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Examinations& evaluation unit winter.2013 
 11 من 1صفحة 

إعجاز القرآف 
  أّي العبارات اآلتية تصدؽ عمى معنى المعجزة في االصطالح الشرعي؟  .1 
  .كل ما خالف المألوف عند الناس -أ  
  .أمر خارق لمعادة يظير قبل إدعاء النبوة تمييدا ليا -ب  
  .أمر يدل عمى تصديق اهلل تعالى لممّدعي في دعواه الرسالة -ج  
  .فعل هلل ُيكرم بو َمن يشاء من عباده الصالحين -د  
  ما الفرؽ الجوىري بيف معجزة محمد صمى اهلل عميو وسمـ ومعجزات سائر الرسؿ؟  .2 
  .مععزة محمد صمى اهلل عميو وسمم أككر إقناعاً  -أ  
  .كانت مععزة محمد صمى اهلل عميو وسمم من عنس ما برع بو قومو -ب  
  .مععزة محمد صمى اهلل عميو وسمم باقية إلى يوم القيامة -ج  
  .مععزة محمد صمى اهلل عميو وسمم واحدة بينما مععزات الرسل متعددة -د  
  :بأّي اآليات ختـ اهلل مراحؿ تحدي القرآف الكريـ لمناس؟ بقولو تعالى  .3 
  ".فأتوا بعشر سور مكمو" -ب ".                         فأتوا بسورة مكمو" -أ  
  ".فأتوا بسورة من مكمو" -د ".                    فميأتوا بحديث مكمو" -ج  
  ؟(بياف إعجاز القرآف)مف مؤلؼ كتاب   .4 
  .الرماني -ب .                         الخطابي -أ  
  .العرعاني -د .                        الباقالني -ج  
  ما عناصر الكالـ المقبوؿ عند الجرجاني؟  .5 
  .المفظ والمعنى والنظم -ب .                     الفصاحة والسعع -أ  
  .   البالغة والفصاحة -د .               السعع والفصاحة والنظم -ج  
  أّي العبارات اآلتية تنسجـ مع مفيـو نظرية النظـ؟  .6 
  .المبنة األساسية في النظم إعادة فن االستعارات والتشبييات -أ  
  .السّر في النظم ىو البراعة في استخدام المحسنات البديعية المفظية -ب  
  .السّر في النظم ىو البراعة في استخدام المحسنات البديعية المعنوية -ج  
  .النظم أن تترّتب المعاني في النفس أوال كم تختار األلفاظ التي تتفق مع ىذه المعاني -د  
  ؟"ولتجدّنيـ أحرص الناس عمى حياة:"في قولو تعالى (حياة)ما المعنى المستفاد مف تنكير كممة   .7 
  .التحقير -ب .                    التككير -أ  
  .التعميل -د .                    التعظيم -ج  
ـَ ذكر اهلل تعالى العاص بف وائؿ بصفتو ال ِباْسِمو في اآلية  .8    ؟"إّف شانَئؾ ىو األبتر:" ِل
  .احتقارا لو واستصغارًا لشأنو -أ  
  .إظيار بشاعة تمك الصفة -ب  
  .لكي تشمل اآلية كل من يتصف بالعداء لمدين -ج  
  .لكي يبقى باب التوبة مفتوحًا لمعاص بن وائل -د  

ظلل بقلم الرصاص بشكل . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنها إجبارية (100)يتكون هذا االختبار من 
. غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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  أّي اآلراء اآلتية ينسجـ مع نظرة اإلماـ الغزالي إلى اإلعجاز القرآني؟  .9 
  .ال يعوز أن نفّسر القرآن بما لم يكن معروفًا في أيام الصحابة -أ  
  .القرآن الكريم فيو إشارات إلى عميع العموم الداخمة في أفعال اهلل تعالى -ب  
  .القرآن نزل عمى أّمة أمّية فال يعوز تفسيره بيدي العموم الحديكة -ج  
  .ال شيء مما ُذكر -د  
  ما المقصود بالصرفة بوصفيا وجيًا مف وجوه اإلعجاز عند بعض السابقيف؟  .10 
  .أن اهلل صرف ىمم العرب عن اإلتيان بمكل القرآن -أ  
  .أن القرآن ُمعِعز في مبانيو الصرفية -ب  
  .أن القرآن أخبر عن تصريف اهلل لألمور -ج  
  .معيء القرآن عمى وضع لم يألفو العرب من قبل -د  
  تباينت مواقؼ العمماء مف مسألة الترادؼ في القرآف، فما المقصود بالترادؼ؟  .11 
  .داللة المفظ الواحد عمى معاني متعددة -أ  
  .داللة عدة ألفاظ عمى معنى واحد -ب  
  .داللة المفظ الواحد عمى معنيين متضادين -ج  
  .تعانس األلفاظ واختالف المعاني -د  
  ؟ "قْؿ لْف ُيصيَبنا إال ما كتَب اهلُل لنا:" في اآلية  (عمينا)بداًل مف  (لنا)ما السّر البياني في استخداـ   .12 
  .أن يتعدى بالالم وليس بعمى (كتب)األصل في الفعل  -أ  
  .يتفق مع نفسية المسممين؛ فيم يعّدون قدَر اهلل كّمو خيرًا ليم -ب  
  .وأككر تناسبًا مع إيقاع اآلية (عمى)الالم أخف عرسًا من  -ج  
  .(عمى)استخدام الالم فيو تسميم لقضاء اهلل أككر من  -د  
ـْ َنْحُف الّزاِرُعوَف *  َأَفَرَأْيتـُ ّما َتْحُرُثوَف :"اقرأ اآليات اآلتية ثـ أجب عف السؤاؿ الذي يمييا  .13  ـْ َتْزَرُعوَنُو َأ َلْو * َأَأنُت

