
  

  0798183961 نـسـيــإعــداد األستاذ جـعـفـر المح  ـــز ِغــراس الــّثـقــافــّي مـــرك      ـّيــة في الـّنـحـو والـّصـرفـفراـتــاألوراق االح
 ول به وجوًبــا : ـالمفعلى ـالجملة اّلـتـي تـقـّدم فيها الفاعل ع -1

  .كــافأُت أخـــي بنجاحــه -ب  لماذا ُيــغــّلــُف قــلــبي األســى في ليالي الـمـطــر؟ -أ
 .جميٌل أْن يلقى اإلنساُن أخاه بابتسامة   -د    . يــقــّوم الكاتب قـــّراؤه -ج

 : ول بهـمـّيـزت الفاعـل ِمن المفع قـريـنـة لـفـظـّيـــة إحدى الجمل اآلتية اشتملت عـلى  -2
 ديقــتــي حـقـيـبتـي لحاجتها إلـيه.ــاستعارت ص -ب م المشروع.ـيـمـصــأرشدْت ُعــــال ُمـصـطـفــى عـلى ت -أ

  .أحــــبَّ جـــّدي أخــــي -د .صــقــَل مهارتي في الـخـّط ُمــعــّلــمي ُمــنـذ صـغـري  -ج
ـــْت، والــّزمــاُن ليس بـفــاٍن   عـــّلـــالنـــــي، فــإّن بـيـُض األماني  -3  فــِنـي 

 في البيت الّشـعـرّي الّسابق تــقــّدم :       
 .ـول به عـلى الـفـاعـل وجــوًبــاــالـمـفـع -ب   .المـفــعــول به عـلى الفاعـل جــواًزا -أ
 .ـول به وجوًبــاـاعــل عـلى المـفـعــفــال  -د   .به جـواًزاول ــعــمفــالفاعل عـلى ال -ج

 ا ، ونصح  " عــّلـمــنــي الـُمـعـّلــم ُحــّب الـخـير واإلحسان لآلخرين؛ فـقد صقل مهارتي في الـِعـْلـم ُمـعـّلـمي ُمـذ ُكـنـُت صـغـيـرً  -4
 ــحياُة أصحاب الـهمم الـعالية اّلـذيــن ال يـعـرفون الـيـأس والـقــنـوط( .ُمديري الفاضُل أبـي لإلبداع والـّتـفـّوق؛ فـتكافئ ال    

 يها المفعول به وجـوًبــا عـلى الفاعـل في الـعـبارة الّسابقة : ــالجملة اّلـتـي تـقـّدم ف         
ــم ُحــب الـخـيـر -أ ــمــنــي الـُمـعــّلـ  .ُمـعـّلـمـيصقل مهارتي في الـِعْلـم  -ب   .عــّل

ــتُ  -ج ــكـ ــأس والـقـنــوط -د   .مـمـهــافــئ الحياة أصحاب الـ ــّي ــون ال  .ال يــعــرفــ
      الـقـرينة المـعـنـويــة في الـفـقـرة الـّسابقة :  -5

ــفـاضُل أبي -أ         ــري ال ــ  .صقل مهارتي في الـِعـْلم ُمـعـّلـمـي -ب    .نصح مديـ
  .تكافئ الحياة أصحاب الهمم -د    .عــّلـمـنـي الـُمـعـّلـُم ُحـّب الـخـيـر -ج

  ال ُيحــّقــُق مـجـد األّمــة إاّل شــبابــهــا الـواعـــي( . المـفـعــول به في المثال الّسابق :) -6
 . مـجـد -د  شباب. -ج   . الهاء في )شبابها( -ب  . األّمــــة -أ

  لى المفعول به هي :ـود عـيع صل بضميرـــ؛ ألّن الفاعل اتّ ن المفعول بهـالعبارة القرآنّية اّلـتـي تأّخــر فيها الفاعل ع -7
 قال تعالى : )وبالحّق أنـزلـنـاه(. -ب   بّيـنـوا(.ــتــقال تعالى : )إْن جاءكم فاسٌق بنبأ ف -أ

  ن(.ـــيـــقال تعالى : )فـنـّجـيناه وأهــَله أجمع -د  .ّن(ــبكلمات  فأتّمهيَم ربُّــه ــلى إبراهــقال تعالى : )وإِذ ابت -ج
 لى الفعل والفاعل وجوًبا ؛ ألّنه ِمن ألفاظ الّصدارة في الكالم هـي : ــالجملة اّلـتـي تـقـّدم بها المفعول به ع -8

  هـل استغفرَت اليوَم؟ -ب  قال تعالى : )إّيـاك نعبُد وإّياك نستعين(  -أ
 َمـــْن قابــلــَت ليلة أمس؟  -د     مــتــى قــّدمَت الهديَة؟ -ج

