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 ( 2002ػػػية )التخصص( )ربػػػامتحػػاف المغػػػة العػ

 ( الػػنػػحػػػك كالػػصػػرؼ)  

  (االسػتػػػثػػػػنػػػػػػػػػػػاءودكات ك معاني الحركؼ كاأل)

    ََِِ/ْ/ُْ                             www.telfah.net             االسـ:..........................

...................................................................................................        

 

 رأ النص اآلتي ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:ػػػػػاقأ( السؤاؿ األكؿ: 

رأس السنة،  مف سيرة يـ إال العائوديفى إلى بيكتً  ، كقود أكل الناسي ا في تمؾ الميمةً شوديودن  كاف البرودي      
 تٍ فً ػىا إال ثكب ممزؽ، لـ يمتجسودى  ستري ال يى  صيؼً عمى الر   تٍ سى مى ، فقود جى الصغيرةً  الكبريتً  ا بائعةي أمٌ 

 تٍ ػػمى ػػػأشعى ػمبة كبريت، فػػبتيا إال عػعفي جي  عمييا، كلـ يكفٍ  البرودي  ود  ػ، اشتاألطفاؿكف إال إلييا المار  
تودعكىا إلييا، طمع  يا المتكفاةى تى لترل مف خاللو جود   وي تٍ مى كأشعى  وي تٍ لى ناكى ػت ،منياا كودن ػػيا إال ععيودانً  جميعى 

كمف ظمـ  فاجعةو  الكبريت. يا ليا مف نيايةو  يا عيودافي ناثرت قربى ػت تةن يٍ مى  فرأل العابركف طفمةن  الصباحي 
 ؼ.حً جٍ مي 

 عالمات(َُ)                                                           استخرج مف النص: (ُ
  حرؼ جر يفيود االستعالء الحقيقي. ( أ

 .حرؼ جر يفيود التبعيض ( ب
  ج( حرؼ جر يفيود الظرفية الزمانية.

 .ود(  حرؼ جر يفيود انتياء الغاية المكانية
 .ق( حرؼ نفي

 
 

ـَمـّيــز  الــتَّ

 

 ناء ب) إال(ػػثػػالػػنػػمػػػكذج األكؿ: االست
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 عالمات(ْ)                            الكارودة في النص:ناء في الجمؿ اآلتية ػػػثػػبيف نكع االست -ِ
 .رأس السنة ود أكل الناس إلى بيكتيـ إال العائوديف مف سيرةػػكق ( أ

 .ىا إال ثكب ممزؽجسودى  ري ػػػال يستعمى الرصيؼ  ود جمستٍ ػػػفق ( ب

 عالمات(ْ)     ( المخطكط تحتيا في النص كجياف ، اذكرىما.األطفاؿيجكز في إعراب كممة )  -ّ

 عالمات(ْ)              كودا.ػػػػيودانيا إال عػػمت جميع عػػػحودود أركاف االستثناء في جممة:   فأشع -ْ

 عالمات(ْ)           اضبط آخر كممة) عمبة( في جممة: كلـ يكف في جعبتيا إال عمبة كبريت. -ٓ

 عالمات(َُ)                                           ا تحتو خط في الجمؿ اآلتية:ػػػرب مػػػب( أع

 منيـ. المثابرلـ يحظى بالنجاح إال  -ُ

 .شجرةأثمرت األشجار في حوديقتنا إال  -ِ

 المغة. فحصأجريت فحكص التخرج إال  -ّ

 .الرباطلـ أزًر المودفى الشييرةى في لمغرب إال  -ْ

 .أودكاتيـنجا ركاب السفينة مف الغرؽ إال  -ٓ

 عالمات(ٖ)                                          اضبط آخر ما تحتو خط في كؿ مما يأتي: ج(

