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  :كم قسما كبيرا لمعلقة طرفة بن العبد     .1
A(  4    B( 8      C( 3      D( 7  
 

 :معلقة عمرو بن كلثوم حماسية فخرية، و قد نظمها    .2
A( حسدا على أمه و قبيلته      B(  حبا ألمه و قبيلته 
C( غضبا ألمه و قبيلته      D(  ألمور مذكورةال   
 

 : حرب داحس و الغبراءكان قائد عبس في     .3
A( عنترة بن شداد العبسي      B(  طرفة بن العبد 
C(  إمرئ القيس بن حجر      D(  ليس واحد منهم  
 

 :اعر ملك ضليل و أبوه ملك بني أسدهذا ش    .4
A( زهير بن أبي سلمى      B(  امرئ القيس 
C (عمر بن أبي ربيعة      D(  جميل بثينة  
 

 :قائله  ثواء، رب ثاو يمل منه ال  آذنتنا ببينها أسماء     .5
A( الحارث بن حلزة      B(  قس بن ساعدة 
C(  كعب بن زهير        D(  حسان بن ثابت  
 

 " :أما بعد" هو خطيب العرب، و أول من قال      .6
A( سحبان بن وائل        B(  طارق بن زياد 
C(  الحجاج بن يوسف      D(  قس بن ساعدة  
 

 :، و هو اإلسالم إال بيتا واحدا واحد من أصحاب المعلقة، ولم يقل فيلبيد بن ربيعة العامري     .7
A( ولـوف اهللا مسلــن سيـمهند م    ه ــاء بـرسول لنور يستضـإن ال 
B( عـــناس تتبــوا سنة للــقد بين    إن الذوائب من فهر و إخوتهم 
C( ـون راحـمين بطـالـدى العـو أن    ألـستم خير من ركـب المطـايـا 
D( سالم سرباالحتى لبست من اإل    ــيني أجلــم يأتـالحمد هللا إذ ل  
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 :من هو قائل هذا الشعر     .8

  من الناس أبقى مجده الدهر مطعما    دا ولو أن مجدا أخلد الدهر واح          

A( حسان بن ثابت        B(  إمرؤ القيس 
C(  طه حسين        D(  أحمد شوقي  
 

 :د صاحب الحيرة، و قتل بسببه في السادس و العشرين من عمرهإنه هجا عمرو بن هن     .9
A( رة بن شدادعنت        B(  النابغة الذبياني 
C(  طرفة بن العبد        D(  عمرو بن كلثوم  
 

 :  موضوع معلقته مدح الحارث و هرم، مطلعها   .10
  بحومانة الدراج فالمتثلم    أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

A( أحمد شوقي 
B( حافظ إبراهيم 
C( البحتري 
D( زهير بن أبي سلمة  
  

 : عدد مؤلفات الجاحظ   .11
A( 12      B( 9      C( 6      D( 8  
 

 :قاله" عبد الحميد أصل و سهل بن هارون فرع و ابن المقفع ثمر"  .12
A( جعفر بن يحيى        B(  عبد اهللا بن المقفع 
C (نازك المالئكة        D(  ليس واحد من المذكورين  
 

 :نشأ سحبان في الجاهلية و توفي في خالفة    .13
A(  رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب    B(   رضي اهللا عنهعثمان 
C(   رضي اهللا عنهمعاوية      D(   رحمه اهللاعمر بن عبد العزيز  
 

 .مقامة......................  إن بديع الزمان الهمذاني قد كتب   .14
A( 350      B( 400    C( 450    D( 500  
 

 :بقرية مشان سنة  )الحريري(  ولد محمد القاسم بن علي  .15
A( 444هـ      B( 446هـ    C( 445هـ    D( 447هـ  
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 : الحماسة من أهم اآلثار لـ   .16
A( أبي العتاهية    B (أبو تمام    C (أبو نواس    D (أبي تمام  
  

 : هذا من الشعراء المخضرمين  .17
A( كعب بن زهير        B (جرير 
C (سحبان بن وائل        D (حجاج بن يوسف  
 

 :قالته عندما استشهد أوالدها في القادسية و هي" الحمد هللا الذي شرفني بقتلهم "    .18
A(  رضي اهللا عنهاخديجة      B ( رضي اهللا عنهاعائشة 
C ( رضي اهللا عنهاتماضر بنت عمرو  D ( رضي اهللا عنهافاطمة  
 

