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 أ( اقرأ النص األدبي اآلتي، ثـ أجب عف األسئمة التي تميو: عػػػػالمة(:َّالسؤاؿ األكؿ:)
 

، كتحمؿ عمى نتائجو، كاألمة القكٌية تأخذ بيد أبنائيا إلى العمؿ المضمكنة ا العمؿ عبادة" إٌنم   
فسدت بفساد  عاتقيا تكريميـ، فال خير في أٌمة ضعيؼو حالييا، ال تحسفي إدارةى شؤكنيا، فكـ أمةو 

 رفاء.عممٌيا في العمؿ، فما حافظ عمى سماء الكطف إال الش نيجاإدارتيا، كعدـ اتخاذىا الحكار 
 عالمات(ٔ)         استخرج مف النص: -ُ

 صفة مشبية عممت عمؿ فعميا.          ب( حرؼ جر يفيد السببية. ( أ

 .حرؼ جر يفيد االستعالء المجازمج( جممة تتضمف )ال( النافية لمجنس.        د( 
 .ك( جممة تضمنت )ما( كافة.                 ز( اسما منسكبا

 عالمات(ْ)           با تاما.أعرب ما تحتو خط إعرا -ِ
 عالمات(ٖ)           كضح اإلعالؿ في ) نتائج، سماء(. -ّ
 )عالمتاف(        حدد نكع االستثناء في جممة: فما حافظ عمى سماء الكطف إال الشرفاء. -ْ
 )عالمتاف(          ما المعنى الذم أفاده حرؼ الجر ) إلى( الكارد في النص؟ -ٓ
 )عالمتاف(            مة )يد( الكاردة في النص. انسب إلى كم -ٔ
 )عالمتاف(           يجكز في النسبة إلى) سماء( كجياف اذكرىما. -ٕ
  )عالمتاف(          .إٌنما العمؿ عبادة :اضبط آخر كممة )العمؿ( الكاردة في جممة -ٖ
 ( عالماتٖ)          أ( عمؿ كال مما يأتي:عالمة(:َّالسؤاؿ الثاني: ) 
ًنػػػػػٌي. كممة ننسب إلى  -ُ ػػػػدى  )مدينة( فنقكؿ: مى

 لـ يعمؿ اسـ الفاعؿ)سامع( عمؿ فعمو في جممة: يا سامعى النداًء، أجب.  -ِ

 .نبيؿه  مىٍطمىحه  المجدى  المرءً  حؿَّ المصدر )إحراز( محؿ فعمو في العمؿ في جممة: إحرازي    -ّ
 عدـ كجكد إعالؿ في كممة)نسي(.  -ْ

ٓ-  

ػػبىػػًدٌم( مع الضبط بالشكؿ.ريدَّ االسـ المنسكب  ( ب  )عالمتاف(       إلى المنسكب إليو في كممة) كى

 
 

  (1) مراجعة الّنـحـو والّصــرف
         (1وذج)ـــــمن

 علي طلفاح
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 عالمات(ٕ)             ج( صٌكب الخطأ في ما تحتو خط في كؿ مما يأتي:
 .عف مكاعػػيدؾ تػػتػػأخري ال   -ُ

ـى إٌنما   -ِ . العم  نكره

 ةو.شجػػر أكرقػػًت األشجاري ما عػػدا   -ّ

 كاجباتيـ. نىسىكاالطالبي   -ْ

 منيـ. المحػتػكػػػرً  ما حاشا المستػثمريف الػػتٌػػػٌجػػػػارى  أحتػػرـي   -ٓ

 

 عالمات(ْ)                  ( اذكر نكع األداة المخطكط تحتيا.د
ػػػٍيػػػػفي  تيًعػػػدٌ  -ُ  المدينة لتطكير أفػػػكػػػارو  مف إلييا طيػػػػًمب ما ليػػػجى
 الميري  يغًمو لـ الحسناءى  يخطبً  كمف نفكسينا     المعالي في عمينا تيكفي  -ِ
 .الٌصرؼ ال الٌنحكً  اىتماماتً  مف لمكممة األخيرة الحركةً  دراسةي  -ّ
 عالمات( َُ)        ( ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي:ق
 {ي ًإلىٍيوً اؿى رىبِّ السٍِّجفي أىحىبُّ ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىنً ق }أفاد حرؼ الجر)إلى( في قكلو تعالى:  -ُ

 .     د( الظرفية المكانية.التبييفانتياء الغاية المكانية.   ب( انتياء الغاية الزمانية.    ج(  ( أ

ػػػػػػػفٍ  الػػػػػٌنػػػػػػاس ًمػػػػف أحػػػػػػػبُّ نكع )مىف( في جممة:  -ِ     .فػػػعػػػػػػػػػػػمىو قػػػػػػػػػػػػكليو يصدؽي  مى
 ج( اسـ استفياـ.     د( حرؼ جر.     ب( اسـ شرط.      اسـ مكصكؿ.    ( أ

 ىك: .االحتياط قائمة في بىػػًقػػػػيا اثػنػيػف سػػػكل المباراة في الاٌلعبكف المستثنى في جممة: شارؾى  -ّ
 د( اثػنػيػف.    ج( المباراة.          الاٌلعبكف.         ب( سػػػكل.         ( أ

 منيـ. المحػتػكػػػر داػػما ع المستػثمريف لػػتٌػػػٌجػػػػارى ا أحتػػرـي الضبط الصحيح لكممة )المحتكر(   -ْ
.         ب(  ( أ  .       د( المحػتػكػػػٍر..        ج( المحػتػكػػػرً المحػتػكػػػرى المحػتػكػػػري

 كاحدة مف الكممات اآلتية ال إعالؿ فييا. -ٔ

 د( قيمة.       ج( ميقات.      ب( ميعاد.                 .غػػيػػبة ( أ

 ذا أسند الفعؿ )رمى( إلى كاك الجماعة فإنو يكتب بالصكرة: إ -ٕ

ػػػكا ( أ ػيكاب(          .رمي ػػػػػكاج(  .        رمى ػػػػػػػككاد(          .     رمى  .رمى

 إذا أسند الفعؿ ) ترجك( إلى ياء المخاطبة فإنو يكتب بالصكرة: -ٖ

 .ػػػػػػفَّ د( ترجي           ترجػػيػػيػػػف. ج(       ترجػػيػػف.ب(        ترجػػكيػػف. ( أ

 علي طلفاح

 علي طلفاح
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 تعرب الكممة المخطكط تحتيا في بيت الشعر اآلتي: -ٗ

ٍمؽً  كداءي         ًشفػػػػػػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداًء ميٍمتىمىسه  كبعضي    ًشفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  لو ليسى  الحي

 .    نائب فاعؿد(       .مفعكؿ بوج(        .مضاؼ إليو ب(        .فاعؿ ( أ

دِّثي عمى تىجنُّب األخطاًء.....،ىي:ٗ  ( الكممة الصحيحة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة: يحرص المتحى
 .ًكيَّةػػػػغٍ الػػػػمُّ د(                  .ًكيَّةػػػمُّغى ػػالج(     .   ًكيَّةػػػػمَّغٍ ػػالب(              .ًكيَّةػػػػمَّغى ػػال ( أ

 
 

 
 ؤاؿ األكؿ:إجابة الس

 ضعيؼ حاليا. ب( الباء في) بفساد(       ج( ال خير في أمة       ضعيؼو  -أ (ُ

 ق( إٌنما العمؿ عبادة.       ك( عممٌيا عمى عاتقيا    -د
 نائب فاعؿ السـ المفعكؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، كىك مضاؼ. نتائجو: (ِ

 ليو.ق: ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إ   
 مفعكؿ بو ثافو لممصدر منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. نيجا:         

 صػػيغة ألػػؼ بعػػد( اليػػاء) الٌزائػػد المػػد حػػرؼ المفػػرد )نتيجػػة(، كقػػع بػػدليؿ) نتػػايج(، أصػػميا :نتػػائ  (ّ
 ..الياء ىمزة: إعالؿ بالقمب قمبت نكعو، ىمزة فىقيًمبى  الجمكع؛ منتيى

   المضارع )يسمك(، تطرفت الكاك بعد ألؼ زائدة فقمبت ىمزة ،  بدليؿماك(، ) سأصميا :سماء       
 الكاك ىمزةإعالؿ بالقمب قمبت  نكعو:      
 استثناء مفرغ )ناقص(. (ْ

 انتياء الغاية المكانية. (ٓ

 يىػػػػػدىًكٌم. (ٔ

 سماًكٌم، سمائًػػػػٌي. (ٕ

: الضمة. (ٖ  العمؿي

 )أ( :إجابة السؤاؿ الثاني
 فإٍف ياءىه تيٍحذؼي ككذلؾ تاؤه كييٍفتىحي حرفيوي الثٌاني.ًعػػٍيػػمىة( ألنيا جاءت عمى كزف)فى  -ُ
 ألنو فقد شرطا مف شركط العمؿ) جاء غير منكف(. -ِ
 ألنو استكفى شرط العمؿ حيث جاء مضافا إلى فاعمو. -ّ
 ألٌف الياء أصمية. -ْ

 إجابـــة الــنــمــــــــــوذج األول

 علي طلفاح

 علي طلفاح
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ػػػبًػػػد: مكسكر العيف.ب(   كى
ـي  -ِتػػتػػأخٍر.            -ُج(    حاشا -ٓنسيكا.       -ْ.          شجػػرةن  -ّ      العم

 اسـ مكصكؿ) مكصكلٌية( .        -ُد( 
 اسـ شرط. -ِ    
 حرؼ عطؼ. -ّ    
 الدكائر.ق( 
 أ -ٓ ب -ْ د -ّ أ -ِ ج -ُ
  ج -ٗ د -ٖ ب -ٕ ج-ٔ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علي طلفاح
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 ب عف األسئمة التي تميو:اقرأ النص األدبي اآلتي، ثـ أج عػػػػالمة(:ّْ)أ(  :األكؿالسؤاؿ  
ال  خمقوقاؿ أحد الكٌتاب يكصي كلده: أم بنٌي، ال تعػتػذر إال لمف يجد لؾ عذرا، ككف رجال شيمنا   

ذا اعتذرى إليؾ معتذره فاستقبمو بكجو إنسانٌي، كجازًه عف إساءتو بالصفح، ميتجاًكزنا   يغػػتاب أحدنا، كا 
ٍلتيػكػثػػر الدعاءى ف الماضيى   ي الميؿ التقاء األذل، فما فػػػازى غػير الداعػػػيف.المنسٌي، كى
 عالمات(ٔ)              استخرج مف النص:-ُ

 فعال مضارعا مجزكما. -اسما مكصكال.       ج -اسما منسكبا.                     ب - أ

 حرؼ جر يفيد البدلية. -الـ تعميؿ            ك -حرؼ جر يفيد الظرفية الزمانية.   ق -د
 
 عالمات(ْ)                ب ما تحتو خط إعرابا تاما.أعر   -ِ

 عالمة(ُِ)   كضح اإلعالؿ في الكممات اآلتية:) قاؿ، يجد، كيٍف، الدعاء، المنسٌي، الٌداعيف(.   -ّ

ػػميؽ(.           -ْ  عالمات(ٖ)   انسب إلى الكممات اآلتية مع الضبط:) األذل، الماضي، اتٌػػقػػاء، خي

 )عالمتاف(           الكاردة في النص.اضبط كممة)غػػيػػػر(   -ٓ

 )عالمتاف(         ما نكع )ما( الكاردة في جممة: فما فػػػازى غػير الداعػػػيف؟  -ٔ

 عالمات(ٓ)              ب( بٌيف حكـ المستثنى بعد أداة االستثناء في الجمؿ اآلتية.

 جعىؾٍ مضٍ  كتىرعى الٌدمعى  مقمةن          تسكبي  إال األعيفي  نامىتً  -ُ

 .قػػيس أـٌ  عػػػػدا ما األردفٌ  في األثػػػػريَّػػػػػػػػػػةى  األماكفى  زرتي  -ِ

 عممو. في المخمصى  اإلنساف إالٌ  أحػػػده  الػٌنػػاسً  مف يعجػػبيػػني ال -ّ
 .  الٌنرجس سكل األزىاري  تفٌتحت -ْ
 منيـ. المحػتػكػػػر حاشا المستػثمريف الػػتٌػػػٌجػػػػارى  أحتػػرـي  -ٓ

 عالمات(ٖ)           د أركاف االستثناء في الجممتيف اآلتيتيف.ج( حد
. إالٌ  الحقػػؿ في الجميعي  غػٌنى -ُ ـى   المتػػشائ
 االحتياط. قائمة في بىػػًقػػػػيا اثػنػيػف غػيػػػػر المباراة في الاٌلعبكف شارؾى ما  -ِ
 
 
 

  (2) مراجعة الّنــحـــو الّصــــرف
         (2وذج)ـــــمن

 طلفاحعلي 



 عـلــي طــــلـــفـــــاح  د.        (     2102 -2102()2)فمركـــــز االتـــحـــاد                    التميز في مراجعة للغة العربية التخصص 

7 

 

 عالمات(َُ)           د( اضبط آخر الكممات المخطكط تحتيا في كؿ مما يأتي:
 .يػػػػـأدكاتػػ إالٌ  العٌمػػاؿي  كصػػػؿى  -ُ
 .الٌنرجس سكل األزىاري  تفٌتحت -ِ
 األٌياـ. كتابقرأتي كتبى طو حسيف ما خال  -ّ
 .الكسكؿ إال شكػػػػػػػػػػا فػػما -ْ

 مكاعيدؾ. عف تتأخر ال -ٓ
 .بسكءو  أحدنا المؤمفي  يغتاب ال -ٔ
 .اتميُّزن  أكثر تجعمؾ الكتبمطالعتيػػؾ   -ٕ
يف أذاىبةه  -ٖ   البيئة؟ عمى الحفاظ برنامج في لممشاركة صديقاتيا مع ليجى
ـي  -ٗ  مستجابي الدعكة. الميؿ قائ

