 غموض املعنى-١

 املعنى وضوح-٢

 جزالة اللفظ-٣

 كثرة الشعر وجودته-٤

 

 



 يقول الشاعر معن بن اوس املازني :-٩٧س

 فلما قال قافية هجانيوكم علمته نظم القوايف  

 جماز مرسل عالقته :لفظ )قافية( يف البيت 

 جزئية-١

 سببية-٢

 زمانية-٣

 مكانية-٤

 

يف االية "وجاء رجل من اقصى املدينة لمة )يسعى( مااعراب ك-٩٨س

 :يسعى "

 متييز-١

 صفة-٢

 حال-٣

 فعل-٤

 

 ")اياك( يف قوله تعاىل "اياك نعبدمااعراب كلمة -٩٩س

 مبتدأ-١

 مقدم خرب-٢

 مفعول به منصوب-٣



 اسم منادى-٤

 

 وثالثة عشر .......عندي تسعة ........، -١٠٠س

 :اال صحيحا اي اخليارات يكمل فراغ اجلملة اكم

 اقالما ، كتابا-١

 اقالٍم ، كتاٍب-٢

 اقالما ، كتاٍب-٣

 اقالم ، كتابا-٤

 

جاء على وزن غري اي اجلمل االتية يشتمل على اسم آلة -١٠١س

 قياسي :

 نظفت املكان باملكنسة-١

 رفعت اجلمرة بامللقاط-٢

 اكلت الطعام مبلعقة-٣

 قطعت التفاحة بالسكني-٤

 

 :دل على التعجب أي اجلمل االتية ت-١٠٢س

 مااحسَن زيًدا-١

 مااحسُن زيِد-٢



 زيُد مااحسُن-٣

 زيٍد مااحسُن-٤

 

 اي اجلمل االتية هي الصواب :-١٠٣س

 مسرعنيانطلق املتسابقون -١

 انطلق املتسابقون مسرعون-٢

 مسرعونانطلق املتسابقني -٣

 انطلق املتسابقني مسرعني-٤

 

فاصرب حلكم ،تنزياللقرآن اعليك إنا دحن نزلنا قال تعاىل " -١٠٤س

 أو كفورا" امثاوالتطع منهم ربك 

 املفعوالن اللذان حتتهما خط هم على الرتتيب :

 مفعول مطلق –مفعول به -١

 مفعول به –مفعول الجله -٢

 مفعول به –مفعول مطلق -٣

 مفعول الجله –مفعول مطلق -٤

 

 

 



 )نعم الطالب خالد (-١٠٥س

 واعرابه الصحيح :خصوص باملدح أي اخليارات االتية اشتمل على امل

 الطالب واعرابه فاعل-١

 خالد واعرابه مبتدأ مؤخر-٢

 الطالب واعرابه مبتدأ مؤخر-٣

 عن الطالبخرب مؤخر خالد واعرابه -٤

 

 يف احوال :الصرف علم يبحث -١٠٦س

 ابنية الكلمة-١

 اعراب الكلمة-٢

 اجلملة يف الكلمة معنى-٣

 تركيب الكلمة يف اجلملة-٤

 

 من عالمات الرتقيم عالمة التنصيص وتكتب بهذه الطريقة :-١٠٧س

１-     () 
２- <   > 
３- "    " 
４- {     } 

 



 زرع –صرخ  –ثار -١٠٨س

 مصادر االفعال الثالثية هي:

 ، صرخان ، زرعثوران -١

 إثارة ، تصريخ ، زراعة-٢

 ثوران ، صراخ ، زراعة-٣

 ثوار ، صراخ ، تزريع-٤

 

 –وديان  –كتب  –ئ مالج –انوار  –تروس  –) اغلفة -١٠٩س

 ارجل (

فأيها جاء اجلموع املذكورة هنا منها ماهو للكثرة ومنها ماهو للقلة 

 القلة :على وزن 

 تروس ، كتب ، ارجل-١

 اغلفة ، انوار ، وديان-٢

 اغلفة ، انوار ، ارجل-٣

 انوار ، وديان-٤

 

 

 



وأن تصوموا خري لكم مااعراب كلمة ) تصوموا( يف اآلية "-١١٠س

 مبتدأ-١":

 مجلة شرطية-٢

 خرب-٣

 حال-٤

 

 االعراب :

 أن : حرف نصب مصدرى
تصوموا : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون و )واو 

 اجلماعة( ضمري متصل مبنى على السكون فى حمل رفع فاعل
 واملصدر املؤول )أن تصوموا( أى صيامكم فى حمل رفع مبتدأ

 خري : خرب مرفوع بالضمة
 لكم : جار وجمرور

 

وجعلوا اصابعهم يف اذانهم مااعراب كلمة )حذر( يف االية "-١١١س

 من الصواعق حذر املوت"

 به مفعول-١

 الجله مفعول-٢

 مفعول معه-٣



 مطلق مفعول-٤

 

 ماذا يعين الشاعر يف بنت الدهر يف قوله :-١١٢س

 فكيف وصلت أنت من الزحامأبنت الدهر عندي كل بنت   

 السنة-١

 الدنيا-٢

 املصيبة-٣

 حلفيدةا-٤

 