 :من قال هذا الشعر. و بسنة اهللا الرضية تفطر     ائم  بالبر صمت وأنت أفضل ص  .19
A( البحتري      B (المتنبي    C (الكسائي    D (األصمعي  
 

 : بـ هـ145 ولد الحسن بن هاني سنة   .20
A( قرية جاسم    B (عين التمر    C (كندة      D(األهواز  
 

 :المتنبي اسم   .21
A( أبو الوليد عبيد اهللا      B (ب أحمد بن الحسينأبو الطي 
C (أحمد بن عبد اهللا        D (أحمد بن رشد  
 

  : الشعر، ألفه فن في"سقط الزند" الكتاب   .22
A( أبو العالء المعري      B (ابن المعتز 
C (ابن خلدون        D( اإلمام البخاري  

 
 :الكرى معناه   .23

A( مع الفرحالحزن         B (مع الحزنالفرح  
C (النوم          D (مع النوماليقظة   
 

 :من مؤلفات " المخارج من الحيل "  .24
A( اإلمام مالك بن أنس      B (اإلمام أحمد بن حنبل 
C (اإلمام الشافعي        D (بي حنيفةاإلمام أ  
  
  
  
 

  :ارت بين حرب البسوس و هي التي د   .25
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A( القريش و المسلمين      B (إسرائيل و فلسطين 
C (أمريكا و اليابان        D (بكر و تغلب  
  
 

  "في ظالل القرآن" من هو مصنف   .26
A( شوقي ضيف        B (سيد قطب 
C (عبد الوهاب البياتي      D (الشعراوي  
 

 :إذا طرب ...................  أشعر الناس   .27
A( إمرؤ القيس    B (األعشى    C (هيرز    D (النابغة  
 

 :ولد مسلم بن الحجاج سنة    .28
A( 261هـ      B( 202هـ    C( 194هـ    D( 206هـ  

 
 " :التاريخ الكبير و التاريخ األوسط و التاريخ الصغير" من صنف    .29

A( اإلمام البخاري        B (اإلمام النسائي 
C (داإلمام أبو داو        D (اإلمام الترمذي  
 

  :موضوع الكتابذا ه" علم أسرار الشريعة"  .30
A(  ابن ماجهالسنن لإلمام      B (شاه ولي اهللالشيخحجة اهللا البالغة ل  
C (مرآة األيام لخليل مطران      D (األيام لطه حسين  
 

  :قال أبو تمام  .31
 هذا تشبيه  : فالسيل حرب للمكان العالي    ال تنكري عطل الكريم من الغنى 

A( ضمني      B(  مرسل    C(  مؤكد    D(  مفصل  
 

 ":حصاد الهشيم "  و "إبراهيم الكاتب " مؤلف   .32
A( طه حسين        B(  خليل مطران 
C(  إبراهيم عبد القادر      D(  مصطفى لطفي  
 

 :سنة " النقد األدبي" ألف الدكتور أحمد أمين كتابا باسم   .33
A( 1900م    B( 1928م    C( 1950م    D( 1952م  
  
  
 

 :من شعراء النبي صلى اهللا عليه و سلم  .34
A( هيركعب بن ز        B(  عمرو بن العاص 
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C(  أبو سفيان الحارث      D(  ليس واحد منهم  
  

 :طالت الحرب بين بكر و تغلب نحو   .35
A( أربعون سنة        B(  أربعين سنة 
C(  أربعين سنوات        D(  أربعون سنوات  
 

 ": ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"مؤلف   .36
A( أبو الحسن علي الندوي      B(  عبد الحق الدهلوي 
C(  أنور شاه الكشميري      D(  خان صديق حسنبنوا   
 

 صاحب الطبقات   .37
A( ابن هشام        B(  ابن اسحق 
C(   ابن سعد        D(  ابن خلدون  
 

 :من يعرف بأمير شعراء األندلس   .38
A( ابن زيدون        B(  أحمد شوقي 
C(  إيليا أبو ماضي        D(  ابن هاني  
 

 : كتاب موضوعه" الغربال"  .39
A( الرواية          B(  يةالمسرح 
C(   النقد األدبي        D(  التاريخ  
 

