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 هـ4141عام 

 

 

 _من هو املخضرم :4

 هو من عاش الجاهلية والاسالم.

 

 _جابوا لنا شعر  المرؤ القيس وقالو يمثل أي نوع من الشعر:2

 الشعر الغنائي -أ

 الشعر التعليمي -ب

 الشعر التمثيلي -ج

 الشعر امللحمي -د

 

 ،من عاش مات .....الخ اوعو  ا)أيها الناس أسمعو  _من قال هذه الخطبة4

 يادي.آلقس بن ساعدة ا

 

 سالم برع في أي نوع_الشعر في صدر الا 1

 الاشادة بالرسول عليه السالم-أ

 الدعوة الى العمل الصالح-ب

 

 _ كتاب الخصائص ملن هو:5

 البن جني في فقه اللغة  

 

 الافعال قام يأكل على أي وزن هي:_6

ُعُل . 
ْ
َعَل َيف

َ
 على ف

 

 نوع الاستعارة:الغضب( سكت عن موسى _قال تعالى: )وملا 7

 استعارة مكنية -أ

 تصريحية -ب

 

 _ أشهر كتاب يهتم في النحو؟8

 بن هشام.إلقطر الندى 

 

 ستفهام في قول الشاعر:أيقتلني واملشرفي مضاجعي...ومسنونة زرق كأنياب أغوال..إل_ما نوع ا9

 نكارإلل

 

 _قال تعالى"وتحسبهم أيقاظا وهم رقود"ما نوع املحسن البالغي؟41

 اقطب 

 رزقنهم ينفقون؟ ومما "الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصالة ستخرج الفعل الالزم من قوله تعالىا_44

 يؤمنون.
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 _تعريف علم العروض؟42

 ما يعتريها من الزحافات والعلل و فاسدها، هو علم بأصول وقواعد يعرف بها صحيح أوزان الشعر و

 

 إعراب البنون؟ البنون" _"املال و44

 نه من ملحقات جمع املذكر السالم ومعطوف على املال.أل مرفوع وعالمة رفعة الواو 

 **معلومة:

 عداد من عشرون وثالثون ...إلى تسعين(ألا -أهلون -سنون -بنون -ملحقات جمع املذكر السالم)أولو

 

 _القصيدة الجاهلية تبدأ بـ؟41

 طالل ثم الوصف ثم الحكمة ثم الغرض.ألا

 

 الجنتين دان"إعراب دان؟ _قال تعالى"وجنى45

 خبر مرفوع بضمة مقدرة على الياء املحذوفة.

 

 _خصائص الشعر امللحمي؟46

 سطورة.ألاملزج بين الواقع وا

 

 _أنت_ذو أين املبنية منها؟47

 أنت 

 

 _الشاعر الذي مأل الدنيا وشغل الناس هو ؟48

 املتنبي. 

 دب مؤلفه ؟ألدب الكبير كتاب في األ_ا49

 ابن املقفع.

 

21_من القائل؟... ، 
ا

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حوال

 زهير بن أبي سلمى  

 

24:من أغراض الخبر_ 

 فخر -أ 

  طلبي -ب

 

22واءثما:  نوع المفعول في تنزيال،تطع منهم ءاثما وال، _انا نحن نزلنا عليك الذكر تنزيال 

 مفعول به، مفعول مطلق 

 

 _املصدر فعالن يدل على:24

 ضطراب (إلا)  

 

 الفعل زار بنائه للمجهول ؟ _21
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 _ثالثة .... وثالثة عشر....25

ا  أقالٍم _كتابا

 

 _حرف الجر التي يدخل على النكرات هو الحرف:26

 رب ) رب حال أفصح من مقال( 

 

 بماذا يهتم علم الصرف ؟ _27

 يهتم بأبنية الكلمة.

 

 

 هـ4145عام 

 

 املوت" املجاز املرسل في:"يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر  -(4

 يجعلون  -أ

 أصابعهم-ب

 آذانهم-ج

  املوت-د

 

  نعم الصديق كتاب اعراب الصديق -(2

  مبتدأ والجملة بعده خبر

 

 الوحدة العضوية ألي فن من الفنون  -(4

 الشعر -أ

 الخطابة-ب

 املقامة-ج

  املقالة  -د

 

 "ال تقتلوا أوالدكم خشيه إمالق " إعراب خشيه:-(1 

  مفعول معه -أ

  مفعول به -ب

 جلهمفعول إل  -ج

  مفعول مطلق  -د

 

 "واخرجت الارض اثقالها" مجاز عالقته: -(5

 مكانيه -أ

 زمانيه-ب

  مصدرية -ج 
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 "وإن نظنك ملن املكذبين" إن-(6 

  زائده-أ

  ةخفيف-ب

 شرطيه-ج

 

 ما نوع ما في آلاية "وما تفعلوا من خير يعلمه هللا"؟-(7

  شرطية  

 

  ما الصحيح في الجمل التالية) إن املعلمين مجتهدان ،إن املعلمان مجتهدين....(-(8 

  )إن املعلمين مجتهدان(الجواب

 

 كلمة ) قانون( ما أحرف الزيادة فيها؟-(9 

  الواو ( ألاصل : قنن -ألالف  ) 

 

 لغرض ؟ا "يقول الانسان يومئذ اين املفر" ما -(41

  التحسر 

 

  سماء الخمسة بالحروف ؟متى تعرب ألا  -(44

  إذا كانت مفردة مضافة ،فترفع بالواو ، وتنصب باأللف، وتجر بالياء. 

 

  كلمة مستشفى ، كم حروف الزيادة فيها؟ -(42

  ثالثة 

 )شفى(ألاصل

  الزيادة )ميم وسين وتاء( 

 ** معلومة:

  مجموعة في كلمة ) سألتمونيها( حروف الزيادة

 

  تنظيم الفقرة؟على ماذا يعتمد -(44 

  التسلسل الزمني

 

 كلمة استرجع نبحث عنها في معجم الوسيط في باب: -(41

  )رجع( 

 

 الخيل والليل والبيداء تعرفني الكلمة التي تحل محل الليل -(45

 الحبال-أ

 الارض -ب 

 السحاب-ج

 العلياء-د
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 يستخدم في : و املخفي هالامالء -(46

 املنقول -أ

 ب_ املنظور 

 الاستماعج_ 

 د_ الاختباري 

 

  كيف يكتب؟ ةالجر)ما( إذا دخل ما الاستفاهمي (حرف47 

  مّما

 

 48)-.
ُ

 وحضرت
ْ

  حضرت

 اسم وحرف-أ

 حرف واسم-ب

 كالهما اسم-ج

  كالهما حرف-د

 

  وجاء من أقصا املدينة رجل يسعى ما اعراب )يسعى ( ؟-(49 

  صفة

 

 مدرسة أبولّو بأي اتجاه تأثرت؟-(21 

  الرومنس ي تجاهباإل 

 

، من اي بحر ؟ -(24
ا

 كل ابن انثى وان طالت سالمته يوما على الة حدباء محموال

  البحر البسيط 

 

  ماهي الاحرف التي تخرج من الحلق؟ -(22 

  الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين

 

  ( ابن الرومي من شعراء اي عصر؟24

  العصر العباس ي

 

 ءة ؟ما طريقة تدريس القرا-21

 املحاكاة-أ 

 ب_حل املشكالت

 ج_القياسية

 الاستقرائية-د

 

 الحروف الذلقية: -(25

  الراء( -النون  -) الالم  
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  الكتابه الصحيحه لكلمة بهاء؟-(26 

 بهاأه-أ

  ب _بهاؤه

 ج_بهائه

  د_بهاءه 

 

 وزن بنادق : -(27

  )فعالل(

 

ا، 28 ا _جاء الرجل مسرعا  نوع الجمل:  كان الرجل مسرعا

  ولى )حال( والثانية ) كان واسمها وخبرها (ألا 

 

 رباعي مجرد جلبب :-(29 

   ثالثي مزيد مستشفى :

 

 له. ما نوع املفعول في الجملتين؟-(41
ا

  وقفة وقفة اجالل للمعلم ، وقفة اجالال

  مفعول مطلق ، مفعول إلجله

 

  فن النقائض في أي العصور ظهر؟-(44

موي ومن شعرائها) 
ُ
  جرير والفرزدق وألاخطل(في العصر ألا

 

  الشاعر مسلم بن الوليد ، من شعراء أي العصور؟ -(42

  العصر العباس ي

 

ا فعله استقم، ما نوع النكرة؟44  ( يا قبيحا

  شبيه باملضاف 

 