ـْ َتَفّكُيوَف  ـُ اْلَمآَء اّلِذي َتْشَرُبوَف * َبْؿ َنْحُف َمْحُروُموَف * ِإّنا َلُمْغَرُموَف * َنَشآُء َلَجَعْمَناُه ُحَطامًا َفَظْمُت ـْ * َأَفَرَأْيُت َأَأنُت
ـْ َنْحُف اْلُمنِزُلوَف  "  *َلْو َنَشآُء َجَعْمَناُه ُأَجاجًا َفَمْواَل َتْشُكُروَف * َأنَزْلُتُموُه ِمَف اْلُمْزِف َأ

في تحطيـ الزرع وعدـ استخداميا في  (لو) ما المممح البياني في استخداـ اهلل تعالى الالـ الواقعة في جواب 
 جعؿ الماء ُأجاجًا؟

  .ألن لمناس قدرة ظاىرة في الزرع وليس ليم قدرة في إنزال الماء -أ  
  .ُيسَتْكَره  تكرار الالم في موضعين متقاربين -ب  
  .الكانية الشرط اإليعابي (لو)األولى الشرط االمتناعي و (لو)تفيد  -ج  
  .عميع ما ُذكر -د  
  :"وال ُتْمقوا بَأْيديكـ إلى التَّْيمكة:" ما المعنى الذي تفيده الباء في قولو تعالى  .14 
  .   التبعيض -ب .    زائدة لمتوكيد -أ  
  .اإللصاق -د .    السببية -ج  
َـّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَؽ  :"ما نوع اإلعجاز في قولو تعالى  .15  َـّ ُيَؤلُِّؼ َبْيَنُو ُث ـْ َتَر َأفَّ المََّو ُيْزِجي َسَحاًبا ُث َأَل

 ؟"  َيْخُرُج ِمْف ِخاَلِلوِ 
 

  .       عممي -ب .      تشريعي -أ  
  .عددي -د .       روحي -ج  
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  أّي األمور اآلتية ُيعدُّ مف جوانب اإلعجاز التشريعي في القرآف الكريـ؟  .16 
  .عناية القرآن باختيار المفظ المناسب -ب .مراحل تطور العنين -أ  
  .العبادات والمعامالت -د .      وعد اهلل بحفظ القرآن -ج  
َؿ َمرٍَّة ءُ َفِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِلَيُسو:" ما نوع اإلعجاز في قولو تعالى  .17  ـْ َوِلَيْدُخُموْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه َأوَّ وْا ُوُجوَىُك

 ؟" َوِلُيَتبُِّروْا َما َعَمْوْا َتْتِبيًرا 
 

  .        غيبي مستقبمي -ب .           نفسي -أ  
  .تاريخي -د .         بياني -ج  
في القرآف كثيرًا، والُمرّجح وجود فروؽ في المعنى بيف المفظتيف، فأي األمور  (آتى)و (أعطى)وردت لفظتا   .18 