 راعاتها يف تدريس التعبري :من االمور اليت ينبغي م-١١٣س

 الرتكيز على الشكل-١

 الرتكيز على املعنى-٢

 الرتكيز على اللفظ-٣

 عدد اسطر املوضوع-٤

 

 

هيهات هيهات مااعراب كلمة )هيهات( الثانية يف االية "-١١٤س

 ملا توعدون "

 مفعول مطلق-١



 توكيد-٢

 بدل-٣

 نداء-٤

 

 :الوصل همزة فيها تكتب التالية احلاالت اي-١١٥س

 ماضي الفعل الثالثي-١

 ماضي الفعل اخلماسي-٢

 رع الفعل الرباعيمضا-٣

 العلم-٤

 

 يف قولنا اشرتيت قنطارا ذهبا :( ذهبا) كلمة اعراب ما-١١٦س

 مفعول به-١

 بدل-٢

 متييز-٣

 حال-٤

 

 تزاد االلف بعد واو اجلماعة للتفريق بينها وبني-١١٧س

 العلةواو -١

 واو املعية-٢



 العطف واو-٣

 الف املثنى-٤

 

 حتذف همزة الوصل من كلمة )ابن( :-١١٨س

 االولاذا مل تتوسط علمني ثانيهما والد -١

 اذا كانت يف اول اجلملة-٢

 غري منوناالول اذا وقعت بني علمني -٣

 اذا كانت نعت مفرد-٤

 

 همزة الوصل :-١١٩س

 الكلمة اول يف بها ينطق همزة-١

 زة تظهر على االلف كتابة ونطقاهم-٢

 تظهر على السطر-٣

 ترسم على شكل رأس صغري فوق االلف-٤

 

 تنوين العوض :-١٢٠س

 )كال و بعضا وابا(هو مايلحق -١

 هو الالحق لالمساء املعربة املنصرفة-٢

 املبنية كأسم الفعلهو مايلحق بعض االمساء -٣



 غري املعربةهو الالحق لالمساء -٤

 

بعد ألف ساكنة كتبت قعت اهلمزة املتوسطة املفتوحة إذا و-١٢١س

 الف-١:

 مفردة-٢

 واو-٣

 ياء-٤

 

على احلرف االخري من الكلمة تكتب عالمة تنوين النصب -١٢٢س

 ممدودة بألف املنتهية-١:

 املنتهية بتاء مربوطة-٢

 املتلوة بألف اصلية-٣

 إذا كانت آخر السطر-٤

 

 ماهذا بشرا":"مانوع )ما( يف اآلية -١٢٣س

 ليس-١

 موصولة-٢

 نافية-٣

 ناهية-٤



 

 اربع على الرتتيب :متر عملية الكالم ضمن خطوات -١٢٤س

 التفكري ، االستثارة ، الصياغة ، النطق-١

 التفكري ، االستثارةالصياغة ، النطق ، -٢

 االستثارة ، التفكري ، الصياغة ، النطق-٣

 التفكري ، الصياغة ، االستثارة ، النطق-٤

 

َوَلمّا َسَكَت َعن ّموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األْلَواَح َوِفي  )قال تعاىل-١٢٥س

 نوع االستعارة :ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة ّلّلِذيَن ُهْم ِلَرّبِهْم َيْرَهُبوَن( 

 مكنية-١

 تصرحيية-٢

 اصلية-٣

ُشبه الغضب باإلنسان الذي من شأنه أن حيصل منه  الشرح :

وُحذف املشبه به وهو اإلنسان وُدل عليه بالزم السكوت أو عدمه ،

 رة مكنيةمن لوازمه وهو السكوت فكانت إستعا

 

 

 



كصندوق رنني يعمل بأقسامه الثالثة  النطق جهاز من جزء-١٢٦س

 هو :لصوت وحجمه حسب نوع اويتغري شكله 

 احللق-١

 االنف-٢

 اللسان-٣

 احلنك سقف-٤

 

 : اليكون للجملة حمل لالعراب اذا وقعت-١٢٧س

 حال-١

 صفة-٢

 إليه مضاف-٣

 جواب للقسم-٤

 

 هي:اجلملة اليت فيها خطأ يف صياغة العدد -١٢٨س

 قصة قرأت اثنيت عشرة-١

 ة تلميذةيف الفصل سبعة عشر-٢

 يف املشفى ثالث عشرة عيادة-٣

 استغرق الربنامج سبعا وعشرين دقيقة-٤

 



 

 شعراء العصر :البحرتي من -١٢٩س

 العباسي-١

 االموي-٢

 ندلسياال-٣

 اجلاهلي-٤

 

االولية بهذا مسيت الطريقة املزدوجة يف تعليم القراءة -١٣٠س

 جلمعها بني :االسم 

 النطق والكتابة-١

 احلروف والكلمات-٢

 حتليل الكلمة وترتيبها-٣

 امساء احلروف ورسومها-٤

 

 أي من االبيات التالية على البحر الوافر :-١٣١س

 بانت سعاد فقال اليوم متبول-١

 على التماميف عيوب الناس شيئا كنقص القادرين  أَر ومل-٢

 