 املطر ينهمر نوع جملة: -(41

 جملة فعلية -أ

 ب_جملة اسمية

 ج_ شبه جملة

  مستتراملطر مبتدأ وينهمر فعل والفاعل ضمير  

 

  كتب_ صحائف( أي من الكلمات التالية على وزن جموع القلة؟ -)أعمال-(45

ال عَّ
ْ
  أْعَمال على وزن أف

 

اد من جموع القلة أم الكثرة؟ -(46   ُحسَّ

ال عَّ
ُ
  من جموع الكثرة على وزن ف

 

 ا؟هناك طالب أراد ان يقتني كتب جيدة وال يعرف عنوانيها مانوع القراءة التي يستخدمه -(47

  ) استكشافية( 
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  وانتقام( ما نوع الهمزة فيهما؟ -كلمة ) اعتدى -(48

 همزة وصل

  اعتدى: فعل ماض ي خماس ي 

  انتقام :مصدر خماس ي 

 

 

  إن أبواك ربياك، أين الكلمة الخاطئة؟ -(49 

  أبواك

  أبويك الصواب تكون منصوبة بعد إن

 

  حرب ) داحس والغبراء( كانت بين مْن؟ -(11

  يان وعبس وهي حرب من حروب الجاهلية بين ذب

 

  الجملة بعد صار؟ -(14

  ،موفوعة منصوبة

  ألن صار من أخوات كان،

  وكان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فترفع املبتدأ ويصبح اسمها وتنصب الخبر

 

 ما تصغير كلمة الدينار : -(12

 دنينير -أ

 ب_ دنينار

 ج_ دونير

  د_ دنيير

 

ا بعد :النصب ب-(14  إن املضمرة جوازا

 الم التعليل -أ

 الم الجحود -ب

 فاء السببية -ج

 حتى -د

 

 السماوات وألارض، ما نوع املحسن البالغي: -(11

 طباق-أ

 ب_جناس

  ج_ تورية 

 

 من رائد مدرسة ألاحياء:-(15 

  محمود سامي البارودي 

 

 ( النسب لكلمة ) فرائض(؟16

يّ     فرائض ِ



 8الصفحة  (Kfayatarabic11خلود )
 

ا جاري مجرى العلمهنا في هذه الحالة    نسبنا إلى ما يدل على الجمع ألنه جمعا

 

  (_زيد قمر،، ما نوع التشبيه؟17

 بليغ-أ

  ب _مرسل

 ج_ مجمل

  بليغ حذفت منه ألاداة و وجه الشبه. 

 

 أين يوجد الفاعل املستتر في الجملة التالية:-(18

 جاء خالد-أ 

 ب_خالد جاء

 ج_حضرا الوالدان

  د_ حضر الوالدان 

 

 

 حضر الطالب...............-(19 

 غيَر طالٍب  -أ

 ب_ غيُر طالٍب 

ا -ج  غيَر طالبا
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  عام 4146هــ

 

 ماذا يسمى اختالف حركة الروي : -(4

  أ( ايطاء

  ب( اقواء

 ج( تضمين

 قال تعالى: )إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا( معنى من: -(2

 ابتداء أ( 

 ب( تبعيض

  ج( سببيه

 د( ظرفية

 

درس بأي مرحلة: مهارة القرءاة التي تساعد على الفرق بين الواقع والخيال  
ُ
 ت

  أ( الابتدائي

  ب( املتوسط

 ج( الثانوي 

  د( الجامعة

 

 الجملة التي فيها خطأ في صياغة العدد هي: -(4

 

 أ( قرأت اثنتي عشرة قصة

 ب( في الفصل سبعة عشر تلميذة

 ثالث عشرة عيادةج( في املشفى 

ا وعشرين دقيقة  د( استغرق البرنامج سبعا

   

 اي العصور اهتم بالزخرف والشكل اكثر من املعنى العصر: -(1

 

 أ( العباس ي ألاول 

  ب( ألاموي 

 ج( ألاندلس ي

  د( العباس ي الثاني

 

  الجملة التي فيها فاعل مستتر هي: -(5

 ( محمد جاء-أ

 ب( جاء محمد

 ج( حضر الوالدان

  الولدان حضراد( 
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 إذا دخلت إن على هواؤاكم تصبح:  -(6

 أ( هـوائكم

 ب( هواؤكم

 ج( اهواءكم

 

 أوالدكم خشية إمالق" إعراب خشية :ا و لتقت قال تعالى: "ال -(7

  أ( مفعول له

  ب( مفعوبه 

 ج( مفعول إلجله

 د( مفعول فيه

 

 ِق نفسك وأهلك نار .. ق بالكسر هل هو: -(8

 أ_اسم 

 ب_ حرف

 ج_اسم فعل

 فعل -د

 

 نوع الجمله ) كيفك أنت ؟( )وكيف جئت ؟ (: -(9

 كلهم خبرتين-أ

  ب_ كلهم حال

 ج_ألاولى حال والثانيه خبرية

 د_ ألاولى خبرية و الثانية حال

 

 كأن شعاع الشمس نور جبينه نوع التشبيه: -(41

  أ( عقلي

  ب( تمثيلي

 ج( مقلوب

 د( ضمني

 

 همزة القطع تكون: -(44

 في أول املاض ي الثالثي  أ(

 ب( الامر الثالثي

 ج( املاض ي الرباعي

 د( املاض ي السداس ي

 

 

 

 اختر املضاف املناسب في قولنا: عرفت.............الخير من سلوكهم.-(42

 أ( فاعلي

 ب( فاعلو

 ج( فاعلين



 11الصفحة  (Kfayatarabic11خلود )
 

 د( فاعلون 

 

 أي من الجمل آلاتية كتبت فيها ألالف املتطرفة خطأ:-44

 شأنكأ( أعال هللا 

 ب(استسقى املسلمون 

 ج( نهى الشرع عن الغيبة

 د( من دنا م الشر ادركه

 

 كلمة ) يضع ( : -(41

 أ( إعالل إقالب

 ب( عالل إسكان

  ج( حذف حرف بدل حرف

 

 املنهج النقدي الذي يرى إلانسان ابن بيئته يتأثر بها وتؤثر فيه ،فيدرس الظروف املحيطة به هو املنهج: -(45

 أ( النفس ي

 لتاريخياب( 

 ج( الجتماعي

 د( الانطباع التأثيري 

 

ا؟ -(46 ا. ما إعراب كثيرا  في قولنا تطورت الحياة كثيرا

 

 مفعول به أ( 

 ب( مفعول فيه

 ج( مفعول مطلق

 د( مفعول ألجله

 

 

 (_ النسب إلى كلمة زينبات هو:47

 

 أ( زينبيّ 

 زينبوي  ب( 

 زينباتي ج( 

 د( زينباوي 

 

 بأي عصر: (_ فن املوشحات ظهر 48

 

 أ( العباس ي

 ب( ألاندلس ي

 ألاموي  ج( 
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 التعبير الوظيفي مما يلي هو: -(49

 أ( كان يتحدث وصدره له أزيز ينبئ عن غيض دفين

 ب( أغمضت عيني على مشاهد تختصم في مخيلتي

 املتيعج( حفيت قدماي في متابعة م

 
ا

ا كامال  د( تأخر وصول الرسالة شهرا

 

 اح عن مشاعر املتكلم وعواطفه ومواقفه من ألاشياء حوله ، وهذه الوظيفة تسمى:من وظائف اللغة وإلافص -21

 أ( التعبيرية

 ب( الاتصالية

 ج( التأثيرية

 د( الجمالية

 

 فما نوع القراءة ألاكثر مالءمة لذلك؟ في مادة النصوص،  هعلم )علي( أن يقوم قراءة تالميذُيريد امل -24

 ةأ( القراءة الصامت

 الجهريةب( القراءة 

 ج( القراءة املحورية

 د( القراءة الانتقائية

 

 ين؟للمبتدئ الجزئية لتعليم الكتابة أي آلاتي ال يندرج تحت الطريقة  -22

 أ( الصوتية

 ةب( التحليل

 ج( البغدادية

 د( ألابجدية

 

 ( الشاعر الذي اشتهر بكثرة استعمال البديعية في شعره هو:24

 أ( جرير

 ب( أبو تمام

 القيس ج( امرؤ 

 د( أحمد شوقي

 

 يعتمد أسلوب الشعر عند املجددين في العصر العباس ي على: -21

 أ( الكلمات الوحشية

 ب( إلاكثار من البديع

 ج( الليونة والسهولة

 د(الجزالة والقوة

 

 ( الشعراء الذين ينتمون ملدرسة شعرية واحدة هم:25

 العقاد ، البارودي. أ( حافظ إبراهيم 

 ناجي ، املازني ، الزركليب( إبراهيم 

 اجي ، البارودينج( العقاد ، إبراهيم 
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 د( عبد الرحمن شكري ، العقاد، املازني