 اآلتية ُيعّد مف الفروؽ المعتبرة بيف معنى المفظتيف؟
 

  .اإلعطاء قد يكون لمخير ولمشر بينما اإليتاء يكون لمخير فقط -أ  
  .اإلعطاء يكون لمخير فقط بينما اإليتاء قد يكون لمخير ولمشر -ب  
  .اإليتاء ال يكون إال لمشيء الككير والعظيم بينما قد يكون اإلعطاء لمقميل -ج  
  .اإلعطاء يكون من الخالق ومن البشر بينما اإليتاء من الخالق فحسب -د  
  أّي اآليات اآلتية تمثؿ التناسؽ الفني عند سّيد قطب في استقالؿ المفظة الواحدة برسـ الصورة؟  .19 
  ".                    والميل إذا يغشى" -أ  
  ".خمق اإلنسان من نطفة فإذا ىو خصيم مبين" -ب  
ن منكم لمن ليبطئنّ " -ج     ".             واإ
  ".وىم يحممون أوزارىم عمى ظيورىم" -د  
  مف أشير العمماء الذيف قالوا باإلعجاز العددي في القرآف الكريـ؟  .20 
  .   سّيد قطب -ب .     الخطابي -أ  
  .فضل حسن عباس -د .     محمد رشاد خميفة -ج  

 البالغة واألسموبيةعمـ 
ب، يع يّلءيح  ):ئالَو ٚشٛش انرعشٚف اٜذٙ  .21  ذأدٚح انًعُٗ انجهٛم ٔاضحاً تعثاسج صحٛحح نٓا فٙ انُفش أثش خّلا

  ؟(انكّلو نهًٕطٍ انز٘ ٚقال فّٛ ٔنألشخاص انًخاطثٍٛ 

  .انفصاحح -ب .األسهٕب انرمشٌشي -أ  
  .انزاللح -د                                        .انثالغح -ج  
  أي العبارات اآلتية ينسجـ مع مفيـو عبد القادر الجرجاني لمبالغة؟  .22 
         .البالغة ترعع إلى النظم والصياغة -أ  
  .تكون البالغة بعودة االستعارات والتشبييات -ب  
        .تتحقق البالغة بغرابة أساليب البيان -ج  
  .البالغة ىي القدرة عمى اإليعاز في التعبير -د  
مف العالـ الذي عقد في كتابو بابًا لمحديث عف الحروؼ ومخارجيا وتقاربيا وتنافرىا وبّيف الحروؼ التي   .23 

 تدخميا المثغة وأثر ذلؾ في البياف؟ 
 

       .العاحظ -ب        .العرعاني -أ  
  .الباقالني -د       .القزويني -ج  
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: ما غرض الخبر في قوؿ الشاعر عوؼ بف ُمَحّمـ  .24 
 إّف الثمانيَف وُبمِّْغُتيا       قد أحوجت سمعي إلى ترجماف

 

  .إظيار الحزن واألسى -ب            .إظيار الضعف والععز -أ  
  .الوعظ واإلرشاد -د           .االسترحام واالستعطاف -ج  
: إالـَ خرج معنى االستفياـ في قوؿ الشاعر  .25 

   َفَدِع الوعيَد فما وعيُدؾ  ائري       أطنيُف أجنحِة الذباِب ي يرُ 
 

  .             التععب -ب .             التوبيخ -أ  
  .التحقير -د  .         التقرير -ج  
  ؟" أيذَّكى تًا ذعهًٌٕ أيذاكى تأَعاٍو ٔتٍُٛ : " يا َٕع اإلطُاب فٙ قٕنّ ذعانٗ  .26 
               .اإلٌضاح تؼذ اإلتٓاو -ب                                              .انرزٌٍم -أ  
  .ركش انؼاو تؼذ انخاص -د                           .ركش انخاص تؼذ انؼاو -ج  
  أّي مف الخيارات اآلتية يت مف قصرًا بتقديـ ما حقُّو التأخير؟  .27 
  ".     وما محّمٌد إال رسولٌ "  -ب ".                        إّنما المؤمنون إخوة "  -أ  
  ".ِلمَّلِو اأَلْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعدُ "  -د ".                       وما توفيقي إال باهلل "  -ج  
: ما الغاية مف تقديـ المسند عمى المسند إليو في قولو تعالى  .28 

ـُ َما تُْبُدوَف َوَما َتْكُتُموفَ "  "َما َعَمى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ َوالّمُو َيْعَم
 

  .     إفادة التعميم -ب .     إفادة التخصيص والقصر -أ  
  .التنبيو عمى الخبرية -د .     التشويق -ج  
  ما الجممة التي تعّبر عف أسموب الندبة مّما يأتي؟  .29 
  .   يا َلعَظمة الخالق -ب .    يا ليتني أطعت والدي -أ  
  .هلل دّرك -د .واإسالماه -ج  
: ما داللة األمر في قوؿ الشاعر  .30 

