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 . نقديّ  ، أو دون فكرةيّ رّ دون ح اي  ا حال أتصّور فكر             

 هو تعبري" ةاحلرّ  النفس" ة بـاملتنّّب يف ثقافتنا العربيّ  اهفما سّ 

 نيتشه اهما كان سّ  اه تقريب  وهو نفس ،هذا التصّور ذاته عن 

 ".رّ الفكر احل" بـ 

 5 توّقفآنذاك ي فالكالمر عليه، ج  اخليال، أو حن رس  أحني ن           

 الدالالت بالتايل ال حتمل يف إنتاج املعرفة وعن النقد، وتصري عن 

 ا ملا حيمله من يف تقييد الكالم، تقييد   ألنّ  ؛ة قيمةنفسها أيّ  

 من آفاق لتوسيع حدود املعرفة،  ، وما ميكن أن يفتحهتأويالت

 .حدود اخليال باألحرى أو توسيع

 10 ، أو تسعى البتداع ق يودال حترتم اخليال ةمّ ال ميكن أل          

 احلداثة   ألنّ  ؛ها احلداثيّ قع أف، أن تنهض، أو تبتد له، ومتنع النقد 

 كل أو املظهر، مافالش ؛هاال تتأّسس على شكل األشياء وظاهر  

 .هة، أو سطح ال ع مق لر شسوى ق هو يف النهاية 

 األسئلة عر، كما يف الرسـم، كما يف توليـدفـي الش          

 15 ت يق ذكاء ى، أو ت فؤ اهيـم والر واألفكار، ال ميكـن ابتـداع املف 

 اآللة اليت حتّرك األفـراد واجلماعات، دون أن حيظى اخليال بدور

 .ه على اخللق واإلبداعراتدوقظ ق، وتالذهن 

 ها تد عب، هي نفسها اليت ياعرتد عها الشور اليت يبالص           

 س ع ة يف عر منفما حيظى به الش. الوسائل رغم اختالف ام،الرسّ 
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 20 ها يف أن حتص ر  ةلقغامل ال تستطيع القراءة التأويل، ومن جمازات 