 



 سرعة النطق اللغوي تكون عند الطفل :-١٣٢س

 ٧من سنتني اىل -١

 ٩ اىل ٧مرحلة الوسطى من -٢

 ١٢ اىل ٩من -٣

 فمافوق ١٥من عمر -٤

 

املفعول  ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأمتهن" و اذ"قوله تعاىل-١٣٣س

 به يف اآلية الكرمية :

 براهيما-١

 ربه-٢

 بكلمات-٣

 فأمتهن-٤

 

 اللغة مركبة تنطلق من :-١٣٤س

 احلرف اىل الكلمة اىل اجلملة-١

 احلرف اىل اجلملة اىل الكلمة-٢

 اجلملة اىل الكلمة اىل احلرف-٣

 دون تسلسل-٤

 



 أول اديب عربي حاز على جائزة نوبل هو :-١٣٥س

 نزار قباني-١

 احلكيم توفيق-٢

 صالح عبدالصبور-٣

 ب حمفوظجني-٤

 

نوع التشبيه يف قولنا : "النخلة ال تنبت يف األرض  -١٣٦س

 السبخة كالكلمة الطيبة ال تنمو يف النفوس املريضة ":

 مقلوب -أ 
 متثيلي -ب
 ضمين -ج 
 بليغ –د 

 

غرض التشبيه يف قولنا : " ثوب أمحد أبيض كاللنب " هو -١٣٧س

 بيان حال املشبه -أ :
 بيان مقدار حاله -ب
 يره يف النفستقر -ج 

 بيان نقائه -د 

 



 من عيوب املنهج النفسي أنه يتجه بالنقد دحو :-١٣٨س
 األحكام اجلازمة . -أ 
 االستقراء الناقص . -ب

 املنهج العلمي . -ج 
 توجيه النص حسب ما أراد األديب -د 

 

 من الشعراء السعوديني التقليديني :-١٣٩س
 أمحد الصاحل -أ 
 غازي القصييب -ب
 بن عثيمني حممد -ج 

 سعد احلميدين -د 

 

كلمة " اجملد " يف قولنا " اصغت آذان اجملد إليك "  -١٤٠س

 استعارة :
 مرشحة -أ 
 جمردة -ب
 مكنية -ج 
 تبعية -د 

 



 أكثر جماالت األدب مناسبة للنقد األدبي : -١٤١س
 الكتابة العلمية -أ 

 النصوص األدبية الصادقة -ب
 األدب املوجه -ج 
 قريرياألدب الت -د 

 

 مما ينوب عن الفاعل الظرف واملفعول به و -١٤٢س
 املفعول ألجله -أ 

 واحلال -ب
 التمييز -ج 
 املصدر –د 

 

 ملعرفة املراد بكلمة " اختيار " أحبث يف املعجم يف مادة : -١٤٣س
 أ خ ر -أ 
 خ ت ر -ب
 خ ي ر -ج 
 خ ا ر -د 

 



دب رواية " زينب " هي أول رواية فنية حديثة يف األ -١٤٤س

 العربي، كتبها :
 مصطفى لطفي املنفلوطي . -أ 

 هيكل حسنحممد  -ب
 طه حسني -ج 

 يوسف إدريس -د 

 

كلمة " ناصية " يف قولنا ) َأَذّل ناصية عدوه ( جماز  -١٤٥س

 مرسل، عالقته :
 السببية -أ
 املسببية -ب
 الكلية -ج
 اجلزئية–د 

ا يف اهلواء [ ] .. وعندها أدرك التاجر أنه كان يبين قصوًر-١٤٦س

 ) يبين قصورا يف اهلواء ( تعين :.
 يبين قصورا عالية جدا -أ 

 يعيش يف سعة ورغـد -ب 
 خيطط ملستقبل باهــر -ج 
 يعيش على األوهـــام -د 



 ملعرفة املراد بـ " مساجد " أحبث يف مادة :-١٤٧س
 س ج د -أ 
 م س د -ب
 م س ج -ج 
 م ج د -د 

 

 نا :ما وزن تدانينا ه-١٤٨س

 تفاعلنا-١

 فعالينا-٢

 تفاعينا-٣

 تفعلنا-٤

 

 من شعراء االندلس :-١٤٩س

 ديك اجلن-١

 امللك سناء ابن-٢

 القاضي الفاضل-٣

 لسان الدين اخلطيب-٤

 



همزة وصل ألنها يف كلمة اهلمزة يف كلمة )اعنت بصحتك( -١٥٠س

 رباعية-١:

 امر مخاسي-٢

 مصدرها رباعي-٣

 ثالثي فعل-٤

 

 يوت..........تهدمت الب-١٥١س

 أي اخليارات يكمل اجلملة اكماال صحيحا:

 غرَي بيٍت-١

 غرُي بيتًا-٢

 غرُي بيٍت-٣

 

فمانوع املفعول به ،إذا اتوا إليه اظن ابراهيم يكرم زائريه -١٥٢س

 يف اجلملة السابقة :الثاني ل )اظن( 

 وجمرور جار-١

 مجلة فعلية-٢

 اسم مفرد-٣

 ظرف-٤

 