 َىاُتوا َكريمًا َماَت ِمْف كْثَرِة الَبذؿِ       وأروني بخياًل طاَؿ ُعْمًرا بُبْخِمِو   
 

  .          االعتبار -ب .            التيديد -أ  
  .التععيز -د .        التوبيخ -ج  
 :ما نوع التشبيو في قوؿ المتنبي يمدُح سيؼ الدولة  .31 

با وَأنَت الَغماـُ  ـُ       َنْحُف َنْبُت الرُّ  أيَف أْزَمعَت َأيُّيذا الُيما
 

            .ُمرسل معمل -ب         .مؤّكد مفّصل -أ  
  .رسل مفّصلم -د          .بميغ -ج  
ماذا يسّمي عمماء البالغة استخداـ المفظ في غير ما ُو َع لو في أصؿ المغة لوجود عالقة وقرينة مانعة   .32 

 مف إرادة المعنى الحقيقي؟
 

  .       التشيبو المقموب -ب .             الكناية -أ  
  .المعاز المغوي -د .       التورية -ج  
: مف قوؿ الشاعر (الخالفة)ما نوع االستعارة في كممة   .33 

 ؟إليو تجرر أذياليا        منقادة الخالفةأتتو 
 

      .استعارة تصريحية -ب .استعارة مْكنية -أ  
  .يطهمحاستعارة  -د      .تمكيميةاستعارة  -ج  
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  :ما نوع التشبيو في قوؿ الشاعر  .34 
ـَ وأنَت منيـ         دـِ الغزاؿِ ُض   فإفَّ المسَؾ بع فإْف تُفِؽ األنا

 

  .تشبيو مقموب -ب .تشبيو تمكيل -أ  
  .تشبيو مرسل مفّصل -د .تشبيو ضمني -ج  
 : الشاعرما نوع الكناية في قوؿ   .35 

 ؟ مجامع األ غاف  والطاعنيف     ال اربيف بكؿِّ أبيض مخذـٍ   

 

     . عن صفة الشعاعة -ب .عن صفة الحقد -أ  
    .عن نسبة -د                     .عن موصوف وىو القمب -ج  
: ما عالقة المجاز المرسؿ في قوؿ الشاعر  .36 

 كـ بعْثنا الجيَش جّرا        رًا وأرسمنا العيونا
 

  .          المسببية -ب .          السببية -أ  
  .العزئّية -د .         الكمّية -ج  
  :نواسما نوع المحسف البديعي في قوؿ أبي   .37 

 ؟أعترؼ  وبف ؿ عممؾ … أغترؼ مف بحر جودؾ
 

     .ناقصعناس  -ب        .تامعناس  -أ  
             .طباق سمب -د       .طباق إيعاب -ج  
  حّسف البديعي المعنوي مف المحّسنات البديعية اآلتية؟ما الـُ   .38 
              .جُاط ال -ب .طثاقال -أ  
  .االلرثاط -د      .انسجغ -ج  
 :ر نصير الديف الحّمامي في قوؿ الشاعالفّف البالغي الذي يبرز ما  .39 

  وال قصوَر بيا يعوؽ          شعرؾ كالقصور أبيات
 ُحّر ومعناىا رقػيػؽ             ومف العجائب لفظيػا

 

            .التضمين -ب              .الطباق -أ  
              .الترصيع -د  .      التورية -ج  
: ما المممح البياني في قوؿ الشاعر أحمد شوقي  .40 

 سرى الشيُب ُمتَِّئدًا في الرؤوس       ُسرى الّناِر في الموِ ِع الُمْعِشبِ 
 

       .استعارة مكنية -ب      .استعارة تصريحية -أ  
  .ضمنيتشبيو  -د         .تمكيميتشبيو  -ج  