 .مسه ما جيري يف الرسهو نف ،معىن دون غريه

 . بشكل خاصّ  ث عن فـّن الكاريكاتريأوّد هنا أن أحتدّ            

ف ل ب  فهو فنّ   يف. يف التخييل رأة، وهو رغم طابعه التشخيصّي حي 

 إىل الشخص،  اة، نذهب رأس  كثري ممّا نـراه من أعمال كاريكاتيـريّ   

 25 رفق الرسموفّنان الكاريكاتري، حني ي  . اجلهة املعنّيةإىل أو 

 عنيه، أو هو باألحرى، جيعلي   من ى حتديديتوخّ  فهو ،بالكالم 

 هنا، يف . بعمله هذا ةيّ نعامل هةلشخص، أو اجلا ي ي دركاملتلقّ  

  ري الشخصي، أرى أنّ وّ تص
 
 ما هو ّي، بقدريصخشنحى التهذا امل

 تهر يّ فسرعة التأويل، وح ص. هنقطة ض عف ا، هو أيض  ة الرسمنقطة قوّ 

 30 نتفي اخليال، هنا ي  . ني تأيت من هذه اللحظة بالذاتلدى بعض املتلقّ  

 لن ي قن ع مثل ،، مهما حدثتفسري فأيّ  ؛بالقراءة م قّيدة وتصبح الفكرة

 لرسالة اليتالرسم، أو ا ، ولن يقبـل فكـرةةلقغهذه القراءات امل 

 .هاتسعى إلبالغ 

 ون  ك  ،  عصي إثباتهتسيف الشعر ي   الظنّ  ذا كان سوءإ           

 35 يها، أو ما جيري يف م تـ ل ق   بة، وتعرف كيف ت راو غاللغة موار  

 ،ة أقلّ املراو غ ففي الكاريكاتري يكون هامش ؛بنائها من استعصاء

  وهذا ما حيدث عادة يف حاالت ؛اجحّن هو الر ويكون سوء الظ 

 سمر الر بالتايل حص مّ القارئ، ويت ةهو ح جّ  يصري فيها املعىن الواحد



VER Dugma-2013-1a-.docx 
ئبةاالحقيقة الغ  

اه  ، وما حيملهلؤو  ــ  ة ال ت ربح ظّن املضّيق يف زاوية   من نوايا ُت 

 40 .الرسم

 يف جمال قراءة العالمات وحتليلها، هلم ما يكفي من  شتغ لونــ  امل   

 وهنا ال مكان  .األدوات لتوسيع الرؤية، ووضع العمل يف سياقه

 .يف استعمال التأويالت، وتربيرها الشطط أو للظنّ 

 الرموز، وفـي قراءهتا ّصص فـي فكّ تخـــ  حتتـاج قـراءة امل           

 45  هيبالعمل وتقل ، وإىل فـ ْلـي  ةبشعّ توم عةوتأويلها، إىل معارف متنـوّ  

 يف شأنه، أو " ي فيت"، كما يقول القدماء، قبل أن من وجه على أكثر

 هو جمال واخليال. يف قراءة اخليال نيقال ي. عه يف سياق احتماالتهيض

 .، يف القراءة كما يف التأويلللتأويل، ومكان تناح رات 

 على كثري من العالماتن روالن بارت، حني اشتغل مل يك          

 50 ة، ة يف املعرفة اإلنسانيّ يّ غري ذات أهّ  ا تبدو قبلهاليت كانت ربّ  

 عن الدالالت للكشف فهو كان يسعى .هافضح أسرار  يتوّخى

 ، باعتبارها ها يف سياقها املعريفّ وضعو ا، اهتها يف طيّ اليت حتمل 

 باالنفتاح ات، ال ميكن اكتساهبا إاّل آليّ إىل  حتتاج ا قراءتهخطاب  

 ا تفيد يف استنطاق ثنيات هذهة أخرى، ربّ على حقول معرفيّ  

 55 ت بعيدةتايل عن خمتلف إشاراهتا اليت ظلّ العالمات، والكشف بال 

 .ل اليدتناو عن م   
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 ا من اخلطابات اليت ال ميكن قراءهت هو الرسم الكاريكاترييّ           

 ا، مثلمامباشر   هذا الرسمإذا كان  إاّل  الله مّ ها، اليت نعتقدبالسهولة 

 .ال جمال فيه للمجاز ،امباشر   عر حني يكون النصّ حيدث يف الش 

 60 ، ما زال الرسم ة كثريةعربيّ  يف املغرب، كما يف دول          

 نا ا، كونى بقبول الكثريين، وما زال صادم  ال حيظ يكاترييّ ر الكا

ق ه  ن  إىل جمازاته، إىل ما فيه  هبذ، وال نيصيّ التشخ ذهب إىل ش 

 هذا يف تصّوري ما. استعاراته ، دون أن نتكّلف ع ناءمن تشبيه

 انللكثريين، وكذلك الفنّـ  ةججعل رسومات ناجي العلي مزع 

 65 هوهو نفس ؛ـاند الصبّ ودة، وحممّ الراحل املعروف حبمّ  املغربّ  

 ،"اليومأخبار "جريدة يف  ق الذي جعل قارئ رسوم خالد كدارياملأز  

 ، واملصري القراءة طبكان هو ع    فالتشبيه .ود التشخيصال ي ربح حد 

 مدير اجلريدة، و صاحب  فما قّدمه. اكمة اجلريدةالذي آلت إليه حم

 ة، كان هو احلقيقة املرتافعني يف القضيّ ، و حّت تفسرياتالرسم من 

 70 مقالب االستعارات، املباشر، الذي ال يعرف الغائبة عن العقل التشخيصيّ  

 ا، ، أو رس  سواء كانت لغة   ؛ه اخلطابات يف ذاهتا من مقالبنوما ختتز  

 .، أو مصارعة ثريانة مالكمةأو حلب
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ّّ؛La dictaturaةّةّلفظّوارد،ّأصلهّيفّالالتينيّ الدكتاتوريّ          