نا " يهنئ املعّلم تالميذه بالنجاح" كلمة " يهنئ "يف قول -١٥٣س

 كتبت همزتها على ياء ألنها:
 مكسورة وما قبلها مكسور -أ 
 متطرفة وما قبلها مضموم -ب
 متطرفة و ما قبلها مكسور -ج 
 مضمومة وما قبلها مضموم -د 

 

 يؤتى بالتمين املستحيل يف صورة املمكن إلفادة : -١٥٤س
 احلسرة -أ 

 الفرح -ب
 التحضيض -ج 
 اإلشفاق - د

 ال النافية للجنس تعمل عمل :-١٥٥س
 إّن -أ 
 كان -ب
 ظن -ج 
 كاد -د 

 

 



 نوع التشبيه يف قولنا : " قلب فالن كاحلجر قوة"-١٥٦س
 مفرد -أ 

 ضمين -.ب
 متثيلي -ج 
 مقلوب -د 

 

 مْل وال الناهية حرفان : -١٥٧س
 جيزمان فعاًل مضارعـًا واحًدا -أ 

 ينصبان الفعل املضارع -ب
 جيزمان فعلني مضارعني -ج 

 "مل" جتزم و"ال" تنصب املضارع -د 

 

 تدخل) ظل( على املبتدأ واخلرب ف :-١٥٨س
 ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب -أ 

 ترفع املبتدأ واخلرب -ب 
 تنصب املبتدأ وترفع اخلرب -جـ 

 تنصب املبتدأ واخلرب -د 

 

 



 كلمة " أسّتْغِفُر " همزتها همزة قطع ألنها : -١٥٩س
 سداسية . -أ 

 مصدرها سداسي -ب
 مضارع -ج 

 أمر -د 

 

 خط الرقعة يتوافر فيه : -١٦٠س
 وجود أسنان لبعض احلروف -أ 
 طريقة تنقيط بعض احلروف -ب

 حروفه ذوات احمليط املغلق مطموسة -ج 
 كل من " أ " و " ب " -د 

 

 يشرتط يف املوعظة مراعاة : -١٦١س
 حالة املتلقني -أ 
 املوقف واحلدث -ب
 اختيار املوضوع - ج

 مجيع ما ذكر -د 

 

 



 أصبح......بتطوير التعليم"-١٦٢س
 اخرتالتكملة الصحيحة هلذه اجلملة مما يلى......

 منشغلون. )أ( املصريون
 )ب( املصريني منشغلني.

 نشغلني.م)ج( املصريون 
 )د( املصريني منشغلون.

 

 خيتلف خط النسخ عن خط الرقعة يف : -١٦٣س
 يلية .احللى التجم -أ 

 استقامة خطوطه على السطر . -ب
 وجود أسنان لبعض احلروف . -ج 

 مجيع ما ذكر . -د 

 

 هل من أحد باملدرسة ؟ مانوع اجلملة :-١٦٤س

 مجلة امسية-١

 فعلية مجلة-٢

 شبه مجلة-٣

 مكان ظرف أو زمان ظرف-٤

 



 اصدقائكرأيت........علي -١٦٥س

 خاك ذا فضلأ-١

 أخوك ذو فضل-٢

 أخاك ذو فضل-٣

 أخوك ذي فضل-٤

 

 إهلام :الفن  إنف الناقد الذي يرى-١٦٦س

 افالطون-١

 ارسطو-٢

 هومريوس-٣

 ابن قتيبة-٤

 

 توجد جمامع للغة العربية يف : -١٦٧س
 موريتانيا . -مصر  -السعودية  -أ 

 سوريا . -ُعَمان  -اليمن  -ب
 سوريا . -مصر  -العراق  -ج 
 اليمن . -العراق  -األردن  -د 

 

 



 الشاعر الذي مأل الدنيا وشغل الناس هو : -١٦٨س
 أبو نواس . -أ 
 البحرتي . -ب

 . املتنيب -ج 
 أبو العتاهية . -د 

 

َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه  }خرج اخلرب عن ظاهره يف قوله تعاىل :  -١٦٩س

 ملخاطبة : {َواِحٌد 
 غري املنكر .-أ

 املنكر . -ب
 خالي الذهن .-ج 

 املرتدد .-د 

 

نقده لقصيدة  -رضي اهلل عنه  -بن اخلطاب علل عمر  -١٧٠س

 زهري خبلوها من :
 اإلقواء . -أ 
 التضمني . -ب

 السناد . -ج 
 املعاظلة . -د 



 

 األدب الكبري " كتاب يف األدب مؤلفه : -١٧١س
 اجلاحظ . -أ 
 ابن املقفع . -ب
 البخاري . -ج 
 التوحيدي . -د 

 

العلم والشعر على زمن الناقد الذي قال :" مل َيْقُصر اهلل  --١٧٢س

 دون زمن" هو :
 ابن قتيبة . -أ 
 ابن ساّلم . -ب
 اجلاحظ . -ج 
 املعري . -د 

 