 ؟الرسميٌ  الٌدكاـً  أكقاتً  خارجى  المدرسٌية المكتبةً  أبػػػػكاب أمفتكحةه  -َُ
 

 عالمة(َِ)            :ق( أعرب ما خططتي تحتو إعرابا تاما
 .وػػػػػػػػػػػأخالقي  ٌيذبةالم الٌشابَّ  أصاًدؽي  -ُ
 .كقتيا في ؾى ػػػػكاجباتً  مينًجزنا إال طمفاح يا عيدتيؾ ما -ِ
، يا -ّ  .إنتاجيو بديعه  طٌمتؾ بجماؿ قممي إفٌ  عٌمافي
 . كدَّ ػػػػػال حفظيؾى  االجتماعٌية مسؤكلٌياتؾ أىَـّ  مف -ْ
ما}: تعالى قاؿ -ٓ يىاةي  كى كرً  اعي ػػػػتى ػػػػمى  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى  { اٍلغيري
 العاليةً  اليٌمةً  ذكم ري ػػػيػػغ أحده  المسؤكليَّةً  تحمُّؿ عمى ييقًدـ ال -ٔ
ِـّ  عػػػػدا األردفٌ  في األثػػػػريَّػػػػػػػػػػةى  األماكفى  زرتي  -ٕ  .قػػيس أ

 نىفادً  إلى الجىالؿ كل          ذمتىػػقػػػ يرى ػػػغ الٌذخائرً  كيػػػؿُّ  -ٖ

. ليحيا بحياتو ضٌحى جندم   كـ -ٗ  الكطفي

 الرَّبيحً  بالثَّمىفً  الٍحمدى  بىالئي    كىأىٍخذمى  كأىبى ًعفَّتي لي أىبىتٍ  -َُ
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 عالمات(ٖ)            ك( لماذا عممت المشتقات المخطكط تحتيا عمؿ فعميا.
 تطٌكعٌية. برامجى  في مستقبمىيـ الميٍدًرككفى  الكطف شبابي  يشارؾي  -ُ
، أـٌ  يا -ِ  .سميميف كتفكير تخطيط كفؽ عمى مستقبمىيا ميدركىةه  فرحى  أفٌ  ًثقي فرىحى
ا يا -ّ  .كنيٍبؿو  شيامةو  مف عميو أنتى  ما عمى ابؽى  خمقيو، شىٍيمن
 .أحداثييا مينظَّمىةن  ركايةن  قرأتي   -ْ

 عالمة( ِْ)          في كؿ مف الكممات المخطكط تحتيا: بالقمب أك الحذؼ كضح اإلعالؿز( 
ٍصـى  أفَّ  تىعمَّمتى  كال       ًبعاًقبىةو  تىٍحًفؿٍ  لـ األرضً  بائعى  يا -ُ    خٌداعي  الخى
 .منقطعو  كثيرو  مف خيره  دائـه  قميؿه  -ِ
 . فؤاده شًقيى  ذلؾ ترؾى  كمىفٍ  ،نىجا غيًره حؽَّ  صافى  مىفٍ   -ّ
ـى  عدؿ كمف أقنع، بالحجج قكمى  مف -ْ   .  الباطؿ كىدـ الحؽٌ  ميزافى أقا

نيكا كىالى  كاتىًيني  كىالى } : تعالى قاؿ -ٓ  .{ مٍُّؤًمًنيفى  كينتـي ًإف األىٍعمىٍكفى  كىأىنتيـي  تىٍحزى
ؿي  -ٔ  .  الخطاب بف عمر الخميفةي  اإلسالـ في قاضو  أكَّ
كػتـي فمػا الٌسكينىةي  كعميكـ تىمشيكفى  كٍأتكىىا ٍكفى ػػػتىٍسعى  تأتكىا فال الٌصالة أيقيمىت إذا: "  اللً  رسكؿي  قاؿى  -ٕ  أىٍدرى

مُّكا  (.عميو مٌتفؽ)". فأًتمُّكا فاتكـ كما فىصى
ذكا        ىىٍمٌمكا شٍأكم المقػػتىػػفيكفى  أيُّيا -ٖ ٌنيى  كخي  دىٍرسا البالغةٌ  عمى عى
  (عالمةِٓ)     ماًء اآلتيًة، مع الٌضبًط الٌسميـ:انسٍب إلى األسح(  
 
 صفاء.ٓ ابتداء.ْ حمراء. ّ ؽػػػبً ػػلى . ِ الجامعة .ُ

ػػنىػػػدىا. ٗ حٍيفا .ٖ نىدل. ٕ قضاء . ٔ  الماضي.َُ كى
حيفة. ُُ ػػبىػػػٍيػػدىة. ُِ صى ٍيمىة. ُّ عي   أخه . ُْ أيمى
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 عالمات(ُٖ)                    ز اإلجابة الصحيحة مما يأتي:( ضع دائرة حكؿ رمط 
 .عميو أنت ام عمى ابؽى .... صادقنػػػػػػػػػػػػػػػػا يا :الكممة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة( ُ 

 .عيٍدهد(              .عيديهج(          عيًده ب(            .عيدىه ( أ

 أفاد حرؼ الجر ) مف( في بيت الشعر اآلتي: (ِ
يِّرنا         اليىكل أىٍمرً  في فىظىػػػػٍمػػتي         شا نارو  ًمػػػػفٍ  ميتىحى ػػتىػػػػكىىِّػػػػػجً  بالحى  مي

 ج( بياف الجنس.   د( ابتداء الغاية المكانية.        السببية. (ب      التبعيض.   ( أ

مىقىكيػػـٍ  كىالمٌػػوي }  :تعػػالى قكلػػو أفػػاد حػػرؼ الجػػر ) إلػػى( فػػي( ّ َـّ  خى ـٍ  ثيػػ فَّػػاكي ًمػػنكيـ يىتىكى ػػف كى دُّ  مَّ أىٍرذىًؿ  ًإلىػػػػػى ييػػرى
ـى  الى  ًلكىيٍ  اٍلعيميرً  ًميـه  الٌموى  ًإفَّ  شىٍيئنا ًعٍمـو  بىٍعدى  يىٍعمى  { قىًديره  عى
  انتياء الغاية الزمانية.     ج( التبييف     د( السببية.       ب(   اء الغاية المكانية.    أ( انتي

 .زكاًجيما ذكرل في أبي ليا قدَّميا ىدٌية في كالدىتي فرحت فاد حرؼ الجر ) في( في جممة:( أْ
 ظرفٌية المكانٌية المجازٌية.الظرفٌية المكانية الحقيقٌية.   ب( السببٌية.   ج( الطرفٌية الزمانٌية. د( ال أ(

 !بثينة جميؿ قصائدً  في العذرمٌ  الغزؿ معانيى  أجمؿى  ما: أفاد حرؼ الجر ) في( في جممة (ٓ     
 د( الظرفٌية المكانٌية المجازٌية. الظرفٌية المكانية الحقيقٌية.   ب( السببٌية.   ج( الطرفٌية الزمانٌية.  أ(

 .الماٌديَّة إمكانياتو قػػػػمَّػػػة عػػمى معطاءه  بمده  األردفُّ  أفاد حرؼ الجر )عمى( في جممة:  (ٔ

 ب( السببٌية.    ج( االستعالء المجازم.   د( االستعالء الحقيقٌي.    المصاحبة.             أ(

 :أفاد حرؼ الجر ) عمى( في قكؿ الشاعر (ٕ
ٍمرً  عمى كقىٍفنىا  داعً  جى ًشٌيةى      كال الكى  مراًجميوٍ  ٍعميتى  كىك ٌإال قمبى  عى
 المصاحبة.             ب( السببٌية.       ج( االستعالء المجازم.   د( االستعالء الحقيقٌي. أ(

 .العمميَّةً  المسابقة في الفائز فريقو عػػف الجائزة خالده  تسٌمـ:  جممة أفاد حرؼ الجر ) عف( في( ٖ
 د( البدلية.       حبة. ب( السببٌية.       ج( المصا  المجاكزة.              أ(

نَّةي  كىأيٍزًلفىتً } : تعالى قكلوأفاد حرؼ الجر ) الالـ( في  (ٗ  .{ ًلٍمميتًَّقيفى  اٍلجى

 د( اإللصاؽ.           .  ب( السبػػبػٌية.      ج( الممكٌية    أ( االختصاص.      
مىا ًفي األىٍرضً ما ًفي السَّمى  مَّوً لً } قكلو تعالى:  ( فيالالـأفاد حرؼ الجر )   (َُ  {اكاًت كى
 د( اإللصاؽ.              .ب( السبػػبػٌية.      ج( الممكٌية    أ( االختصاص.      
  يمثميا لمف األكفأ اختيار في بمبادئيا سعادي  تقػػيَّػػدتٍ  أفاد حرؼ الجر ) الباء( في جممة:( ُُ    
 . الحقيقياإللصاؽ  الستعانة.   د(السببٌية.    ب( اإللصاؽ المجازٌم.        ج( اأ(     
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ػػػػػػػػػػػػػـ( في قكؿ الشاعر:  ػػػتع( ُِ  رب كممة)األيمى
ٌنػػػػما       ػػػػػػػػػػػػػـ كا  ـي  فىػػػػإفٍ      بىػػًقػػػيىػػػػػػتٍ  ما األخػػػػػػػػػػػػالؽ األيمى  ذىىىػػػػػػػػػػػبيكا أىخالقيييػػػػػـٍ  ذىىىػػػبىػػػػتٍ  ىيػػػػػ
 نصكب.    ب( مبتدأ مرفكع.    ج( خبر مرفكع.    د( خبر إٌف مرفكع.اسـ إٌف م ( أ

 كردت )ما( الشرطية في إحدل الجمؿ اآلتية:( ُّ
 . أشعاره في قػػػمبو في مػػػػػا الٌشػػاعر يػػبػػػػثٌ أ( 

 .كشكػػػػػرىىا اآلخريف جيػػػػػػكد تػػػقػػػػػديػػػػػػرى  أركعى  مػػػػػػػػػػػػػاب( 

ـي  ج( لكال القرآفي  ًضعىٍت عمكـي العربيًة كال ازدىرىتٍ  ماالعظي  .كي

 .تحصدٍ  تػػػػزرعٍ  ما د(
 جاءت )ال النافية لمجنس( في إحدل الجمؿ اآلتية. ( ُْ
 .  مكاعيدؾ عف تتأخر ب( ال           .الٌصرؼ ال الٌنحكً  تخصصتي فيأ( 

 .جٌيدنا يتدرَّب مىفٍ  إال الٌسٌمة كرةً  لعبىةى  ييحسف د( ال                . البستاف في تٌفاحو  شجرة ج( ال
 الجممة التي تتضمف) مىٍف االستفيامية( ىي:( ُٓ
 .{زىكَّى  ػػػػػتى  فػػػػػمى مىحى ػػػػٍد أىفٍ ػػػػػقى }أ( 

 {رَّبُّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض قيًؿ المَّوي  مىفٍؿ ػػػقي }ب( 
ػػػػػف}ج(  مى ا لَّوي  يىٍجعىػػػػػؿ المَّوى  يىػػػػتَّػػػػؽً  كى  { مىٍخرىجن
ًلٌموً } د(  دي  كى كىٍرىنا كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىف يىٍسجي ًظالليييـ طىٍكعنا كى اؿً  ًباٍلغيديكِّ  كى  { كىاآلصى
  .الساحة إلى الحضكر.......... اآلتية الٌطمبة عمى :الكممة التي تصح إلكماؿ الفراغ في جممة( ُٕ
 د( أسماأىـ               .أسماؤىـج(            .أسمائيـ .        ب(أسماءىـأ( 
   إحدل الجمؿ اآلتية: جاءت )إال( أداة حصر في  (ُٖ
ا إالٌ  أمسً  ليمةى  شاىػػػػدتي  ما أ( ـى  إالٌ  الحقػػؿ في الجميعي  غػٌنى ب(    .كثػػػائػػقػػػينػػػا بػػرنػػػامجن  .المتػػشائ

 ( حضر الطالب االحتفاؿ إال حقائبيـ.د     إال زيدنا.             الطػػػػالبي ج( ما حضرى 
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 تخراج:االس -ُ

 ج( تعػػتػػذٍر، تػػكػػثػػػٍر   ب( مىٍف )في جممة: إال لمف يجد(   إنسانٌي. ( أ

 ك( عف) كجازه عف إساءتو(.   ق( الالـ ) التقاء األذل(    د( في ) في الميؿ(
 ة عمى آخره، كىك مضاؼ.فاعؿ لمصفة المشبية مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىر  :خمقو -ِ

 ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو. ق:      
 مفعكؿ بو السـ الفاعؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. :الماضيى  -

  تكضيح اإلعالؿ: -ّ

(، بدليؿ المضارع )يقكؿ(، تحٌركىتً  قاؿ: - ؿى إعالؿ ألفنا، نكعو:  بفتحة فقيمًبت الكاك كسيًبقىتٍ  أصميا) قىكى
 بالقمب قمبت الكاك ألفا.