ّوقدّتطو رّاملفهومّليصبحّفيماّ. مّاملنفردسلطةّالشخصّالواحدّواملتكلّ 

ّ،القائمّعلىّالغطرسةّوالعنفّ،بعدّصفةّمنّصفاتّاالنتظامّالسياسيّ 

ّولسناّيفّحاجةّ.نّيناديّهباةّوردعّمّ يّ ومعاداةّاحلرّ ّ،واحتكارّالرأيّ

 5ّسيطرّيفّاجملتمعناءّملموسّومّ اّبّ ألنّ ّ؛ةتعريفّالدكتاتوريّ منّ ملزيدّ

 .اصيصّ تّ ّوالعربّ ّ،ةعامّ ّالعامليّ ّالسياسيّ ّ

ّةّأوّمزعومةّأوومهيّ " ةشرعيّ "ةّإىلّتستندّالدكتاتوريّ           

ّةّعندّالبعضّمصلحةّاألم ةّأوهتاّاالستبداديّ وّ طّ سّ ّفترب رّ؛ةرمزيّ ّ

ّكانّسّ ّ.الدينّأوّاملذهبّأوّالطائفةّأوّالطبقةّ ّدّاالستبدادنّ ومهما

 10ّوسفهوّمنطّحكمّوحتك مّظلومّغشومّميارسهّاإلكلّيّ،ايّ اّأوّمادّ روحيّ ّ

ّهوّلونّمنّو ؛ارياّأوّالربوليتارياأوّاإلمامّأوّالزعيم،ّالعسكرتّ

ّةّوحر يّ ةّةّعامّ يّ ةّالذيّيدم رّاحلرّ انيّ يّ االستعبادّوالكلّ ّألوانّ

ّة،نعرضّيفّحتليلناّإىلّصنفّمتجد دّمنّالدكتاتوريّ  .اصيصّ الرأيّتّ 

 .ةّإىلّاجلهلتهاّاالستبداديّ وهيّتلكّاملستندةّيفّشرعيّ ّ

 15 ما هو الجهل؟ 

ّوغيابّّ،اجلهلّيفّتعريفهّاملبس طّهوّعكسّالعلمّبالشيءّّّّّّّّّّ

ّفاجلهالةّ،وبالتايلّ.وعدمّحضورّصورةّالشيءّيفّالذهنّ،املعرفةّبه

ّكونيّ ظاهرةّبشريّ ّ ّةّغيّأن ّالتفريقّواجبّبنيّاجلهالةّالفرديّ ّ؛ةة
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ّأم اّاجلهلّ؛فكل ّفردّميكنّأنّجيهلّ.ةةّأوّاجلمعيّ واجلهالةّاجلماعيّ 