  قاله  :"ش و طول عيش قد يضره    المرء يأمل أن يعيـ "  .40
A( النابغة الذبياني        B(  أحمد شوقي 
C(  محمد صلى اهللا عليه و سلم    D(   رضي اهللا عنهعمر  

 
 :لقب يطلق على " عميد األدب العربي الحديث"  .41

A( خليل مطران        B(  طه حسين 
C(  ابن زيدون        D(  أحمد شوقي  
 

 :يعرف الفرزدق بشاعر   .42
A( الفخر      B(  الرثاء    C(  الزهد    D(  المدح  
  
 

 : من مؤلفات توفيق الحكيم  .43
A( األلوان          B(  بين القصرين 
C (أهل الكهف        D(  هؤالء علموني  
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 :أول روائي في اللغة العربية   .44

A( محمد حسين هيكل      B(  توفيق الحكيم 
C(  نجيب محفوظ        D(  طه حسين  
  

   :التشبيه البليغ، هو  .45
A( ما حذف منه وجه الشبه      B(  ما ذكرت فيه األداة 
C(   حذفت منه األداةما      D(  ما حذفت منه األداة و وجه الشبه  
 

  :و مؤلفه " مختصر الصحيح البخاري"هناك كتاب مشهور اسمه    .46
A( الشيخ محمد بن عبد الوهاب    B(  األستاذ علي الطنطاوي 
C(  يخ أبو الحسن علي الندويالش    D(  شيخ أنور شاه الكشميريال  

  
   :و هو م 615توفي قائله سنة   : "هل عرفت الدار بعد توهمأم   هل غادر الشعراء من متردم "   .47

A( عمرو بن كلثوم        B(  طرفة بن العبد 
C(  عنترة بن شداد العبسي      D(  عمر بن أبي ربيعة  
 

 :اسم معرب آخره ألف الزمة    .48
A( الممدود          B(  المقصور 
C(  المنقوص        D(  المعرب  
 

 : كاتب مشهور في فن المقامات   .49
A( عبد الحميد الكاتب      B(  ابن الحميد 
C(  ابن المقفع        D(  بديع الزمان الهمداني  
 

  :  و  هي )ى اهللا عليه و سلمصل(قصيدة أمام الرسول ) رضي اهللا عنه(أنشد كعب بن زهير  .       50
A(   مية ال      B(  ميمية    C(  نونية    D(  يائية  

 
 : واحد منهم كان كاتب الوحي و هو   .51

A( زيد بن ثابت        B(  بالل بن رواحة 
C(  حسان          D(  أبو أيوب األنصاري  
  
  

 : الجامعة اإلسالمية تقع في   .52
A( مكة المكرمة        B(  الرياض 
C(  جده          D(  المدينة المنورة  
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 ": نظام القرآن " من هو مفسر الكتاب   .53

A( أحمد شوقي        B(  محمد عبده 
C(  محمود سامي البارودي      D(  حميد الدين الفراهي  
  

 : من هو شاعر الحكمة   .54
A( إمرؤ القيس        B(  زهير بن أبي سلمى 
C(  طرفه بن العبد        D(  عمرو بن كلثوم  
 

 : هو شاعر ال يبصر   .55
A( أحمد شوقي        B(  عبد الرحمن شكري 
C(   المعريأبو العالء      D(  حافظ إبراهيم  
 

  :، هوالمجاز العقلي   .56
A( تشبيه حذف أحد طرفيه، فعالقتها المشابهة دائما 
B(  يطلق و يراد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنيلفظ 
C(  استعملت في غير معناها األصلي كلمة.  
D(  إرادة اإلسناد في معناه إلى غير ما هو له عالقة مع قرينة مانعة من إسناد الفعل أو ما

  .الحقيقي
  

 : اختر الخطأ   .57
A( ما أحسن الخلق        B(  ما أجمل البستان 
C(  ما أعدل القاضي        D(  ليس هناك أي خطأ  
  

 :مؤسس حركة أبولو   .58
A( إبراهيم ناجي        B(  أبو شادي 
C(  العقاد          D(  ميشال معلوف  

 
 :كلمة نفهم المعنى بنفسها، و ال نجد األزمنة فيها   .59

A( اسم    B (  الماضي      C(  المضارع  D (  األمر  
  
 

