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 ( 2002التخصص ) يةـــــــــــــــربـــــان المغـــة العـامتح
 
 

ال  خمقوولده: أي بنّي، ال تعـتـذر إال لمن يجد لك عذرا، وكن رجال شيًما  يوصيقال أحد الكّتاب   
ذا اعتذَر إليك معتذٌر فاستقبمو بوجو إنسانّي، وجازِه عن إساءتو بالصفح، ُمتجاِوزًا   يغــتاب أحًدا، وا 

 ذى، فما فـــاَز غـير الداعـــين.الدعاَء في الميل التقاء األ أكثرالمنسّي، وَ  الماضيَ 

 فعال مضارعا مجزوما. -اسما موصوال.                    ج - أ

 حرف جر يفيد البدلية. -الم تعميل            و -رف جر يفيد الظرفية الزمانية.   هح -د
 ()                 ما نوع )ما( الواردة في جممة: فما فـــاَز غـير الداعـــين؟ -2

 ( في بيت الشعر اآلتي:منأفاد حرف الجر )  (ٔ
 ُمــتَــــَوىِّـــــجِ  بالَحشا نارٍ  ِمــــنْ  ُمَتَحيًِّرا         الَيوى َأْمرِ  في َفَظــــْمــتُ        

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

َأْرَذِل  ِإلَــــ  ُيـَرد   م ـن َوِمـنُكم َيَتَوف ـاُكمْ  ثُـم   َخَمَقُكـمْ  َوالمّـوُ }  :تعـال  قولـو ( فـيإلـ أفاد حـرف الجـر ) (  ٕ
 { َقِديرٌ  َعِميمٌ  الّموَ  ِإن   َشْيًئا ِعْممٍ  َبْعدَ  َيْعَممَ  لَ  ِلَكيْ  اْلُعُمرِ 

 انتياء الغاية الزمانية.      أ( انتياء الغاية المكانية.       ب( السببية.       ج( التبيين     د(
 .زواِجيما ذكرى في أبي ليا قدَّميا ىدّية في والَدتي فرحت في جممة:( فيفاد حرف الجر ) ( أٖ
 الطرفّية الزمانّية. د( الظرفّية المكانّية المجازّية.الظرفّية المكانية الحقيقّية.   ب( السببّية.   ج(  أ(

 .الماّديَّة إمكانياتو قــــمَّـــة عــم  معطاءٌ  بمدٌ  األردن   ( في جممة: عم أفاد حرف الجر ) (4

 ب( السببّية.    ج( الستعالء المجازي.   د( الستعالء الحقيقّي.    المصاحبة.             أ(
 :( في قول الشاعرعم أفاد حرف الجر )  (5
 مراِجُموْ  ميَتغ وىو ّإل قمبَ  َعِشّيَة      ول الَوداعِ  َجْمرِ  عم  وَقْفَنا 
 المصاحبة.             ب( السببّية.       ج( الستعالء المجازي.   د( الستعالء الحقيقّي. أ(

 علي طلفاح
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 .العمميَّةِ  المسابقة في الفائز فريقو عــن الجائزة خالدٌ  تسّمم:  جممة ( فيعنأفاد حرف الجر ) ( 6
 د( البدلية.       ب( السببّية.       ج( المصاحبة.   المجاوزة.              أ(

 ..{ ْمُمتَِّقينَ لِ  اْلَجنَّةُ  َوُأْزِلَفتِ } : تعال  قولو( في الالمأفاد حرف الجر )  (7

 د( اإللصاق.           .  ب( السبــبـّية.      ج( الممكّية    أ( الختصاص.      
 {ما ِفي السََّماواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ  مَّوِ لِ } قولو تعال :  ( فيالالمأفاد حرف الجر )   (8
 د( اإللصاق.              .ب( السبــبـّية.      ج( الممكّية    أ( الختصاص.      
  .يمثميا لمن األكفأ اختيار في مبادئياب سعادُ  تقــيَّــدتْ  ( في جممة:الباءأفاد حرف الجر ) ( 9    
 . الحقيقياإللصاق  السببّية.    ب( اإللصاق المجازّي.        ج( الستعانة.   د(أ(     
 ( الشرطية في إحدى الجمل اآلتية:ما( وردت )ٓٔ
 . أشعاره في قـــمبو في مـــــا الّشــاعر يــبــــثّ أ( 

 وشكـــــَرىا. اآلخرين جيــــــود تـــقـــــديــــــرَ  أروعَ  مـــــــــــــاب( 

 ُوِضَعْت عموُم العربيِة ول ازدىَرْت. ماج( لول القرآُن العظيُم 

   .تحصدْ  تــــزرعْ  ماد( 
 النافية لمجنس( في إحدى الجمل اآلتية. ال(  جاءت )ٔٔ
 .  مواعيدك عن تتأخر ب( ل           .الّصرف ل الّنحوِ  تخصصُت فيأ( 