ّفسياقّ  20 .بنيوي ّحضاريّ ّهاجلماعي 

ّففيهّالبسيطّاملتمث لّيفّعدمّفهم: اّدرجاتواجلهلّأيضّ           

ّعندّتوف رّإرادةّالفيهّبسرعةأوّظاهرة،ّوهوّأمرّعادي ّيقعّتّ ّمسألةّ

ّوالنوعّالثاينّهوّاجلهلّالكامل،. وتقويضّشروطّالكسلّ،املعرفةّ

ّأم اّالنوعّالثالثّفهوّاجلهل. ويتبلورّيفّخمالفةّالعلمّوالقولّبعكسهّ

 25ّاّخبالفّماّهيّعليه،ّأوّمااّعكسيّ املرك ب،ّوهوّفهمّاألمورّفهمّ ّ

 ".الفطانةّالبرتاء"ابنّسيناّيفّخل صهّّ

ّةّهوّاالعتقادّالفاسد،واجلهلّحسبّاألديانّالسماويّ            

ّويفر قّ.رادفّاجلهلّكل ّماّهوّمعاكسّللعلمّواحللمّوالعقلي ّّإذّ ّ

 .وهيّبراءة،ّوبنيّاجلهلةّوهيّخطيئة" الّيعلمون"بنيّالذينّّالدين 

 ّ
 
 30ّويعر فّ. وقدّتوع دهّباجلحيمّ،علىّعدمّاملعرفةّرّ صّ فاجلاهلّهوّامل

ّاملستنيّكونفيشيوسّاجلهلّبأن هّليلّالعقل،ّوهوّأدهمّّاحلكيمّالصينّ 

 .هّوالّجنومفيحالكّالّقمرّ

ّبلّهوّاد عاءّمعرفتهّ،إن ّاجلهلّليسّعدمّمعرفةّالشيءّّّّّّّّّّ

 .ةالميّ ةّوهّ اّمعرفتهّبصفةّحمدودةّوجزئيّ واإليهامّبذلك،ّأوّأيضّ ّ

 35ّّ.سسةأةّإىلّظاهرةّم ّ ةّومجاعويّ اجلهلّمنّظاهرةّفرديّ ويتطو رّ 

ّالذيّ،"اجلهلّاملؤس س"دّأركونّبتعريفّةّحممّ وقدّجادتّعبقريّ 
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ّ،"اجلهل"عيدّإنتاجّةّتّ ةّوأكادمييّ ينتظمّيفّإطارّمؤس ساتّتعليميّ ّ

 ".مقد س"إىلّ" ساملؤسّ "فيتحو لّاجلهلّّ؛وترو جّملناهجّجتديدهّ

 الجهل؟ة دكتاتوري  هي ما 

 40ّهاّاملعنويّ يّ ةّفع الةّببعدّ ةّاجلهلّقو ةّقهريّ متلكّدكتاتوريّ ّّّّّّّّّّ

ّباهليمنةّعلىّ" القداسة"و" الفعل"واملاد ي ،ّفتحتكرّسلطةّّ

ّنص بّنفسهاة،ّوتّ ةّوالتعليميّ ةّواإلعالميّ املؤس ساتّالروحيّ 

ّاملقد سّواملدن س،ّالغفران: اتللحسمّيفّالثنائيّ ّبات ةّ ّسلطةّ ّ

 …،ّالشهادةّواخليانةواإلدانة،ّالكفرّواإلميان،ّاخليّوالشرّ ّ

 45ّمبمارسةّاحتكارّالكالم،ّ" اجلهل"ةّتبدأّدكتاتوريّ           

ّعنّذلكّإسكاتّاملتكل مّاآلخر ّوإشعارهّبأن ّالصمتّ،وينجر 

ّّ.وأهونّمنّاجملادلةّ،منّاحلديثّمّ هوّيفّكل ّاحلاالتّأسلّ ّ

ّوتصادقّّ،وتد عيها" املعرفة"ةّالدكتاتوريّ ّةكماّحتتكرّاجلهليّ 

 .هلاّعلىّبراءةّاالنتسابّالفرعيّ 

 50ّةةّاالنفراديّ الواحديّ " ةالشرعيّ "ةّاجلهلّحتتكرّاستبداديّ           

ّ،ّفتحو لّرأيهااورّ أوّحمّ ّأوّمقابلّ ّأوّموازّ ّالرافضةّألي ّمنافسّ ّ

ّالعقيدة"وعقيدهتاّومذهبهاّإىلّّ،"احلزب"وحزهباّإىلّّ،"الرأي"إىلّّ

ّ" الزعيم"وزعيمهاّإىلّّ،"واملذهبّ
 
 .هملّ األوحدّامل

ّفهيّتتحد ىّ،مسارّالتاريخ" ةّاجلهلدكتاتوريّ "تعاكسّ          

 55ّّتارخياينّ ّ-رّنفسهاّيفّزمنّالفتؤطّ ّ؛ةّوالّتعبأّهباالزمنّوالظرفيّ ّ
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ّويفّكل ّّ.أوّمستقبلّافرتاضيّ ّقداسيّ ّعجيب،ّفتتموقعّيفّماضّ 