 

ا هي: -26  الجمل التي ينصب فيها الفعل املضارع ب)أن( املضمرة جوازا

 أ( ال تظلم فتظلم

 ب( انتظرك حتى ترجع

 ج( حضرت الدرس ألستفيد

 

 

 يهات هيهات ملا توعدون( هو:لفظ )هيهات( في قوله تعالى:)ه -27

 أ( فعل

 ب( اسم

 ج( اسم فعل

 د( شبه جملة

 

 ألاعش ى وألاخطل شعراء العصر :  -28

  أ( الجاهلي

موي 
ُ
  ب( ألا

موي والثاني جاهلي
ُ
  ج( ألاول أ

موي 
ُ
 د( ألاول جاهلي والثاني أ

 

 

 إلى أخويك( ي)يا هند أحسن -29

 إعراب)أخويك( في الجملة السابقة هو:

 مجرور وعالمة جرة الياء ألنه مثنىأ( 

 ب( مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

 

 

 يبني الفعل املاض ي على السكون عند اتصاله: - 41

 أ( بتاء التأنيث

 ب(بألف ألاثنين

 ج( بواو الجماعة

 د( بضمير رفع متحرك

 

ا ، وتمش ى هو  -44  وزميله وشاطئ البحر()استيقظ عادل في الصباح ، واصطحب زميله سعيدا

 إعراب كلمة )شاطئ( في الجملة السابقة هو:

 أ( مبتدأ مرفوع

 ب( مفعول به منصوب

 ج( مفعول معه منصوب

 د( معطوف على)زميل( مرفوع
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 :)كتب( من باب دالفعل املجر  -42

 أ( نصر

 ب( فتح

 ج( فرح

 د( ضرب

 

 

 التاليتين؟ما نوع النون في كلمتي ) ينجحن( في الجملتين  -44

 ألاولى : الطالبات ينجحن

 الثاية : لينجحن املجتهد

 أ( في ألاولى: حرف ، وفي الثانية : اسم

 ب( في ألاولى اسم ، وفي الثانية حرف

 ج( كلتاهما حرف

 د( كلتاهما اسم

 

 جموع التكسير آلاتية جمعت على اوزان الكثرة عدا:  -41

 أ( بررة

 ب( فتيان

 ج( صبية

 د( ظراف

 

 املثال الذي فيه جملة في محل رفع خبر مما يلي هو: -45

 أ( رجل يعمل ليطعم أهله معان

 ب( مثلك يترفع عن كل نقيصة

 ج( من يحمل الحسد مغبون 

 
ا
ا او د( كنت أعمل ليال  نهارا

 

 )الحمد هلل العلي ألاجلل( هنا غير فصيح وذلك بسبب : قال ابو النجم العجلي: -46

 أ( مخالفته القياس

 تقديم ما حقه التأخيرب( 

 ج( تأخير ما حقه التقديم

 د( تنافر حروفه

 

 من أهم املصادر النقدية في التراث العربي القديم:  -47

 ألادباء لياقوت الحموي  مأ( معج

 ب( ألاغاني ألبي الفرج ألاصفهاني

 ج( خزانة ألادب لعبد القادر البغدادي

 مديآلا الطائيين للحسن بن بشر  نزنة بياد( املو 
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 العمق والسطحية من مقاييس نقد: -48

 أ( اللفظ

 ب( املعنى

 ج( االصورة الشعرية

 د( املوسيقا الداخلية

 

 كيف تكشف عن معنى كلمة)استراح( في لسان العرب: -49

 أ( بابا ألالف فصل الحاء مع مراعاة حرف السين

 ب( باب الهمزة فصل الحاء مع مراعاة حرف التاء

 فصل الحاء مع مراعاة حرف الراءج( باب ألالف 

 د( باب الحاء فصل الراء مع مراعاة حرف الواو

 

 

ا هي: الجملة التي جاء فيها الفعل  -11  املضارع مبنيا

 أ( قال تعالى: ) وهللا يدعوا إلى دار السالم(

 ب( املؤمنون يتحلون بأخالق إلاسالم

 ج( يسعى الحاج بين الصفا واملروة

اد( ال أرضين بالكذب   أبدا

 

 ليس من املكونات ألاساسية للفهم القرائي أن:  -14

 أ( يحدد غرض الكاتب من النص

 ب( يحدد نواحي الجمال في النص املقروء

 ج( يحدد دور الشخصيات فيما يقرؤه من القصص

 ^^ مو متأكدة                    د( يراعي مخارج الحروف وتمثيل دالالت املعنى عند ألاداء

 

 

 ثر في العصر العباس ينفنون المن  -12

 أ( املقامة

 ب( الوصايا

 ج( ألامثال

 

 املتعمقة وتعني: الاستطالع خطوة من خطوات القراءة -14

 أ( تذكر املقروء

 ب( قراءة بداية الفقرات

 ج( قراءة املوضوع بتركيز

 د( تحيل ألافكار إلى أسئلة
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 العربية في إحدى املدارس الابتدائية كثرة ألاخطاء الكتابيةفي مطلع العام الدراس ي ال حظ معلم اللغة  -11

 القيام بها هي:ملعلم ية التي ينبغي على اللدى طالبه، واعتزم تصميم برنامج عالجي الخطوة التا

 ة سريعة ألبرز القواعد إلامالئيةعأ( إجراء مراج

 ب( الرجوع إلى الكتب املتخصص في ألاخطاء الكتابة

 نص مناسب ثم تحليل اخطاء الطالب ج( القيام بإمالء

  ^ على حسب فهمي :( مو متأكدة  تعامل مع املشكلةلارة الزمالء في املدرسة في كيفية د( استثا

 

 من شعراء التيار إلابداعي في الشعر السعودي: -15

 أ( فؤاد شاكر

 ب( محمد حسن فقي

 ج( عبد هللا بن خميس

 د( محمد سرور الصبان

 

 الذين ينتمون لعصر واحد مما يأتي هم:الشعراء  -16

 أ( جرير ، ألاخطل ، ذو الرمة

 ابو تمام  ،روميلاب( امرؤ القيس ، ابن 

 الفرزدق ، البحتري   ،ج( طرفة بن العبد

 د( بشار ب برد ، املتنبي، عمر ابو ريشة

 

 نجح الطالب إال الكسول. املستثنى واجب النصب ألنه وقع في كالم: -17

 يأ( تام منفي

 ب( تام مثبت

 ج(تام منقطع

 د( ناقص منفي

 

 من خصائص الاستثناء املفرغ أن املستثنى منه : -18

 أ( يذكر فيه

 ب( يحذف منه

 ج( بعض من املستثنى

 د( متقدم عن املستثنى

 

 إذا نحن رفعنا لهن املثانيا       رض مهرب ففي العيش منجاة وفي ألا  -19

 لفظ )مهرب ( مشتق ، فما نوعه؟

 مصدر ميمي أ(

 ب( اسم مفعول 

 ج( اسم مكان

 اسم زمان د( 
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ا  -51
َ
داِنين

َ
 عْن ت

ا
نائي َبديال

ّ
 أْضَحى الت

 ما وزن )تدانينا( هنا؟    

 أ( تفاُعلنا

 ب( فعالينا

 ج( تفاعينا

 د( تفعلنا

 

 من شعراء ألاندلس: -54

 أ( ديك الجن

 ب( ابن سناء امللك

 ج( القاض ي الفاضل

 د( لسان الدين الخطيب

 

 املدرسة التي تميل إلى الحزن والتشاؤم في التعبير هي: -52

 أ( الكالسيكية

 ب( الرومانسية

 ج( الواقعية

 د( الرمزية

 

 قرأت الكتاب حتى أخر سطر فيه ، ) حتى( : -54

 أ( جر

 نصب ب( 

 ج( عطف

 د( ابتداء

 

" سالم هي حتى مطلع الفجر" تبارك وتعالى:توضيح: حتى هنا جارة بمنزلة إلى، وما بعدها مجرور بها ، وهي شبيهة بقوله 

 نى الذي أفادته )حتى( هو الغاية.واملع

 

 تناسق الجمل بالكلمات هو -51

 أ( بالغة

 ب( فصاحة

 ج( موسيقى داخلية

 د( موسيقى خارجية

 

 من الفنون الابداعية : -55

 أ( املقالة

 ب( التقرير 

 ج(املعروض

 د( القصة
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 الفن البالغي في اختيار الجريان عين جارية( قال تعالى ) فيها  -56