ػػًذفػػػػت يجد: - منػو )يفعػؿ(،  المضػارعالػػػكاك مف المثاؿ الكاكم )فعؿ(عنػد أخػذ  أصميا)يىػػػػػٍكًجد(، بدليؿ )المجرد: كجد( حي
 (.الكاكإعالؿ بالحذؼ) حذؼ 

إعالؿ بالحذؼ)  الٌساكنيف، اللتقاء كسطو فحيذؼ آخريه، سيكِّف أجكؼي  أصميا)كيػػػٍكٍف(، بدليؿ )كاف/ يككف(، فعؿه  كيٍف: -
 (.الكاكحذؼ 

أصميا) دعاك(، بدليؿ المضارع )يدعك(، تطرفت الكاك بعد ألػؼ زائػدة فقمبػت ىمػزة ، نكعػو: إعػالؿ بالقمػب  الدعاء: -
 .الكاك ىمزةقمبت 

 فقيًمبىػػت سػاكنة، اأكالىمػػ كجػاءت كاليػػاء الػكاك الكممػة فػػي أصميا)منسػػكم(، بػدليؿ الثالثػي )نسػػي(، اجتمعػتي  المنسػٌي: -
 ياء. الكاكإعالؿ بالقمب قمبت  نكعو: .األخرل الياء مع أيٍدًغمىتٍ  ثـٌ  ياء، الكاك
الداعي(، حذفت الياء مف آخر االسـ المنقكص عند جمعو جمع  -أصميا)الداًعػػػػػػػػػػٍيػػػػٍيػػػػف(، بدليؿ )المفرد الٌداعيف: -

 إعالؿ بالحذؼ) حذؼ ياء االسـ المنقكص(. عمي طمفاح ذؼ الياء،مذكر سالما، ككسر ما قبؿ الياء إشارة عمى ح
ًكٌم.     -األذل: أىذىًكٌم.      -ْ ػميػػػًقػػػػيٌ  -قاًكٌم، اتػػقػػػػاًئػػٌي.      ػػاتقاء: ات -الماضي: ماضى  .خمؽ: خي
 : ألنيا فاعؿ.غيري  -ٓ
 نكع )ما( نافية. -ٔ
 
 
 
 

 ـــة الــنــمــــــــــوذج الثانيإجاب
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 حكـ االسـ الكاقع بعد أداة االستثناء. ( ب
َـّ: كاجب النصب. -ِ       مقمةن: كاجب النصب. -ُ   أ
 يجكز فيو كجياف: أ( النصب عمى االستثناء.   -ّ

 أف يعرب بدال يتبع حركة )المستثنى منو( رفػػػعنػػػا كنصبنػػػا كجػػػػرِّا. ب(                  
 كجكب الجر عمى أنو مضاؼ إليو. -ْ
  .كبنامنص بو ب( مفعكالن      مجركرنا.  اسمنا يجكز فيو كجياف: أ(  -ٓ

 إجابتؾرتب  اء.ػػػػػػػػػػػػػػنػػػثػػاف االستػػػػػج( أرك
ػػكػػػػػػػػػػػػـ: الغناء.    -ُ  المستػػثػػنى منو: الجميع.   -    الحي

 أداة االستػػثػػػػناء: إال -            المستػػثػػنى: المتشائـ.       
ػػكػػػػػػػػػػػػػـ: نفي )عدـ(  المشاركة.   -ِ  .     الالعبكفنو: المستػػثػػنى م -  الحي

 غػػيرأداة االستػػثػػػػناء:  -  .                 اثػػنيفالمستػػثػػنى:     

 طػػػػػػػػػػػػػػػػالضبد( 
. -ّ   النرجًس. -ِ   أدكاًت. -ُ  . -ْ كتابى  تتأخٍر. -ٓ  الكسكؿي
ٔ- . . -ٕ  يغتابي . -ٖ   الكتبى . -َُ   الميًؿ. -ٗ  لجيفي  أبكابي

 :ػػػػػػػػػػراباإلعػػػػػػػق( 
 نائب فاعؿ السـ المفعكؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، كىك مضاؼ. : أخالقو -ُ

 ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو. :  ق        
 الظاىرة عمى آخره. كىك مضاؼ. سرةػػالكمفعكؿ بو السـ الفاعؿ منصكب كعالمة نصبو  :كاجباًتؾ -ِ

 تصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو.ضمير م ؾ:          
 فاعؿ لمصفة المشبية مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، كىك مضاؼ. :  إنتاجو -ّ

 ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو. ق:      
 مفعكؿ بو لممصدر منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.:     الكدَّ  -ْ
 فعو الضمة الظاىرة عمى آخره.خبر مرفكع كعالمة ر  :   متاعي  -ٓ
 بدؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. :    غيري  -ٔ
ِـّ  -ٕ  اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.:       أ
 كىك مضاؼ. عمي طمفاح مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره،:     غيرى  -ٖ
 لكسرة الظاىرة عمى آخره.مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره ا :   جندم   -ٗ

 كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. مفعكؿ بو لممصدر منصكب : الحمدى  -َُ

 علي طلفاح
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 ك( سبب عمؿ المشتقات:
 المدرككف: ألنو جاء معرفا بأؿ التعريؼ. -ُ
 .ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ، منكنا، ككقع خػػػبػػػػػرا -ِ
 مسبكقا بنداء.ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ، منكنا،  -ّ
 ألنو جاء مجردا مف أؿ التعريؼ، منكنا، ككقع صفة. -ْ

 ز( تكضيح اإلعالؿ:
أصميا) بايع(، بدليؿ المضارع )يبيع(، كقعت الياء عيننا السـ الفاعؿ الثالثي األجكؼ؛ فقمبت  بائع: -ُ

 .الياء ىمزةالياء ىمزة، نكعو: إعالؿ بالقمب قمبت 
(، بدليؿ ا دائـ: -ِ (، كقعت الكاك عيننا السـ الفاعؿ الثالثي األجكؼ؛ أصميا) داـك لمضارع )يدـك

 .الكاك ىمزةفقمبت الكاك ىمزة، نكعو: إعالؿ بالقمب قمبت 
كى أصميا)  نجا: -ّ ألفنا، نكعو: إعالؿ  فقيمًبت بفتحة كسيًبقىتٍ الكاك  (، تحٌركىتً ينجك(، بدليؿ المضارع )نىجى

 ألفا. الكاكبالقمب قمبت 
(، بػػػدليؿ المصػػػدر )شػػػقاكة(، تطٌرفػػػتأصػػػميا)  :شػػػًقيى  - ؛ بعػػػد الػػػكاك شًقػػػػػػكى نكعػػػو:  .يػػػاء فىقيػػػػػًمبىتٍ  كسػػػرو

 إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ياء.

،  بعػػد سػػاكنةن  الػػكاك أصميا)مػػػػٍكزاف(، بػػدليؿ المجػػرد )كزف(، كقعػػت ميػػزاف: -ْ نكعػػو:  .يػػاء فقمبػػت كسػػرو
 إعالؿ بالقمب قمبت الكاك ياء

(، حذفت األلؼ مف آخر االسـ المقصػكر عنػد األعمػػى -كف(، بدليؿ )المفردأصميا)األعالٍ  األعمىكف: -ٓ
 إشارة عمى حذؼ األلؼ، إعالؿ بالحذؼ) حذؼ األلؼ(. الكاكما قبؿ  كفتحجمعو جمع مذكر سالما 

ٔ- : أصميا )قاضي( بدليؿ )قضى يقضي( حذفت الياء مف آخر االسـ المنقكص ألنو اسـ نكرة  قاضو
 نكعو إعالؿ بالحذؼ حذؼ ياء المنقكص. عمي طمفاح نٌكف بتنكيف الكسر

ٕ- : (، بدليؿ )اإلسناد: أنت تسعى( حيذفت تسعىػػكفى  عندى  المضارع آخرً  مف األلؼ أصميا)تسعىٍاكفى
األلؼ. إعالؿ بالحذؼ حذؼ  حذؼ عند الكاك قبؿ ما كفيًتح الٌساكنيف، التقاء بسبب الجماعة لكاك إسناًده

 ص.األلؼ مف آخر الفعؿ الناق

- :  عند المضارع آخر مف الياء أصميا)تمشٍيكف(، بدليؿ )اإلسناد: أنت تمشي( حيذفت تمشيػػكفى
َـّ  الجماعة، لكاك إسناده إعالؿ بالحذؼ حذؼ الياء  .الياء حذؼ عند الجماعة كاك قبؿ ما كضي

 مف آخر الفعؿ الناقص

 علي طلفاح
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ليػػػػػػاء مػػػػػػف آخػػػػػػر االسػػػػػػـ أصػػػػػػميا )المقػتػفػػػػػػػيكف( بػػػػػػدليؿ المفػػػػػػرد )المقتفػػػػػػي( حػػػػػػذفت ا :المقػتػػػػػػػفيكفى  -ٕ
المنقػػػكص عنػػػػد جمعػػػػو جمػػػػع مػػػػذكر سػػػػالما كضػػػػـ مػػػػا قبػػػػؿ الػػػػكاك إشػػػػارة عمػػػػى حػػػػذؼ اليػػػػاء نكعػػػػو 

 إعالؿ بالحذؼ حذؼ الياء. 
 ح( سؤاؿ النسب

 ًكٌم أك صفاًئيٌ .صفآ ًئيٌ ابتدا.ْ ًكمٌ . حمراّ يٌ قً ػػػػػبى ػػلى . ِ جامِعي   .ُ

ٌم. أك اكً ػػػفػػيػػح. ٖ ًكمٌ دى ػػػ. نى ٕ  قضاًئٌي / قضاًكمٌ . ٔ
 يًفيٌ ػػًكٌم، أك حػػػفى ػػحي

ػػنىػػػدً ٗ  ًكمٌ .الماضى َُ مٌ . كى

حى . ُُ ػػػػػبى . ُِ ًفيٌ صى ػػػٍيػػػًمػػػػيٌ . ُّ ػػػًدمٌ عي   ًكمٌ . أخى ُْ  أيمى
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 علي طلفاح



 عـلــي طــــلـــفـــــاح  د.        (     2102 -2102()2)فمركـــــز االتـــحـــاد                    التميز في مراجعة للغة العربية التخصص 

05 

 

 
 

 األكؿ: اقرأ النص اآلتي ثـ أجب: النمكذج
مىكاًف ينزالًف، فيقكؿ :" -صمى الل عميو كسمـ -قاؿ الرسكؿ      ما مف يكـ يصبح فيو العبد إال مى

 أحدىما: الميـ أعًط منفقنا خمفنا، كيقكؿ اآلخر: الميـٌ أعًط ممسكنا تمفنا".
 استخرج مف النص: -ُ

 ب( طباؽ إيجاب. جناسا ناقصا.        ( أ

 .كاالزدىارً  النَّماءً  كمىكًطفي  كاالٍسًتقراًر، األىٍمفً  بىمىدي  األيردفُّ  كضح مكطف السجع في : -ِ

ٍدر عمى العىجيز رىدٌ  كضِّح -ّ   :في الصَّ

تً  - مى األىٍرضي  ناحى  النُّكاحا؟ أىٍرضي ًمفٍ  يىٍسمىعي  مىفٍ  أىيفى         أىٍرباًبيا عى

 ي بيت الشعر اآلتي:بٌيف نكع المحسف المعنكم ف -ْ

ػػػػمكعً  فػػػػي لىػػػػؾً  ىىػػػػكلن  أيٍخفػػػػي            كأيٍظًيػػػػري  الضُّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأيالـي   مٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً  كىمى  كأيٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري  عى
 

 

ييًحؿُّ }  : تعالى قكلوبيف المقابمة في  -ٓ ـي  الطَّيِّبىاتً  لىييـي  كى رِّ ييحى ـي  كى مىٍيًي بىآًئثى  عى  {اٍلخى

 في بيت الشعر اآلتي:بيف التكرية  -ٔ
دنامٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبوي يي  كالنٍَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري      رى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يىٍجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ذا فىألىجى  الصَّ
 

 ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة في ما يأتي: ( ب

 :المعنى مف اآلتي، ىك في اختالفيما المحسف البديعي الذم يتكافؽ فيو المفظاف في النطؽ، معى  (ُ

 د( التكرية.  ج( السجع.    الجناس.ب(  الطباؽ. ( أ
ػػػؿً  الػػنَّجاحي  كط تحتيما: ييػػنػػػػػػػػاؿي المكف البديعي بيف الكممتيف المخط  (ِ ػػػؿً  ًبطػػػػػػػكؿً  ال ،بالعىػػػػمى  .األىمى

 د( رد العجز عمى الصدر.  ج( السجع.    ب( الجناس. الطباؽ. ( أ

 في بيت الشعر اآلتي:  المكف البديعي بيف الكممتيف المخطكط تحتيما (ّ

ٌنما شىٍكقنا بىٍغدادى  ًإلى أىًحفُّ            شاًئؽي  ًليى  ًإٍلؼو ًبيا إلى أىًحفُّ       كىاً 
 د( رد العجز عمى الصدر.  ج( السجع.    ب( التكرية. الطباؽ. ( أ

 المكف البديعي الذم يجمع كممتيف متضادتيف في المعنى، ىك: (ْ

 د( التكرية.  ج( السجع.    ب( الجناس. الطباؽ. ( أ

 
 

 البالغــة العربّيـــــــــــــة مراجعة 

 علي طلفاح

 علي طلفاح
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 اقرأ النص اآلتي ثـ أجب: النمكذج الثاني: 
أك  ،أف تقترفكا كبيرا مف معاصيو بيذا الفتح الجميؿ لنا، كالحتؼ ألعدائنا، أف شٌرفكـ اللي فاحذركا بعد " 

 صغيرا مف مناىيو، كما النصر إال مف عند الل.
 استخرج مف النص مثاال لكؿ مف: (ُ

 ج( الطباؽ.   ب( الجناس الناقص.  السجع. ( أ

 المحسنات المفظية في كؿ مما يأتي: بيف -ِ

ٍيري : " لٌسالـكا الٌصالة عميو قاؿ ( أ ٍيؿً  ًبنىكاصي مىٍعقكده  الخى  " .  الًقيامةً  يىكـً  إلى الخى

 غىراًئبي  لىدىٍيوً  كأىٍفعالي كأىٍىًمًو       غىريبه  الزَّمافً  ذا في كلًكنَّني ( ب

، الػػثَّػػػػػقىػػػػةي  ج( ػػػراًتبي ، في الشَّريؾى  ًإال مىراًتًبيا ًلعيٍميا تىػػػػٍرفىعٍ  فال مى ػػػرِّ  عمى األىميفى  الضيرٌ  عمى يفى الميع المي
ػػػرِّ  ػػػٍكراًتػػػػنا اٍستيٍر  الٌميَـّ،: "  قاؿد(  ".السِّ ٍكعػػػاتػػػػػًنا كآًمفٍ  عى  ".رى
 المحسنات المعنكية في كؿ مما يأتي: بيف -ّ

ٍر  مىٍكتي  فىيا ( أ ياةى  إفَّ  زي  ىاًزؿي  دىٍىرىؾً  ًإفَّ  ًجٌدمنىٍفسي  كيا           ذىميمىةه  الحى

ٍسعىيىا ًإالَّ  نىٍفسنا الٌموي  ييكىمِّؼي   الى }: تعالى قكلو ( ب ا لىيىا كي مىييىاكىسىبىٍت كى  مى ا اٍكتىسىبىتٍ  عى  { مى

ميطي  بافى ج(  ٍصؿً  ًحباؿً  ًمفٍ  كقىطَّعكا        بانا ما طيكٍِّعتي  كلىكٍ  الخى  رانناػػػػػػػػػػػػػأىقٍ  الكى
ٍيرو  كباًسطي د(  ـي  خى ـي  شىرَّ  كقاًبضي         وػػػػػػػػػػػً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيىمًين فيكي ٍنكي  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًشمالً  عى