 الكػػػسكؿ إال شكػػػػػػػػػػا الػػػػػٌزمافى      فػػما تىػػٍشػػػؾي  كال كانيٍض  -ُ

 .ودكاتػػػيػػػػػػـأركف إال ػػػػالمساف ؿى ػػػػصك  -ِ

 .سناء إال كصكلنا عػػنود المكػػتبةً  في كػػػافى  ما -ّ

 .زيػػػػػودمػػػػا مػػػػررتي بالطػػػػالًب إال  -ْ
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 عػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػات(َُ)                          ( ضع ودائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:ود

 ناء ناقصا في جممة: ػجاء االستث -ُ

 سناء. إال كصكلنا عػػنود المكػػتبةً  في كػػػافى  ما ج.                ـ.أودكاًتػػيػػػػ إالٌ  العٌمػػاؿي  أ. كصػػػؿى 
ٍيػػػػػفً  إالٌ  المسافػػػريػػػف أحوده  مف تػػػػأٌخػػػػػرى  ود. ما       .الػػػػكجيػػػيف ذا إالٌ  الػػػٌنػػػاسى  أحتػػرـي ب.    .مساًفػػػػرى

 جاءت )إال( أوداة حصر في جممة: -ِ
 .أ. ال ينتصر لمباطؿ إال الظالـ

 .المتسابقكف بالجكائز إال متسابقيفحظي  ب. 
 .أودكاًت المكسيقاشارؾ الطالب في الحفؿ إال  ج. 
ػػٍمػػرنا.ود.   كصؿ جميعي المسافريف المطار إال عى
 نى، ىي: ػالجممة التي يجب فييا نصب المستث -ّ

 الػػػػكودائعي  تيػػػػرود   أفٍ  يػػػػكمنا بػػػود   كودىاًئػػػعي          كال إالٌ  كاألىٍىػػػمكفى  الماؿي  أ. كما
اب ًإال    رىًىػػػيػػػػػنىةه  كىسىبىتٍ  ًبمىا كيػػػؿ  نىٍفسو : } تعالى قاؿب.   { اٍليىًميفً  أىٍصحى
ـي  كانػػػػت ما ج.   الػػٌنػػػػاس. بيف ودكالن  إالٌ  األٌيػػػػػا
ـي النصيحة إال المخمصكفود.   .ال يػػػقػػػودِّ
 كجياف، ىي: (إال)الجممة التي يجكز فييا إعراب االسـ الكاقع بعود  -ْ

ػػػتً أ.   .المودير إال االجتماعى  المودعػػػٌككف ج.  ما حضر       الػػػٌنػػػػػرجس. إال األزىػػػػػػاري  تػػفػػتٌػػحى
 .المودير إال االجتماعى  المودعػػػٌككف ود. حضر              .الػػػٌنػػػػػرجسي  إال ما تػػفػػتٌػػحى  ب.
 أك نصبنا أك رفػػعنػػػػػػا في الجممة مكقعو حسب( إال) بعود الكاقع الجممة التي يعرب فييا االسـ -ٓ

 ىي: .جػػػػػرًّا

 قػػيس أـٌ  إال األرودفٌ  في األثػػػػري ػػػػػػػػػػةى  األماكفى  ما زرتي  أ.
 أودرؾى الناسي خطكرةى المرض إال المستيتر. ب.

 المتودربكف إال أغراضيـج. اجتمع في القاعة 
ما}: قاؿ تعالى ود. ػػيىػػػػاةي  كى ػػتىػػػاعي  ًإال   الػػػود ٍنػػػيىػػػػا اٍلحى كرً  مى  { اٍلػػػغيػػػػري
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 ػػػػػػة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلجػػػػػ
 راجػػػػػخػػػػتػػػػػاالس (ُ

 جممة: عمى الرصيؼ(حرؼ جر يفيود االستعالء الحقيقي. )عمى؛ في  ( أ

 (حرؼ جر يفيود التبعيض.) ًمف؛ في جممة: إال عػػكودا منياب( 

 ج( حرؼ جر يفيود الظرفية الزمانية. )في؛ في جممة: في تمؾ الميمة(

 ود(  حرؼ جر يفيود انتياء الغاية المكانية.) إلى؛ في جممة: إلى بيكتيـ(

 األودكات. في الماودة ىما )ما+ ال( مف : حرفا النفيممحكظة) ق( حرؼ نفي.)ال؛ في جممة: ال يستر(