 أ( حقيقي

 ب( استعاره

 ج( مجاز عقلي

 د( مجاز مرسل

 

 الجاحظ في أي عصر عاش: -57

 أ( صدر إلاسالم

 ب( ألاموي 

 ج( العباس ي

 د( ألاندلس ي

 

 ي من الانشاء الطلبي ماعدا:أتكل مما ي  -58

 ءأ( الندا

  النهي ب( 

 التعجب ج( 

 د( الاستفهام

 

 ساحة املسجد واسعة اكتسب املضاف من املضاف اليه -59

 نيثأأ( الت

 ب( التعريف

 التخفيف ج( 

 د( التخصيص

 

 

 كيف جئت؟   كيف انت؟ -61

 ألاولى حال ، والثانية خبر أ( 

 ب( ألاولى خبر، والثانية حال

  ج( كالهما حال

 كالهما خبر د( 

 

 أول رواية كتبت ؟ -64

 القرن التاسع عشر ةأ( بداي

 ب( منتصف القرن التاسع عشر

 ج( بداية القرن العشرين

 منتصف القرن العشرين د( 
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 بالجزالة وإلاصالة: املدرسة التي امتازت  -62

و
ُّ
 أ( أُبول

  ب( املهجر

 ج( إلاحياء

 مش متأكدة               د( الديوان

 

 مختارات الصحاح صنفت على : -64

  أ( القافية

  ب( ألالفبائية

  ةيت الصوتال ج( الدال

 

 بماذا تميز عبدالحميد الكاتب في كتاباته ؟  -61

 أ( بالسجع والجناس

 بةاب( وضوح املعاني وبعدها عن الغر  

 

 صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء : -65

 الجواب: ابن سالم الجمحي . 

 

 فن أدبي نشأ في العصر ألاموي : -66

 الجواب: النقائض 

 

 القدماء:  املدرسة اللي نهجة نهج -67

 الجواب: إلاحياء 

 

(  بحث كلمه ضياء وفق ملعجم لسان العرب ؟ -68
ا

ا وألاول فصال  طريقته طريقة القافية )جعل الحرف ألاخير بابا

 (ما نزلتم خيارات)

 

 فن أدبي طويل يسرد قصص ألاساطير والبطوالت :  -69

 الجواب: امللحمة  

 

 مؤلف كتاب الصحاح : -71

 الجواب: الجوهري 

 

 صاحب نظرية النظم في البالغة -74

 أ( ألاصمعي

 ب( الجاحظ

 ج( ابن شهيد

 د( عبد القاهر الجرجاني
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 وقد ادخل في النص عدة اخطاء إمالئية في التاء املربوطة واملفتوحة. في وصف الربيع ي ا يلي نص للرافعفيم -72

 باستعارات ومجازات ، والنسيم حولها كثوب الفتات الحسناء، النص: ) الحت لي ألازهار كأنها ألفاظ ُحب رقيقة مغشات

ما أعجب سر الحيات ، كل شجرت في الربيع جمال هندس ي مستقل( عدد ألاخطاء التي جاءت فيها التاء املربوطة 

 مفتوحة:

 6أ( 

 5ب( 

 1ج( 

 4د( 

 

 من سمات املعلقات: -74

 أ( خلوها من الاستطراد

 ب( تمثل البيئة الحضارية

 نوع موضوعاتهاج( ت

 د( وحدة القصيدة

 

 قال تعالى) وهم ينهون عنه وينئون عنه( املحسن البديعي بين ) ينهون وينئون( -71

 أ( مقابلة

 ب( استعارة

 ج( جناس

 د( طباق

 

 يمثل أبو تمام الشاعر العباس ي: -75

 الجواب: أوائل القرن الثالث

 

 امرؤ القيس في أي عصر عاش: -76

 الجاهلي           

 

 في أي عصر عاش: الجاحظ  -77 

 العباس ي         

 

 املتنبي في أي عصر عاش: -78 

 العباس ي       

 

 أي ألافعال التالية فعل ثالثي مزيد بحرف واحد: -79

 أ( تضرع

 ب( تشاور 

 ج( أحسن

 د( سلسل

 

 املقامات ظهرت في أي عصر: -81

 انيالجواب: ظهرت في العصر العباس ي وهي لبديع الزمان الهمذ
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 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن -84

 تفعيالت البحر:

 أ( الطويل

 ب( الكامل

 ج( البسيط

 د( الوافر

 

 لسان العرب ملن: -82

 بن منظور الجواب : ال 

 

 تشابه بالحروف واختالف باملعنى : -84

 الجوا ب: جناس تام 

 

 قوله تعالى:) وما تفعلوا من خير( نوع ما هنا: -81

            الجواب: شرطية 

 

 فن املوشحات ظهر بأي عصر: -85

 ألاندلس ي

 

 قوله تعالى : ) وهللا يدعو إلى دار السالم( الغرض البالغي من حذف املفعول :  -86

 يضاح والابهامأ( الا 

 ب( التعظيم

 ج( التعميم

 

 من هو الشاعر الذي انتشل الشعر من الانحطاط وانتقل به لألحسن: -87

 أحمد محرمأ( 

 ب( أحمد شوفي

 ج( إيليا أبو ماض ي

  محمود سامي البارودي د( 

 

 

 الشاعر الذي اعاد الشعر إلى سابق عهده : -88

 البارودي

 

 :ةتعمل من الادوات التالي التي ال ةداالا  -89

 أ( تاء القسم

  ب( حاشا

  ليت-ج(

 د( إنما
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    مؤلف كتاب النوادر:  -91

 ألبي علي القالي

 

 الكلمة املزيدة بحرفين : -94

 أ( تدحرج

 ب( أحسن

 ج( استقر

 د( تقدم

 

 ترتيب الحركات من حيث القوة: -92

 كسرة ، ضمة ، فتحة ، سكون  

 

 كلمات تحتوى على همزة وصل: -94

 أ( اثنا ، اثنتان، ابنه

 ب( اسم ، ابن ، احمد

 ج( اساء ، ابناء ، ...

 

 جمع كلمة مرفأ: -91

 أ( مرافىء

 ب( مرافي

 

    دخل اليهود املسجد ألاقص ى مفسدين  -95

 السؤال لفظ )مفسدين( حال ما نوعها؟

 مفردة

ـاٍو َيَمـلُّ ِمنُه... ملن هذه املعلقة؟  -96
َ
سـَمــاُء: ُربَّ ث

َ
ـا ِبَبينهـا أ

َ
تن

َ
ن
َ
 آذ

 أ( زهير بن أبي سلمى

 ب( النابغة الذبياني

 ج( الحارث بن حلزة اليشكري 

 

 هل يستخدم في :إلامالء املخفي  -97

 أ( املنقول 

 ب( املنظور 

 ج( الاستماع

 د(الاختباري 

 نعم الصديق كتاب ما إعراب الصديق؟ -98

 أسلوب مدح أ( 

 مبتدأ ب( 

  ج( فاعل
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 من رائد الشعر العربي املحافظ؟ -99

 أ( ابن عثيمين

 ب( غازي القصيبي

 ج( البارودي

 

بِ  قال تعالى: ) -411
َ
ا ك

ا
ْيخ

َ
ا ش با

َ
ُه أ

َ
اِإنَّ ل  ( ما هو اسم إن وخبرها؟ يرا

  محل له من إلاعراب ، حرف جر مبني على الفتح ال الالم له :

 ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل جر بحرف الجر ، والهاء

 . (خبر إن مقدم)متعلقان بمحذوف في محل رفع  والجار واملجرور 

 
ا
 الظاهرة .منصوب وعالمة نصبه الفتحة (اسم إن مؤخر ):  أبا

 

 _ في أي عصر ازدهرت الخطابة:414

أ( عصر صدر إلاسالم 

 ب(العصر ألاموي 

 ج( العصر العباس ي

 د( العصر ألاندلس ي

 

  مختارة صدر الاسالم هيأول كنت أنا 
ا

تنوعت أغراضها في العصر لكن ازدهرت وبلغت ذروتها و  ،فيه توانتشر  تظهر  فعال

  ألاموي 

 

ا فيما يلي: -412  الجملة الصحيحة إمالئيا

 أ( ممن نشكوا في هذا العصر؟

 ب( مّما نشكوا في هذا العصر؟

 ج( مّما نشكو في هذا العصر؟

 نشكو في هذا العصر؟ د( مّم 

 

 )دخلت امرأة النار في هرة ربطتها( نوع في: -414

 أ( ظرفية مكانية

 ب( ظرفية زمانية

 ج( سببية

 د( التعليل

 