حيفىػػػػػػػػػػػةه          كالٌريحي  كالغىديري  تىٍقرىأ الطٍَّيري ق(     يينىػقِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطي  كالسَّحابي  تىٍكتيبي  صى
 :ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة في ما يأتيب( 

 في بيت الشعر اآلتي: المكف البديعي في الكممة المخطكط تحتيما( ُ 

ا        ًبوً  الٌمٍحظً  ًمفى  كلي           كنىٍبال نىمكتي  سىٍيمن

 .التكريةد(   ج( السجع.    ب( الجناس. الطباؽ. ( أ
 اآلتية مثاؿ عمى طباؽ السمب: اآلياتكاحدة مف  (ِ

تىٍحسىبيييـٍ }قال تعاىل:  ( أ قيػػػػكده  كىىيـٍ  ػػػاأىٍيػػقىػػػاظن  كى  { ري

ًبيثي  يىٍستىًكم  الَّ  قيؿ}: تعالى قاؿ ( ب لىكٍ  كىالطَّيِّبي  اٍلخى بىؾى  كى ًبيًث  كىٍثرىةي  أىٍعجى  {اٍلخى

 { كىاٍخشىٍكفً  النَّاسى  تىٍخشىكياٍ  فىالى  } :تعالى قاؿج( 
ا يىًجٍدؾى  أىلىـٍ } : تعالى قاؿد(  دىؾى   فىآكىل يىًتيمن كىجى االِّ  كى دىؾى كى   فىيىدىل ضى اًئالن   كىجى  {فىأىٍغنىى عى
 

 علي طلفاح

 علي طلفاح
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 كاحدة مف الجمؿ اآلتية مثاؿ عمى الجناس الناقص: (ّ
سٍَّنتى  الٌميـ: " قاؿ ب(      . جػػػارى  كلىكٍ  الجػػػارى  اٍرعى أ(  ٍمقي حى سِّفٍ  خى ميقي فحى  ".خي
 ".الػػػتٌػػيػػوً  ييػػػٍعػػػػذىري مف ال الػػتٌػػيػػػوً  في زادى  مىفٍ د(    .ذاًىػػػػبىةه  فأىٍمكاليوي  ًىػػػػبىةو  ذا كافى ج( 
ػػػفَّػػػػٍيوً  بيفى  ما كأىطمىؽى  فىػػػكَّػػػٍيػػػوً  بيفى  ما أىمسىؾى  أمرىأن  اللي  رىًحـى : األىثىر في قيؿى ( ْ   .كى
ػػػفَّػػػػٍيوً     ػػػٍيػػػًو، كى   ( ناتج عف اختالؼسبب الجناس الناقص بيف )فىػػػكَّ

كاتيا   ترتيبيا ج(   ب( عددىا    أ( الحركؼ رى  د(حى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلفاحعلي 
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 مفنا.     ب( منفقنا، ممسكنا.ػأ( خمفنا، ت -ُ

 اتفقت الكممتاف األخيرتاف" االٍسًتقراًر، االزًدىاًر" في التركيبيف في الحرؼ األخير " الراء".(  ِ
 ىما في آخر البيت كاآلخر قبمو. المفظاف: الػػػػػػنُّكاحػػػػػػا / ناحت، تشابو المفظاف في الشعر، كأحد (ّ
 ( المحسف البديعي ىك الطباؽ بيف ) أيخفي/ أيظير( ) أالـ/ أعػػذر(ْ
جػػاء فػػي اآليػػة ثػػالث كممػػات) يحػػؿ/ ليػػـ/ الطيبػػات(، ثػػـ جػػاء ثػػالث كممػػات تقابميػػا فػػي المعنػػى عمػػى ( ٓ

/ عمييـ/ الخبائث(.   الترتيب) يحـر

معنػػػػػػػى قريبنػػػػػػػا يسػػػػػػػرع إلػػػػػػػى الػػػػػػػذىف كىػػػػػػػك )صػػػػػػػدأ تحتمػػػػػػػؿ كممػػػػػػػة )الٌصػػػػػػػدا( فػػػػػػػي البيػػػػػػػت معنيػػػػػػػيف،  (6
الحديػػػػػد( لكجػػػػػكد كممػػػػػة )مبػػػػػرد(، كىػػػػػك غيػػػػػر مقصػػػػػكد. كمعنػػػػػى بعيػػػػػدا ىػػػػػك )العطػػػػػش(، كىػػػػػك المقصػػػػػكد 

 بداللة السياؽ.
  أ -ْ  د. -ّج.     -ِب.    -ُب( الدكائر: 

 

 

 الفتح، الحتف      كبيرا / صغيرا -.     بأ( معاصيو  -ُ

ٍيًؿ: جناسأ(  -ِ / الخى ٍيري  .  ) بسبب اختالؼ نكع الحركؼ(ناقص الخى
، تشابو المفظاف في الشعر، كأحدىما في آخر البيت كاآلخر قبمو.     ب( المفظاف: غىرائًػػػبي / غىريبه

ػػػٌر في التراكيب في الحرؼ األخير" الراء". ، السِّ ، الضيرِّ  ج( اتفقت" الكممات األىخيرة " الميرِّ
ٍكعات )غير تاـ بسب  ب اختالؼ ترتيب الحركؼ(. د( عىٍكرات / رى

  أ( الطباؽ اإليجاب بيف )مكت/ الحياة( ) ًجٌدم/ ىازؿ( -ّ
 ) كسبت/ اكتسبت(  يجكز في اآلية الطباؽ بيف ) ليا /عمييا(ب( 
مىييىا) ( ثـ جاء بمعنييف يقابالنيماكىسىبىتٍ  / لىيىاكالمقابمة في معنييف )       (اٍكتىسىبىتٍ  / عى
 .ف/ ما باف(طباؽ السمب بيف ) باج( 

د. تحتمػػػػػػػؿ كممػػػػػػػة )يػػػػػػػنقِّط( فػػػػػػػي البيػػػػػػػت معنيػػػػػػػيف: معنػػػػػػػى قريبػػػػػػػا يسػػػػػػػرع إلػػػػػػػى الػػػػػػػذىف كىػػػػػػػك )نقػػػػػػػط ق( 
الحػػػػػركؼ( لكجػػػػػكد كممػػػػػة )تكتػػػػػب(، كىػػػػػك غيػػػػػر مقصػػػػػكد. كمعنػػػػػى بعيػػػػػدا ىػػػػػك )إنػػػػػزاؿ نقػػػػػاط المطػػػػػر(، 

 كىك المقصكد بداللة السياؽ.  
 ج( . -ْب(   ) -ّج(   ) -ِد(   ) -ُب( الدكائر: ) 

 ة النمكذج األكؿ:ػػابػػػإج  
 

 إجابة النمكذج الثاني:  
 

 علي طلفاح
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 ضٞ ايجاْٞايفؿٌ ايدزا

 اَتشإ ايٛسد٠ ايسابع١/ عًِ ايبدٜع

 ع١َ٬( 60ــــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع١َ٬(30)      ايط٪اٍ ا٭ٍٚ: ٚٚقح احملطٔ ايبدٜعٞ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ:

َٕ :َٚفأت٘ بعَد إيٝٗا امٝلشٔطٓني ٜأسَد َتٔؿُف ستتاد٠١ اَسأ٠٠ ( قايت1 ُ٘ َٖٔب١ٕ ذا نا َِٛاٝي َٖٔب٠١ فٜأ  ذا

 .( اختًٜف َٓٗا َتٓاٜنَس َٚا ،ا٥تًَٜف َٓٗا َتعاَزَف فُا َُذٖٓد٠٠، دْٓٛد ) اٜ٭ِزٚاُح:   ( قا2ٍ

ٟٓ ( قا3ٍ    َقسٜبا فٝٗا ٜيٜو َْس٣ ٜفًِٜطٓا  ايٖطُــــــــــــــــــــــــــــاح٢ يف أِبَدِعَتٗا َقسا٥ُٔب :َادّسا ايُبشُتس

َّا ًََٟٝها ٜٚيِطَت: ايٓدٚي١ ضٝف َادّسا املتٓٓبٞ قاٍ( 4 َٜٓعريٙٔ ٖاش٢ ُّ ًٔٚػِسٔىي ايٖتٛسُٝد ٚئهٖٜٓو  ٔي  ٖاش٢

ِِ ٬ٜٜف: تعاىل قاٍ( 5 ُٖ ٢َٕٚ َتَداٝفٛ ٓٔنَي ٝنُٓتِ إ٢ٕ َخاٝفٛ َٔ ٪َِٗ  

ٕٖ هلٔل: ي٘ أسٓب١ٟ َٖٚدَع ٚقد ايػاعس قاٍ( 6 َِٗد إ٢ َّ ايٖػ ِٛ َٜ ِِ ٢ٗــــــــــــ  ٜنَٝف ايٖؿِبُسف يٞ، ٜيٖر َا  ٔفسأق

 َُٜٛٝب؟

٘ٔ َضَٓا َٜٜهاُد : تعاىل ( قا7ٍ َُٖب َبِسٔق ُ٘ ُٜٜكًُِّب ٔباٞيٜأِبَؿاز٢ َِٜر ٌَ اي٤ً ِٝ َٗاَز اي٤ً ٕٖ َٚايٖٓ ِٚٔيٞ ٜئعِبَس٠ٟ َذٔيٜو ٔفٞ إ٢   اٞيٜأِبَؿاز٢ يِّٝأ

ٌَٗٚ  : تعاىل قاٍ( 8 ُِ ُٜٔش ُٗ َٝٚبأت ٜي ٤ٛ َُّٚ اي ُِ َُٜشٚس ٢ٗ ِٝ  اٞيَدَبا٥َٔح َعًٜ

َٔ يف تعاىل قاٍ( 9  :  اهلل، زضٍٛ عٔ فٛاٚخت٤ً ادتٗاَد نسٖٛا ايرٜ

َِٝكَشٝهٛٞاٜف َِٝبٝهٛٞاَٚ ٜق٬ًٟٝٔ ًٞ َُا َدَصا٤ ٜنٔجرّيا ٞي َٕ  ٜناُْٛٞا ٔب  َٜٞهٔطُبٛ

َِ : قاٍ( 10 َِف قاٍ عبّدا اهلٝل ) زٔس ٔٓ َِف َضٜهَت أٚ ،َػ  ( َطًٔ

 : ايع١اٖس ابٔ قاٍ( 11

َِٓط١ُٕ ُغٞهّسا ِِ ٔي ِِ ٜأِزٔقٝه ١ٖٝٝ َعٓٓٞ َبًَِّػِت ٜن  َتٔش

٫ َٚ ِٕ ٜغِس َٞ اهٜل٣ٛ دَٜح  ٜأسا َسٔفٜعِت إ ِٗ  ايٖرٔن١ٞٚٝ ٜف

ٟٓ ايع٤٬ أبٛ قاٍ( 12 ِٝسٟ: َتػٚص٫ٟ امٜلعٓس ٣ٍ َٔٔ َشنا٠٠ ٔيَػ ٕٓ ٔدُا ِٔ فإ ٣ٍ َشنا٠ َتٝه َٔ فاِذٝنسٟ َدُا  َضبٌٝ اب

ٖٔ يف  ايٖؿشا٥ٔٔف ُضُٛد ٫ ايٖؿفا٥ٔح٢ ٔبُٝض: مت١اّ أبٛ ( قا13ٍ ٢ٗ  ٚايٚسَٜٔب وِّايٖػ َد٤ُ٬ َُتْٛٔ

14 )ٌُ ٢ِ ضا٥ٔ ُ٘ َٜسٔدُع اي٦٤ًٝ َُِع ٌْ َٚد  ضا٥ٔ

 : ٚايٜكًِٜ ائهتاب ٚؾف يف املعتٓص ابٔ ( قا15ٍ

ـُ ب٘ ،اذٝتٓذأب ع٢ً َدس٤ْٟ ،اٜ٭بٛأب ٚأيُر ) ائهتاُب ُُِػتاُم َِٜػَد ُ٘ ،ايـ َٓٔ ُِ. ائفساُم ُٜدا٣ٚ ٚ ْٗٚص ٚايٜكًٜ  ََُذ

٢ّ ٔيُذٝٛؽ٢ ُّ ايه٬١ ُِٓٛلٚ ،ٚأقٟفا َِٜطٝهُت إلزاَد٠ٜ،ا َِٜدٔد  ( ضا٥ّٔسا َٜ

 ع١َ٬(15)                ايط٪اٍ ايجاْٞ: عٚسف املؿًٛشات اٯت١ٝ:

َِ ايبدٜع -1  زد ايؿدز ع٢ً ايعذص) ايتؿدٜس( -4     ايتٛز١ٜ -3  املكاب١ً-2 عً

 ع١َ٬(15)            ايط٪اٍ ايجايح: اذنس ايػسض َٔ نٌٍّٝ َٔ احملطٓات ايبدٜع١ٝ اٯت١ٝ:

ُُكاب١ً-3   ايتٛز١ٜ-2  ادتٓاع-1  ادتٓاع-5 ايٛبام-4  ايـ

 علي طلفاح
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 إدابات اَتشإ ايٛسد٠ ايسابع١/ عًِ ايبدٜع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ايط٪اٍ ا٭ٍٚ: ٚٚقح احملطٔ ايبدٜعٞ يف َا حتت٘ خط يف َا ٜأتٞ:

ٖٔب١: تتأي١ف  ( دٓاع ْاقـ:1  ع٢ٓ: عٛا٤    ؾأسب، ٚ) ٖب١ ( مب مبع٢ٓ ذا ( ):نًُتني َٔ ذا 

َٖٔب٠١: شا١ً٥-  ذا

 : آتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ)ا٥تًَٜف ، اختًٜف ( يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ) ايفا٤ (ايطذع (2

ٟٓ، ٚزَد3 بدا١ٜ ايبٝت  يفغ )َقسا٥ُٔب( يف ( زد ايعذص ع٢ً ايؿدز/ ايتؿدٜس:  تػاب٘ ايًفعإ يف ايبٝت ايػعس

٤ٛبع ٟٓ مبع٢ٓ)اي ٟٓ مبع٢ٓٚايٖطٔذ ايػعس ُ٘ ١ٓٝ (، ٚٚزد يفغ )َقسٜبا ( يف آخس ايبٝت ايػعس  ٚايٖٓعرُي( )ايٖػبٝ