 بيف نكع االستػػثػػػناء في الجمؿ اآلتية الكارودة في النص: -ِ
 كقػػود أكل الناس إلى بيكتيـ إال العائوديف مف سيرة : استثناء تاـ مثبت )مكجب(  ( أ

 ك مفرغ.أاستػػثػػػػػناء ناقص  :                  ال يستػػػري جسودىا إال ثكب ممزؽ ( ب
 إعراب كممة ) األطفاؿ( المخطكط تحتيا في النص كجياف ، اذكرىما.يجكز في  -ّ
: مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. ( أ  الكجو األكؿ: األطفاؿى

: بودؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. ( ب  الكجو الثاني: األطفاؿي
 االسـ الكاقع بعود )إال( كجياف. ممحكظة: ذلؾ أف االستثناء في الجممة تاـ منفي فيجكز في

 عيودانيا إال عكودا. جميعى  تٍ مى ػحودود أركاف االستثناء في جممة:   فأشعى  -ْ

 المستثنى األوداة المستثنى منو الحكـ
 عكودا إال عيودانيا جميع أشعمت )اإلشعاؿ(

 اضبط آخر كممة) عمبة( في جممة: كلـ يكف في جعبتيا إال عمبة كبريت. -ٓ
 الضمة.اإلجابة: )عمبةي( 

السبب: نكع االستثناء في الجممة ناقص؛ لذلؾ فإف إعراب االسـ الكاقع بعود )إال (حسب مكقعو 
 في الجممة، كيككف إعراب كممة )عمبة( اسـ يكف مؤخر مرفكع كعالمة رفعو الضمة. 
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 :ناءػثػكع االستػػنا نػيػػ، مبرب ما تحتو خط في الجمؿ اآلتيةػػػأعب(

 نكع االستػػثػػػػػناء رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلع 
 ناقص )مفرغ( منيـ. المثابري لـ يحظى بالنجاح إال   ُ
  فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره اإلعراب: 

 تاـ مثبت )مكجب( شجرةن.أثمرت األشجار في حوديقتنا إال  ِ
  الظاىرة عمى آخره.مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة  اإلعراب:

 تاـ مثبت )مكجب( المغة. فحصى أجريت فحكص التخرج إال  ّ
  مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره. اإلعراب:

ًر المودفى الشييرةى في المغرب إال   ْ  تاـ منفي. .الرباطى لـ أىزي
 مستثنى منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.أ(اإلعراب:
 بودؿ منصكب كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.ب( 

 

 منقطع أودكاتيـنجا ركاب السفينة مف الغرؽ إال  ٓ
الظاىرة عمى آخره؛  الكسرةمستثنى منصكب كعالمة نصبو  اإلعراب:

 ألنو جمع مؤنث سالـ.
 

 

 :ج( اإلجػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػة
: الضمة. 1  الكػػػسكؿي
 ودكاًت: الكسرة.أ 2
 سناءي: الضمة 3
: تنكيف الكسر.  4  يجكز فييا : أ( زيػػػػػودنا: تنكيف الفتح.      ب( زيودو

 

 ر.ػػػػػػػػػػودكائػػػػػػػػػػػػػػػػػ( إجػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػة الػود
 عمي طمفاح ٓ ْ ّ ِ ُ
  ود ج ب أ ج
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 ( 2002ػػػية )التخصص( )ربػػػامتحػػاف المغػػػة العػ

 الػػنػػحػػػك كالػػصػػرؼ( )  

  ()معاني الحركؼ كاألودكات كاالسػتػػػثػػػػنػػػػػػػػػػػاء

.................................................................................................. 