 قوله تعالى:) وحملناه على ذات ألواح ودسر ( ما نوع الكناية؟ -411

  أ( كناية عن صفة

 ب( كناية عن موصوف

 ج( كناية عن نسبة

   

 

  ة ، اكتسب املضاف من املضاف إليهعواسساحة املسجد -415

 أ( التعريف

 ب( التأنيث



 24الصفحة  (Kfayatarabic11خلود )
 

 ج( التخفيف

 د( التحضيض

 

 قائد مدرسة ألاحياء: -416

 أ( أحمد شوقي

 ب( محمود سامي البارودي

 ج( أحمد محرم

 د( احمد زكي

 

 حدد املجاز: كم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني،  -417

 مجاز مرسل عالقة جزئية  

   

 

 املفعول املشتق من لفظ فعله هو: -418

 أ( املفعول به

 ب( املفعول املطلق

 ج( املفعول ألجله

 

  املقصود بمادة الكلمة -419

 أ( جذر الكلمة

 ب( املعنى الداللي

 

 ظن تدخل على املبتدأ والخبر فتنصب ... -441

 ثان لها.تنصب املبتدأ على أنه مفعول به أول ، وتنصب الخبر على أنه مفعول به 

 

ا( -444
ا
 املحسن البديعي ما هو ؟ )أراك حمل اراك

 أ( جناس تام

 ب( جناس ناقص

 

 لطالبه في املدرسة ولكن ينقصهم ش يء واحد هو توجيه خطاب وافق املعلم بقيام رحلة  -442

 ملدير املدرسة للموافقة ، ماذا يسمى هذا الخطاب ؟

       وهللا اعلم ما رسلوا لي الخيارات :)  وظيفي

 

 

 يجب بناء املنادى في قولنا : -444

 يا رجُل ، اتق هللا )نكرة مقصودة(

 

 واملوت يطلبه ، متى تقلع عن غيك؟ -441
ا

 يا غافال

 يكون املنادى :
ا

 لو اضفنا كلمة )قلبه( بعد غافال

 أ( مضاف
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 ب( شبيه باملضاف

 ج( نكرة

  د( نكرة غير مقصودة

 

  _    : 49الصحيحة للرقم  لكتابةا .......... مزهرية ما -445

 أ( تسع عشرة

 ب( تسعة عشر

 ج( تسعة عشرة

 د( تسع عشر

 

 

 جزء في جهاز النطق يعمل بأقسامه الثالثة كصندوق رنين، ويتغير شكله وحجمه -446

 حسب نوع الصوت ، هو: 

 أ( الحلق

 ب( ألانف

 ج( اللسان

 د( سقف الحنك

 

 وقعت :ال يكون للجملة محل من إلاعراب إذا  -447

 
ا

 أ( حاال

 ب( صفة

ا إليه
ا
 ج( مضاف

ا للقسم  د( جوابا

 

 الجملة التي فيها خطأ في صياغة العدد هي: -448

 أ( قرأت اثنتي عشرة قصة

 ب( في الفصل سبعة عشر تلميذة

 ج( في املشفى ثالث عشرة عيادة

ا وعشرين دقيقة  د( استغرق البرنامج سبعا

 

 ربه بكلمات فأتمهن( أين املفعول به؟وإذ ابتلى إبراهيم قوله تعالى: )-449

  إبراهيم

 

 البحتري من شعراء العصر: -421

 أ( العباس ي

 ب( ألاموي 

 ج( ألاندلس ي

 د( الجاهلي

 

 يقوم لسان العرب إلبن منظور بالبحث على الكلمات بحسب قافية _424
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 فما طريقته بحسب ترتيبها:

  -أ(

 مشردون ، العدوان، الشهداء -ب(

 العدوان، مشردون الشهداء ،  -ج(

 مشردون ، العدوان، الشهداء  -د(

 

  الجواب: ناقص الجواب الصح

 

 

 

 

 

 سميت الطريقة املزدوجة في تعليم القراءة ألاولية بهذا الاسم لجمعها بين: -422

 أ( النطق والكتابة

 ب( الحروف والكلمات

 ج(تحليل الكلمة وتركيبها

 مش متأكدة   د أسماء الحروف ورسومها

 

 أي من ألابيات التالية على بحر الوافر: -424

 

 نت سعاد فقلبي اليوم متبول أ( با

ا كنقص القادرين على التمام ب( ـيئا
َ

 ولــم أَر فـي ُعيـوِب النـاس ش

 

 أقسام الفعل املعتل: -421

 مثال ، أجوف ، لفيف مفروق ، لفيف مقرون

 

 سرعة النطق اللغوي عند الطفل تكون : -425

 7 أ( من سنتين إلى 

 9إلى  7ب( مرحلة الوسطى من

 42إلى  9ج( من 

 مش متأكدة                وما فوق  45من عمر د( 

 

 إياك والكذب أسلوب : -426

  تحذير

 

ا وتصميم  -427  صحيحا
ا

مدخل من مداخل اللغة العربية يعتمد على إتاحة الفرصة للمتعلمين الستعمال اللغة استعماال

 اللغوي خارج أسوار املدرسة، هذا املدخل هو:املواقف املشابهة للموقف 

 

 أ( املدخل املهاري 

 ب( املدخل التكاملي
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 تصاليج( املدخل الا

 د( املدخل الاستراتيجي

 

ا للواثق باهلل فلما تولى الواثق باهلل الخالفة دخل عليه هارون ، فبالغ في إكرامه فلما قيل  كان هارون  -428 بن زياد مؤدبا

 :املومنين أعزك هللا من هذا الذي أهلته لكل هذا إلاجالل... مناسبة النصيا أمير  له 

 أ( فضل املعلم

 ب( كرم الواثق باهلل

 ج( ذكاء هارون الرشيد

 د( احترام الكبير

 

 

  وسوس على وزن429

َل 
َ
 فْعل

 

 ه إيراد املععنى بطرق مختلفة هو:هو علم يعرف ب -441

 أ( البديع

 ب( البيان

 ج( املعاني

 

 _معلومة على السريع..._

 

 ينقسُم علُم البالغة إلى ثالثة أقساٍم:

 به أحوال اللفظ العربّيِ  ( )أ
ُ

ى الحال. علُم املعاني: وهو علٌم يعَرف
َ

 التي بها يطابُق مقتض 

 علُم البيان: وهو علٌم يعَرف به إيراد املعنى الواحد بطرق مختلفة ٍفي وضوِح الداللة عليه. ( )ب

ى الحال علُم  ( )ت
َ

 ووضوِح الداللة. البديع: وهو علٌم يعَرف به وجوه تحسين الكالم، بعد رعايِة تطبيقه على مقتض 

 

 كن أصدقاءك لم يصدقوك ماذا تفعل:في املئة في التحصيلي ل 54إذا حصلت على  -444

  54أ( حصلت على 

  54ب( وهللا قد حصلت على 

 

  ......... قصة --442

  أ( ثالثة عشر

 ثالث عشرب( 

 ج( ثالثة عشرة

 د( ثالث عشرة

 

  الغير ضروري في شرح النص ألادبيهو الش يء  ما -442

 أ( غرض النص

 ب( تحليل النص

 ج( الفكرة من النص
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  ماذا تتميز ألاقصوصة عن الروايةب -444

 أ( الحبكة

 ب( الطول 

 ج( التكثيف

 

 من حقوق املعلم املعنية -441

 طالع على تقويم إلاداءأ( الا 

 ب( دراسة املناهج وتقويمها

 ج( املشاركة في برامج النشاط

 ^^ مو متأكدة             جتماعات املدرسيةحضور الا  د( 

 

 

 ليمكروا فيها ( نوع اسم التفضيل:قوله تعالى:) وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها  -445

 أ( مضاف إلى نكرة

 ب( معرفة

 ج( مجرد من أل

 د(مضاف إلى معرفة

 

 من أوزان جموع القلة -446

 أ( فعل

 ب( أفعال

 ج( فعله

 د( فعائل

 

 ة التي فيها بدل من الجمل آلاتيةالجمل -447

 أ( كل ألاصدقاء متفوقون 

 ب( جهود الصديقان املتفوقان مثمرة

 ج( جاء الصديقان املتفوقان

 مش متأكدة**^^      د( الصديقان رفاقهما مثمر

 

 كم ....... عندك؟ -448

اأ(   كتابا

 ب( كتاب

 

 من املحسنات املعنوية -449

 أ( الطباق

 قتباسب( الا

 البديع ج( 

 د( الجناس

 

 املعلم لكسر حاجز الخجل لديهم : زم الي البد أن يقوم بهلخجل والخوف ما إلاجراء الا امعلم يالحظ عل تالميذه  -411
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 ما نزلتم خيارات غير

