
  

  

 MINUTES 120                       12902 

 :يقدم الفاعل على المفعول وجوبا  .       1
A(  إذا كان الفاعل محصورا 
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  .      2
A(  همزة القطع      B(  همزة الوصل 
C(  همزة االستفهام      D(  ليست واحدة من المذكورة  
 

 :ما هو الترخيم .       3
A(  حذف المنادى      B(  حذف آخر المنادى 
C(  حذف حرف النداء    D(  ليس واحد منها  
 

 :الحركة  م1920تأسست سنة     .   4
A(  الحركة الرمزية      B (الرابطة القلمية 
C(  العصبة األندلسية    D(  حركة الديوان  
 

 :تدل أفعال الشروع على الشروع و البدء في الخبر و هي  .      5
A(  تسعة    B(  عشرة      C(  ثالثة    D(  خمسة 

 :من مؤلفات " جاهلية القرن العشرين " .       6
A(  طه حسين      B(   الدين محليجالل 
C(  رشيد رضا      D(  سيد قطب  
 

 يمنع العلم من الصرف  .       7
A(  إذا ختم بألف و نون زائدتين 
B(   الذي ال تلحق التاء مؤنثه" َفْعَالَن" إذا كانت على وزن 
C(   الذي ال تلحق التاء مؤنثه" أفعل " إذا كانت على وزن 
D(  إذا ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة  
  

 :ما اسم بطل مقامات الحريري  .      8
A(  عيسى بن هشام      B(  مالك بن زيد 
C(  الحارث بن همام      D(  ليس أحد منهم  
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 :أول من دون قواعد النحو  .      9

A(  شوقي ضيف      B(  قاضي الفاضل 
C(  خليل بن أحمد      D(  أحمد شوقي  
 

 :من أسماء األفعال، معناه " بله "  .   10
A(  خذ    B(  دع    C(  يكفي    D(  بعد  
  

 : ماذا وجدت من التشبيه في الشعر التالي.     11
     غرقت في صحيفة زرقاء       و كأن الهالل نون لجين 

A(  التشبيه المقلوب      B(  التشبيه المرسل 
C(  التشبيه المجمل      D(  تشبيه التمثيل  
 

 :ولد إيليا أبو ماضي في .     12
A(  العراق    B(  مصر    C(  لبنان      D(  سودان  
 

 :أوزان جموع القلة .    13
A( 5    B( 4      C( 3      D( 6  
 

 :حاالت................. السم التفضيل  .   14
A(  أربع    B(  خمس    C(  ست    D(  ثالث 

 ":أنوار التنزيل و أسرار التأويل " مؤلف التفسير  .   15
A(  الطبري        B(  البيضاوي 
C(  ابن كثير      D(  الزمخشري  
 

 :ما دل على حدث مجرد من الزمان ............... .    16
A(  االسم    B(  النعت    C(  المصدر    D(  المنعوت 

 :حاز نجيب جائزة الدولة التقديرية سنة .     17
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(  و ثمان و ثمانين ألف و تسع مائة  
 

 :أسس مجمع اللغة العربية في شهر .     18
A(  شعبان    B(  رمضان    C(  ذي الحجة  D(  محرم 
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 :تعني " رنوت إلى الشيء"هو فعل قلب واوه ألفا، "  رنا "  .   19
A(  دنا إلى شيء      B(  أدام النظر إليه 
C(  سلم إليه        D(  ذهب إليه  
 

 :صنف الخليل بن أحمد  .     20
A(  كتاب العروض      B(  كتاب األم 
C(  كتاب العين      D(  كتاب الحيوان  
 

 :اختر الشاذ .      21
A(  الكامل        B(  كتاب المعارف 
C(  كتاب البيان      D(  كتاب العين  
 

 قاله: و بسنة اهللا الرضية تفطر      بالبر صمت وأنت أفضل  صائم .     22
A(  المتنبي        B(  أبو العالء المعري 
C(   المعتزابن      D(  البحتري  
 

 كتاب التعازي و المراثي  لـ .    23
A(  ابن قتيبة      B(  قدامة بن جعفر 
C(   أبو العباس المبرد    D(  الكسائي  
 