 )نًُتإ َتكادتإ يف ايـُع٢ٓ يف ضٝام ٚاسد (   ايٖتٛسُٝد / ايٚػِسٔى  طبام إجياب:( 4

ِِ ٬ٜٜف: تعاىل قاٍ( 5 ُٖ ٢َٕٚ َتَداٝفٛ ٓٔنَي ٝنُٓتِ إ٢ٕ َخاٝفٛ َٔ ٪َِٗ  

َُتكآدإ يف ايـُع٢ٓ، ا٭ٍٚ يف ؾٝػ١ ايٓٗٞ، ٚايجاْٞ يف ؾٝػ١ ا٭َس( طبام ضًب: ) فع٬ٕادتٛاب:   َٔ أؾٌ ٚاسٕد 

ِٖٔ ٖٚٛ: )ْبات إىل ُٜطس٢ع قسْٜب َع٢ّٓ :َعٓٝني ) ايٖؿِبس ( يف ايبٝت ن١ًُ( حتتٌُ 6 يٛدٛد ايٖؿِبس(، ايٚر

ِٗد)ن١ًُ ٌُٗ (، ٖٚٛ غري َكؿٛد، َٚع٢ّٓ بعْٝد ٖٛ) ايٖػ  .ايـُع٢ٓ ايـُكؿٛد بد٫ي١ ايطٝام (، ٖٚٛامٜلػك١٤  َتش

7ّٓ  /  ) ا٭بؿاز ا٭ٚىل: ايس١ٜ٩ / ا٭بؿاز ايجا١ْٝ: ايعكٍٛ (( دٓاع تا

ُّ ، َكاب١ً: ( 8 َٝٚبأت (،بج٬خ نًُات ع٢ً ايرتتٝب: )َُٜشٚس ٤ٛ ُِ ، اي ُٗ ٌٗ ، ٜي ٌَ ث٬خ نًُات ع٢ً ايرتتٝب )ُٜٔش قاب

ُِ ، اٞيَدَبا٥َٔح ( ٢ٗ ِٝ  َعًٜ

ِٓ دا٤ت  نًُتإ  ٜق٬ًٟٝٔ،  َِٜكَشٝهٛا٤ يف اٯ١ٜ ايهسمي١ نًُتإ: ) داَكاب١ً: ( 9  (،ُث

 ( ٜنٔجريٟا،  َِٜبٝهٛٞاتكاب٬ُْٗا يف ايـُع٢ٓ ع٢ً ايرتتٝب: )

َُتكآدتإ يف ايـُع٢ٓ يف ضٝام ٚاسد     َضٜهَت/  قاٍ طبام إجياب: (10  ) نًُتإ 

َِ ايطذع: اتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ)       ٔٓ ََِض، ٜغ  ( يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ) ايكاف(  ًٔ

  :َعٓٝني )ايٖرٔن١ٞٚٝ( يف ايبٝت ن١ًُحتتٌُ  ايتٛز١ٜ:( 11

ُُتُٝٓص٠(، إىل ُٜطس٢ع قسّٜبا َع٢ٓٓ- ِٖٔ ٖٚٛ: )ايـ  (، ٖٚٛ غري َكؿٛد اهٜل٣ٛ ٜأسادَٜح َسٔفٜعِت)يٛدٛد عباز٠ايٚر

ٝٓب َٚع٢ّٓ بعّٝدا ٖٛ)- ١ٛ  .(، ٖٚٛ ايـُع٢ٓ ايـُكؿٛد بد٫ي١ ايطٝام١ اييت حتٌُ ايٓسٚا٥ح اي

12 ):ّٓ ٣ٍ  دٓاع غري تا ٣ٍ/   ٔدُا ّٓ بطبب اخت٬ف اذتسنات(                َدُا  )دٓاع غري تا

َُتكآدتإ يف ايـُع٢ٓ يف ضٝام ٚاسد(               ُضُٛد/   ٔبُٝض ( طبام إجياب:13  )نًُتإ 

      :ّٓ ّٓ بطبب تستٝب اذتسٚف (    شا٥ٔٔف                ايٖؿفا٥ٔح٢ / ايٖؿ دٓاع غري تا  )دٓاع غري تا

14 ) :ّٓ ٌْ   دٓاع تا ٌُ / ضا٥ٔ  )بطبب آتفام ايًفعني يف: ْٛع اذتسٚف، ٚعددٖا، ٚتستٝبٗا، ٚسسناتٗا (ضا٥ٔ
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ٌُزٗد ايعُذص ع٢ً ايٓؿِدز:       ٌْ /  ضا٥ٔ ٌَ ايًفعإ يف ايعباز٠ ايٓجس١ٜٓ، ٚزَد      ضا٥ٔ ٌُيفغ ) )متاث  ا٭ٚىل يف ( ضا٥ٔ

ٚٓهلا، ٚٚزد يفغ ) ٌْأ  ( ايجا١ْٝ يف آخسٖا ضا٥ٔ

 ( يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ) ايبا٤( اذٝتٓذأب،  اٜ٭بٛأباتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ)ايطذع: ( 15

ُُِػتاُمايطذع: اتفكت ايهًُتإ ا٭خريتإ)        ) ايكاف (( يف ايرتنٝبني يف اذتسف ا٭خري ائفساُم،  ايـ

ـٓ نًُتإ: )      ِٓ دا٤ت  نًُتإ تكاب٬ُْٗا يف ايـُع٢ٓ ٚأقٟفا،  َِٜطٝهُت َكاب١ً: دا٤ يف ايٓ ع٢ً  (،ُث

ُِٓٛل ايرتتٝب: )  (ضا٥ّٔسا،  َٜ

 ايط٪اٍ ايجاْٞ: عٚسف املؿًٛشات اٯت١ٝ:

َِ ايبدٜع: -1 ٞٓ: طُإق ٖٚٛ ٚتصٜٝٓ٘، ايه٬ّ حتطني ُٚدُٛٙ ب٘ ُتعَسف ايرٟ ائعًِ ٖٛ عً ُٕ يفع  ايٓتشطني َٜهٛ

ٟٓ ٚاٯخس ايًفغ، إىل زادّعا فٝ٘ ُٕ َعٓٛ  املع٢ٓ. إىل زادّعا فٝ٘ ايٓتشطني َٜهٛ

ِٕ املكاب١ً:-2  ايٓتستٝب. ع٢ً ُٜكأبًٝٗا مبا ُٜ٪ت٢ ثِ أنجَس، أٚ بهًُتني٢ ُٜ٪ت٢ أ

ِٖ إىل ُٜطس٢ع قسٜٕب َع٢ّٓ :مبعٓٝني٢ ن١ًُٕ اضتعُاٍ ايٖتٛز١ٜ ايتٛز١ٜ:-3  َع٢ّٓٚ .ؿّٛداَك ٜهٕٛ ٫ٚ ٔ،ايٚر

 ايٓطٝام بد٫ي١ املكؿٛد ٖٚٛ بعٕٝد،

4-ِٕ َٞ زد ايؿدز ع٢ً ايعذص) ايتؿدٜس(: أ  ايعباز٠ آخَس ايِٖٓجس يف املتػابٗني٢ أٚ املتُاثًني٢ ايًفعني٢ ٜأَسُد ٜأت

ٚٓهلا يف ٚاٯَخس َٓا. أ ِٕ فٗٛ ايٚػعس يف ٚأ َٞ أ ٟٓ يف َخسٚاٯ ايبٝت آٔخس يف ايًفعني٢ ٜأَسُد ٜأت  .ٜقِبًٜ٘ ََٛقع٣ أ

 ايط٪اٍ ايجايح: اذنس ايػسض َٔ نٌٍّٝ َٔ احملطٓات ايبدٜع١ٝ اٯت١ٝ:

 ادتٓاع.-1

 بايه٬ّ املكؿٛد ايػاَض املع٢ٓ إىل َتُػٗدٙٚ ،املتًك١ٞ اْتباٙ ُتِشٔفص ايتٛز١ٜ:-2

ُُكاب١ً:-3  ٞاملتًكِّ أٚ ايٓطاَع َْٞفظ يف تعُٝٔك٘ٚ تٛقٝٔش٘ٚ املع٢ٓ يتشطني٢ ايـ

ُُتكاٖد٠ ايهًُات بتٛظٝف ايطاَع َْٞفظ يف متهٝٔٓ٘ٚ ،املع٢ٓ إٜكاح ايٛبام:-4  ايـ

 املته١ًِ أزادٙ ايرٟ يًُع٢ٓ اضتشطاْٟا أنَجسٚ قب٫ٟٛ أنجَس املتًك١ٞ جيعٌ إٜكاعٝ٘ا َدُا٫ٟ ُِٜكفٞادتٓاع: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي طلفاح



 عـلــي طــــلـــفـــــاح  د.        (     2102 -2102()2)فمركـــــز االتـــحـــاد                    التميز في مراجعة للغة العربية التخصص 

22 

 

 اَتشإ ايٛسد٠ ارتاَط١/ ايٓكد ا٭دبٞ يف ايعؿس اذتدٜح

 ع١َ٬(37)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟٓ( ٚٚقح ذيو.( َٔ َطتٜٛا1  )ع٬َتإ(  ت حتًٌٝ ايٓـ يف املٓٗر ايبٟٓٝٛ) املطت٣ٛ ايٓشٛ

2 ٓٞ ١ٓٝ.( اذنس امل٪ٚثسات اييت أخرٖا أؾشاب املٓٗر ايتازخي  ع٬َات(6) عٓد دزاضتِٗ ايٓؿٛف ا٭دب

ُٓتِٗ يف ايٓٗك١اد ٜتٓاٚٝيٗا اييت ايج٬خ ا٭ضاض١ٝ ايككاٜا َا( 3 ٢ٗ ٞٓ؟ ايٓك٤د يف َُ  ع٬َات(3) ا٫دتُاع

4 َٔ َٔ ٕٓ ع٢ً زعا١ٜ اٝ٭دبا٤ امٜلَشِّٝنَي ٚا٭دبا٤ ايٛأفدٜ ٞٚ  ا٭زد ٍٚٓ َُٓر إَاز٠ غسق ٌَ ايـًُو عبد اهلل ا٭ ُٔ ( َع

ٖٔس، ٚٚقح ذيو. ١ٓٝ، ٚجت٢١ً ذيو يف عدد َٔ امٜلعا  )ع٬َتإ(    ا٭قٛاز ايعسب

ٟٓ عاّ 5 ١ٓٝ ٚايٓكد١ٜٓ يف 1952( أضُٗت زت١ً ) ايٜكًِٜ ادتدٜد ( يعٝط٢ ايٓاعٛز ٛٗز ٚاقع اذتسن١ ا٭دب ّ يف تٛ

ٝٓات، ٚٚقح ذيو. ٝٓات ٚأٚا٥ٌ ايطتٝٓ ٕٓ يف أٚا٥ٌ ارتُطٝٓ  ع٬َات(4)     ا٭زد

ٕٓ يف عكدٟ: 6 ٞٓ يف ا٭زد ٛٗز ايٖٓكد ا٭دب ( اذنس امسٞ اثٓتني َٔ امل٪ضطات اييت ضاعدت ع٢ً تٛ

ٝٓات.  )ع٬َتإ(         ايطتٝٓٝٓات، ٚايطبعٝٓ

ـٓ، مبا يف ذيو  (7 ٍُ بتعٗدد قسا٤ات ايٓ ُُط٤ًُات ايكٛ ٞٓ: ) هلرا أؾبَح َٔ ايـ ٜكٍٛ ايٓاقد عبد ايكادز ايسٓباع

ـٓ ْؿٛف، َٚٔ  َٜٓبٔجُل َٔ ايٓ ـٓ قدمّيا أّ سدّٜجا، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘  َٕ ٖرا ايٓ ٟٓ خآؾ١ٟ، ض٤ٛ أنا ـٓ ايٚػعس ايٓ

      ايٓؿٛف ْؿْٛف أخس٣، ٖٚهرا(.

ٞٓ َٔ خ٬ٍ ٖرا ايكٍٛ.ٚٚقح أثس غدؿ١ٝ ا-  ع٬َات(4)    يٓاقد يف ايٓٓكد ادٜتُاي

 ع٬َات(5)  ( اذنس ممٝٚصات ايٓٓكد يف َسس١ً ايهتاب١ ايٓكد١ٜٓ يف ق٤ٛ ايـُٓٗذٝٓات اذتدٜج8١

 )ع٬َتإ(        ( اْطب ا٭عُاٍ اٯت١ٝ إىل َ٪يفٝٗا.9

           )إيٝٛت ٚأثُسُٙ ع٢ً عبد ايٓؿبٛز ٚايٓطٝٓاب ( -أ

 ) ُشقام ايـُدٓم ( -ب

ِٓ تتُٝٓص10 ٕٓ يف َسس١ً ايٓػأ٠ ٚايتأضٝظ؟  ( ٔب  ع٬َات(5)   اذتسن١ٝ ايٓكد١ٜٓ يف ا٭زد

ٟٓ، اقسأ ايٖتش٬ًٝٔت اٯت١ٜٝ، ثِ 11 ٞٓ، ٚائبٓٝٛ ٞٓ، ٚا٫دتُاع ( يف ق٤ٛ دزاضتٜو يًُٓاٖر ايٓكد١ٜٓ: ايتازخي

َ ٌٙ ٟٓ ايرٟ ُُٜٚجً٘ ن  )ع٬َتإ(      ٓٗا: ؾٓٚٞفٗا إىل املٓٗر ايٓكد

ٝٓات: -أ ٝٓات ٚايٓطبعٝٓ ١ٓٝ يف َسس١ً ايٓطٝٓ  تكٍٛ ٜأ١َٓٝ ايعدٚإ عٔ املطسس١ٓٝ ا٭زدْ

ٍُ َٜفتٔكس إىل  ٞٓ َا ٜصا ٕٓ املطسَح ا٭زدْ ٞٓ، فإ ـٓ املطسس ٫َٚت املبرٚي١ إلجياد ايٓ ) ٚبايٓسغِ َٔ مجٝع امٝلشا

٢ِ ع٢ً ٞٓ ايكسٜٔب َٔ ايٛاقع٢، ٚايكا٥ ـَ امٜلَشً ١َٝ اييت َتعٔهظ  ايٓ َعسف١ ٚزؾٔد ايٛاقع ٚايب١٦ٝ ٚايػدؿ١ٝ امٜلَشً

 ُُّٖٛ امٝلتفٚسز َٚػأنًٜ٘ (. 