ّتعتربّّ؛للزمنّفهيّترجّعنّسياقّاإلدراكّاملوضوعيّ ّ،احلاالت

 .بلّاملركزّاألوحدّ،اتعاليةّمركزّ ةّمّ نفسهاّوبكل ّنرجسيّ 

ّق،وّ يقعّإنتاجّاهلامشّوالطّ " اجلهلّاالستبداديّ "منّمركزّ          

 60ّ. بقيّيفّضاللهّأوّاستئصالهّإنّ ّ،أطاعّوالعملّعلىّإدماجهّإنّ ّ

ّمعّتماهّ مّ -ماّهوّالّةّإىلّكلّ ةّاجلهليّ أسلحةّاالستئصاليّ ومتتد ّ

ّّ،الّتعرتفّإالّمبكاييلهاّوموازينهاّ؛منظومتهاّوخط ّسيهاّ

اّتعتربّّ؛أفظعّفهيّالّترجّمنّاإلسقاطّإالّإىلّإسقاطّ  ّبلّإن 

ّاّوجهالّ جسّ ساهتمّرّ همّوأساطيهمّومقدّ مّ ألعابّاألو لنيّوطواطّ 

 65ّّ.وّآثارهاّوتطهيّالعاملّمنّشرورهاحم ّ إىلّ،ّوتدعوّوضالالّ ّ

ّروجهاّعنّالسياقالّفقطّخبّ،"ةاجلاهليةّالدكتاتوريّ "وبذلكّتتأل قّ

ّيّلفهمانثروبولوجّ ّاستئناسّ ّاّباإلدبارّعنّكلّ يضّ أبلّّ،التارخياينّ ّ

 . ضةأوّالتخطيطّجملتمعاتّاملستقبلّاملفرتّ ّ،جمتمعاتّاملاضيّاملندثرةّ

ّهاّتنجذبّلكنّ ّ،اجلهلّيفّحبارّالعامل" ةدكتاتوريّ "تسبحّ          

 70ّ .وشرقه" طاملتوسّ "وجنوبّ" األمحر"و" األسود"و" تامليّ "أكثرّإىلّ

ّبقدرّماّحننّيفّصددّصددّتطويرّمقولةّاالستبدادّالشرقيّ يفّلسناّ

ّببعضّاألمثلةدّ تّ سّ نّ ولّ ّ؛االستبدادّاجلهليّ " فةّ ر ّغّ جّ "ّ ّأوّ،ل 

 .ببعضّاألسئلةّيفّهذهّالعجالةّنعّ تّ سّ ن ّل ّّلّ قّ ّ

 ة اليوم؟ة في البالد العربي  لمن الغالبي  
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 75ّللجامعةّأمّ؟ّميمةلتّ لللوصفةّأمّ؟ّر افلعّ لللطبيبّأمّّّّّّّّّّّ

ّللخبيّأم؟ّاليديولوجيالقافةّأمّللثّ ؟ّقللنّ لللعقلّأمّ؟ّلزاويةل

ّلالحرتامّأمّ؟ّلصهيللللكالمّأمّ؟ّلعنفلأمّّللحوار؟ّورلبخّ لّ

 ةلرعيّ لللمواطنّأمّ؟ّمفتاحللأمّّقفللل؟ّللخوف

ّيفّالعاملّاليومّتعيشّخشيةّدائمة" اتالدميقراطيّ " كلّ           

 80ّفكيفّالشأنّبالنسبةّملشاريعّّ؛ةةّواجلاهليّ منّاجلهلةّواجلهليّ ّ

ّوباقيّالبالد ….ةّيفّتونسّومصرّوسورياّواليمنّالدميقراطيّ 

ّوقدّتقربهاّّ،الدبيباتّيفّمرحلةّاّدميقراطيّ إنّ ّ؟العربيةّ

 .اجلهل" اتكتاتوريّ دّ"

 

 85 
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 كتاتوري ة قائمة في:بحسب الفقرة األولى، الد  .61

 دولّالغربّخاص ة . .أّ

 الدولّالالتيني ةّفقط. .بّ

 .عموم اّالعامللّدّو .جّ

 .سبحفّةالعربيّ ّلالدّو .دّ

 

 :فإن  ، 01-7 طسرربحسب األ .61

 السطوةّاالستبدادي ةّترب رّالدكتاتوري ة. .أّ

 الدكتاتوري ةّترب رّالسطوةّاالستبدادي ة. .بّ

 السطوةّاالستبدادي ةّترب رّمصلحةّاألم ة. .جّ

 طوةّاالستبدادي ة.األم ةّترب رّالسّمصلحة .دّ

 