 تدخل ظّن على املبتدأ واخلرب ف : -١٧٣س
 ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب . -أ 
 تنصب املبتدأ وترفع اخلرب . -ب

 ترفع املبتدأ واخلرب . -ج 
 تنصب املبتدأ واخلرب . -د 



 

 القطرين لقب أطلق على :شاعر  -١٧٤س
 بشارة اخلوري . -أ 

 خليل مطران . -ب
 عمر أبي ريشة . -ج 
 ميخائيل نعيمة . -د 

 

 

 كان حمور النقد يف القرن اخلامس اهلجري : --١٧٥س
 أبا العالء املعري . -أ 

 املتنيب . -ب
 أبا متام . -ج 
 البحرتي . -د 

 

 ماذا يسمي اختالف حركة الروي:-١٧٦س

 ايطاء-١

 اقواء-٢

 تضمني-٣

 



مهارة القرءاة اليت تساعد على الفرق بني الواقع واخليال   -١٧٧س

 ُتدرس بأي مرحلة:
 أ( االبتدائي
 ب( املتوسط
 ج( الثانوي
 د( اجلامعة

 

اي العصور اهتم بالزخرف والشكل اكثر من املعنى  -١٧٨س

 العصر:
 أ( العباسي األول

 ب( األموي
 ج( األندلسي

 د( العباسي الثاني

 

 اجلملة اليت فيها فاعل مسترت هي: -١٧٩س

 ( حممد جاء-أ
 ب( جاء حممد

 ج( حضر الوالدان
 د( الولدان حضرا



 

 إذا دخلت إن على هواؤاكم تصبح:  -١٨٠-س

 أ( هـوائكم
 ب( هواؤكم
 ج( اهواءكم

 

 نوع اجلمله ) كيفك أنت ؟( )وكيف جئت ؟ (: -١٨١س

 كلهم خربتني-أ
 كلهم حال _ب

 لثانيه خربيةاألوىل حال وا_ج
 األوىل خربية و الثانية حال _د

 

 كأن شعاع الشمس نور جبينه نوع التشبيه: -١٨٢س

 أ( عقلي
 ب( متثيلي
 ج( مقلوب
 د( ضمين
 

 



 

 

 همزة القطع تكون: -١٨٣س
 أ(  يف أول املاضي الثالثي

 ب( االمر الثالثي
 ج( املاضي الرباعي
 د( املاضي السداسي

 

 قولنا: عرفت.............اخلري اخرت املضاف املناسب يف-١٨٤س

 من سلوكهم.

 أ( فاعلي
 ب( فاعلو
 ج( فاعلني
 د( فاعلون
 

 أي من اجلمل اآلتية كتبت فيها األلف املتطرفة خطأ:-١٨٥س

 أ( أعال اهلل شأنك
 ب(استسقى املسلمون

 ج( نهى الشرع عن الغيبة



 د( من دنا م الشر ادركه
 

 كلمة ) يضع ( : -١٨٦س

 أ( إعالل إقالب
 ( عالل إسكانب

 ج( حذف حرف بدل حرف

 

املنهج النقدي الذي يرى اإلنسان ابن بيئته يتأثر بها  -١٨٧س

 وتؤثر فيه ،فيدرس الظروف احمليطة به هو املنهج:

 النفسي-١

 التارخيي-٢

 االجتماعي-٣

 االنطباع التاثريي-٤

 

 هو :النسب اىل كلمة زينبات -١٨٨س

 زينيب-١

 زينبوي-٢

 زينباتي-٣

 ويزينبا-٤



 

 التعبري الوظيفي مما يلي هو: -١٨٩س
 أ( كان يتحدث وصدره له أزيز ينبئ عن غيض دفنيئربء2ش

 ب( أغمضت عيين على مشاهد ختتصم يف خميليت
 ج( حفيت قدماي يف متابعة مامليت
 د( تأخر وصول الرسالة شهًرا كامًلا

 

من وظائف اللغة واإلفصاح عن مشاعر املتكلم وعواطفه  -١٩٠س

 ن األشياء حوله ، وهذه الوظيفة تسمى:ومواقفه م

 أ( التعبريية
 ب( االتصالية
 ج( التأثريية
 د( اجلمالية

 

ُيريد املعلم )علي( أن يقوم قراءة تالميذة يف مادة  -١٩١س

 النصوص،  فما نوع القراءة األكثر مالءمة لذلك؟

 أ( القراءة الصامته
 ب( القراءة اجلهرية
 ج( القراءة احملورية



 االنتقائية د( القراءة
 

أي اآلتي ال يندرج حتت الطريقة اجلزئية لتعليم الكتابة   -١٩٢س

 للمبتدئيني؟

 الصوتية-١

 التحليلة-٢

 البغدادية-٣

 االجبدية-٤

 

الشاعر الذي اشتهر بكثرة استعمال البديعية يف شعره  -١٩٣س

 هو:

 جرير-١

 ابومتام-٢

 امرو القيس-٣

 شوقي امحد-٤

 

عر عند اجملددين يف العصر العباسي يعتمد أسلوب الش -١٩٤س

 على:

 أ( الكلمات الوحشية



 ب( اإلكثار من البديع
 ج( الليونة والسهولة
 د(اجلزالة والقوة

 

اجلمل اليت ينصب فيها الفعل املضارع ب)أن( املضمرة  -١٩٥س

 جواًزا هي:

 أ( ال تظلم فتظلم
 ب( انتظرك حتى ترجع

 ج(حضرت الدرس ألستفيد

 

 ألخطل شعراء العصر :األعشى وا  -١٩٦س
 أ( اجلاهلي
 ب( اأُلموي

 ج( األول ُأموي والثاني جاهلي
 د( األول جاهلي والثاني ُأموي

 
 هند احسنس اىل اخويكيا-١٩٧س

 إعراب)أخويك( يف اجلملة السابقة هو:

 أ( جمرور وعالمة جرة الياء ألنه مثنى



 ب( جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

 

 الفعل املاضي على السكون عند اتصاله:يبين  - ١٩٨س

 أ( بتاء التأنيث
 ب(بألف األثنني
 ج( بواو اجلماعة

 د( بضمري رفع متحرك

 

)استيقظ عادل يف الصباح ، واصطحب زميله سعيًدا ،  -١٩٩س

 ومتشى هو وزميله وشاطئ البحر(
 إعراب كلمة )شاطئ( يف اجلملة السابقة هو:

 أ( مبتدأ مرفوع
 بب( مفعول به منصو

 ج( مفعول معه منصوب
 د( معطوف على)زميل( مرفوع

 

 الفعل )كتب( من بابا: -٢٠٠س
 أ( نصر
 ب( فتح



 ج( فرح
 د( ضرب

 

 ما نوع النون يف كلميت ) ينجحن( يف اجلملتني التاليتني؟ -٢٠١س
 األوىل : الطالبات ينجحن
 الثاية : لينجحن اجملتهد

 أ( يف األوىل: حرف ، ويف الثانية : اسم
 ألوىل اسم ، ويف الثانية حرفب( يف ا

 ج( كلتاهما حرف
 د( كلتاهما اسم

 

 مجوع التكسري اآلتية مجعت على اوزان الكثرة عدا:  -٢٠٢س

 أ( بررة
 ب( فتيان
 ج( صبية
 د( ظراف

 

 

 



 املثال الذي فيه مجلة يف حمل رفع خرب مما يلي هو: -٢٠٣س

 أ( رجل يعمل ليطعم أهله معان
 ب( مثلك يرتفع عن كل نقيصة

 ( من حيمل احلسد مغبونج
 د( كنت أعمل لياًلاونهاًرا

 

 العمق والسطحية من مقاييس نقد: -٢٠٤س

 أ( اللفظ
 ب( املعنى

 ج( االصورة الشعرية
 د( املوسيقا الداخلية

 

 كيف تكشف عن معنى كلمة)اسرتاح( يف لسان العرب: -٢٠٥س

 أ( بابا األلف فصل احلاء مع مراعاة حرف السني
 فصل احلاء مع مراعاة حرف التاء ب( باب اهلمزة

 ج( باب األلف فصل احلاء مع مراعاة حرف الراء
 د( باب احلاء فصل الراء مع مراعاة حرف الواو

 

 



 اجلملة اليت جاء فيها الفعل  املضارع مبنًيا هي: -٢٠٦س

 أ( قال تعاىل: ) واهلل يدعوا إىل دار السالم(
 ب( املؤمنون يتحلون بأخالق اإلسالم

 احلاج بني الصفا واملروة ج( يسعى
 د( ال أرضني بالكذب أبًدا

 

 ليس من املكونات األساسية للفهم القرائي أن:  -٢٠٧س

 أ( حيدد غرض الكاتب من النص
 ب( حيدد نواحي اجلمال يف النص املقروء

 ج( حيدد دور الشخصيات فيما يقرؤه من القصص
 داءد( يراعي خمارج احلروف ومتثيل دالالت املعنى عند األ

 

 االستطالع خطوة من خطوات القراءةة املتعمقة وتعين: -٢٠٨س

 أ( تذكر املقروء
 ب( قراءة بداية الفقرات
 ج( قراءة املوضوع برتكيز

 د( حتيل األفكار إىل أسئلة
 



يف مطلع العام الدراسي ال حظ معلم اللغة العربية يف إحدى  -٢٠٩س

 املدارس االبتدائية كثرة األخطاء الكتابية
ية اليت ينبغي لطالبه، واعتزم تصميم برنامج عالجي اخلطوة التالدى 

 على العلم القيام بها هي:

 سريعة ألبرز القواعد اإلمالئية مراجعةأ( إجراء 
 ب( الرجوع إىل الكتب املتخصص يف األخطاء الكتابة

 ج( القيام بإمالء نص مناسب ثم حتليل اخطاء الطالب
  كيفية التعامل مع املشكلةد( استثارة الزمالء يف املدرسة يف

 

 من شعراء التيار اإلبداعي يف الشعر السعودي: -٢١٠س

 أ( فؤاد شاكر
 ب( حممد حسن فقي
 ج( عبد اهلل بن مخيس
 د( حممد سرور الصبان

 