 اختر الشاذ  .    24
A(  ابن رشيق      B(  ابن سينا 
C(  ابن رشد      D(  ابن خلدون  
 

 : تبرز قوة المعاني و األلفاظ في  .     25
A  ( األسلوب الخطابي    B(    األسلوب األدبي 
C(    األسلوب العلمي    D  (ليست األساليب المذكورة  
 

 ..........."لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل و ال كان في العجم أذكى من :" قيل .     26
A (عبد الحميد الكاتب    B (الجاحظ 
C (ابن المقفع      D (ابن العميد  
 

 :أقسام  التشبيه .     27
A (ثمانية    B (ثالثة    C (أربعة    D (خمسة  
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 :أبو النثر العربي الحديث.    28
A (الجاحظ    B (عبد الحميد الكاتب  C (ابن قتيبة    D (ابن المقفع  
 

 فإن امرأ يطع الرسول محمدا.     29
  فهو السعيد و من أبى فهو الردى

  :بحر هذا البيت         
A (الكامل    B (الطويل    C (الرجز    D (الوافر 

 هذا مثال لـ : وجه الخليفة حين يمتدح     و بدا الصباح كأن غرته  .    30
A (التشبيه المؤكد      B(   التشبيه المقلوب 
C (تشبيه التمثيل      D (التشبيه الضمني  
 

  و هو. هذا نوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن .     31
A (التشبيه المقلوب      B (التشبيه المجمل 
C(  التشبيه المفصل      D(التشبيه الضمني  
 

 :وزن من أوزان مصادر األفعال الثالثية و يدل على " ِفعالٌة " .    32
A (حرفة    B (اضطراب    C (لون      D ( داء  
 

 في عهد عثمان رضي اهللا عنه وهو" اإلمام " يسمونه  .    33
A (جمعةالذي صلى بالناس ال  B (المصحف العثماني 
C ( أبو بكر ) رضي اهللا عنه(  D ( علي بن أبي طالب)رضي اهللا عنه(  
 

 :المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصورة،  يبنى على ما .     34
A(  ُيرفع به  B ( ُينصب به    C ( ُيجزم به       D ( ال ُيبنى على أي شيء  
 

من دونه ال يستجيبون لهم بشيء إلى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما و الذين يدعون : "قال تعالى.    35
 :قد أراد اهللا جل شأنه بهذه اآلية أن ". هو ببالغه

A (يبين حال المشبه      B (يبين مقدار حال المشبه 
C (يقبح المشبه      D (يقرر حال المشبه  
 

 :كم نوعا في البحور .     36
A (سبعة عشرة بحرا    B (شرة بحراستة ع 
C (ستة عشر بحرا      D (ثمانية عشرة بحرا  
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 و هو. هذا واحد من أصحاب المعلقة، ساد قومه تغلب في حرب البسوس.    37
A (عمرو بن كلثوم      B (عنترة بن شداد العبسي 
C (لبيد بن ربيعة العامري    D (طرفة بن العبد  
 

 :الجاهليين و هو هذا أحد الثالثة المقدمين على سائر الشعراء .     38
A (ميمون بن قيس      B (جميل بن معمر 
C (أبو عمرو طرفة     D (ليس آحد منهم  
 

 :المصدر الميمي .     39
A (مصدر مبدوء بميم زائدة في غير المفاعلة 
B (مصدر مبدوء بميم أصلية في غير المفاعلة 
C (مصدر مبدوء بميم زائدة في المفاعلة 
D ( في المفاعلةمصدر مبدوء بميم أصلية  
 

 :اختر الشاذ .      40
A (األعشى      B ( قس بن ساعدة 
C (الحارث بن حلزة    D (النابغة الذبياني  
 

 :مؤلف رجال في التاريخ .     41
A(  إبراهيم ناجي      B(  محمد بن عبد الوهاب 
C (علي الطنطاوي      D(   سيد قطب  
 

 سنة و هو 145يقال إنه عّمر .     42
A (امرئ القيس      B (زهير بن أبي سلمى 
C (النابغة الذبياني      D (لبيد بن ربيعة  
 

 :عالمة االسم الخاصة، هي  .    43
A (الكسرة    B(  الفتحة    C (الضمة    D (السكون 