 ( تربط بين:01الفاء في كلمة "فهو" )السرر  .61

 املعطوفّواملعطوفّعليه. .أّ

 الشرطّوجوابه. .بّ

 السببّوالنتيجة. .جّ

 بنيّالسؤالّواإلجابةّعنه. .دّ
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 (؟01رر ماذا تعني "الكل ي اني ة" )الس .61

 احلكمّاالستعماري . .أّ

 احلكمّالطبقي . .بّ

 احلكمّالتعد دي . .جّ

 مويل .حلكمّالشا .دّ

ّ

 ؟ (12ما معنى الكلمة "تقويض" )السرر  .02

 تصحيح. .أّ

 جتن ب. .بّ

 م.دّ هّ  .جّ

 كتشاف.ا ّّ .دّ

 

 ؟21-17بحسب األطسرر  ،أي  العبارات التالية غير صحيحة .02

 الذينّ"الّيعلمون"ّهمّاجلاهلونّأنفسهم. .أّ

 اجلاهلونّهمّالرافضونّللمعرفة.ّ .بّ

 املعرفة.ّعوندّ الذينّياجلاهلونّهمّّ .جّ

 منّاجلاهلني.ّ"الّيعلمون"ّأحسنّحاالّ ّالذين .دّ

ّ

ّ
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 يعود إلى: "هي"( ضمير مستتر تقديره 21نص ب" )السرر فاعل الفعل "ت   .22

 دكتاتوري ةّاجلهل. .أّ

 املؤس ساتّالروحي ة. .بّ

 قو ةّقهري ة. .جّ

 سلطةّالفعل. .دّ

ّ

-21ان السرر ) الرأي، الحزب، العقيدة والمذهب: ها على األطسماءإضفاء ما الصفة التي أراد الكاتب .22

 من خالل إدخال "أل" التعريف عليها؟ (22

 الشهرة. .أّ

 التخصيص. .بّ

 الشرعي ة. .جّ

 ي ة.االحتكاّر .دّ

ّ

 (؟22ما الوظيفة النحوي ة للكلمة "نفسها" )السرر  .22

 توكيد. .أّ

 بدل.ّ .بّ

 فاعل. .جّ

 مفعولّبه. .دّ
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 ؟(25رجسي ة" )السرر المقصود بـِ"الن ما .22

 احرتامّالذات. .أّ

 الذات.ّعشق .بّ

 إنكارّالذات. .جّ

 ات.الذصدامّنا .دّ

 

 (؟77ما معنى كلمة " اإلدبار" )السرر   .21

 الرِّضا. .أّ

 التفتيش. .بّ

 االبتعاد. .جّ

 االستفسار.ّ .دّ

ّ

 :عن جاءت كناية  ( 71السرر " )المتوطس ط"و " األحمر"و" األطسود"و" المي ت"التعابير ّ .21

 ورّاجلهلّاملختلفةّبألوانا.صّ  .أّ

 الشعوبّباختالفّأجناسهمّوألوانم.ّ .بّ

 أشكاله.أنظمةّاحلكمّاالستبدادي ّباختالفّ .جّ

 دكتاتوري ةّاجلهل.املناطقّاليتّتسودهاّ .دّ

ّ

ّ
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ت ِعنكلمالما نوع الالم في   .21  (؟72" )السرر ة "لِن س 

 المّاألمر. .أّ

 المّالتعليل.ّ .بّ

 المّاالبتداء.ّ .جّ

 المّالقسم.ّ .دّ

ّ

بحسب – الكاتب اطستعارها إذِ مجاز ا،  51السرر في  ولكن ها وردتلكلمة "الدبيب" معاٍن مختلفة،  .21

 :من -السياق

 دبيبّالنمل،ّصوتّس يه. .أّ

 يفّاجلسم.ّرهدبيبّاملرض،ّانتشاّ .بّ

 شيهاّعلىّاألرض.دبيبّالداب ة،ّمّ ّ .جّ

ّنّوالّريّ علىّاليدّ ّم شيه،ّالطفلّدبيب .دّ  .جل ني 

 