 انضٛشج انُثٕٚح         
  :أٍٚ ٚقع غاس حشاء؟ فٙ   .41 
  .جثم ػشفح -ب .يكح انًكشيح -أ  
  .جثم أحذ -د .انًذٌُح انًُٕسج -ج  
  يا أل يا تذئ تّ سصٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔصهى يٍ انٕحٙ ؟  .42 
  .انركهٍى اإلنًٓ يُاياًا  -ب .انشؤٌا انصانحح فً انًُاو -أ  
  .انركهٍى اإلنًٓ ٌمظح -د .انشؤٌا انصانحح فً انٍمظح -ج  
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  :يارا ٚعذ أصهٕب دعٕذّ عهّٛ انصّلج ٔانضّلو فٙ انًشحهح انضشٚح؟ ٚعذ يٍ   .43 
  .انسٍاسح انششػٍح -ب .أػًانّ انرثهٍغٍح -أ  
  .انسٍاسح انرمشٌشٌح -د .أػًانّ انرٕفٍمٍح -ج  
  كى اصرًشخ انًقاطعح انعايح نهشصٕل ٔأصحاتّ يٍ قشٚش؟  .44 
  .سُرٍٍ -ب .سُح ٔاحذج -أ  
  .أستغ سُٕاخ -د .ثالز سُٕاخ -ج  
  يا صثة ذضًٛح انشصٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔصهى عاو انحزٌ تٓزا االصى؟  .45 
  .فمذِ نؼًّ أتً طانة -أ  
  .حضَّ ػهى ٔفاج ٔانذِ ٔٔانذذّ -ب  
  .فمذِ نضٔجرّ خذٌجح تُد خٌٕهذ -ج  
  .اَغالق يؼظى أتٕاب انذػٕج اإلساليٍح فً ٔجّٓ -د  
  : تـ كٛف كاٌ اإلصشاء ٔانًعشاج نهشصٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔصهى عُذ جًٕٓس انًضهًٍٛ؟  .46 
  .انشٔح ٔانجسذ ٌمظح -ب .انجسذ دٌٔ انشٔح -أ  
  .انشٔح ٔانجسذ يُايا -د .انشٔح دٌٔ انجسذ -ج  
  يا أٔل عًم قاو تّ انشصٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔصهى عُذ ٔصٕنّ انًذُٚح انًُٕسج؟  .47 
  .انًإاخاج تٍٍ انًٓاجشٌٍ ٔاألَصاس -ب .ئػالٌ انجٓاد -أ  
  .كراتح ٔثٍمح انذٔنح اإلساليٍح -د .تُاء انًسجذ -ج  
ريح هللا ٔاحذج ، ٚجٛش عهٛٓى أدَاْى ، ٔانًإيٌُٕ )يا االيش انز٘ دل عهّٛ انثُذ انرانٙ يٍ تُٕد انٕثٛقح   .48 

  ؟(تعضٓى يٕانٙ تعض دٌٔ انُاس

  .اإلسالو ٔحذج ْٕ األساط نٕحذج انًسهًٍٍ -أ  
  .أًٍْح انركافم ٔانرضايٍ فً انًجرًغ اإلساليً -ب  
  .ششٌؼح اإلسالو ًْ انحكى انؼذل تٍٍ انًسهًٍٍ -ج  
  .انذلح فً انًسأاج تٍٍ انًسهًٍٍ -د  
  يٍ انز٘ أشاس عهٗ انُثٙ عهّٛ انضّلو تقرم أصشٖ تذس ٔأٚذِ انقشآٌ انكشٚى تزنك؟  .49 
  .أتٕ دجاَح -ب .أتٕ تكش انصذٌك -أ  
  .ػًش تٍ انخطاب -د .سهًاٌ انفاسسً -ج  
  يا صثة غزٔج أحذ؟  .50 
  .سغثح لشٌش تانثأس نمرالْى فً غضٔج أحذ -أ  
  .ػذو سًاح لشٌش نهُثً ػهٍّ انسالو ٔصحاترّ تأداء انؼًشج -ب  
  .اػرذاء لشٌش ػهى انًسهًٍٍ فً يكح انًكشيح -ج  
  .اػرذاء لشٌش ػهى انًسهًٍٍ فً انًذٌُح انًُٕسج -د  
  يرٗ كاَد غزٔج انخُذق عُذ جًٕٓس عهًاء انضٛشج؟  .51 
  .انشاتؼح نهٓجشج -ب .انثانثح نهٓجشج -أ  
. انسادسح نهٓجشج -د .انخايسح نهٓجشج -ج  
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  يٍ أٔل يٍ خاٌ انًضهًٍٛ يٍ ٕٚٓد انًذُٚح ؟  .52 
  .تُٕ انُضٍش -ب .لاعٌتُٕ لً -أ  
  .أْم خٍثش -د تُٕ لشٌظح -ج  
  ؟(يا ٚغًُّ انًضهًٌٕ يٍ أعذائٓى تذٌٔ قرال)يارا ٚضًٗ   .53 
  .انفًء -ب .انغًٍُح -أ  
  .انخشاج -د .انجضٌح -ج  
  يا انغزٔج انرٙ ذى فٛٓا ذقذٚى انشاج انًضًٕيح طعاياً نهشصٕل عهّٛ انضّلو؟  .54 
  .خٍثش -ب .انخُذق -أ  
  .أحذ -د .يإذح -ج  
  يرٗ كاٌ صهح انحذٚثٛح ؟  .55 
  .أٔل سُح سثغ نهٓجشج -ب .أل سُح سد نهٓجشج -أ  
  .آخش سُح سثغ نهٓجشج -د .آخش سُح سد نهٓجشج -ج  
  يا صثة فرح يكح انًكشيح ؟  .56 
  .ئػذاد لشٌش انؼذج نغضٔ انًذٌُح انًُٕسج -أ  
  .يُغ لشٌش انُثً ػهٍّ انسالو يٍ أداء انؼًشج -ب  
  .ذحانف انمثائم انؼشتٍح يغ انٍٕٓد نمرال انًسهًٍٍ -ج  
  .َمض لشٌش حهفٓا يغ انُثً ػهٍّ انسالو -د  
  يٍ آخش شٓذاء قادج غزٔج يإذح؟  .57 
  .صٌذ تٍ حاسثح -ب .  ػثذ هللا تٍ سٔاحح  -أ  
  .خانذ تٍ انٕنٍذ -د .جؼفش تٍ أتً طانة -ج  
  ؟(انثكاؤٌٔ)يا انغزٔج انرٙ ظٓش فٛٓا يصطهح   .58 
  .ذثٕن -ب .يإذح -أ  
  .انخُذق -د .حٍٍُ -ج  
   يٍ األحكاو انًضرفادج يٍ قصح ٔفٕد انعشب عهٗ انشصٕل عهّٛ انضّلو نهذخٕل فٙ اإلصّلو؟نٛضدأ٘ انرانٛح   .59 
  .ٔجٕب ْذو األٔثاٌ ٔانرًاثٍم -أ  
  .حسٍ يؼايهح انٕفٕد ٔانًسرأيٍٍُ -ب  
  .ػذو جٕاص ئَضال انًششن فً انًسجذ يطهماًا  -ج  
  .جٕاص ئَضال انًششن فً انًسجذ ئرا كاٌ ٌشجى ئساليّ -د  
  يا أٔل تُٕد خطثح انشصٕل عهّٛ انضّلو فٙ حجح انٕداع؟  .60 
  .ذحشٌى ستا انجاْهٍح -ب .انٕصٍح تانُساء خٍشاًا  -أ  
  .ئتطال انرمانٍذ انؼصثٍح ٔانمثهٍح انجاْهٍح -د . حفظ دياء انًسهًٍٍ ٔ أيٕانٓى -ج  