جنح الطالب إال الكسول. املستثنى واجب النصب ألنه  --٢١١س

 وقع يف كالم:
 أ( تام منفي

 ب( تام مثبت



 ج(تام منقطع
 ناقص منفيد( 

 

 من خصائص االستثناء املفرغ أن املستثنى منه -٢١٢س

 أ( يذكر فيه
 ب( حيذف منه

 ج( بعض من املستثنى
 د( متقدم عن املستثنى

 

 ففي العيش منجاة ويف الرض مهرب -٢١٣س

 إذا دحن رفعنا هلن املثانيا
 ،فمانوعه:لفظ )مهرب( مشتق 

 أ( مصدر ميمي
 ب( اسم مفعول
 ج( اسم مكان

 سم زماند(  ا

 

 

 



 :تناسق اجلمل بالكلمات هو -٢١٤س

 أ( بالغة
 ب( فصاحة

 ج( موسيقى داخلية
 د( موسيقى خارجية

 

 من الفنون االبداعية : -٢١٥س

 أ( املقالة
 ب( التقرير
 ج(املعروض
 د( القصة

 

قال تعاىل ) فيها عني جارية(  الفن البالغي يف اختيار  -٢١٦س

 اجلريان

 أ( حقيقي
 ب( استعاره

 عقليج( جماز 
 د( جماز مرسل

 



 كل مما ياتي من االنشاء الطليب ماعدا:  -٢١٧س

 أ( النداء
 ب(  النهي
 ج(  التعجب
 د( االستفهام

 

 أول رواية كتبت ؟ -٢١٨س

 أ( بدايه القرن التاسع عشر
 ب( منتصف القرن التاسع عشر

 ج( بداية القرن العشرين
 د(  منتصف القرن العشرين

 

 ت  باجلزالة واإلصالة:املدرسة اليت امتاز -٢١٩س
 أ( أُبولُّو

 ب( املهجر
 ج( اإلحياء
 د( الديوان

 

 



 خمتارات الصحاح صنفت على : -٢٢٠س

 أ( القافية
 ب( األلفبائية

 ةيت الصوتالج( الدال
 

 مباذا متيز عبداحلميد الكاتب يف كتاباته ؟  -٢٢١س
 واجلناس بالسجع-١

 وبعدها عن الغرابةوضوح املعاني -٢

 

 ظرية النظم يف البالغة:صاحب ن -٢٢٢س

 أ( األصمعي
 ب( اجلاحظ
 ج( ابن شهيد

 د( عبد القاهر اجلرجاني

 

فيما يلي نص للرافع يفي وصف الربيع  وقد ادخل يف النص  -٢٢٣س

 عدة اخطاء إمالئية يف التاء املربوطة واملفتوحة.
النص: ) الحت لي األزهار كأنها ألفاظ ُحب رقيقة مغشات باستعارات 

 ت ، والنسيم حوهلا كثوب الفتات احلسناء،وجمازا



ما أعجب سر احليات ، كل شجرت يف الربيع مجال هندسي مستقل( 

 عدد األخطاء اليت جاءت فيها التاء املربوطة مفتوحة:

 ٦-أ

 ٥-ب

 ٤-ج

 ٣-د

 

 من مسات املعلقات: -٢٢٤س

 أ( خلوها من االستطراد
 ب( متثل البيئة احلضارية

 ج( تنوع موضوعاتها
 ة القصيدةد( وحد

 

قال تعاىل) وهم ينهون عنه وينئون عنه( احملسن البديعي  -٢٢٥س

 بني ) ينهون وينئون(:

 أ( مقابلة
 ب( استعارة
 ج( جناس
 د( طباق



 أي األفعال التالية فعل ثالثي مزيد حبرف واحد: -٢٢٦س

 أ( تضرع
 ب( تشاور
 ج( أحسن
 د( سلسل

 

 علنمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فا -٢٢٧س
 تفعيالت البحر:

 أ( الطويل
 ب( الكامل
 ج( البسيط
 د( الوافر

 
قوله تعاىل : ) واهلل يدعو إىل دار السالم( الغرض البالغي   -٢٢٨س

 من حذف املفعول :

 أ( اايضاح واالبهام
 ب( التعظيم
 ج( التعميم

 



من هو الشاعر الذي انتشل الشعر من االدحطاط وانتقل به  -٢٢٩س

 لألحسن:

 حمرمأ( أمحد 
 ب( أمحد شويف

 ج( إيليا أبو ماضي

 د(  حممود سامي البارودي

 

 اإلداه اليت التعمل من االدوات التاليه: -٢٣٠س

 أ( تاء القسم
 ب( حاشا

 ليت-ج(
 د( إمنا
 

 الكلمة املزيدة حبرفني : -٢٣١س

 أ( تدحرج
 ب( أحسن
 ج( استقر
 د( تقدم

 



 مجع كلمة مرفأ: -٢٣٢س

 أ( مرافىء
 ب( مرايف

 