ٞٓ: ) فكد ٚدَد غعسا٤ُ ايعسٔب يف أٚزٚٓبا َا مل َٜٔذدٚٙ يف -ب ٜكٍٛ أمحد سطٔ ايٓصٜٓات عٔ ايٚػعس ا٭ْديط

َٔ: ادٔتٛا٤ٔ املتػٝٚس٠، ٚاملٓأظس املدتًف١ٔ، ٚا٭َٛاز٢ امل َٔ ٢ٍ امل٪ٖشز٠ٔ بَعُِٝ ايِٖٓبت، ٚامٝلسٚز آضٝا  ٖتٔؿ١ً، ٚادتبا

.) ٔ٘ ٖٛعٛا يف ٜقٛافٝ َْٚ ،ٔ٘ ٘ٔ َٚعاْٝ ِٖس٢، فٖٗربٛا ايٓػعَس، ٚتأْٖكٛا يف أيفأظ ٢ٕ ايٖص  املٖٛسش٠ بأيٛا

 علي طلفاح
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 إدابات اَتشإ ايٛسد٠ ارتاَط١/ ايٓكد ا٭دبٞ يف ايعؿس اذتدٜح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ٓٝ ٚخؿا٥ُؿٗا تهٜٛٓٗا ٚطسا٥ُل-ب    ٚتسنُٝبٗا ادتٌُ تأيُٝف-أ( 1 ١ٓٝ ايد٫ي  . ٚادتُاي

ٛٞس١ٜ ارتؿا٥ـ مبع٢ٓ ائعِسم، ( أ(2 ١ٓٝ ائف ُُػَتَسن١ ايٛزاث ١َٓ أفساد بني ايـ َُُٓشٔدز٠ ايٛاسد٠ اٝ٭  دٓظ٣ َٔ ايـ

ـٓ يف ٜأَثَسٖا ترُتٝى اييت َعٖٝٔ  . ايٓ

ٞٓب( ايب١٦ٝ أٚ ايـُهإ أ ـٓ ا٭دب  ٚ ايٛضط، مبع٢ٓ ايفكا٤ ادتػسايٓف ٚاْعهاضات٘ ا٫دتُاع١ٓٝ يف ايٓ

 َٔ اييت ٚا٫دتُاع١ٓٝ، ٚايد١ٜٓٝٓ، ٚايجكاف١ٓٝ، ايطٝاض١ٓٝ: ايعسٚف زتُٛع١ ٜٚعين ايعؿس، أٚ ايٓصَإ دـ(

ـٓ يف آثاَزٖا ترُتٜى إٔ غأْٗا ٞٓ ايٓ  . ا٭دب

ٞٓ ايـُشت٣ٛ-أ( 3 ٢ٗدف اييت ا٫دتُاع١ٝ اتٚايػاٜ ٚايـُكاَنُي ا٫دتُاع ١ٓٝ ا٭عُاٍ َت  . حتكٝكٗا إىل ا٭دب

ـٖ، ٜتًك٢١ ايرٟ ادتُٗٛز-ب ٞٓ ايتأثري َٚد٣ ايٓ  . ادتُٗٛز٢ ٖرا يف يٮدب ا٫دتُاع

ٛٗزات ايتػٝٗسات آثاز دزاض١-دـ  .َٚكاَٝٓٔ٘ ٚأْٛأع٘، أغهأي٘،: ا٭دب ا٫دتُاع١ٓٝ ٚايتٛ

١ٓٝ اييت نإ َٜسع( 4 ُٓإ، ٚقؿس امٜلػت٢ يف ايٗػ١ْٛامٜلذايُظ ا٭دب . اٖا يف ٜقِؿَسٟ: زغدإ، ٚبطُإ، يف ع

َٚزات َٚٓاٜقػات ْكدٜٓٚ َٟ فٝٗا َٔ َٛاَزسات ٚستا  ١.َا نإ جيس

َٕ -( أ5 َُِت يف تهٜٛٔ أزق١ٕٓٝ ُؾًٞب١ٕ ٔيَتهٛ ١ٓٝ ٚايٓكد١ٜٓأضٗ  ًَُتك٢ اٯزا٤ ا٭دب

٢ّ عدد َٔ زَٛش ا٭دب ٚائفٞه-ب ٕٓ ٚخازَد٘، َٔ أَجاٍ: إسطإ اضتٛاعت اضتكٛاب أق٬ ٌَ ا٭زد س داخ

.ٓٞ ٝٓات ٖٓاب ايب  عٓباع، ْٚاؾس ايٓدٜٔ ا٭ضد، ٚعبد ايٛ

 زاب١ٛ ايٝهٓتاب ا٭زدْٝٓني -ب    ادتاَعات -( أ6

ٞٓ َتأثْس إىل سد نبري:7 ٕٓ ايٓٓكد ادٜتُاي  ( ٜعين ٖرا أ

 بػدؿٝت٘ ايٓاقد-أ

٢ٌ ايـُ٪ٚثس٠ فٝٗا-ب  ٚايعٛاَ

ٌُ-ز ُ٘ ايعُ ََػاعَس ٚعٛاطَف  َٚا َٜبعج ٞٓ فٝٗا َٔ   ا٭دب

 َٚا ٜطتجرُيٙ َٔ ذنسٜإت.-د

ٛٗع ايككاٜا ايٓكد١ٜٓ اييت ٜتٓاٚهلا ايٖٓكد. -( أ8  َضع١ اجملاٍ ٚتٓ

ٟٓ يد٣ ايٓٗٞكاد يف ٖرٙ املسس١ً. -ب  ازتفاع َطت٣ٛ ايٓرٚم ايٓٓكد

 ًٌٝ. اعتُاد ا٭دٚات ايٖٓكد١ٜ ايـُٓٗذ١ٓٝ يف ايكسا٠٤ ٚايٓتفطري ٚايٓتش-دـ

١ٓٝ ٚايـُصاد١ٓٝ. -د  ايـُٛقٛع١ٓٝ، مبع٢ٓ أْٓ٘ ؾاَز ُٜٓٛ بعّٝدا عٔ ايرات

٤ِٛ ايـُٓٗذٝٓات ايٖٓكد١ٜ اذتدٜج١.-ٖـ ٞٓ يف َق  ايتأٗثس بايٖٓكد ا٭دب

ُٖد غاٖني     -( أ9  جنٝب ستفٛظ-ب   ست

 

 علي طلفاح



 عـلــي طــــلـــفـــــاح  د.        (     2102 -2102()2)فمركـــــز االتـــحـــاد                    التميز في مراجعة للغة العربية التخصص 

24 

 

10 ) 

 ُتُٓجٌ بدا١ٜ اذتسن١ ايٓكد١ٜٓ يف ا٭زدٕ-أ

َُبعجسفهاْت طبٝع١ ايٓكد يف ا٭غً-ب تتكُٓٗا ايـُٛازسات ٠ ب عباز٠ عٔ ًَشٛظات ٚآزا٤ ْكد١ٜٓ 

ُُٓاقػات ايٓكد١ٜٓ سٍٛ فٕٓٛ  ُُشاٚزات ٚايتعًٝكات ٚاٯزا٤ ٚايـ  طًفاحًٞ ع ا٭دبٚايـ

ٚيهٓٗا مل تسَم  إىل ايـُكاي١ ، ٚظٗست يف ٖرٙ ايـُسس١ً ايـُكاي١ ايٓكد١ٜٓ يف ايؿشف ٚايـُذ٬ت-دـ

 . ري اذتدٜج١ايٓكد١ٜٓ ايع١ًُٓٝ ذات ا٭ضظ ٚايـُعاٜ

11 ) 

ٞٓ-أ  ايـُٓٗر ا٫دتُاع

ٞٓ-ب  ايـُٓٗر ايتازخي
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 ايػعس يف ايعؿس اذتدٜح اَتشإ / ايككاٜا ا٭دب١ٝ / ايٛسد٠ ايجايج١/

 ع١َ٬(64)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ع٬َتإ(       (  اذنس  ايـُعٗس ايرٟ ُُٜٚجً٘ َا ٜأتٞ: 1

 ٜكٍٛ ايبازٚدٟ: -

ِِ داَز٠ٜ اٜيعًٜ ُٚ َٜ ٢ِ   ٢ِ    ٜا زا٥َٔد ايَبِسم٢  َّ إ٢ىل سٍَّٞ ٔبرٟ َضًٜ  َٚاِسُد ايَػُا

 :ٜٚكٍٛ ايبٛؾريٟ يف قؿٝدت٘ املػٗٛز٠ يف َدح ايٓيب -

٣ٕ ٔبرٟ َضًِٜ   ِٔ تَرن٥س٢ دريا َٔ ٢ّ   ٜأ َُٞك١ًٕٜ ٔبَد  ِٔ َٔ َِّعا َدس٣      َََصِدَت َد

 ات(ع5َ٬)   ( اذنس عٛاٌَ) أضباب ( اْتعاؽ اذتسن١ ايجكاف١ٝ يف ايعؿس  اذتدٜح.2

3 ) .ٓٞ ٞٓ يد٣ ا٫جتاٙ ايه٬ضٝه  ع٬َات(4)    اذنس َعاٖس  إسٝا٤ ايػعس ايعسب

 )ع٬َتإ(       ( اذنس  ايـُعٗس ايرٟ متٗجً٘ ا٭بٝات اٯت١ٝ: 4

َُػّٝدا بدٚزٙ يف بٓا٤ اذتكاز٠، ٚغسع قِٝ  ٜكٍٛ غٛقٞ َادّسا املع١ًِ ٚداعّٝا إىل اسرتاَ٘ ٚتكدٜسٙ، ٚ

 ١، ٚتبدٚ ايٓصع١ ارتٛاب١ٝ يف ٖرا ايكٍٛ: ايفك١ًٝ ٚتعًِٝ ايٓاغ٦

َٚفِّــــــــــ٘ ايٖتِبذٝــــــــــــ٬  ٢ِ َُُعِّ ِِ ٔيً َٕ َزضـــــــــ٫ٛ ٝق ِٕ ٜهٛ ُِ ٜأ  ناَد امٝلَعِّ

َٔ اي٤رٟ َٔ  ٌٖ ِٚ أَد َُٚعكـــــــــــــ٫ٛ ٜأَعًَُٔت أِغسَف ٜأ ِْٝفّطا  ِٓٔػ٧ُ ٜأ ُٜ َٚ  َِٜبين 

ُّ يف ِِٚإذا ٝأؾَٝب ايٜكٛ ََٚعٜٛـــــــــــــ٬   ٜأِخ٬ٔقٗ ُّا  ََأَت  ِِ ٢ٗ ِٝ ِِ َعًٜ  ٜفأٔق

 )ع٬َتإ(      ( عًٌ ضبب تط١ُٝ مجاع١ ايدٜٛإ بٗرا ا٫ضِ.5

 ع٬َات(3)    عًٌ: ابتعاد مجاع١ ايدٜٛإ عٔ غعس املٓاضبات ٚاجملا٬َت.( 6

 ع٬َات(4يتصاّ بعُٛد ايػعس ايعسبٞ. )ٚاشٕ بني مجاع١ ايدٜٛإ ٚا٫جتاٙ احملافغ َٔ سٝح: ايًػ١، ٚا٫( 7

 )ع٬َتإ(       ( عًٌ: تط١ُٝ مجاع١ أبٛيٛ بٗرا ا٫ضِ.8

 ع٬َات(4)     ( اذنس أبسش املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا غعسا٤ مجاع١ أبٛيٛ.9

ٌِ: أنجس غعسا٤ مجاع١ أبٛيٛ َٔ غعس َٓادا٠ ايٛبٝع١.10  ع٬َات(3)    ( عِّ

َُٗذسٜني ايػعسا٤ يف أثست اييت ايعٛاٌَ دزضت َا خ٬ٍ َٔ ( اضتدًـ11  ع٬َات(3)  .ايـ

 ع٬َات(3)    ٚايٛقٛح. ٚايط٬ض١ ايؿدم املٗذس غعس ع٢ً (  عًٌ: غًب12

     :ٜأتٞعًٞ طًفاح   مما بٝت نٌ ميجً٘ ايرٟ املٛقٛع ( اضتٓتر13

 ع٬َات(4) 

 :  َاقٞ أبٛ إًٜٝا ٜكٍٛ-أ

ٌِ ٫ ٜأخٞ ٜا ُٔ ٢ٜٗو َت َِٛد َُ ٜأْا َا  َعٓٓٞ ٔب َِْت ٫َٚ ٠١ٜفِش      ٜفِسٜقِد ٜأ

 : ارتٛزٟ ستبٛب ٜكٍٛ-ب

ُْٖد َُّش َٚ ٌُ ٜٛ ١ٖٜٔ َب َٛ      ٝنِّٗا ايَبس٢ َُعنَي ٔيٜٮعاز٢ب ُٖ ُّ ٜأِد  إ٢َا
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 : اذتآز ْع١ُ ٜكٍٛ-دـ

ًِٖٜٗا ايٗسبَٛع ٖاتٜٝو َتَرن٤ِسُت ًٜٞو َسٖبرا َٜٚا      َٜٚأ ٖٔٝا ايٗسبُٛع ٔت  ايٖصٚا

 : تفسسا إيٝاع ٜكٍٛ-د

ْٓا ِٕ َإ ٢ٔ َٚإ٢ ُّ َتٝه ٢ٍ ٔيًُعِسٔب ٜفٝكًُٛبٓا  ٔدٜاَزْا ايٖػآ  ٔباإل٢ِدُا

 ع٬َات(6)      ( اذنس َٛقٛعات غعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣.14

 ع٬َات(3)     ( عًٌ: يكب ف٪اد ارتٛٝب غاعس ايجٛز٠ ايعسب١ٝ ايهرب٣ 15

 ع٬َات(3)     ( اضتٓتر املٛقٛع ايرٟ ميجً٘ نٌ بٝت يف َا ٜأتٞ: 16

 قاٍ ايػاعس ايفًطٛٝين ضعٝد ايهسَٞ: -أ

ُِٜؼ يف ََٖٓؿ١ٔ ٔعٚصٖا َٝٞفَسح ايِٖٓؿُس  َٚعادِت ٝقَس ُِ ٔيٛا٤َ امٜلِذٔد فًٞ  ُتكٝ