 كتاب خاص في النحو+ النحو التطبيقي  + عمـ النحو
  ؟ (.إّف عمَر َلقاٍض عدؿٌ ): في قولؾ  (قاٍض  )ما عالمة إعراب   .61 
  .  تنوين الكسر -ب .الكسرة الظاىرة -أ  
  .الضمة المقدرة -د .  الياء المحذوفة -ج  
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  ما االسـ الممدود مما يأتي؟  .62 
  .عصا -ب .غّسان -أ  
  .رداء -د .     قارئ -ج  
  ؟"ق ي األمر الذي فيو تستفتياِف : "في قولو تعالى (تستفتياف  )ما عالمة إعراب الفعؿ   .63 
  .الكسرة  -ب .كبوت النون -أ  
  .األلف -د .  األلف والنون -ج  
  ما الجممة الخاطئة مما يأتي ؟  .64 
  .اخَش اهلل يا أحمد، -أ  
  .اخشي اهلل يا مريم، -ب  
  .     النساء لم َيْعفوَن عن المسيء -ج  
  .أنا أخَش اهلَل في كّل حين -د  
  ؟ (زرني فأزورَؾ  ): في قولنا  (أزورؾ  )ما عالمة إعراب   .65 
  .السكون -ب .حذف حرف العمة -أ  
  .الفتحة -د .   الضمة -ج  
  ؟ (عجبُت مف أكؿ زيٍد الخبز ): في قولنا  (الخبز)ما ال بط الصحيح لػ   .66 
  .الفتحة -ب .الضمة -أ  
  .الكسرة -د .السكون -ج  
  ما الكممة التي تعّد ىمزتيا ىمزة وصؿ في ما يأتي ؟  .67 
  .  اشتريُت لو كوبا:في قولنا  (اشتريت) -أ  
  ".آهلل أذن لكم:"في قولو تعالى  (أذن) -ب  
  .     ىذه أقالٌم ُحّرة:في قولنا (أقالم) -ج  
  .لن أشترَي اآلن: في قولك (أشتري) -د  
 :في قوؿ الشاعر (أنت)ما نوع خبر المبتدأ   .68 