آَذَنتَنـا ِبَبينهـا َأسـَمــاُء: ُربَّ َثـاٍو َيَمـلُّ ِمنُه... ملن هذه   -٢٣٣س

 املعلقة؟

 أ( زهري بن أبي سلمى
 ب( النابغة الذبياني

 ج( احلارث بن حلزة اليشكري

 

 اإلمالء املخفي هل يستخدم يف : -٢٣٤س

 أ( املنقول
 ب( املنظور
 ج( االستماع
 د(االختباري

 

 ب ما إعراب الصديق؟نعم الصديق كتا -٢٣٥س

 أ(  أسلوب مدح
 ب(  مبتدأ



 ج( فاعل

 

 من رائد الشعر العربي احملافظ؟ -٢٣٦س

 أ( ابن عثيمني
 ب( غازي القصييب

 ج( البارودي

 

 يف أي عصر ازدهرت اخلطابة: _-٢٣٧س

 أ( عصر صدر اإلسالم
 ب(العصر األموي
 ج( العصر العباسي
 د( العصر األندلسي

 

 حة إمالئًيا فيما يلي:اجلملة الصحي -٢٣٨س

 أ( ممن نشكوا يف هذا العصر؟
 ب( مّما نشكوا يف هذا العصر؟
 ج( مّما نشكو يف هذا العصر؟
 د( مّم نشكو يف هذا العصر؟

 



 )دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها( نوع يف: -٢٣٩س

 أ( ظرفية مكانية
 ب( ظرفية زمانية

 ج( سببية
 د( التعليل

 

ه على ذات ألواح ودسر ( ما نوع قوله تعاىل:) ومحلنا -٢٤٠س

 الكناية؟

 أ( كناية عن صفة
 ب( كناية عن موصوف

 ج( كناية عن نسبة

 

 قائد مدرسة األحياء: -٢٤١س

 أ( أمحد شوقي
 ب( حممود سامي البارودي

 ج( أمحد حمرم
 د( امحد زكي

 

 



 

 املفعول املشتق من لفظ فعله هو: -٢٤٢س

 أ( املفعول به
 ب( املفعول املطلق

 فعول ألجلهج( امل
 

 املقصود مبادة الكلمة : -٢٤٣س

 أ( جذر الكلمة
 ب( املعنى الداللي

 

 )أراك محل اراًكا(  احملسن البديعي ما هو ؟-٢٤٤س

 أ( جناس تام
 ب( جناس ناقص

 

 يا غافًلا واملوت يطلبه ، متى تقلع عن غيك؟ -٢٤٥س
 لو اضفنا كلمة )قلبه( بعد غافًلا يكون املنادى :

 أ( مضاف
 ه باملضافب( شبي

 ج( نكرة



 د( نكرة غري مقصودة

 

مدخل من مداخل اللغة العربية يعتمد على إتاحة الفرصة  -٢٤٦س

للمتعلمني الستعمال اللغة استعماًلا صحيًحا وتصميم املواقف املشابهة 

 للموقف اللغوي خارج أسوار املدرسة، هذا املدخل هو:

 أ( املدخل املهاري
 ب( املدخل التكاملي

 االتصالي ج( املدخل
 د( املدخل االسرتاتيجي

 

كان هارون  بن زياد مؤدًبا للواثق باهلل فلما توىل الواثق باهلل  -٢٤٧س

اخلالفة دخل عليه هارون ، فبالغ يف إكرامه فلما قيل له  يا أمري 

املومنني أعزك اهلل من هذا الذي أهلته لكل هذا اإلجالل... مناسبة 

 النص:

 أ( فضل املعلم
 اثق باهللب( كرم الو

 ج( ذكاء هارون الرشيد
 د( احرتام الكبري

 



 هو علم يعرف به إيراد املععنى بطرق خمتلفة هو: -٢٤٨س

 أ( البديع
 ب( البيان
 ج( املعاني

 

 ماهو الشيء الغري ضروري يف شرح النص األدبي : -٢٤٩س

 أ( غرض النص
 ب( حتليل النص

 ج( الفكرة من النص

 

 عن الروايةمباذا تتميز األقصوصة  -٢٥٠س

 أ( احلبكة
 ب( الطول
 ج( التكثيف

 

قوله تعاىل:) وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها  -٢٥١س

 ليمكروا فيها ( نوع اسم التفضيل:

 أ( مضاف إىل نكرة
 ب( معرفة



 ج( جمرد من أل
 د(مضاف إىل معرفة

 

 اجلملة اليت فيها بدل من اجلمل اآلتية -٢٥٢س

 أ( كل األصدقاء متفوقون
 جهود الصديقان املتفوقان مثمرة ب(

 ج( جاء الصديقان املتفوقان
 د( الصديقان رفاقهما مثمر

 

 من احملسنات املعنوية -٢٥٣س

 أ( الطباق
 ب( اإلقتباس
 ج(  البديع
 د( اجلناس

 

 كم ....... عندك؟ -٢٥٤س

 ( كتاًباأ
 ب( كتاب

 



 النصب بإن املضمرة وجوًبا -٢٥٥س
 أ( الم التعليل
 دب( الم اجلحو
 ج( واو العطف

 
 

 لالسئلة كفايات عربي أم عموريجتميع 
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