 الطالب ^^ وهو الصح اعتقدالاشتراك باإلذاعة املدرسية وألقاها أمام  

 

 ترتب مهارة اللغة على -414

  ثم القراءة ثم الكتابة ستماع أ( الا 

 ب( الاستماع ثم الكتابة ثم القراءة

 ستماع ثم القراءة ثم الكتابةج( التحدث ثم الا 

 الاستماع ثم الكتابة ثم القراءة د( التحدث ثم

 بس إذا كانت الخيارات مثلما قلتم في ألاعلىالاستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة هي كذا  

  أ( إلاستماع ثم القراءة ثم الكتابة  فاالختيار ألاقرب صحة 

 

 

اإالنصب ب -412  ن املضمرة وجوبا

 أ( الم التعليل

 ب( الم الجحود

  ج( واو العطف

 

 سلوب أقصر دون أن ننقص من مضمونةنصيغ الجملة أو الكالم بأ -414

 إلايجاز )الاختصار(

 

 سول ، املستثنى واجب للنصب ألنه:نجح الطالب إال الك -411

 أ( تام منفي

 ب( تام مثبت

 ج( تام منقطع

 د( ناقص منفي
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هـ4147عام   
 أي ألاسماء التالية ارتبط باسم أبي فراس الهمذاني:-4س

 الروميات-4

 الطرديات-2

 اللزوميات-4

 الرباعيات-1

 

 قول بليغ موجز يعتمد على حادثة ويضرب في الحوادث املشابهة وكل ألاقوال آلاتيةاملثل هو -2س

 أمثال ماعدا:

 الصيف ضيعت اللبن-4

 رأس الحكمة مخافة هللا-2

 عند جهينة الخبر اليقين-4

 على نفسها جئت براقش-1

 

 ثار ألادبيةالعصر ألادبي الذي ازدهر فيه النثر ألول مره الزدهار حركة الترجمة وتأثر باآل-4س

 الاجنبية وكثرة املناظرات هو :

 ألاموي -4

 الحديث-2

 العباس ي-4

 العثماني-1

 

 كل هؤالء من شعراء الصعاليك عدا :-1س

 ألاعش ى-4

 الشنفري -2

ا-4  تأبط شرا

 عروة بن الورد-1

 

 هل هالل رمضان ، ماذا يفيد : -5س

 الدعاء-4

 التمني-2
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 التحسر-4

 الشعر السعودي:من شعراء التيار إلابداعي في -5س

 فؤاد شاكر-4

 محمد حسن فقي-2

 عبدهللا بن خميس-4

 احمد بن سرور-1

 من اعالم الشعر في العصر ألاموي:-6س

 جرير،الفرزدق،أبو تمام-4

 جرير،النابغة الذبياني، املتنبي-2

 جرير،الفرزدق،كعب بن زهير-4

 جرير،الفرزدق،عمر بن أبي ربيعة-1

 مقيم نوعه :-7س

 اسم مكان-4

 م فاعلاس-2

 اسم مفعول -4

 صيغة مبالغة-1

 املنادى املنصوب :-8س

 يا أحمد-4

 يا أيها املخطئ-2

 يا قائد السيارة-4

 تصغير كلمة زنبيل :-9س

 ُزنبيل -4

 زنيبيل-2

 زنيبييل-4

 الفاعل الذي وقع ضمير متصل :-41س

 ظلْمنا املدعي -4

 ظلَمنا املدعي-2

 محمد ظلمني-4

 محمد ظلمك-1

 الانشاء الطلبي :من انواع -44س

 التعجب-4

 النهي-2

 املدح-4

 الذم-1

 فن أدبي طويل يقوم بسرد القصص والبطوالت:-42س
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 مأساة-4

 ملهاة-2

 ملحمة-4

 ما اطيب الثمر! ما أعراب الثمر :-44س

 خبر-4

 فاعل-2

 مفعول به-4

 مضاف-1

 

 قوله تعالى "أليس هللا بكاف عبده" ماذا يفيد الاستفهام :-41س

 التقرير-4

 الاستبطاء-2

 الدعاء-4

 السير ، اعراب أحسن؟ سرت أحسن -45س

 مفعول به-4

 مفعول مطلق-2

 مفعول معه-4

 مفعول فيه-1

 التشبيه الذي يحذف منه وجه الشبه مع بقاء اداة التشبيه :-46س

 مفرد-4

 بليغ-2

 مجمل-4

 مؤكد-1

 : املعاجم آلاتية تعتمد على ترتيب الكلمات بحسب الحرف ألاخير ماعدا-47س

 الصحاح-4

 لسان العرب-2

 املصباح املنير-4

 القاموس املحيط-1

 ترتيب ومراجعة قائمة ألافكار اجراء ينتمي ألحد مراحل الكتابة وهي مرحلة:-48س

 املراجعة-4

 التصحيح-2

 ماقبل الكتابة-4

 الكتابة ألاولية-1

 يتكون الشطر ألاول من بحر الكامل التام من التفعيالت على:-49س

 مفاعلتن مرتين-4
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 مفاعيلن ثالث مرات-2

 متفاعلن ثالث مرات-4

 مستفعلن ف اعلن مرتين-1

 ماهي الكتابة الصحيحة للجمل آلاتية :-21س

 إن املعلمين مجتهدان-4

 إن املعلمان مجتهدان-2

 كأن املعلمان مجتهدان-4

 ليت املعلمان مجتهدان-1

 

 

 كل الجمل التالية قصر موصوف على صفة ماعدا:-24س

 انما علي كريم-4

 انما الفائز إبراهيم-2

 ما انا معلم بل طالب-4

 ما انا خامل بل مجتهد-1

 أي من آلاتي ليس من وظائف النقد ألادبي:-22س

 تقويم انتاج الادباء-4

 تفسير العمل ألادبي-2

 اكساب امللكة ألادبية-4

 متأكدةمش              النهوض بالحركة ألادبية-1

 :ر ويعتمد على ألاسلوب املنهجي هوالكتابي التواصلي الذي يهدف الى اثبات رأي آلاخالنمط -24س

 الردي-4

 الوصفي-2

 الحواري -4

 إلاقناعي-1

 لينجحّن أيها املجد-21س

 لينجحّن أيها املجدون 

 الفعل املضارع هنا :

 جميعهما مبني-4

 جميعهما معرب-2

 ألاول مبني والثاني معرب-4

 مبني ألاول معرب والثاني-1

 

 الجملة التي فيها فاعل مستتر :-25س

 محمد جاء-4

 جاء محمد-2

 حضر الوالدان-4

 الوالدان حضرا-1
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 أي املجاالت التالية اكثر مناسبة الستخدام القراءة الناقدة:-26س

 البحث عن معلومة محددة-4

 قراءة التقارير العلمية-2

 الكشف عن معنى كلمة في املعاجم اللغوية-4

 ومات لكتابة بحث حول موضوع ماجمع املعل-1

 الكلمة التي غير مقرونة بزمن:-28س

 الفعل-4

 الاسم-2

 الحرف-4

 اسم الفعل-1

 من صفات حرف القاف ماعدا :-29س

 الشدة-4

 الاستعالء-2

 الاطباق-4

 الجهر-1

 الكلمة التي كتبت خطأ :-41س

 هدى-4

 عصا-2

 شذى-4

 عال-1

 جودوا لنسجع باملديح على عالكم سرمدا-44س

 لطير احسن ما تغرد عندما يقع الندىاف

 التورية في كلمة :

 الندى-4

 يغرد-2

 السرمد-4

 النسجع-1

 قال تعالى "أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا"-42س

 قوله تعالى "ألست ربكم"

 قوله تعالى "وكم من قرية اهلكناها"

 في اآليات السابقة :

 تكثير –توبيخ  –تقرير -4

 تكثير –تقرير  –توبيخ -2

 تقرير –توبيخ  –تكثير -4

 تقرير –تكثير  –توبيخ -1

 ( صه ) نوعه(:-44س

 اسم فعل-4
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 فعل امر-2

 حرف-4

 اسم-1

 رسالة التربيع والتدوير لـ:-41س

 الجاحظ-4

 ابن املقفع-2

 مؤلف رسالة الغفران لـ:-45س

 ابن حزم-4

 املعري -2

 ابن شهيد-4

 من شعراء العصر العباس ي عدا :-46س

 الرض يالشريف -4

 ابو تمام-2

 عمر بن أبي ربيعة-4

 