 يبدو الكاتب  في نهايِة المقال: .23

ّقلق اّعلىّالدميقراطي اتّيفّالعاملّالعرب ّفقط. .أّ

ّقل ق اّعلىّمجيعّالدميقراطي اتّيفّالعامل. .بّ

ّمطمئن اّخبصوصّمجيعّدميقراطي اتّالعامل. .جّ

 مطمئن اّخبصوصّدميقراطي اتّالعاملّالعرب ّفقط. .دّ
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 الوزن الصرفّي لكلمة "َحاَمى" هو: .13

 أْفَعَل. .أ

  َفاَعل. .ب

 .َفّعلَ  .ج

 .َفَعلَ  .د

 

 أّي  كلمة من األلفاظ اآلتية ال تعتبر ضمن جمع التكسير؟ .13

 .صالحات .أ

 .مالعب .ب

 .مواعيد .ج

  .تعابير .د

 

 المصدر من الفعل "َشاَرَك" هو: .11

 َتشاُرٌك. .أ

 .إْشراكٌ  .ب

 .ُمشاَرَكةٌ  .ج

  .ُمشاِركٌ  .د
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 الوظيفة النحوّية لكلمة "حسنة" في جملة : أعطاه حسنًة حناًنا عليه، هي: .43

 .مفعول ألجله .أ

 .مفعول به أولب .ب

 .مفعول مطلق .ج

 . مفعول به ثان   .د

 

 " تحت ماّدة:تُ مْ صُ تبحث في المعجم عن كلمة " .13

 .ص.م.ي .أ

 . ص.و.م .ب

 .ص.ا.م .ج

  ..ومص. .د

 

 .طالب" 333"تقّدم لالمتحان كتابة العدد والمعدود في جملة :  .13

 .مائٌة وخمَسٌة وعشروَن طالًبا .أ

 .مائٌة وخمسٌة وعشريَن طالًبا .ب

   .وعشروَن طالب مائٌة وخمسةٌ  .ج

 .مائٌة وخمٌس وعشريَن طالًبا .د
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 ا يلي هي الصحيحة نحويًّا؟أّي جملة ممّ  .13

 .ظّل العالمين فخورين بعلمهم .أ

 . فخورين بعلمهمظّل العالمون  .ب

 .ظّل العالمون فخورون بعلمهم .ج

 .ظّل العالمين فخورون بعلمهم .د

 

 ا يلي لم يرد خطأ إمالئّي؟في أّي جملة ممّ  .13

 .خذ جزًء من الكعكة جزاًء لك .أ

 .طوبا لعبد تقيّ  .ب

 . لقد سألت عّمن أساء للقارئين .ج

  .نسموا ونعلوا بآدابنا .د

 

 استعملت عالمات الترقيم في مكانها الصحيح؟  ا يليفي أّي جملة ممّ  .13

 قال العالم:  )احذروا؛ من أشعة الشمس( ومن الحرارة. .أ

 قال العالم" :احذروا من أشعة الشمس.  ومن الحرارة". .ب

 .من الحرارةو   ل العالم: "احذروا؛ من أشعة الشمس"قا .ج

  احذروا من أشعة الشمس، ومن الحرارة".قال العالم: " .د
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 :يعنيمن الحّبة تنشأ الشجرة" التعبير " .04

 .من األمور الصغار تَنُتج الكبار .أ

 . تنظر إلى األشياء كما هي اليومال .ب

  .اا سيكون تأثيره كبيرً كان األمر تافهً  كّلما .ج

 .له شأن خاّص  كّل أمر .د

 

 أّي اسم من األسماء التالية ليس من أسماء اإلشارة؟ .34

 .ذو .أ

 .تلك .ب

 .هؤالء .ج

 .ذلك .د

 

 :ياسم الفاعل من الفعل "أقام" ه صيغة .34

 .َمقومٌ  .أ

 .ُمقامٌ  .ب

 . ُمِقيمٌ  .ج

 .قائمُ  .د
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 ا يلي هي:الجملة التي تحتوي على حال ممّ  .34