 : عاصمة المغرب   .60
A( طرابلس    B(  رباط      C(  الخرطوم  D(  الرياض  
  

 : يقدم الفاعل على المفعول وجوبا   .61
A( إذا كان الفاعل محصورا 
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B( إذا كان المفعول ضميرا متصال و الفاعل اسما ظاهرا 
C( إذا كان الفاعل ضميرا متصال 
D( إذا اتصل بالفعل ضمير المفعول  
  

  :الهمزة التي تأتي في الماضي الرباعي و أمره و مصدره، هي   .62
A( همزة القطع        B(  همزة الوصل 
C(   االستفهامهمزة        D(  ليست واحدة من المذكورة  
 

 :ما هو الترخيم   .63
A( حذف المنادى        B(  حذف آخر المنادى 
C(  حذف حرف النداء      D(  اليس واحد منه  
  

 :م الحركة 1920 تأسست سنة   .64
A( الحركة الرمزية        B(  الرابطة القلمية 
C(  العصبة األندلسية      D(  حركة الديوان  

 
  :تدل أفعال الشروع على الشروع و البدء في الخبر و هي   .65

A( تسعة    B(  عشرة    C(  ثالثة    D(  خمسة  
 

 :من مؤلفات " المنار "   .66
A( طه حسين        B(  جالل الدين محلي 
C(  رشيد رضا        D(  سيد قطب  
 

  : هو شاعر يلقب بالفرزدق  .67
A( همام بن غالب        B(  طرفة بن العبد 
C(  غياث بن ثابت        D(  أبو عثمان عمرو  
  
  
  
  
 

 : ما اسم بطل مقامات الحريري   .68
A( عيسى بن هشام        B(  مالك بن زيد 
C(  الحارث بن همام        D(  ليس واحد منهم  
 

 : النحو  قواعد أول من دون  .69
A( شوقي ضيف        B(  قاضي الفاضل 
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C(  خليل بن أحمد        D(  أحمد شوقي  
  

 :من أسماء األفعال، معناه " بخ "    .70
A( خذ    B(  أرضي    C(  يكفي    D(  بعد  

  
  :ماذا وجدت من التشبيه في الشعر التالي  .71

    غرقت في صحيفة زرقاء    و كأن الهالل نون لجين 
A( التشبيه المقلوب        B(  مرسل الالتشبيه 
C(  التشبيه المجمل        D(  تشبيه التمثيل  
 

 ولد إيليا أبو ماضي في   .72
A( العراق    B(  مصر    C(  لبنان    D(  سودان  
 

 :تقع سوق عكاظ بين   .73
A(  المدينة المنورة و مكة المكرمة    B(  مكة المكرمة و مدين 
C(  طائف و نخلة        D(  الحجاز و الكوفة  
 

 " مصرع كليو بطرة " صاحب   .74
A( مد شوقيأح        B(  جبران 
C(  حافظ إبراهيم        D(  نجيب محفوظ  
 

 "أنوار التنزيل و أسرار التأويل "  مؤلف التفسير   .75
A( الطبري          B(  البيضاوي 
C(  ابن كثير        D(الزمخشري  
 

 تعب............  إنما   .76
A( الحياة    B(  الحياِة    C(  الحياُة    D(  الحياَة  

  
  
  
 

  :التقديرية سنةحاز نجيب جائزة الدولة   .77
A( ألف و تسعة مائة و ثمان و ثمانين  B(  ألف و تسع مائة و ثمانية و ثمانين 
C(  ألف و تسع مآت و ثمان و ثمانين    D(  ألف و تسع مائة و ثمان و ثمانية  
 

  : في شهر مجمع اللغة العربيةأسس  .78
A( شعبان    B(  رمضان    C(  ذي الحجة    D(  محرم  
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  :تعني أنت به " رنوت إلى الشيء"ه ألفا، واو هو فعل قلب  " رنا "   .79

A( دنوت إلى الشيء      B(  أدام النظر إليه 
C(  سلم إليه          D(  ذهب إليه  
 

 : صنف الخليل بن أحمد   .80
A(  العركتاب        B(  كتاب األم 
C(  كتاب العين        D(  كتاب الحيوان  
 

 :من قاد الجيش اإلسالمي األكبر  هو أصغر الرجال عمرا  .81
A( عاصعمرو بن ال        B(  خالد بن وليد 
C(  جعفر بن أبي طالب        D(  أسامة بن زيد  
 