 .جّيًدا يتدر ب َمنْ  إل الّسّمة كرةِ  لعَبةَ  ُيحسن د( ل                . البستان في تّفاحٍ  شجرة ج( ل
 االستفيامية( ىي:َمْن ( الجممة التي تتضمن) ٕٔ
 .{َزك    ـــــتَ  نـــــمَ َمَح ــــْد َأفْ ـــــقَ }أ( 

 {ر ب  الس َماَواِت َواْْلَْرِض ُقِل الم وُ  َمنْل ـــقُ }ب( 
 { َمْخَرًجا ل وُ  َيْجَعـــــل الم وَ  َيــــتـ ـــقِ  َوَمـــــن}ج( 
 { َواآلَصالِ  ِباْلُغُدوِّ  َوِظالُلُيم َطْوًعا َوَكْرًىا َواَْلْرضِ  الس َماَواتِ  ِفي َمن َيْسُجدُ  َوِلّموِ } د( 
 كممة)اأُلَمـــــــــــــم( في قول الشاعر:  رب ـــــتع( ٖٔ

ّنــــما        َذَىـــــــــــُبوا َأخالُقيُـــــمْ  َذَىـــَبــــتْ  ُىـــــمُ  فَــــإنْ      َبــِقـــَيــــــتْ  ما اْلخــــــــــــالق اُْلَمـــــــــــــم وا 
 خبر مرفوع.    د( خبر إّن مرفوع. اسم إّن منصوب.    ب( مبتدأ مرفوع.    ج( ( أ

 

 

 

 

 علي طلفاح
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 ،ل تمِش إل  غير أَربم فإّن من حُمم ساد، ومن تفّيم ازداد، مُ ــحْ أوص  رجل ابنا لو فقال:" أي بني، اِ " 

 .والقتصاد مثمر القميل، واإلسراف ميمك الكثير وابسط وجيك ليم بأَدب،
 عالمات(8)                                         من النص مثاال لكل من:استخرج  (ٔ

 د( الطباق.           .المقابمةج(    ب( الجناس الناقص.  السجع. ( أ

 

 عالمات(8)                                 بين المحسنات المفظية في كل مما يأتي: -ٔ

 " .  الِقيامةِ  َيومِ  إل  الَخْيلِ  ِبَنواصي َمْعقودٌ  الَخْيرُ : " والّسالم الّصالة عميو قال ( أ

 َغراِئبُ  َلَدْيوِ  وَأْفعالي وَأْىِمِو       َغريبٌ  الز مانِ  ذا في ولِكن ني  ( ب

، في الش ريكَ  ِإل َمراِتِبيا ِلُعْميا تَــــْرَفعْ  فال َمـــراِتُب، الــثـ ــــَقــــةُ  ج(      عم  اَْلمينَ  الُضرّ  عم  الُمعينَ  الُمـــرِّ
ـــرِّ   ".السِّ

 ".َرْوعـــاتـــــِنا وآِمنْ  َعـــْوراِتــــنا اْسُتْر  الّميم ،: "  قالد(   
 

 عالمات( ٓٔ)                       في كل مما يأتي: الممونة بين المحسنات المعنوية -ٕ

 ىاِزلُ  َدْىَركِ  ِإن   ِجّديَنْفُس  ويا           َذميَمةٌ  الَحياةَ  إن   ُزْر  َمْوتُ  َفيا  ( أ

 { َما اْكَتَسَبتْ  َعَميَياوَ َكَسَبْت  َما َلَيا ُوْسَعَيا ِإل   َنْفًسا الّموُ  ُيَكمِّفُ   لَ }: تعال  قولو  ( ب

 راًناـــــــــــــَأقْ  الَوْصلِ  ِحبالِ  ِمنْ  وَقط عوا        بانا ما ُطوِّْعتُ  وَلوْ  الَخميطُ  بانَ ج( 
 بِشماِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ  َعْنُكمُ  َشر   وقاِبُض         بَيمِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــِو فيُكمُ  َخْيرٍ  وباِسطُ  د( 

 ُيَنـقِّــــــــــــــــــــطُ  والس حابُ  َتْكُتبُ  َصحيَفـــــــــــٌة          والّريحُ  والَغديرُ  َتْقَرأ الط ْيرُ  ه(   
 
 
 
 
 

 علي طلفاح

 علي طلفاح
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 عالمات(ٗ)                                    ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:ب( 

 في بيت الشعر اآلتي: المون البديعي في الكممة المخطوط تحتيما( 1 

 وَنْبال َنموتُ  َسْيًما        ِبوِ  الّمْحظِ  ِمنَ  ولي         

 د( التورية.  ج( السجع.    ب( الجناس. الطباق. ( أ
 واحدة من اآليات اآلتية مثال عم  طباق السمب: (ٕ

 { ُرقُــــودٌ  َوُىمْ  َأْيــَقـــاًظـــا َوَتْحَسُبُيمْ }قال تعاىل:  ( أ

 {اْلَخِبيِث  َكْثَرةُ  َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالط يِّبُ  اْلَخِبيثُ  َيْسَتِوي  ل   ُقل}: تعال  قال ( ب