 : ال يعتبر هذا الكتاب من مؤلفات ابن المقفع     .44
A (كليلة و دمنة      B (األدب الكبير 
C (ثالث رسائل      D (األدب الصغير  
 

 :في مجال " الجاللين " صنف       .45
A (الفلسفة    B (التاريخ    C (التفسير    D (الحديث  
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 :ما هي الصالة الوسطى .     46
A (صالة الظهر      B (صالة العصر 
C (صالة التهجد      D (صالة الضحى  
 

 :بالجاحظ الثاني ...................... لقب .      47
A (ابن المقفع  B (الهمداني    C (ابن قتيبة    D (ابن العميد  
 

 :م يوم 1932توفي حافظ إبراهيم سنة .     48
A (األحد    B (االثنين    C (الجمعة    D (الخميس  

  :اختر الشاذ .    49
A (عاشقة الليل      B (شظايا الرماد 
C (الشمس التي وراء القمة    D (شجرة القمر  
 

 :اسم اإلمام أبي داود الكامل .    50
A ( الضحاكعمر بن عيسى    B (أحمد بن علي النيسابوري 
C (محمد بن يزيد القزويني    D (سليمان بن األشعث السجيتاني  
 

 :طه حسين كاتب شهير، أصبح وزيرا للتربية و التعليم سنة.    51

A  (1914م    B( 1926م      C( 1950م    D( 1973م 

 :عدد مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي .    52

A(  6    B(  7      C(  8      D(  9 

علي " و" الضيف الثقيل" " المرأة الجديدة" ألف توفيق الحكيم مجموعة من المسرحيات أعني.    53
  :سنة " بابا
A( 1898م    B( 1922م    C( 1924م    D( 1987م  
 

 :من آثار محمود تيمور .    54
A (قبض الريح      B (خيوط العنكبوت 
C (كل عام و أنتم بخير    D (صندوق الدنيا  
 

لإلمام ابن القيم الجوزية، و قد ألف كتابا في نفس الموضوع أديب مشهور  " زاد المعاد" كتاب    .   55
 في العصر الحديث و هو 

A (ميخائيل نعيمة      B (محمد حسين هيكل 
C (جبران خليل جبران    D (ليس آحد من المذكورين  
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 :من أبرز أعضاء العصبة األندلسية .     56

A (جورج عساف      B (جورج صيدح 
C (زكي قنصل      D (داود شكور  
 

 :م في شهر 1932أسس أحمد زكي أبو شادي جماعة أبولو سنة .    57
A (مارس        B (يونيو 
C (أغسطس      D (سبتمبر  
 

 :من آثار اإلمام ابن كثير، و الموضوع نفسه من آثار األديب المصري و هو" البداية و النهاية" .    58
A (خليل مطران      B (طه حسين 
C (نجيب محفوظ      D (توفيق الحكيم  
  

 قاله: فكبر و هلل و الق خيفك جاثيا     أيا قبر هذا الضيف أمال أمة .    59
A (حافظ إبراهيم      B (محمود تيمور البارودي 
C (أحمد شوقي      D (ليس آحد من المذكورين  
 

 من آثار " إبليس" .    60
A (عباس محمود العقاد    B ( القادر المازنيإبراهيم عبد 
C (جبران خليل جبران    D (محمود تيمور 

  

 :شعر لهذا وصف ". جزل األلفاظ، كثير الغريب، بديع الخيال، بليغ التشبيه"      .61
A(   عنترة بن شداد العبسي    B(  عمرو بن كلثوم 
C(   طرفة بن العبد      D(  ليس ألحد  
 

 : اليمامية، و هوولد في قبيلة تغلب، و نشأ بالجزيرة        .62
A(   عنترة بن شداد العبسي    B(  عمرو بن كلثوم 
C(   طرفة بن العبد      D(  النابغة الذبياني  
 

 : موضوع معلقته مدح الحارث و هرم، و هو    .63
A(   زهير بن أبي سلمى    B(  طرفة بن العبد 
C(   إمرئ القيس بن حجر    D(  حد منهمليس أ  
 