 كلمة فْوز هل هي:-47س

 مد-4

 لين-2

 مد ولين-4

 مش متأكدة               صحيح-1

 كلمة وعد :-48س

 اجوف-4

 مثال-2

 ملفوف-4

 قرين-1

 اعراب )لم يسعوا(:-49س

 حذف النون -4

 حذف حرف العلة-2

ا(:-11س ا ، اعراب )متأخرا لت عمر متأخرا
ُ
 خ

 بدل-4

 توكيد-2

 مفعول ثان-4

 (فأقيموا الصالة ما نوع الفعل )فأقيموا( املتصل بواو الجماعة :-14س

 مرأ-4

 ماض ي-2

 مضارع-4
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 اسم فعل-1

 ضحكت ألارض من بكاء السماء ، نوعها :-12س

 مقابلة-4

 طباق-2

 جناس-4

 توريه-1

 مصطلح السابقة والالحقة يستخدم في نقد :-14س

 الشعر-4

 الخطبة-2

 املقالة-4

 مش متأكدة^^       الرواية-1

 اعراب )يا أبي(:-11س

 منادى منصوب بالياء-4

 منادى منصوب بالفتحة املقدرة-2

 منادى مرفوع-4

 ياء ساكنة وقبلها ضم، الياء :-15س

 تحذف-4

 تبقى-2

 تقلب واو-4

 تقلب ياء-1

 نوع الفعل املعتل )وقف(:-16س

 مثال-4

 لفيف-2

 ناقص-4

 اجوف-1

 عن الفقير، هل هي:قرأ أحمد قصة -17س

 واقعية-4

 تاريخية-2

 رومانسية-4

 تجريبية-1

 ، الفاعل هو:علي طاهر قلبه-18س

 علي-4

 طاهر-2

 قلبه-4

 ضمير مستتر تقديره هو-1
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 علم اللغة الذي يهتم بتعلم اللغة وتعليمها هو علم اللغة :-19س

 العام-4

 التطبيقي-2

 النفس ي-4

 التاريخي-1

 قا ِض على وزن :-51س

 فاع-4

 فال-2

 فعال-4

 فعل-1

 

 نجح محمد ...... ألنه مجتهد ،عالمة الترقيم املناسبة:-54س

4-: 

 ؛-2

4- ، 

1- " 

 العصر الذي كثر فيه الزخرف والاهتمام بالشكل :-52س

 العباس ي ألاول -4

 العباس ي الثاني-2

 الاندلس ي-4

 الجملة التي فيها استعارة تصريحية :-54س

 حنين يرجع بخف-4

 الحديقةضحكت أزهار -2

 املعلم بحر من العلم-4

 الكتاب ، الفعل )أعجم( يأتي بمعنى :-51س
ا
 أعجم خالدا

 الازالة-4

 التعدية-2

 مش متأكدة^^      الاطالق-4

رور-55س
ُ
 إني ألعلم اللبيب خبير إن الحياة وإن حرصت غ

 نوع البحر :

 الطويل-4

 الكامل-2

 البسيط-4

 الوافر-1

 املوشحات ظهرت في العصر :-56س
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 الاندلس ي-4

 العباس ي-2

 الحديث-4

 املقامات ظهرت في العصر:-57س

 العباس ي-4

 الاندلس ي-2

 اململوكي-4

 من مميزات مدرسة الاحياء :-58س

 محاكاة القدماء-4

 اللجوء الى الشعر الوجداني-2

 

 يأتي من أهداف الوسيلة ماعدا : كل ما-59س

 توفير الوقت-4

 فتح ميدان البحث-2

 جذب الانتباه-4

 ماذا يقصد الكاتب ؟ ، هل هذا السؤال:-61س

 نقدي-4

 ابداعي-2

 استفساري -4

 أقطف الغيث فتحيا أمنياتي والسماء تمطر رزق ا عم شعبه-64س

 نوع املجاز املرسل :

 سببية-4

 كلية-2

 مسببية-4

 جزئية-1

 توضيح:

 ُيقطف، وإنما ُيقطف ما ينتج عنه...املجاز في كلمة الغيث فهي في غير معناها ألاصلي، املعنى الثمر، ألن الغيث ال 

 من الثمر هي السببية حيث أن الغيث سبب للثمر فعبر  بالسبب 
ا

ا العالقة التي أجازت للشاعر استعمال الغيث بدال
ا
إذ

 عن املسبب

 

 نوع ) وامعتصماه ( : ّرب وامعتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا اليتم-62س

 للندبة-4

 ستغاثةال ل-2

 للنداء-4

 لطفل ، نوع حتى:استقبلت الضيوف حتى ا-64س
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 جر-4

 عطف-2

 التي يذكر فيها اسم الراوي:-61س

 قصة-4

 رواية-2

 مقامة-4

 الاشتقاق استبدال لفظ الى لفظ آخر وتكون :-65س

 تناسب املعنى مع اختالف اللفظ-4

 تباعد املعنى مع اختالف اللفظ-2

 تباعد املعنى مع تناسب اللفظ-4

 

 واحد :من ادوات -66س
ا

 جزم الفعل املضارع التي تجزم فعال

 الم التعليل-4

 الم الجحود-2

 الم ألامر-4

 الم امللك-1

 يبنى الفعل املضارع بالسكون اذا اتصلت به:-67س

 نون النسوة-4

 نون التوكيد-2

 اعل :فمهم في تدريس الطالب درس نائب التي غير أي من آلا-68س

 انواع الفعل-4

 الفعليةاركان الجملة -2

 أركان الجملة ألاسمية-4

 عالمات ألاعراب-1

 

 كلمة)كّسر( من كسر تفيد:-69س

 التعدية-4

 التكثير-2

 املطاوعة-4

     املشاركة-1

 علم املعاني هو العلم الذي :-71س

 يختص بمعرفة تركيب الكالم ومطابقته ملقتض ى الحال-4

 يهتم بتحسين الكالم وتزيينه-2

 بطرق متعددةالتعبير عن املعنى -4

 أن يؤلف الطالب الفكرة الجزئية من الافكار الرئيسية ، يصنف هذا الهدف من ضمن :-74س



 41الصفحة  (Kfayatarabic11خلود )
 

 التركيب-4

 التحليل-2

 التقويم-4

 التطبيق-1

 املنادى الذي يكون مفرد :-72س

 يرفع به يبنى على ما-4

 ينصب به يبنى على ما-2

 منصوب وعاملة نصبة الفتحة-4

 معدودة(:اضبط ) في دقائق -74س

 دقائَق معدودة-4

 دقائق معدودة-2

 دقائق معدودة -4

 الكلمة التي كتبت خطأ :-71س

 نبأ-4

 سمى-2

 تساؤل -4

 تفاؤل -1

 سلوب علمي هو:أالناس بألفاظ خالية من العيوب وبتكلم امام -75س

 بليغ-4

 فصيح-2

 مو متأكدة      بليغ فصيح-4

 

(، )لن تجتاز -76س
ا

ا()ال تظن إن التفوق سهال ا كبيرا  حتى تبذل جهدا

 نوع الجملتين على الترتيب:

 كلهم خبريه-4

 كلهم انشائيه-2

 انشائيه خبريه-4

 خبريه انشائيه-1

 جميعها حروف عدا:-77س

 أين-4

 هل-2

 إذما-4

 أن-1

ا ملوقعها ألاعرابي :-78س  الكلمة التي تتغير فيها الهمزة تبعا

 سماءك-4

 مرافئ-2
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 املبتدأ في جملة )أين كتابك؟(:حكم تقديم الخبر على -79س

 واجب-4

 جائز-2

 دبية :معنى الصنعة ألا -81س

 البساطة في التعبير ليفهم العامة-4

 الاكثار من املحسنات البديعية-2

 ضحكت ازهار الحديقة ، نوع املحسن البياني :-84س

 استعارة تصريحية-4

 استعارة مكنية-2

 

 

 ذكرت اخي فعاودني صداع الرأس والوصب:-82س

 اسهاب مفسد للمعنى-4

 اطناب-2

 مساواة-4

 حشو غير مفسد للمعنى-1

 اختالف حركة الروي بالضم والكسر :-84س

 اقواء-4

 تضمين-2

 ايطاء-4

 تعريف البالغة والفصاحة :-81س

 البالغة مطابقة الكالم ملقتض ى الحال والفصاحة هي ألالفاظ البينة الواضحة-4

 من شمالك ، نوع عن : انتبه للسيارات عن من يمينك وعن-85س

 حرف جر-4

 ظرفية-2

 اسم-4

ا:-86س ا ، نوع بغضا ا شديدا  كرهت الاساءة بغضا

 حال-4

 بدل-2

 مفعول مطلق-4

 من مسوغات الابتداء بالنكرة :-87س

 ما رجل قائم-4

 إذا اردت البحث عن معلومات معينة بالنص، استخدم :-88س
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 القراءة الفاحصة-4