 { َواْخَشْونِ  الن اَس  َتْخَشُواْ  َفالَ  } :تعال  قالج( 
 {َفَأْغَن  َعاِئاًل   َوَوَجَدكَ   َفَيَدى َضالً  َوَوَجَدكَ   َفآَوى َيِتيًما َيِجْدكَ  َأَلمْ } : تعال  قالد( 
 ( واحدة من الجمل اآلتية مثال عم  الجناس الناقص:ٖ
 ".ُخُمقي فَحسِّنْ  َخْمقي َحس ْنتَ  الّميم: " قال ب(      . جـــارَ  وَلوْ  الجـــارَ  اْرعَ أ( 
 ".الـــتّــيــوِ  ُيـــْعــــَذُر من ل الــتّــيـــوِ  في زادَ  َمنْ د(    .ذاِىــــَبةٌ  فَأْمواُلوُ  ِىــــَبةٍ  ذا كانَ ج( 
  .َكـــفَّــــْيوِ  بينَ  ما وَأطَمقَ  َفـــكَّـــْيـــوِ  بينَ  ما َأمَسكَ  أمَرأً  اللُ  َرِحمَ : اأَلَثر في قيلَ ( ٗ
ـــْيـــِو، َكـــف ــــْيوِ      ( ناتج عن اختالف سبب الجناس الناقص بين )َفـــك 

 د(َحَركاتيا   ج( ترتيبيا   ب( عددىا    أ( الحروف
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 اسما موصوال: َمن ) ابحث عن ) َمن، أو ما( شرط أن يكونا بمعن  الذي(  - أ

 ) ال تنس بأنو يقع بعد ال الناىية( تعـتـذرفعال مضارعا مجزوما.  -ب

 (.في الميلحرف جر يفيد الظرفية الزمانية. في ) -د   
 (.التقاءالم تعميل: الالم في ) -ه  
 . عن إساءتو عن: في حرف جر يفيد البدلية: -و  

                  ما نوع )ما( الواردة في جممة: فما فـــاَز غـير الداعـــين؟ -2

 .النافية اإلجابة:      

 

 

 أ   (4 ب  (3 د   (2 ب  (1

 أ    (8 أ    (7 د   (6 ج  (5

 ب  (12 ج (11 د  (10 ب   (9

    ب (13

 

 

 

 

 استخرج من النص مثاال لكل من: (ٔ

 (بأَدب /أَرب: )ساد/ ازداد(. أو )السجع ( أ

 (أَدب /أَرب) :الجناس الناقص ( ب

 والقتصاد مثمر القميل، واإلسراف ميمك الكثير :ج( المقابمة
 (القميل، الكثير) ( ميمك ،مثمر) (اإلسراف، القتصاد) :د( الطباق

 
 
 
 

 والصرف النحوإجابة 

 علي طلفاح
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 بين المحسنات المفظية في كل مما يأتي: -ٕ

 ) اختالف نوع الحروف( ل( جناس ناقص.ـــــــــــيـــ)الخير، الخ اإلجابة:  ( أ

اْلول فــي المفــظ ) تشــابو المفظــان فــي الشــعر ريٌب( رد العجــز عمــ  الصــدر.ـــــ) َغراِئــُب، غَ  اإلجابــة:  ( ب
 اآلخر واآلخر قبمو(

ـــرِّ ، الُضرّ  ،الُمـــرِّ ) اإلجابة:ج(       .) اتفقت الكممات في الحرف اْلخير )الراء((  السجعالسِّ
  .) بسبب ترتيب الحروف( )َعـــْوراِت، َرْوعـــات( جناس ناقصاإلجابة: د(     
 بين المحسنات المعنوية الممونة في كل مما يأتي: -ٖ

 كممتان متضادتان في سياق واحد. : طباق إيجاب.اإلجابةأ( 

 : جاء في اآلية كممتان)ليا، كسبت( و) عمييا، اكتسبت(مقابمة: اإلجابةب( 

 : وقع الطباق بين فعمين اْلول مثبت والثاني منفي.: طباق سمباإلجابةج( 
( ثم جاء بثالث كممات بَيمِينــــــِو فيُكمُ  َخْيرٍ  وباِسطُ أربع كممات) : مقابمة ) جاء في البيتاإلجابةد( 

 (.بِشماِلــــوِ  َعْنُكمُ  َشر   وقاِبُض ب )تقابميا في المعن  عم  الترتي

: تورية )تحتمل كممة )ينقط( في البيت معنيين: معن  قريبا يسرع إل  الذىن وىو)نقط اإلجابةه( 
الحروف( لوجود كممة )تكتب( وىو غير مقصود. ومعن  بعيدا وىو ) إنزال نقاط المطر(، وىو 

 .المقصود بدللة السياق
 

 دائرة حول اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:ضع ب( 

  

 
 
 ج -4 ب -3 ج -2 د -1

 

 

 

 علي طلفاح