 : و هو. عمرو بن كلثوم في بني تغلبكان في بني بكر مكان        .64
A(   امرئ القيس      B(  عمر بن أبي ربيعة 
C(   جميل بثينة      D(  الحارث بن حلزة  
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 :قائله  رب ثاو يمل منه الثواء،   آذنتنا ببينها أسماء       .65

A(   الحارث بن حلزة    B(  قس بن ساعدة 
C(   كعب بن زهير      D(  حسان بن ثابت  
 

 خطب على شرف و اتكأ على سيف، وهومن يقال إنه أول        .66
A(  سحبان بن وائل      B(  طارق بن زياد 

C(  الحجاج بن يوسف    D(  قس بن ساعدة 

 : هو شاعر اليمن كلها في اإلسالم      .67
A(   كعب بن زهير رضي اهللا عنه  B(  كعب بن مالك رضي اهللا عنه 
C(   حسان بن ثابت رضي اهللا عنه  D(  منهمحد ليس أ  
 

 :من هو قائل هذا الشعر      .68
  حتى لبست من اإلسالم سرباال    الحمد هللا إذ لم يأتني أجلي

A(   رضي اهللا عنه حسان بن ثابت  B(  لبيد بن ربيعة العامري 
C(   طرفة بن العبد      D(  أحمد شوقي  

 "أم هل عرفت الدار بعد توهم    هل غادر الشعراء من متردم "      .69
 : شداد العبسي، و إنه ُقتل حوالي سنةقاله عنترة بن 

A(  516م      B (600م    C (560م    D( 629م  
 

 : الغزلي، و الوصفي و اإلخباري: تقسم معلقته على ثالثة أقسام كبرى     .70
A(   طرفة بن العبد      B(  امرئ القيس 

C(   الذبياني        D(  زهير بن أبي سلمة 

 : لـ" لفضلتك على شعراء هذا الموسم) األعشى( ولوال أن هذا األعمى " قال النابغة    .71

A(   عمر بن أبي ربيعة    B(  جميل بن بثينة 

C(   الخنساء      D(  حسان بن ثابت رضي اهللا عنه 

 :إن إمرئ القيس من أصحاب المعلقات و هو من قبيلة        .72

A(   بنو كند        B(  كندة 

C(   كندي        D(  ليست واحدة من المذكورة  
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و  العجم و الجن و " و أضاف سحبان وائل لنفسه " أنت أخطب العرب" صحابي قال     .73
 : و هو" اإلنس

A(    رضي اهللا عنهعمر بن الخطاب  B(   رضي اهللا عنهعثمان 
C(    رضي اهللا عنهمعاوية    D( رحمه اهللاعمر بن عبد العزيز  
 

 :، و هو بالبتراءهو أول من أعلن الحكم العرفي في اإلسالم بخطبته المعروفة      .74
A(   سحبان وائل      B(  طارق بن زياد 
C(   الحجاج بن يوسف    D(  زياد بن أبيه  
 

 قاله: مهند من سيوف اهللا مسلول   إن الرسول لنور يستضاء به      .75
A(  حسان بن ثابت رضي اهللا عنه  B(  كعب بن زهير رضي اهللا عنه 
C(  كعب بن مالك رضي اهللا عنه  D(  حد منهمليس أ  
 

 :تمتاز معلقته بحالوة الغزل و متانة الفخر     .76
A(   عنترة بن شداد العبسي    B(  األعشى 
C(   النابغة الذبياني      D(  لبيد بن ربيعة العامري  
 

 :هذا من الشعراء المخضرمين     .77
A(   كعب بن زهير      B(  جرير 
C(   سحبان بن وائل      D(  حجاج بن يوسف 

 :كان كاتب مروان بن محمد آخر الخلفاء األمويين        .78
A(   ابن المقفع      B(عبد الحميد الكاتب 
C(   طارق بن زياد      D(  عبد الرحمان الكاتب  
 

 :من قال هذا الشعر.  تملكه المال الذي هو مالكه    إذا المرء لم يعتق من المال نفسه        .79
A(  البحتري      B(  المتنبي 
C(   الكسائي      D(  أبو العتاهية  
 

 : ولد حبيب بن أوس الطائي بقرية      .80
A(  جاسم      B(  عين التمر  C(  كندة    D(  األهواز  
 

