بسم هللا الرحمن الرحيم
اختبارمقترح في اللغة العربية  /تخصص للعام  2017دورة شتوية
السؤال األول :
ّ
ق أفنى العمر في العمل  ،وكانت لديه كذا أمنية إنّها أثيرة ٌ لديه،لكنّه
إن الحياة ال تستقيم إلنسان  ،فكم مخلو ٍ
لم يحقّقها  .وقد قال الشاعر من قبل :
سفن
ما ك ّل ما يتمنّى المرء يدركه
تجري الرياح بما ال تشتهي ال ّ
أ -هات من النص  -1 :كناية عن عدد  -2حرف جر يفيد الظرفيّة  -3ظرفا مبنيا على الض ّم
ب -أعرب ما تحته خط
ج -علل كسر همزة إن في ّ " -1 :
إن الحياة ال تستقيم إلنسان "  -2إنّها أثيرة ٌ لديه
د -ما نوع (ما) في :
عشت
ق هللا ما
َ
 -1ما ك ّل ما يتمنّى المرء يدركه  -2تجري الرياح بما ال تشتهي ال ّ
سفن  -3 .إت ّ ِ
 -4أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
هـ  -ما معنى حرف الجر في كل من :
 -1وضع محمد الطابع على المغلَّف  -2أنت أحبّ إلى أبيك من نفسه  -3قال تعالى ّ " :
وإن ربّك لذو
مغفرة للناس على ظلمهم "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثاني :
أ -عين المضاف وبين نوع االضافة في كل من الجمل اآلتية :
معلّمو المدرسة محترمون  -3هللا نور السموات واالرض
صة قبل العصر ِ -2
 -1سنذهب إلى الح َّ
ب -علل ما يأتي :
سب "
 -1تعتبر اإلضافة لفظية في  ":أنت رفيع النَّ ّ
 -2تعتبر االضافة معنوية في  ":كلمةُالحق محمودة "
 -3عدم كسر همزة إن في  :وهللا  ،أعتقد أنّك مجتهد
ي إلى الصواب "
 -4وجوب فتح ياء المتكلم في  ":هللا ها ِد َّ
 -5اعتبار ( ما ) زائدة في  ( :إنّما المؤمنون إخوة )
ج -صوب الخطأ في :
 -1الطالبان كليهما مجتهد ٌ
ث ال أحتسب
 -2أتى الرزق من حي ِ
 -4كلتا الجنتان مثمرتان
 -3الطالبان المجد يناالنه
 -6كان عندي كذا قلم ٍ
ب قرأت اليوم ؟
 -5كم كتا ٍ
صديقاي محترمان
-7
ْ
الراحة كسوالن
د -علل جواز اقتران المضاف بـ ( أل ) في  :الطالـِـبَا ّ
صاي
هـ  -ما حكم ياء المتكلم في  -1 :هذا كتابي  -2هذه َ
ع َ
الكتاب ؟
اشتريت
دينار
و -علل جر تمييز ( كم ) في  :بكم
َ
َ
ٍ

ز -أعرب ما تحته خط في :
ً
كم دونما زرع والدك هذا العام ؟
ً
كم ساعة قضيتها في املكتبة ؟
ً
كان عندي كذا قلمــا

السؤال الثالث  20 :عالمة

الثمر الزيتون ّ ،إنما نستخرج منه الزيت ّ ،
أثمرت أشجار الزيتون  ،فنعم ُ
وإن الزيتون لثمرة مباركة  ،فال
تتهاون في العناية بها  .فهي هبة هللا لإلنسان .
 -1هات من النص  :أ -خبرا إنكاريا ب -جملة انشاء غير طلبي ج -جملة إنشاء طلبي د -اسلوب قصر
ّ -2
عين املسند واملسند إليه في  :أ -أثمرت أشجار الزيتون ب -هي هبة هللا
 -3علل استخدام أداة نداء البعيد للقريب في :
ّ
يا َمن ُي َر َّجى للشدائد ِّكلها يا من إليه املشتكى واملفزع
ّ -4بين فساد التقسيم في  :الناس ثالث  :عاقل وأحمق وفاجر
 -5وضح التورية في  :وخلطتم بعض القران ببعضه

فجعلتم الشعراء في االنعام

 -6ما املعنى البالغي لألمرفي
أ -قوله تعالى  :كلوا واشربوا ّ
حتى ّ
يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر
ب -قال الشاعر مخاطبا ً رفيقيه :
ِب ِس ْق ِط اللوى بين الدَّخو ِل فَ َح ْو َم ِل
ب ومنز ٍل
قِفَا ِ
نبك من ذكرى حبي ٍ
ج -قال تعالى  " :قل أنفقوا طوعا ً أو كرها فلن يُتَقَبَّل منكم إنّكم كنتم قوما فاسقين "

 -7ما املعنى البالغي لالستفهام في  :ألستم خير من ركب املطايا

 -8ما اللون البديعي في ّ
كل من :

أ -قال تعالى  " :يرجون رحمته ويخافون عذابه "
ب -قال تعالى " :وما يستوي األعمى والبصير وال الظلمات وال النور "
ج -اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا
ً
ُ
تستطيع
د -إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما
دّ -
وكنا متى يغزو ّ
نصل جانبيه بالقنا والقنابل
النبي قبيلة
هـ  -قال تعالى " فأ ِقم وجهك للدين القيّم "
ُ
ونحن في ُح َفر األجداث أحيانا
الخال أحيانا
و -لو زارنا طيف ذات ِّ

ّ -9بين الغرض من الخبرفي :

ُ
القبر
در دون العالمين أو
سط بيننا
ونحن
أ-
أناس ال تو ّ
لنا ال ّ
ُ
ص ُ
ٌ
ب -قال تعالى  " :إنّا ال نضي ُع أجر من أحسن عمال "

وأندى العاملين بطون راح