 .إّنما قال ذلك إكراًما له .أ

 . أرسلناك للناِس رُسوال .ب

 .ذهَب صباًحا .ج

 .وجدُت العلَم نافًعا .د

 

 مجموعة الكلمات التي تبدأ بهمزة قطع هي: .33

 .الموعدد.اوى، ارتباك، استعد،  .أ

 .الدب، اعتمار، احسَن، استقلّ  .ب

 .، امر، استعان، اقتراباتى .ج

 . انتم، اقامة، اعالم، ارجو .د

 

  :المكُر قد ُنِسج في ثيابهم"الظاهرة البالغّية في جملة " .03

 .تشبيه .أ

 . استعارة .ب

 .جناس .ج

 .طباق .د
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 للمفرد المخاَطب المذّكر هو:  "صّلى"فعل األمر من الفعل  .03

 .َصل   .أ

 .يَصلّ  .ب

 .َصل يَ  .ج

 .ِصلْ  .د

 

 كلمة "إيّاَك" هي:  .03

 .في محل رفع مبنيضمير  .أ

 . في محل نصب بنيضمير م .ب

 .اسم إشارة .ج

 .اسم موصول .د

  

 الجملة التي تحتوي على بدل تفصيل مّما يلي هي: .03

 .انتشر البستاُن أريُجه .أ

 . المرء بأصغريه: قلبه ولسانه .ب

 .كان القائد عمر عادال .ج

 .جاء صديقك زيد .د
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 جميع كلماتها مبنّية؟ أّي مجموعة .03

 .سوَن، َرأىرُ دْ هؤالِء، يَ  .أ

 .، أعملُ َسن  ُقْم، َيدرُ  .ب

 .أنا، ، َكْيَف، ُيشاركونَ  .ج

 . َكتَُبوا، َيْعَلْمَن، اللواتي .د

 

 ا يلي:الجملة التي تحتوي على خطأ نحوّي ممّ   .05

 .لعّل الممتحنين متساهلون مع الطلبة .أ

 .كاَن الممتحنون متساهلين مع الطلبة .ب

 . إّن الممتحنين متساهلين مع الطلبة .ج

 .ن مع الطلبةليس الممتحنون متساهلي .د

 

 الفعل المضارع المجزوم من الفعل "استقاموا" هو: .33

 .يستقيموا .أ

 .تستقيمون .ب

 .تستقيموا .ج

 .يستقيمون .د

 



VER Dugma-2013-2-1.docx 

 " هو:التاجر رابحأدركت أّن نوع المصدر في الجملة " .33

 .مصدر رباعي .أ

 .مصدر صريح .ب

 .مصدر ثالثي .ج

   .مصدر مؤول .د

 

 ا يلي؟ممّ  اًـ ما الكلمة التي ال تعتبر جمع مذكر سالم .04

 .ماليين .أ

 .مستعّدين .ب

 .مسلمون .ج

 .متنافسون .د

 

 المبني للمجهول للجملة "استعرنا الكتب من المكتبة": صيغة .30

 .استعاروا الكتب من المكتبة .أ

 . استعيرت الكتب من المكتبة .ب

 .الكتب استعرناها من المكتبة .ج

 .من المكتبة استعرنا الكتب .د
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 نوع "من" في الجملة التالية: "فاز من اكتشف علوًما إنسانّية"؟ ما .00

  .اسم موصول .أ

 .اسم شرط .ب

  .اسم إشارة .ج

 .اسم استفهام .د
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هناك اقتراٌح لتقليِص عدد امتحانات البجروت لتقتصَر على أربعة أو خمسة مواضيع  .1
 أساسّية.

 ناقْش هذا االقتراَح مبّيًنا أبعاَدُه، ووّضح موقَفك منه.  
 

 

 "الكلمُة الطّيبة ُتخرُج الحّيَة من َوكِرها". .2
 بينَ  االجتماعّيةِ  العالقاتِ تشكيِل في  واأللفاظُ  التعابيرُ  كيف تؤّثرُ ناقْش هذا القوَل مبّيًنا 

 األفراد.
 