 : هو صاحب الصيت الطائر و الشعر السائر و رأس المحدثين        .81
A   (أبو الوليد عبيد اهللا    B(  ب أحمد بن الحسينأبو الطي 
C  (الحسن بن هاني      D(  أحمد بن رشد  
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 : من مؤلفاته "الدرعيات"و " رهين المحبسين " هو الشاعر الحكيم الفيلسوف و سمي نفسه         .82
A  (أبو العالء المعري    B(    ابن المعتز 
C(   ابن خلدون      D(   اإلمام البخاري   
 

 :الكرى معناه        .83
A  (مع الفرح الحزن    B (   مع الحزن الفرح 
C  (النوم        D (   مع النوم اليقظة  
 

 :من مؤلفات " السنن المأثورة "       .84
A  (اإلمام مالك بن أنس    B(    اإلمام أحمد بن حنبل 
C  ( محمد بن إدريس اإلمام  D(     النعمان بن ثابتاإلمام  
 

 :هذا اسم لـ ". لجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سننه و أيامه"   .85
A  (صحيح مسلم      B(    مؤطا لإلمام مالك 
C  (سنن أبي داؤد      D(    ليست الكتب المذكورة  
  

 :آخر الخليفة األموية    .  86
A  (وليد بن عبد الملك    B  (هشام بن عبد الملك 
C  (يزيد بن عبد الملك    D  (سليمان بن عبد الملك  
 

لم  قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتنبيأجمع النقاد على أنه كان تعويضا عادال عن عشرة      .87
    و هو: يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انقطع من وحي الشعر 

A  (خليل مطران      B  (البارودي 
C  (أحمد شوقي      D  (حافظ إبراهيم  
 

 : اإلمام أحمد بن حنبل فيولد    .   88

A  (فلسطين بغزة      B  (الكوفة ببغداد 
C  (قرية بوصير      D  (قرية بخارا  
 

 : من مؤلفات "التاريخ الكبير و التاريخ األوسط و التاريخ الصغير"  .   89
A  (اإلمام البخاري      B  (اإلمام النسائي 
C  (داإلمام أبو داو      D  (اإلمام الترمذي  
 

 : هو إمام حنفي مفسر معتزلي .   90
A  (محمود بن عمر الخوارزمي  B  (أبو عبد اهللا الطبرستاني 
C  (رشيد رضا      D  (جالل الدين السيوطي  
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 : قال أبو تمام  .  91

 هذا تشبيه :  فالسيل حرب للمكان العالي    ال تنكري عطل الكريم من الغنى 

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

 ": رمل و زبد" و  " التائه" مؤلف    .  92
A  (طه حسين      B  (خليل مطران 
C  ( جبرانجبران خليل    D  (المنفلوطي مصطفى لطفي  
 

 :سنة " النقد األدبي" ألف الدكتور أحمد أمين كتابا باسم      .93
A(  1900  م  B(  1928م    C( 1950م      D( 1952م  
 

 :من شعراء النبي صلى اهللا عليه و سلم     .94
A  (حسان بن ثابت      B  (عمرو بن العاص 
C  (أبو سفيان الحارث    D  (منهم ليس آحد  
  

 : ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب     .95
A  (المعرب    B  (المبني    C  (المقصور    D  (المنقوص  
 

 :هو شاعر، ولد بالبصرة و نشأ بين أحياء بادية البصرة و لقبه المرعث و هو      .96
A  (أبو نواس      B  (أبو تمام 
C  (أبو العتاهية      D  (بشار بن برد  
 

 :صاحب الطبقات       .97
A  (ابن هشام    B  (ابن اسحق    C  (ابن سعد    D  (ابن خلدون  
 

 :من يعرف بأمير شعراء      .98
A  (ابن زيدون    B  (أحمد شوقي    C  (إيليا أبو ماضي  D  (ابن هاني  
 

 : رائد المقامات .     99
A  (ابن اسحق    B  (البحتري    C  (ابن خلدون    D  (الهمداني  
 

 قاله  : "ش و طول عيش قد يضره    المرء يأمل أن يعيـ "     .100
A  (النابغة الذبياني      B  (أحمد شوقي 
C  (محمد صلى اهللا عليه و سلم  D  ( رضي اهللا عنهعمر  
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 :لقب يطلق على " رائد المسرح العربي"    .101