 

 أ( اقػػػػػرأ النص اآلتي ثـ أجب عف األسئمة التي تميو: ؤاؿ األكؿ:ػػسػال

في  عمى الغػػرب فضؿو  أصحابى  كانكا ربى ػالع الطيف منيـ عمى أف  ػػغير المي ػخكف غرِّ أجمعى المؤى     
 محاتي ليـ بذلؾ المصط تشيودي ك ، كالجيؿي  رب الخرافةي ػػػعمى الغ سيطري كاف يي  ، يكـى ىناؾ الحضارةى  ىـنشرً 
، كالكتب المفقكودة التي لـ العالـً  مكتباتً  زائفً ػػفي خ طكطاتػػالمخودا ػػػيـ عكاميسى ػػػق التي تملي  ربيةي ػالع

في بقية أنكاع العمـك  الكتبما خال  بِّ ػػطػػفي ال رةن ػيػثػػرازم كتبا كػػالا ػنػود ترؾ لػػيا، كقأسمائؽى سكل ػبػي
ـى في الغػػرب إال كلو المختمفة  .جذكره عربية؛ فال عػػمػػ

 عالمات(َُ)                                                   رج مف النص ما يأتي:ػػػػخػػػػاست -ُ
  الحقيقية.حرؼ جر يفيود الظرفية المكانية  ( أ

  حرؼ جر يفيود االختصاص.  ( ب

 .حرؼ جر يفيود السببيةج( 

  ود( حرؼ جر يفيود اإللصاؽ المجازم.

 .ق( حرؼ جر يفيود االستعالء المجازم

ـى في الغػػرب إال كلو امتوداود عربي.              )عالمتاف( ما نكع األوداة )ال( في جممة: -ِ  فال عػػمػػ

  

ـَمـّيــز  الــتَّ

 

 االستػثػػناء ب) غػػيػػػر، سػػكل(، )ماعػػودا، ماخال() عػػػودا، خػػال، حػػػػاشػػػا( النمكذج الثاني:
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 عالمات(َُ)    ثـ أجب عف األسئمة اآلتية: ف.ػػيػالطػػر المغػػيػغ أجمعى المؤرخكف: انظر جممة  -ّ

 )عالمتاف(                        .الكارودة في النص ةػػقػػالسابممة ػػكع االستػػثػػػناء في الجػػػبيف ن ( أ

 عالمات(ْ)                                                      .اء فيياػنػػثػػػاف االستػػػػبيف أرك  ( ب

 عالمات(ْ)                في الجممة. (الطيفػػالمغ)ك  (ػيرػغ)لػػػكػػؿ مف  بٌيف الحػػكػػـ اإلعػػرابػػيج( 

 عالمات(ْ) ( المخطكط تحتيا في النص كجياف ، اذكرىما.المخطكطاتيجكز في إعراب كممة ) -ْ

 عالمات(ْ)                          ( المخطكط تحتيا، مبينا السبب.بػػتػػالكاضبط آخر كممة ) -ٓ

 )عالمتاف(   .لـ يبؽى سكل أسمائياكالكتب المفقكودة التي ناء في جممة: ػػثػكع االستػػودود نػػح -ٔ

 عالمات(ْ)               يا. أسمائ سكللـ يػبػؽى أسماء( في جممة :  سكل) تركيبرب ػػأع -ٕ

  عالمات(ٖ)            الـز في الجمؿ اآلتية:ػػر الػػيػػيػػغػتػػريا الػػػػجر( مكضع )إال( مي ػػػيػػب( ضع )غ

.ػػػػػطػػػركة إال األبػػػمعػػػػة الػػػاحػػػفي س ودٍ صمي لـ يى   -ُ  اؿي

 ركف.ػػػافػػػسػػػمػػؿى إال الػػػا كصػػػػم -ِ

.ػػػػيػػػػاحٍب إال األخػػػال تص -ّ  ارى

 اف.ػػػودسػػػنػػؽى إال ميػػػػػريػػطػػػمحى الػػصػػف يي ػػل -ْ
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 ػػػػػػػػػػػػػة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلجػػػػػػ

 راجػػػخػػػػتػػػػػاالس -ُ
 حرؼ جر يفيود الظرفية المكانية الحقيقية. ) في ؛ في جممة: في خػػزائف(   ( أ

 حرؼ جر يفيود االختصاص. ) الالـ؛ في : كقود ترؾ لنا+ تشيود ليـ(  ( ب

  في نشرىـ( ج( حرؼ جر يفيود السببية.) في؛ في جممة:

 (الباء: في بذلؾ) ود( حرؼ جر يفيود اإللصاؽ المجازم.