 قاٍ ايػاعس ايعساقٞ ستُد اهلامشٞ. -ب

َِ عاُز ًٞ ٕٖ ايع٥ ٘ٔ ٜقساُز  َبين َدِٓهٝص إ َِْس ٫ ُٜٔكٗس ٔب  َٚأ

  قاٍ ايػاعس ف٪اد ارتٛٝب-دـ

ِٝذ٣ ادٜتصَٜس٠ٔ ٝن٤ًٗا   ّْ َع٢ً َغ ٘ٔ امٝلتأيِّل٢  َض٬ ّْ َع٢ً تازخٔي  َض٬ٜ

 ع٬َات(4)        ( اذنس َكاَني غعس املكا١َٚ.17

 ع٬َات(4)  ( اذنس َٛقٛعات غعس ايـُكا١َٚ ايفًط١ٝٓٝٛ يف َسس١ً ايبشح عٔ ايرات18

١ٓٝ يػعس املكا١َٚ يف ايػعس ايعسبٞ 19  ع٬َات(3)   اذتدٜح.( اذنس ارتؿا٥ـ ايفٓ
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 ايػعس يف ايعؿس اذتدٜح /ايككاٜا ا٭دب١ٝ / ايٛسد٠ ايجايج١إدابات اَتشإ / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اْتػاز غعس املعازقات ايرٟ َُٜعٗد إسٝا٤ سكٝكّٝا يعٕٝٛ ايػعس ايعسبٞ ايكد1ِٜ

2 ) 

 ا٫ْفتاح ع٢ً اذتكاز٠ ايػسب١ٝ-أ

 بؿفتٗا ٚض١ًٝ اتؿاٍ بني ايػسم ٚايػسب شٜاد٠ سسن١ ايرتمج١-ب

 إزضاٍ ايبعجات  ايع١ًُٝ  إىل أٚزٚبا-دـ

 ايتأٗثس باٯداب ايعامل١ٝ-د

 ظٗٛز ايؿشاف١ اييت ناْت َتٓفّطا يهجري َٔ ا٭دبا٤ ٚاملفهسٜٔ يف َؿس ٚايب٬د ايعسب١ٝ ا٭خس٣-ٖـ  

3 ) 

أضًٛبٗا ٚمجاٍ َعاْٝٗا، ٚايتصاّ عُٛد  استرا٤ ْٗر ايػعسا٤ ايكدا٢َ يف بٓا٤ ايكؿٝد٠ َٔ سٝح: ق٠ٛ-أ

 ايػعس ايعسبٞ; أٟ ٚسد٠ ايٛشٕ ٚايكاف١ٝ ٚايسٟٚ.

ُُعازقات ايرٟ ُٜعٗد إسٝا٤ سكٝكٝ٘ا يعٕٝٛ ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ. -ب  اْتػاز غعس ايـ

ايتفاعٌ َع ا٭سداخ ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ; َا أد٣ إىل ظٗٛز أغساض غعس١ٜ ددٜد٠، َجٌ:  ايػعس -دـ

 طين، ٚايدع٠ٛ إىل ايتعًِ َٚٛانب١ ايٓٗك١ اذتدٜج١.ايٛ

تٜٛٛع ايػعس ايعسبٞ يفٔ املطسح ع٢ً ٜد أمحد غٛقٞ ايرٟ ْعِ نجرّيا َٔ املطسسٝات ايػعس١ٜ َٓٗا: -د

ٛٓع ايػعس ايعسبٞ يًكؿـ ايتازخيٞ املًشُٞ فهتب أمحد ستسّ ) اإليٝاذ٠  َؿسع نًٝٛباتسا، نُا ٝط

  ٔ ضري٠ ايٓيب اإلض١َٝ٬ ( اييت حتدخ فٝٗا ع

 ايتفاعٌ َع ا٭سداخ ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايدع٠ٛ إىل ايتعًِ َٚٛانب١ ايٓٗك١ اذتدٟ (4

ٟٓ أي١ف٘ ايعكاد ٚاملاشْٞ ٚٚقعا فٝ٘ َباد٨ ( 5 ْطب١ إىل نتاب )ايدٜٛإ يف ا٭دب ٚايٓكد(، ٖٚٛ نتاب ْكد

 مجاعتِٗ ا٭دب١ٝ، ٚز٩اِٖ ايٓكد١ٜ يف ايػعس

 .ٚتأ٬َت٘ ايٓفط١ٝ جتازب٘ ايعاطف١ٝٚ ات١ٝ ايػاعس ايفسد١ٜبر٭ِْٗ اٖتُٛا ( 6

7) 

ُُشافغ مجاع١ ايدٜٛإ   ا٫جتاٙ ايـ

 تطتددّ يػ١ ايعؿس ايط١ًٗ ايٛاقش١  ايًػ١

 ٚتبتعد عٔ ا٭يفاظ ادتصي١

خيتاز ا٭يفاظ ٚايـُفسدات 

ُُعذِ ايكدِٜ َٔ  ايـ

ا٫يتصاّ بعُٛد ايػعس 

ٓٞ  ايعسب

، َٚٔ ذيو ظٗٛز ايتذدٜد يف ا٭ٚشإ ٚايكٛايف

ايػعس املسضٌ ايرٟ ٜتكٝد بايٛشٕ ٜٚتشسز َٔ 

 ايكاف١ٝ

 ;ٓٞ ًٜتصّ بعُٛد ايػعس ايعسب

أٜٓٛسد٠ ايٛشٕ ٚايكاف١ٝ 

 ٚايٓسٟٚ
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 ْطب١ إىل إي٘ ايـُٛضٝكا ٚايػعس عٓد اإلغسٜل.( 8

9) 

 ا٫ْػُاع يف ايٛبٝع١، ٚايتعًل ظُاهلا، ٚتػذٝعٗا َٚٓاداتٗا-أ

ٜح عٔ املسأ٠، ٚع٬ق١ ايعاغل باملعػٛم، ٚايػعٛز با٭مل ٚاذتسَإ، ا٫ٖتُاّ باذتٓب، ٚاذتد-ب

 ٚاإلسطاع بايػسب١ إذا غاب اذتبٝب. 

ا٫ضتُاع عٝا٠ ايسٜف ٚبطاطتٗا ٚطٝب أًٖٗا، ٚاذتدٜح عٔ ايسعا٠ َٚعاٖس اذتٝا٠ يف ايسٜف، -دـ

 ٚايدع٠ٛ إىل ا٫ْؿساف عٔ سٝا٠ املد١ٜٓ، 

 ات ادت١ًُٝ.اذتٓني ٚايػٛم إىل ايٛطٔ ٚايرنسٜ-د

10) 

 ٭ْٗا ٬َذِٖ اٯَٔ ايرٟ بجٛا إيٝ٘ َػاعسِٖ-أ

 ٚدعًٖٛا تػازنِٗ أساضٝطِٗ-ب

 ٚابتعدٚا عٔ ٚؾفٗا ايتكًٝدٟ-دـ

11 ) 

 ادتدٜد٠ ايب٬د يف ٚا٫ْفتاح اذتس١ٜ أدٛا٤ املٗذس غعسا٤ عاؽ قد-أ

 طًفاحًٞ ع .ا٭َسٜهٞ با٭دب ٚتأثسٚا ا٭ؾًٝني بايطهإ اختًٛٛا-ب

 ٚا٭ٚطإ. ا٭ٌٖ عٔ ٚايبعد ١ايػسب بٓاز انتٛٚا-دـ

 با٭دب ايتأٗثسٚ ا٭ؾًٝني بايطهإ ٚا٫خت٬طدٜد٠، ادت ايب٬د يف ٚا٫ْفتاح اذتس١ٜ بطبب أدٛا٤(  12

 ا٭َسٜهٞ، فذا٤ غعسِٖ ضًّطا زقٟٝكا ؾادٟقا، ٚيػتِٗ ض١ًٗ ٚاقش١.

13) 

١ٓٝ-أ َُح ايٓدٜيٓن-ب      ايٓصع١ اإلْطاْ  ايتطا

١ٓٝ-د      اذتٓني إىل ايٛطٔ-دـ  ايدع٠ٛ إىل ايك١َٓٝٛ ايعسب

14) 

 ا٫عتصاش بايك١َٝٛ ايعسب١ٝ-أ

 ا٫ضتٝا٤ َٔ ضٝاض١ ايعجُاْٝني، ٚٚؾُف ظًُِٗ-ب

 َدح ايػسٜف اذتطني بٔ عًٞ ٚأبٓا٥٘. ٚتأنٝد أسكٝتِٗ باملًو-دـ

 ٚؾف جتاٚب ا٭١َ ايعسب١ٝ َع ايجٛز٠-د

 زثا٤ ايػسٜف اذتطني بٔ عًٞ-ٖـ

 ايعسب١ٝ ايهرب٣ ايتػٓٓٞ برنس٣ ايجٛز٠-ٚ
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ٕٓ ايػٝذ ف٪اد ارتٛٝب ( 15 ٞٓ٭ ، َٔ أبسش ايػعسا٤ ايرٜٔ زت١دٚا ايجٛز٠ بكؿا٥د ُتعٗد َٔ عٕٝٛ ايػعس ايكَٛ

ٟٓ ايػسٜف اذتطني بعد إع٬ٕ ايجٛز٠  َٚٔ أبسشٖا قؿٝدت٘ املػٗٛز٠ ) حت١ٝ ايٓٗك١ ( اييت أيكاٖا بني ٜد

١ٓٝ ايهرب٣، ٚغاعس ايٓٗك١ افهاْت ضبّبا يف َٓش٘ يكب غاعس ايجٛز٠ ، َباغس٠ٟ ١ٓٝ.ايعسب  يعسب

16) 

ًُُو-أ  تأنٝد سٓل اهلامشٝني يف ايـ

 ا٫ضتٝا٤ َٔ ضٝاض١ ايعجُاْٝني، ٚٚؾف ظًُِٗ.-ب

ٞٓ-دـ  زثا٤ ايػسٜف اذتطني بٔ عً

17) 

 اضتٓٗاض اهلُِ ٚإثازتٗا ملكا١َٚ املطتعُس. -أ

 إبساش أ١ُٖٝ ايتكشٝات اييت قدَٗا غٗدا٤ املكا١َٚ-ب

 ػاٖد املكا١َٚ ٚؾف َ-دـ

 تأنٝد َفّٗٛ ايك١َٝٛ ايعسب١ٝ -د

18 ) 

 اذتٓني إىل ايٛطٔ-أ

 ٚؾف ايـُرابح اييت تعٓسض هلا ايفًطٕٛٝٓٝٛ-ب

 ا٭ٌَ بايعٛد٠-دـ

 ايدع٠ٛ إىل ايٓٓكاٍ-د

19) 

تتذ٢ً فٝ٘ ايٓرب٠ ارتٛاب١ٝ، ٫ٚضُٝٓا عٓد اذتدٜح عٔ اضتٓٗاض اهلُِ ٚإبساش ايتكشٝات ٚاذتٓح ع٢ً -أ

  املكا١َٚ.

١ٓٝ ٚٚؾف َػاٖد -ب ايٛقٛح يف املعاْٞ ٚا٭فهاز، َجٌ اذتدٜح عٔ تأنٝد ايػعسا٤ ع٢ً ايك١َٓٝٛ ايعسب

  طًفاحًٞ ع ايـُكا١َٚ.

ٛٓتٗا. ٜعٗس ذيو يف قؿٝد٠ ستُٛد دزٜٚؼ اييت ٜتشدخ  -دـ ١ٓٝ ٚايك١َٓٝٛ ٚق ٜتطِ عساز٠ ايعاطف١ ايٛطٓ

  اذتس١ٜ. فٝٗا عٔ َعاْا٠ ايػعب ايفًطٛٝين َٔ تػسد ٚقتٌ ٚعراب ٚتًٛع إىل
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 ايٓجس يف ايعؿس اذتدٜح اَتشإ / ايككاٜا ا٭دب١ٝ / ايٛسد٠ ايسابع١/

 ع١َ٬(77)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞٓ ايكدِٜ؟1  ع٬َات(3)     (  نٝف ظٗست ٬ََح املكاي١ يف ايٓجس ايعسب

 ع٬َات(6)     ( ٚاشٕ بني املكاي١ ايرات١ٝ ٚاملكاي١ املٛقٛع١ٝ َٔ سٝح: 2

 .غدؿ١ٝ ايهاتب-دـ  اذتذِ -ب طسٜك١ ايعسض -أ

 ( ع١ًٌ: تٛٗسم ناتب ارتاطس٠ إىل دٛاْب يٝظ هلا سدٚد،ٚتت٤٬ّ َع َتًٛبات ايكسا٠٤ ايطسٜع١. )ع٬َتإ(3

١ٓٝ يًُكاي4١ ١ٓٝ/ ايطُات ا٭ضًٛب  ع٬َات(4)     ( اذنس ارتؿا٥ـ ايفٓ

ٍٚٓ قؿ١ قؿري٠ عسب١ٝ بايػهٌ املتعازف عًٝ٘.5  )ع٬َتإ(     ( اذنس أ

يكؿؿ١ٝ ) أٍٚ ايػٛط (/ يـُشُٛد ضٝف ايدٜٔ اإلٜساْٞ ايبدا١ٜ اذتكٝك١ٝ يًكؿ١ ( عٌِّ: ُتعٓد اجملُٛع١ ا6

 )ع٬َتإ(           يف ا٭زدٕ. 