A  (خليل مطران      B  (طه حسين 
C  (ابن زيدون      D  (مارون النقاش  
 

 :المنقذ من الضالل كتاب ألفه     .102
A  (أبو العالء المعري  B  (المتنبي    C  (الغزالي    D  (البحتري  
 

 :الدكتور محمد حسين الهيكل من مؤلفات      .103
A  (األلوان        B  (هكذا خلقت 
C  (أهل الكهف      D  (هؤالء علموني  
 

 : أول سورة كاملة نزلت    .104
A  (سورة الفلق      B  ( سورة المدثر 
C  (سورة الناس      D  (سورة الكافرون  
 

 : التشبيه البليغ، هو    .105
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     .106
A(  الشيخ محمد بن عبد الوهاب  B(  األستاذ علي الطنطاوي 
C(  الشيخ أبو الحسن علي الندوي  D(  شيخ أنور شاه الكشميريال  
 

م و هو 615توفي قائله سنة  : " هل عرفت الدار بعد توهمأم   هل غادر الشعراء من متردم     .107
 : 

A(  عمرو بن كلثوم      B(  طرفة بن العبد 
C(   العبسيعنترة بن شداد    D(  بن أبي ربيعة وعمر  
 

 :اسم معرب آخره ألف الزمة      .108
A(  الممدود        B(  المقصور 
C(  المنقوص      D(  المعرب  
 

 : ولد في قرية مغاغةكاتب مشهور  .    109
A(  عبد الحميد الكاتب    B(  ابن الحميد 
C(  ابن المقفع      D(  طه حسين  
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 :  يختلفان في المعنىيتشابه اللفظان في النطق و  .   110

A(  الجناس        B(  االقتباس 
C(  السجع        D(  التورية  
 

 :واحد منهم كان كاتب الوحي و هو  .   111
A(  زيد بن ثابت      B(  بالل بن رواحة 
C(  حسان        D(  أبو أيوب األنصاري 

 ................حيث و إذ و إذا ظروف مبنية ال تضاف إال إلى  .   112

A(   يليليس مما      B(  النكرة 
C(  المعرفة       D(  الجمل  
  

 .................إن كان معرفة" السيما"االسم الواقع بعد  .   113
A(   وجب فيه الرفع      B(  وجب فيه الجر 
C(  جاز فيه النصب و الرفع    D(  جاز فيه الرفع و الجر  
 

 هذا مثال لـ". للعامل جزاء عمله".   114

A(  جوازا تقديم الخبر على المبتدأ  B(  تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا 
C(  تأخير المبتدأ جوازا    D(  حد من المذكورةليس أ  
 

 :يجب تأنيث الفعل  .    115
A(  إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث 

B(  إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث منفصال عن فعله 

C(  إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث غير منفصل عن الفعل 

D(  إذا كان الفاعل جمع تكسير للمذكر أو المؤنث 

 : ، هوالمجاز العقلي .    116

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(  مانعة من إرادة اإلسناد  غير ما هو له عالقة مع قرينةفي معناه إلى إسناد الفعل أو ما

  الحقيقي
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 :اختر الخطأ  .    117
A(  ما أحسن الخلق      B(  ما أجمل البستان 
C(  ما أعدل القاضي      D(  ليس هناك أي خطأ  
  

 :و كان خازنها . م1920أسست الرابطة القلمية في نيويورك سنة  .    118
A(  جبران خليل جبران    B(   كاسفليسوليم 
C(  نعيمة        D(  حد من المذكورينليس أ  
 

 :اختر الصحيح    .   119
A(   لم تحذف فاء المثال في المضارع و األمر، إذا كان واويا مفتوح العين في المضارع 
B(   تحذف فاء المثال في المضارع و األمر، إذا كان واويا مفتوح العين في المضارع 
C(  العين في المضارع  في األمر ياًءا، إذا كان واويا مكسور فاء المثال قلبت 
D(  المذكورة كلها خطأ  
  

 :عاصمة المغرب  .   120
A(  طرابلس        B(  رباط 
C(  الخرطوم      D(  الرياض  
 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  