 : دار الحكمة قد أنشأت على يد   .82
A( المأمون            B(  المهدي 
C(  األمين            D(  ليس أحد من المذكورين  

  
  عمر بن عبد العزيز لقب بـ  .83

A( سادس الخلفاء الراشدين        B(  ثاني الخلفاء الراشدين 
C(   الراشدينخامس الخلفاء        D(رابع الخلفاء الراشدين  
 

 : كم مرة اعتمر النبي صلى اهللا عليه وسلم   .84
A( ثالث مرات          B(  أربع مرات 
C(  خمس مرات          D(  ست مرات  
  
  
  
  
  
 

  :يمنع العلم من التنوين أو الصرف    .85
A( إذا جاء على وزن الفعل 
B(  الذي ال تلحق التاء مؤنثه" فعالن" إذا كانت على وزن 
C( الذي ال تلحق التاء مؤنثه" أفعل" ا كانت على وزن إذ 
D( إذا كان على صيغة منتهى الجموع  
 

  أنه شاعر مشهور ادعى بأنه نبي   .86
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A( المتنبي          B(  األعشى 
C(  أبو العال المعري        D(  ابن زيدون  
  

 :هي صحيفة نشرت المقاالت بعنوان " المؤيد"  .87
A( الجلسات        B(  النظرات 
C( مختاراتال        D(  المنتخبات  
  

 :أغراض التشبيه   .88
A( ثمانية          B(  ثالثة 
C(  أربعة          D(  خمسة  

 
 :من أهم كتب " دالئل اإلعجاز "   .89

A( ميخائيل نعيمة        B(  عبد القاهر الجرجاني 
C(  عبد القادر المازني      D(  يوسف إدريس  
 

 : مؤلف رسالة التوحيد   .90
A( أبو الحسن الندوي      B(  عبد الحي 
C(  بدهمحمد ع        D(  شاه ولي اهللا  
 

 :يعتبر هذا األديب أبا النثر العربي الحديث  .91
A( الجاحظ          B(  عبد الحميد الكاتب 
C(  ابن قتيبة        D(  ابن المقفع  
  
  
  
  
  
  

 فإن امرأ يطع الرسول محمدا  .92
  فهو السعيد و من أبى فهو الردى

  :بحر هذا البيت   

A(  الكامل    B(  الطويل    C(  الرجز    D(  الوافر  
 

 : كم قسما للمعرفة   .93
A( أقسامثمانية         B(  سبعة أقسام 
C(  أقسام ةتسع        D(  أقسامعشرة   
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  :)رضي اهللا عنه(، و الكريم بحاتم ، و العادل بعمر ........... يشبه الوفي بـ   .94

A( السحبان    B(  األحنف    C(  السموءل  D(  لقمان  
  

 :رائد الحداثة   .95
A( محمد حسن عواد      B(  ياببدر شاكر الس 
C(  عبد الوهاب البياتي      D(  البارودي  

  
 :كلمة القميص في هذه الجملة . اشتريت المالبس خال القميص  .96

A( يجوز أن يكون مجزوما أو مجرورا 
B( يجوز أن يكون مرفوعا أو منصوبا 
C(  مجزوماو أيجوز أن يكون منصوبا 
D( يجوز أن يكون مجرورا أو منصوبا  
  

 "األغاني "  من هو مؤلف   .97
A( ن الزياتأحمد حس      B(  أبو الفرج األصبهاني 
C(  محمد حسين هيكل      D(  صادق الرافعي  
 

 :وزن من أوزان مصادر األفعال الثالثية و يدل على " ُفْعَلٌة "   .98
A( حرفة    B(  اضطراب    C(  لون    D(  داء   
 

 : جمع القرآن أول من فكر في  .99
A( محمد صلى اهللا عليه و سلم    B(   عمر بن الخطاب)هرضي اهللا عن( 
C(   أبو بكر )رضي اهللا عنه(     D(   عثمان بن عفان)رضي اهللا عنه(  

  
  
  
  : يبنى على ما علما مفردا أو نكرة مقصورة، المنادى إذا كان  .100

A(  ُيرفع به          B(  ُينصب به 
C( ُيجزم به          D(  ال ُيبنى على أي شيء  
 

 :هر جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى و أظ  .101
A(  التشبيه الضمني        B(  تشبيه التمثيل 
C(  التشبيه المرسل        D(  التشبيه المقلوب  
 