 أنت لـ تصنع الحرير الذي    تمبس والمؤلؤ الذي تتقمد ؟
 

  .عممة اسمية -ب .  عممة فعمية -أ  
  .مفرد -د .  شبو عممة -ج  
  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .69 
  .إستقبل وزير اإلعالم وفدا أعنبيّ  -أ  
  .   مساحة األراضي المبيعة مئتي دونم -ب  
  .قرأت خبر الوفاه منذ كالث أّيام -ج  
  .سنناقش في حمقة اليوم موضوع االنتخاب -د  
  ؟" ارجعي إلى رّبؾ را ية مر ية:"في قولو تعالى (ارجعي)ما عالمة بناء الفعؿ   .70 
  .حذف النون -ب .الكسرة الظاىرة -أ  
  .السكون -د .الكسرة المقدرة -ج  
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  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .71 
  لماذا لم تستطع يُدك أن تصافح يده؟ -أ  
  .ال تقوْل غير الحقيقة -ب  
  .إّن مصر لم تذروىا الرياح -ج  
  .ُقرئ النص بصوٍت عالي -د  
ّف أوّؿ :"األولى المخطوط تحتيا في قولو صّمى اهلل عميو وسمـ (ربا)ما إعراب   .72   أبدأ بو ربا العباس بف رباوا 

 ؟" عبد المطمب
 

  .  خبر إنّ  -ب .حال -أ  
  .مضاف إليو -د .نعت -ج  
  ؟" إّنما النسيء زيادة في الكفر:"في قولو صّمى اهلل عميو وسمـ (النسيء)ما ال بط الصحيح لػ  .73 
  .  النسيءُ  -ب .   النسيءَ  -أ  
  .النسيءِ  -د .النسيءْ  -ج  
ـّ المؤمنيف أثرىا في السياسة  ):في قولنا (أـّ )ما ال بط الصحيح لػ  .74    ؟ (لعائشَة أ
  .     أمَّل  -ب .   أمُّم  -أ  
  .أمِّم  -د أمّْ  -ج  
  ما االسـ الذي ألحؽ بجمع المذكر السالـ ألنو ليس لو واحد مف لفظو وال معناه؟  .75 
  .    عزون -ب .   أولو -أ  
  .عشرون -د  .   بنون -ج  
  ما الجممة التي خمت مف أسموب الندبة ؟  .76 
  .  يا لممؤمن لممظموم -ب .   وا زيدُ  -أ  
  .وا رأسي -د .   وا زيداه -ج  
  ؟ (ما ح ر إاّل محمد):في قولنا (محمد)ما إعراب   .77 
  .  مستكنى منصوب -ب .  بدل منصوب -أ  
  .فاعل مرفوع -د .  بدل معرور -ج  
  ؟ (. ما جاءنا مف أحد ):في قولنا (ِمفْ )ما معنى   .78 
  .   االبتداء -ب .    ة لمتوكيدزائد -أ  
  .السببية -د .   التبعيض -ج  
  ؟ (. صمُت أحسَف الّصياـِ  ):في قولؾ (أحسف)ما إعراب   .79 
  .حال -ب .بو مفعول  -أ  
  .مفعول مطمق ناب عن مصدره -د .                          تمييز -ج  
 :في قوؿ الشاعر (ذو  )ما إعراب   .80 