ٔٓ ايكؿ١ ايكؿري٠ يف ا٭زدٕ، ٚٚقح ذيو.7 ِٓ عٛاٌَ اشدٖاز ف ٝٚٔ أٖ  ع٬َات(4) ( ايعاٌَ ايجكايٓف َٔ ب

 )ع٬َتإ(    يكؿ١.( عٌِّ: ُتعٓد ايػدؿ١ٝ اإلْطا١ْٝ َؿدز إَتاع ٚتػٜٛل يف ا8

 )ع٬َتإ(      ( ٚٚقح أ١ُٖٝ/ فا٥د٠ اذتٛاز يف ايكٓؿ١ ايكؿري٠.9

 ع٬َات(3)     ( َاذا ًٜصّ ناتب ايطري٠ عٓد نتاب١ ايطري٠ ايػري١ٜٓ؟10

 ع٬َات(6)   ( بٝٚٔ ايعٛاٌَ اييت دعًت نتاب ) ا٭ٜاّ ( يٛ٘ سطني ضري٠ ذات١ٝ زفٝع١؟11

 ع٬َات(7)         َ٪يفٝٗا.( اْطب ايطري اٯت١ٝ إىل12

١ٖٝ زس١ً ؾعب١( -4 )دربإ(  -3   عبكسٜات ايعكاد -2  )سٝا٠ ايسافعٞ(-1  )زس١ً دبً

 )إٜكاع املد٣(-7 )ايػسٜط ا٭ضٛد( -6 )غسب١ ايساعٞ(-5

 ع٬َات(3)        ( اذنس ٝطُسم ضسد أسداخ ايسٚا١ٜ. 13

 يّٝٛ( بدا١ٜ َسس١ً ١َُٗ يف تأضٝظ ايسٚا١ٜ اذتدٜج١ يف ا٭زدٕ(  عٌِّ: ُتعٗد زٚا١ٜ تٝطري ضبٍٛ ) أْت َٓر ا14

 ع٬َات( 6)             

 ع٬َات(6)  (  قازٕ بني املأضا٠ ٚاملًٗا٠ َٔ سٝح: ايػدؿٝات/ املٛقٛع، املٝصات، ايٓٗا15١ٜ

 ع٬َات(4)        ( عٓسف ايفهس٠ يف املطسس١ٝ.16

 ْد١ٜ ٚاملدازع ٚايهٓا٥ظ ٚادتُعٝات ارتري١ٜ يف ا٭زدٕ.( عًٌ: ناْت ا٭عُاٍ املطسس١ٝ تكدّ يف ا٭17

 ع٬َات(3)                     

ِٓ ا٭عُاٍ املطسس١ٝ ا٭زد١ْٝ احمل١ًٝ َٚ٪يفٝٗا18  ع١َ٬(12)     . ( اذنس أٖ

  

 

 

 علي طلفاح



 عـلــي طــــلـــفـــــاح  د.        (     2102 -2102()2)فمركـــــز االتـــحـــاد                    التميز في مراجعة للغة العربية التخصص 

30 

 

 َٔ ايٓجس يف ايعؿس اذتدٜح إدابات اَتشإ / ايككاٜا ا٭دب١ٝ / ايٛسد٠ ايسابع١/

 ع١َ٬(77)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚمتجًت يف أسطٔ ؾٛزٖا يف زضا٥ٌ ،  أدبٓا ايعسبٞ َٓر ايكسٕ ايجاْٞ يًٗذس٠ظٗست ٬ََح املكاي١ يف( 1

 .اييت أغبٗت َٔ بعض ايٛدٛٙ املكاي١ ايعسب١ٝ اذتدٜج١، ادتاسغ

2) 

 غدؿ١ٝ ايهاتب اذتذِ طسٜك١ ايعسض 

١ٓٝ  ُسٓس٠ يف طسٜك١ عسقٗا،  ايـُكاي١ ايرات

 ٫ ٜكبٛٗا قابط

 ُتع٢ٓ بإبساش غدؿ١ٝ قؿري٠ إىل سدٍّ َا

 ايهاتب

ايـُكاي١ 

 ايـُٛقٛع١ٓٝ

حتسف ع٢ً ايتكٝد مبا 

ٜتًٛب٘ املٛقٛع َٔ َٓٛل 

يف ايعسض ٚادتدٍ ٚتكدِٜ 

 املكدَات ٚاضتدساز ايٓتا٥ر

ٜتشدد سذِ املكاي١ بتعدد 

فهس٠ َٛقٛعٗا، فكد 

تأخر ؾفش١ أٚ أنجس ع٢ً 

أ٫ تهٕٛ ؾفشاتٗا 

 نجري٠

٫ تهٕٛ غدؿ١ٝ ايهاتب 

١ٓٝ فٝٗا، إمنا ْساٖا َا  بني دً

 ايطٛٛز

ٌٓ َا 3 ( ٭ْٓ٘ ٜػًب ع٢ً ارتاطس٠ ادتاْب ايٛدداْٞ ايـ٤ًُٞ باإلسطاع ايؿادم ٚايعٛاطف ادتٝاغ١ يف ٝن

 خيٛس بباي٘

ُٓا يف ْفظ ناتبٗا-( أ4  إٔ تهٕٛ فهستٗا ٚاقش١-ب  ق١ٜٛ ايتعبري ُتعٚبس ع

 مجًٗا َتٛاش١ْ، تت٤٬ّ َع َطت٣ٛ إدزاى ايكاز٨ -دـ   

عطب َٛقٛعٗا ْٚٛع٘ ع٢ً ايؿٛز ايف١ٝٓ ٚايتػبٝٗات ايـُذاش١ٜ ٚا٫ضتعازات َا تعتُد أسٝاّْا -د   

 جيعٌ هلا تأثرّيا يف ْفظ ايكاز٨

 ( قؿ١ ) يف ايكٛاز (/ يـُشُد تُٝٛز5

ٚأضِٗ عٔ طسٜل غدؿٝت٘ ٚثكافت٘ تتاي١ٝ. ٭ْٓ٘ مته٤ٔ َٔ َتابع١ جتسبت٘ ٚتٜٛٛسٖا طٛاٍ ايعكٛد ايـُ (6

 عًٞ طًفاح..ا٭دب١َٝها١ْ ايكؿ١ ايكؿري٠ بني ايفٕٓٛ  ٚإْتاد٘ املتؿٌ يف تأنٝد

7) 

ُّا مبساسً٘ املدتًف١-أ  متجٌ بايتٛضع يف ايتعًِٝ ّْٛعا ٚن

 اْتػاز ٚضا٥ٌ ايجكاف١ ٚتعدد امل٪ضطات املع١ٝٓ بٗا ٚايداع١ُ ذتسن١ ايٓػس-ب

 ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ َععِ ايؿشف ا٭زد١ْٝ خؿؿت ٬َسل ثكاف١ٝ استفت بٓػس اإلْتاز ايكؿؿٞ-دـ

ظٗست ا٫حتادات ٚايسٚابط ا٭دب١ٝ ٚايجكاف١ٝ، َجٌ: ْادٟ أضس٠ ايكًِ، ٚزاب١ٛ ايهتاب نُا -د

 ا٭زدْٝني، ٚاحتاد ايهٓتاب ٚا٭دبا٤ ا٭زدْٝني

 ٭ٕ ٖٓاى ٬َٟٝ طبٝعّٝا عٓد نٌ إْطإ إىل ايتشًٌٝ ايٓفطٞ، ٚدزاض١ ايػدؿ١ٝ. (8
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9) 

 ٓا٤ سبهت٘ ايكؿؿ١َٝٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ اييت ٜعتُدٖا ايهاتب يف زضِ ايػدٛف ٚب-أ

 بٛاضٛت٘ تتؿٌ غدٛف ايكؿ١ يف َا بٝٓٗا اتؿا٫ٟ ؾسحٟيا َباغّسا. -ب

10) 

ٛٚع َؿادزٙ اييت ٜعتُدٖا يف َا ٜهتب٘ عٔ ايػدؿ١ٝ اييت ٜطسد ضريتٗا-أ ُٜٓ ِٕ  أ

سكل إجناشات ضٝاض١ٝ أٚ ، أٚ ا٭ؾٌ إٔ ٜتٓاٍٚ سٝا٠ غدـ ددٜس با٫ٖتُاّ ي٘ َهاْ٘ يف اجملتُع-ب

 .فهس١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ اقتؿاد١ٜ; َجٌ عبكسٜات ايعكاد ثكاف١ٝ أٚ

11) 

 ايًػ١ ايػاعس١ٜ ادت١ًُٝ-ب       ا٭ضًٛب ايكؿؿٞ-أ

 ايكدز٠ ع٢ً ايتؿٜٛس ٚايتًٜٛٔ-د   ايط٬ض١ ٚايعرٚب١ يف طسح ا٭فهاز ٚاٯزا٤  -دـ

 زٚح ايٓكد ٚايطدس١ٜ اي٬ذع١-ٚ    ايؿساس١، ٚادتسأ٠ يف نػف ايٛاقع-ٖـ

12) 

 عبكسٜات ايعكاد/يًعكاد -2    ا٠ ايسافعٞ(/ يًعسٜإ)سٝ-1

١ٖٝ زس١ً ؾعب١(/ يفد٣ٚ طٛقإ-4   )دربإ(/ ملٝدا٥ٌٝ ْع١ُٝ  -3  )زس١ً دبً

 )ايػسٜط ا٭ضٛد(/ يعٝط٢ ايٓاعٛزٟ -6  )غسب١ ايساعٞ(/ إلسطإ عباع-5

 )إٜكاع املد٣(/ يـُشُٛد ايٓطُس٠-7

13) 

غّٝٛعا، فٝٗا ٜكف امل٪يف خازز ا٭سداخ ٜٚسٟٚ َا حيدخ  ايٛسٜك١ املباغس٠: ُتعد أنجس ايٛسم-أ

 يػدٛف زٚاٜت٘. 

طسٜك١ ايطسد ايرات١ٝ: ُتس٣ٚ ا٭سداخ ع٢ً يطإ ايـُتهًِ، ٖٚٛ غايّبا َا ٜهٕٛ بٌٛ ايكؿ١ ٜٚبدٚ -ب

 امل٪يف ٚنأْ٘ ٖٛ ايبٌٛ. 

ا أدٚات يبٓا٤ زٚا١ٜ طسٜك١ ايٛثا٥ل: ٜعتُد امل٪يف ع٢ً ارتٛابات ٚاملرنسات ٚايَٝٛٝات، ٜٚتدر َٓٗ-دـ

 َرتاب١ٛ ا٭دصا٤. 

14) 

 ٭ْٗا أمنٛذز يًسٚا١ٜ ا٭زد١ْٝ املتٓاضك١ فٓ٘ا َٚكُّْٛا; -أ

فكد جتاٚشت ايٛؾف املباغس يًػدٛف إىل ايتشًٌٝ ايٓفطٞ ايداخًٞ، َعتُد٠ اذتٛاز ايداخًٞ، -ب

دٜج١ يف ا٭زدٕ، فٗٞ زٚا١ٜ َٚعٖد ايٓكاد ٖرٙ ايسٚا١ٜ ع١َ٬ ع٢ً َسس١ً ١َُٗ يف تأضٝظ ايسٚا١ٜ اذت-دـ

 ددٜد٠ يف بٓا٥ٗا ٚأضًٛبٗا ٚيػتٗا ٖٚدفٗا 

 إذ اَتاشت بأَسٜٔ: -د

 علي طلفاح
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 تؿٜٛس أش١َ َٔ أشَات ٚدٛدْا املعاؾس،  ا٭ٍٚ:

أْٗا تكٝف ددّٜدا ع٢ً ؾعٝد ايب١ٝٓ ايطسد١ٜ ٜتُجٌ يف نػف ايع٬قات ارتف١ٝ بني ايعٛاٖس  ايجاْٞ:

 ٛاقع ايـُعٝؼ َتباعد٠ أٚ َتٓافس٠ أٚ َأيٛف١.ٚا٭غٝا٤ اييت قد تبدٚ يف ايعاٖس ٚاي

15) 

 ايٓٗا١ٜ املٝصات ايػدؿٝات/ املٛقٛع 

ناْت بداٜات ايتأيٝف فٝٗا  ايـُأضا٠

 َكؿٛز٠ 

ع٢ً تؿٜٛس سٝا٠ ايععُا٤، ثِ 

 أؾبشت

 تتٓاٍٚ عا١َ ايٓاع 

ٚتتُٝص بادتد١ٜ، ٚسد٠ ايعٛاطف، 

ٚؾعٛب١ ا٫ختٝاز يف املٛاقف، 

 ٚض١َ٬ 

 اغ١. ايًػ١ يف ايؿٝ

تٓتٗٞ أسداثٗا 

 بفادع١

َٛقٛعاتٗا تتٓاٍٚ املػه٬ت  ايـًُٗا٠

 اي١َٝٛٝ 

ايٛاقع١ٝ، ٜٚػًب عًٝٗا ايٛابع 

 احملًٞ،

 ٜٚعد عٓؿس ايفها١ٖ  عٓؿّسا 

 ز٥ّٝطا فٝٗا

تتُٝص مبٛقٛعاتٗا اييت تتٓاٍٚ  

املػه٬ت اي١َٝٛٝ 

ايٛاقع١ٝ،ٜٚػًب عًٝٗا ايٛابع 

احملًٞ،  ٜٚعد عٓؿس ايفها١ٖ  

 ا ز٥ّٝطا فٝٗاعٓؿّس

ْٚٗاٜتٗا غايّبا َا 

 تهٕٛ 

 ضعٝد٠

ٚذيو بعسض ؾٛز ، َٚا ٜٗدف ايهاتب إىل إبساشٙ َٔ خ٬هلا: ٖٚٞ املكُٕٛ ايرٟ تعادت٘ املطسس١ٝ( 16

َُُجٌ فد، َٔ اذتٝا٠ ٚايعادات ٚايتكايٝ  اق١ً.َا ٜطاعد ع٢ً تسضٝذ قِٝ أخ٬ق١ٝ، ٚ

17) 

 يًتعبري عٔ املػاعس ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ -أ

 إغاع١ زٚح ايتؿدٟ يًػصٚ ايفهسٟ ٚايجكايف ايرٟ تعسض ي٘ ٚطٓٓا ايعسبٞ، -ب

 يتٛظٝفٗا ٭غساض تسب١ٜٛ تع١ًُٝٝ. -دـ

18) 

دٚي١  املأشم املكبٛعٕٛ املطسس١ٝ 

 ايعؿافري

تػسٜب١ ظسٜف 

 ايٍٛٛ

أيف سها١ٜ 

ٚسها١ٜ َٔ 

 ضٛم عهاظ

نٛنب 

 ايِٖٛ

ستُٛد  َ٪يفٗا

 ايصٜٛدٟ

بػري 

 ٖٛازٟ

عاطف  ٚيٝد ضٝف ايػٝذ دربٌٜ فدسٟ قعٛاز

 ايفسا١ٜ
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