  :كم نوعا في البحور  .102
A( سبعة عشرة بحرا    B(  ستة عشرة بحرا 
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C(  ستة عشر بحرا      D(  ثمانية عشرة بحرا  
 

 :كم قسما ألسماء األفعال من حيث الوضع   .103
A( 2    B(   15    C(   8    D(   4  
 

 :المدينة المنورة  مكة المكرمة و م سورة أنزلت فيك  .104
A(   80  :34  B(   93  :21  C(   90  :24  D(   85 : 39  
 

 :ولد اإلمام شاه ولي اهللا الدهلوي   .105
A(   1115هـ  B(   1116هـ  C(   1113هـ  D(   1114هـ  
  

 " :يلة الفض" مؤلف الكتاب   .106
A( توفيق الحكيم        B(  أحمد أمين 
C(  المنفلوطي        D(  محمود تيمور  
 

 :كتب توفيق الحكيم مع طه حسين كتابا، اسمه   .107
A( عودة الروح        B(  القصر المسحور 
C(  في الشعر الجاهلي      D(  األيام  
  

  :"النحو الواضح" نوع مشهور في البدل، و لكن ما ذكر في كتاب  .108
A( بدل مطابق        B(  بدل بعض من كل 
C(  بدل اشتمال        D(  بدل خطأ  
  
  
  
  

  :، تعني80 ولد اإلمام أبو حنيفة رحمه اهللا سنة  .109
A(  سنة من والدة اإلمام مالك رحمه اهللاة عشرخمسقبل  
B( رحمه اهللامس عشرة سنة من والدة اإلمام البخاريقبل خ  
C(   سنة من والدة اإلمام الشافعي رحمه اهللا عشرةخمسقبل  
D( عشرة سنة من والدة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللاقبل خمس   
 

 :قاله " ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس و ال أفصح لهجة منه"   .110
A( أبو العتاهية        B(  أبو تمام 
C(  البحتري          D(  الجاحظ  
  

 :كتاب ألفه " نقد الشعر"  .111
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A( ابن قتيبة        B(  ابن رشيق 
C(  أحمد شوقي        D(  قدامة بن جعفر  

  
 :فالغاوون معناه  "اآلية... الشعراء يتبعهم الغاوون "  .112

A( العلماء          B(  الضالون 
C(  األغنياء          D(  الملوك  
 

  :يشبه األحمق بهبنقة و النادم بالكسعي و البخيل بـ    .113
A( إياس    B(  حجاج    C(  باقل     D(  مادر  
  

 :محمد بن موسى الخوارزمي، هو أول من   .114
A( كتب المقالة القصيرة      B(  أنشد النشيد 
C(  فيةرسم خرائط الجغرا      D(  جمع األحاديث الشريفة  
 

  :هل يلزم على المضاف أن يأتي مرفوعا  .115
A( ال          B(   نعم 
C( أدريال           D(   السؤال نفسه خطأ  
 

 :ى مصطفى أمين واحد من مؤلفي كتابي  .116
A( قصص النبيين و البالغة الواضحة 
B( النحو الواضح و البالغة الواضحة 
C( القراءة الرشيدة و النحو الواضح 
D( القراءة المرشدة و القصص الهندية  
  
  
  

 إذا المرء لم يعتق من المال نفسه  .117
  :تملكه المال الذي هو مالكه ،  قاله 

A( شوقي ضيف        B(  حافظ إبراهيم 
C(  خليفة الوقيان        D(  أبو العتاهية  

 
 :مؤلف رجال في التاريخ   .118

A( إبراهيم ناجي        B(  محمد بن عبد الوهاب 
C(  علي الطنطاوي        D(  سيد قطب  
  

 المقصور هو كل "   .119
A( اسم مبني على ما ُيفتح      B(  اسم مبني على األلف 
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C(  اسم معرب آخره ألف الزمة    D(  اسم معرب آخره ألف الزم  
 

  :  المفعول ألجله"   .120
A( اسم منصوب يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل 
B( الذي حصل فيه الفعلمكاناسم منصوب يبين ال  
C( ع عليه الفعلاسم منصوب وق 
D( اسم منصوب يبين سبب الفعل 

  

*********** 