 إذا زرت نعما لـ يزؿ ذو قرابة    ليا كّمما القيتيا يتنّمر
 

  .  مبتدأ -ب .   فاعل -أ  
  .(يزل)اسم الفعل  -د .   خبر المبتدأ -ج  
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 فف الكتابة و التعبير في المغة العربية
  ما الذي يصّح في الكتابة الوظيفية ؟  .81 
  .اليدف من الكتابة الوظيفية التعبير عن المشاعر والخواطر -أ  
  .تعتمد الكتابة الوظيفية عمى األسموب البياني -ب  
  .تعّد القصة من أىم أشكال الكتابة الوظيفية -ج  
  .من أىم مصادر الكتابة الوظيفية قديما كتاب صبح األعشى في صناعة اإلنشا لمقمقشندي -د  
  ما الذي ال يصّح في العنواف؟  .82 
  .الطول -ب .قوة الداللة وصحتيا -أ  
  .الوضوح -د .الرمزية -ج  
  ما الذي ال يعّد مف طرؽ تعزيز الفقرات والجممة الرئيسية؟  .83 
  .األمكمة -ب .اإلحصائيات -أ  
  .عدم ذكر األسباب أو النتائج -د .الحكايات -ج  
  ما أىـ أشكاؿ الجممة الطمبية؟  .84 
  .  االستفيام -ب .  التععب -أ  
  .القسم -د .الذم -ج  
  ما الذي ال يعّد مف شروط قوة الجممة والفقرة أي ا؟  .85 
  .التسمسل -ب .الوضوح -أ  
  .التطوير والتعزيز -د .اإلطالة -ج  
  ما أىـ طرؽ الخاتمة؟  .86 
  .االختصار -أ  
  .عدم إنياء الموضوع بعممة استفيامية -ب  
  .عدم إنياء الموضوع بعممة مكبتة مؤكدة -ج  
  .عدم االقتباس أو التضمين -د  
   مما يأتي؟ نحوياً ما الجممة الصحيحة  .87 
  .معرد ومزيد: الفعل قسمين -ب .     إّن لكل كاتب عقل يفكر بو -أ  
  .قرأت أبيات القصيدة ومناسبتيا -د . كتبا أدبية قديمةلديوكان  -ج  
  (ما أحسُف محمدٍ ):ما عالمة الترقيـ المناسبة في نياية الجممة اآلتية  .88 
  ).( -ب (؟) -أ  
  ):( -د )!( -ج  
  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .89 
  .التفاؤل من صفات المسمم -ب .              زرت مؤسساٍت كقافيةٍ  -أ  
  .حضور الحفمة قاصر عمى أصحاب ألدعوات -د .         أقام دعوتين عمى خصمو -ج  
  ما الجممة الصحيحة مما يأتي؟  .90 
  .عميٌّ ابُن أبي طالب -ب .كان الفاتحون رعاال كقاتاً  -أ  
  .ُأنبئ كعب بن زىير أّن رسول اهلل اوعده -د .               أكرمت فاطمو -ج  
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  ما مجموعة الجسور المغوية المتجانسة وظيفيا مما يأتي؟  .91 
  .         التي/ رغم ذلك / كيال  -ب .عمى ىذا/ أيضا / إضافة  -أ  
  .لكن/ إّن / بل   -د .بسبب/ وليذا / ألن  -ج  
  ما األساس الذي يعتمد عميو الكاتب في توزيع النص إلى فقرات ؟  .92 
  .عدد األسطر -ب .الناحية العمالية -أ  
  .األفكار الرئيسية -د .الناحية االنفعالية -ج  
  ما الفف الكتابي الذي يشترط المغة التقريرية والدقة في اختيار المصطمحات واإليجاز والبعد عف الذاتّية؟  .93 
  .  الرسالة الرسمّية -ب .  الرسالة الودّية -أ  
  .كممة المناسبات -د .   المقال -ج  
  ما المقالة التي تيتـ بإبراز شخصية كاتبيا أكثر مف غيرىا؟  .94 
  .    العمميـّة -ب .      الذاتيـّة  -أ  
  .                       الموضوعّية  -د .      السياسّية  -ج  
  ما الغاية المثمى مف االستعانة بكممة المناسبات؟  .95 
  .    بالغية تستعرض لغة المتحدث  -أ  
  .    تأكيرية إلقناع الحضور بأمٍر ما  -ب  
  .         كقافية لالرتقاء بمعرفة العميور -ج  
  .اعتماعية الستشعار أىمية المقاء -د  
ما الفف الكتابي الذي يمكف أف نمجأ إليو إذا طمب إلينا أف نعرض حقائؽ مو وٍع ما عرً ا تحميمًيا متسمساًل   .96 

 ومبسًطا؟
 

  .          المذكرة -ب .    الرسالة الرسمية -أ  
  .التقرير -د .        المقالة -ج  
  ما الذي تعّد المرافعات جزءا منو؟  .97 
  .      الخطب -ب .           الرسائل -أ  
  .المذكرات -د .        التقارير -ج  
  ما نوع الكتابة الديوانية ؟  .98 
  .       إبداعية -ب .        رسمية -أ  
  .ذاتية -د .              إخوانية -ج  
  ماذا نسمي المفظ المفيد الذي يحسف السكوت عميو؟  .99 
  .    سطرا -ب .      لفظة أو كممة -أ  
  .عممة -د .      أسموبا -ج  
  أي الخيارات اآلتية يدعـ ترابط الفقرة إذا كّنا في سياؽ الت اد؟  .100 
  .     وأيًضا/ إضافة لما سبق  -ب .وبالرغم من/ وبالمقابل  -أ  
  .ويتضمن ىذا/ ومكل ذلك  -د .               وخالصة األمر/ ونتيعة لما سبق  -ج  

انتهت االسئلة 