 القراءة املسحية-2

 الاستطالعية القراءة-4

 القراءة الناقدة-1

 طريقة تدريس الخط :-89س

 املحاكاة والاعادة-4

 وسميته يحيي ليحيا ف لم يكن إلى رد امر هللا فيه سبيل-91س

 بين )يحيي و يحيا(:

 تورية-4

 جناس-2

 طباق-4

 إذا جاء عبدالرحمن ف أكرمه ، مانوع جملة جاء عبدالرحمن :-94س

 شرطية-4

 ابتدائية-2

 موصول صلة -4

 الطريقة الصحيحة لرسم الحروف في املرحلة الابتدائية :-92س

 رسم الحروف من فوق لتحت-4

 البنية الغير ضرورية في النقد ألادبي:-94س

 غيةال البنية الب-4

 البنية املنطقية-2

 البنية املعاني-4

 البنية اللفظية-1

 عند البحث عن كلمات مجازية ، ابحث في :-91س

 لسان العرب-4

 أساس البالغة-2

 الق اموس املحيط-4

 الصحاح للجوهري -1

 الجانب النقدي عند الصفوف العليا الابتدائي :-95س

 أعطي عنوان للنص-4

 التفريق بين الخيال الحقيقي واملجازي -2

 اعادة صياغة املقروء-4

 افضل طريقة لتمهيد الدرس في النصوص ألادبية :-96س

 وبيئتهاعطاء نبذة عن حياة الشاعر -4

 الشعر والنثر وفنونه-2

 دراسة العصر-4
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 ر نصوص ذات قيمة جمالية واخالقيةاختيا-1

 من الشعراء في العصر العباس ي عدا :-97س

 ء املعري ،بشار بن بردالالبحتري ، ابو الع-4

 ابو نواس ، ابو العتاهية-2

 عمر بن أبي ربيعة-4

 واخرهاطريقة تعلم رسم الحروف في أول الكلمة وأوسطها -98س

 يساعد على :

 تعلم رسم الكلمة-4

 اعدة تسمى هذه الطريقة:ثلة وصول الى القألمبدأ املعلمة في درس القواعد باعندما ت-99س

 استقراء-4

 استكشاف-2

 استنتاج-4

 

 سميت مدرسة املهجر بهذا الاسم :-411س

 اصحابها من الجالية العربية التي هاجرت الى امريكا-4

 لسان العرب عن كلمة هبة :البحث في معجم -414س

 باب الواو فصل الباء-4

 باب الباب فصل الواو-2

 باب الهاء فصل التاء-4

 باب الهاء فصل الهاء-1

 الصحيحة : بيةالجملة العر -412س

 إن املحمدين مجتهدان-4

 إن املحمدان مجتهدين-2

 كان املعلمان مجتهدان-4

 أيهم عبارة صحيحة امالئيا :-414س

 ابي عملت السعاد-4

 عملت إلسعاد ابي-2

 عملت إلسعاد أبي-4

 ماهي الكلمة التي فيها اعالل عند الجمع :-411س

 انبأ-4

 اعوان-2

 صحائف-4

 مواعيد-1

 املدرسة التي حاكت القصيدة العربية القديمة في املبنى واملعنى :-415س
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 أبولو-4

 ألاحياء والبعث-2

 الديوان-4

 املهجر-1

 اعراب املساكين :ليت املساكين يغتنون ، -416س

 اسم ليت منصوب بالياء النه جمع مذكر سالم-4

 اسم ليت منصوب بالفتحة-2

 استعذ باهلل من الشيطان الرجيم ، املجرور بالتبعية :-417س

 لفظ هللا-4

 الشيطان-2

 الرجيم-4

 بسم هللا الرحمن الرحيم ، التابع املجرور:-418س

 لفظ هللا-4

 الرحمن-2

 الرحيم-4

 ألاسرع في درس القراءة : القراءة-419س

 القراءة الصامتة-4

 القراءة الجهرية-2

 القراءة الناقدة-4

 قوله تعالى "إنا اعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر "-441س

 الغيبة إلى املتكلم-4

 الغيبة إلى الخطاب-2

 املتكلم إلى الغيبة-4

 املتكلم إلى الخطاب-1

 قول املتنبي :-444س

 )يطأ الثرى( من البحر :تيهه فكأنه آس يجس عليالفقا من يطأ الثرى متر 

 مفاعيلن مفاعيلن-4

 متفاعلن متفاعلن -2

 مستفعلن مستفعلن -4

 مفتعلن مفعوالت-1

 قول الشاعر :-442س

 فما جازه جود والحل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير

 نوع الكناية هنا :

 كناية عن صفة-4

 كناية عن نسبة-2

 كناية عن موصوف-4
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 أول من وضع املنهج الوضعي :-444س

 سيبويه-4

 ابن جني-2

 مو متأكدة    أبو القاسم-4

 من الجمل التي ليس لها محل من الاعراب :-441

 الاجابة جملة صلة املوصول )من اسئلة الصباح (

 اللي مفتكر السؤال يمنشني*_*

 

 يجب بناء املنادى في قولنا :-445س

  رجٌل، اتق هللا يا -4

، اتق هللا-2  يارجالا

 ياعبدهللا ، اتق ربك-4

 هللا ، اتق ربك-1
ا
 ياعبدا

 يلي هي : الجملة التي فيها فعل مضارع مجزوم مما-446س

ا-4  اليقسو الوالد الرحيم على ولده ابدا

 تسمع من الخطأ تصديق كل ما-2

 احضر دروس العلم تستفد-4

 إنما يحاسب املرء بعمله-1

ا :ايهم اصح كتابته اع-447س  رابيا

 كان الطالب ذو علم-4

 كان الطالب ذا علم-2

 رأيت.......طالبة ، اي الاختيار الانسب :-448س

 تسعة عشر-4

 تسع عشرة-2

 تسع عشر-4

 تسعة عشرة-1

 التعبير الوظيفي مما يلي :-449س

 كان يتحدث وصدره له ازيز ينبئ عن غيض دفين-4

 أغمضت عيني على مشاهد تختصم في مخيلتي-2

 حفيت قدماي في متابعة ماملتي-4

 تأخر وصول الرسالة شهرا كام-1
ا

 ال

 

 جميع الكلمات على وزن )افتعل( ماعدا :-421س

 انتبه-4

 اندثر-2
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 انهمر-4

 انصهر-1

 املدرسة ألادبية الحديثة التي من خصائصها تعنى بالجزالة والاصالة والبالغة هي :-424س

 أبولو-4

 املهجر-2

 الديوان-4

 والبعثألاحياء -1

 جميع املعاجم رتبت حسب القافية ماعدا :-422س

 لسان العرب-4

 املصباح املنير-2

 الق اموس املحيط-4

 تاج العروس-1

 

 القراءة التي تعتمد على التمييز بين الواقع والخيال :-424س

 قراءة ناقدة-4

 قراءة تفسيرية-2

 قراءة جهرية-4

 مش مـتأكدة       قراءة صامتة-1

 يشرح قصيدة فخر املتنبي بنفسه هذا يدل إن القصيدة تعبر :معلم  -421س

 ذاتية الشاعر-4

 نفسية الشاعر-2

 ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية-4

 لحل اخطاء الكتابة عند طالب مرحلة الابتدائية:-425س

  الاجابة تدوين الاجابات بلوحة ملونة

 

 مرحلة )كان آخر اختيار اما باقي الخيارات كانت مناسبة لطالب

 أكبر من الابتدائية(

 

 الجملة التي فيها عالمة اعراب فرعية :-426س

 إن املسلمات-4

 لن تنالوا-2

 إن بر الوالدين-4

 بعتما على وزن :-427س

 فعتما-4

 فعل مضارع مجزوم بالسكون :-428س
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 التقرأ-4

 التنه-2

 

 
 

ا" وتم  عموريمن تجميع أم هـ 4147 ، وعاماسئلة ألاعوام السابقة من تجميعي انتهت "جزاها هللا خيرا

 ...بعض الاجاباتلها تصحيح 

 

 

 

 

 

 تنبيه عليه وبالتوفيق للجميعالأي خطأ في الاجابات الرجاء توضيحه ليتم 

 

 

 

 

دب اللي عبارة عن سؤال وجواب كان فيه خطأ الرجاء ( في امللخص اللي صلحته لأل 64سؤال )فيه 

 التصحيح والنشر...

 

 

 

 نهاية ألارب في فنون الادب" :....................... صاحب كتاب "  / 64س

 النويري  -أ

 ابن منظور  -ب

 ألابشيهي -ج

 القلقشندي -د
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 