 في المكضعىيف. ق( حرؼ جر يفيود االستعالء المجازم.) عمى؛ في جممة: عمى الغػػرب(

 نافية لمجنس الجممة: نكع األوداة )ال( في  -ِ

 اـ )مكجب(.ػػػػػناء تػػػثػػكع االستػػثػػػناء: استػػن ( أ ّ
 ناء:ػػػثػػػاف االستػػػػػأركب(   
 المستػػثػنى األوداة المستػثػنى منو الحػػكػػػػػـ

 المغالطيف غير المؤرخكف أجمع )االجماع(
 ب النصب.ػػػر: كاجػػػػػػػػػػيػػػغ ج(
 المغالطيف: مجركر باإلضافة.    

 

 مفعكؿ بو منصكب كعالمة نصبو الكسرة ألنو جمع مؤنث سالـ.الكجو األكؿ: المخطكطاًت:  -ْ
 اسـ مجركر كعالمة جره  الكسرة ألنو جمع مؤنث سالـ.الكجو الثاني: المخطكطاًت: 

 ينصب بالكسرة. راجيا منكـ االنتباه لجمع المؤنث السالـ في حالة النصب، حيث إنوممحكظة: 
 

: الفتحة -ٓ  كاالسـ بعودىا كاجب النصب عمى أنو مفعكؿ بو. ما خال (بعود ) تجاء ا: ألنيالكتبى
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 ص )مفرغ( ػػػػػاقػػناء: نػػثػػ. نكع االستلـ يبؽى سكل أسمائيا -ٔ

 

  سكل: فاعؿ مرفكع كعالمة رفعو الضمة المقودرة عمى األلؼ منع مف ظيكرىا التعذر، كىك مضاؼ.  -ٕ
 أسمائيا: مضاؼ إليو مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىره عمى آخره.

 

 إجػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ب(: 

.ػػإال األبط ركةً ػػالمع في ساحةً  ودٍ صمي لـ يى  -ُ  يري األبطاًؿ.ػػركة غػػػػلـ يصمود في ساحة المع اؿي

 ريف.ػػػيري المسافػػما كصؿى غ ما كصؿى إال المسافركف. -ِ

.ػػػػيػػػال تصاحٍب إال األخ -ّ  اًر.ػػػيػػػرى األخػػػػيػػػٍب غػػػال تصاح ارى

 ف.يٍ يري مينودسى ػػلف يصمحى الطريؽى غ لف يصمحى الطريؽى إال مينودساف. -ْ

 نسى أف )غير+ سكل( يعرباف إعراب االسـ الكاقع بعود إال.ػ(: ال تُممحكظة )

 يعرب مضافا إليو.ود ) غير+ سكل( ػػ( ما بعِممحكظة)

 

 
 ال تنسوا اإلعجاب  بصفحيت عمى الفيس بوك) األستاذ عمي طمفاح المغة العربية(

 طالب األدبي األكابر: أنتم أحبائي واهلل. راجيا منكم اآلتي:

 متابعة القضايا األدبية والنقد، ما بقي إال القميل راجيا منكم استغالل هذه الفترة بالدراسة.-

أستاذي نحن نحفظ  عميكم من النحو والبالغة بقدر ما أخاف عميكم من القضايا والنقد،ال أخاف  -
ل. ال تحرم نفسك ووالدك ووالدتك فرحة حم  وننسى؛ أعرف ذلك، عميكم بالتكرار والكتابة والصبر والت  

  ن الحياة الجامعية، اصنع مستقبمك. وفقكم اهلل.النجاح؛ كمنا بانتظارك، ال تحرم نفسك م
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