 نـحـويًّــا في ما يأتي هي :  الجملة الخاطئة -9
 أّي معجم  تستخدم؟ -د.  إياكم يقصد الّضـيف -ج.  ُيــحــّقــُق الّنــجاح مــسـتــحــّقــيه -ب   يحمي الوطَن شـعــُبــُه. -أ

 الجملة اّلـتـي تقـّدم فيها الفاعل على المفعول به وجوًبــا في ما يـأتي هي :  -10
 .رباء المدنــتضيء الكه -د استضاف خالي عـّمـي. -ج .أزارك أحٌد اليومَ  -ب .مسجًدابنى أبي  -أ

 واحدة ِمن الجمل اآلتية تـقـّدم فـيها الفاعل عـلى المفعول به جـوازًا : -11
 .ْت مها عـّميكافأ -د ك.ـني نجاحـرحـفـي -ج  رمْت ليلى سلوى.ـــأك -ب  .جاري صديقي رَ ـشك -أ
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 لى المفعول به وجوًبـا: ــالعــبارة اّلـتـي تـقـّدم فيها الفاعل ع -12
 .ّن نـجـّل ونحترمإياك -د     رُث األرَض فاّلحوها.ــــــيح -ج   ني صبرك.ـشــأده -ب  ـك كـثـيـًرا.ــــتُـــرمــتـــاح -أ

 واحدة ِمّما يأتي تـقـّدم فـيها المفعـول به عـلى الفاعل جـوازًا :  -13
 . سـكـَن الـقـلوب ُحـّب الوطن -د   زارني صديقي. -ج تجمعـنا عـقـيدة واحدة. -بعـلُمـه.    يـّنـفـُع الـّطـالبَ  -أ

 عـلى الفعل والفاعل :جوازًا   واحدة ِمن الجمل اآلتية تصلح ألْن تـكـون مثااًل عـلى تقـّدم المفعول به -41
  نا.ـــقـــأْن يوفّ هللَا أدعــو  -ب       .إياَك أحـتـرم وُأقــّدر -أ

 رمك.ـــُيك تــزْر  أيَّ كــريم   -د  ماذا كسب الـعـرُب ِمن الـفـرقـة ؟ -ج
(  يــعــشــق أصحاُب األرضِ إذا أردنا تـقـديـم المفعــول به المخطوط تحته عـلى الفاعل وجوًبــا في جملة: ) -15  األرض 

 فإّن صياغـــتها يكون بالّشــكــل :       
 يعشُق األرَض أصحاُب األرض. -ب   . يـعشُق أصحاُب األرض أرَضـهـــم -أ
 أصحاب األرض يـعـشقـوَن أرَضهم. -د    .ـهــايـعشُق األرَض أصحابُ  -ج 

 الجملة اّلـتـي ُتـعـرب فـيها )ما( مــفـعــواًل بـه ُمـقــّدم وجوًبـا عـلى الفعل والفاعل ِمّمـا يأتي :  -16
 .ما ُيـقـابـْلـك ِمن مصاعـب ُيـزْدك عـزيمةً  -ب  .مــا تــّدخــْره في الـّصـغــر يـنـفـْعـــك في الـّشـّدة -أ

ــّدم ل -ج ــقـ ــما ُت ــقــك ُيـــديــوالـ ـــّدمـ  .ما تـزرْعـه تـحـصْده -د   .ه أبناؤك لكـ
 ون فــيــه بـمـا تــركـنـاه لـهـم(، الّضمير اّلـذي في محل نصب مفعول به : رُ ــنا اليوم اّلــذي يفخ)سيأتي عـلى أجيالِ  -17

 . في تـــركيب )يـــفــخــرون( )واو الجماعـة( -ب    .في تــــركـــيــــب )أجيالنا( ا(ـــ)ن -أ
 في تــــركــيـب )تـــركــنــاه( .)الهاء(  -د     .في )تــــركــنــا( ا(ـــ)ن -ج

 فــصــل الـّضـمـيـر الـمـّتــصل عــن الفعــل في اللُّـغــة :  -18
  .مــقــبـــول -د     .ممـتــنـــع -ج  .جائــــز -ب  .واجـــــب -أ

 فـلـّمـا قال قافية هجاني   وكــم عـّلـمـُتــه نـظـم  القوافـي  -19
 :  تـقـّدم ُيـعـتـبـر قـول الشاعــر مثال عـلى       
 .وًبــاــتــقــّدم الـمـفـعـول به عـلى الـفـاعـل وج -ب   .تـــقـــّدم المـفــعــول به عـلى الفـعـل والفاعـل وجـــوًبــا -أ      

 .اعــل عـلى المـفـعـول به وجوًبــاــفــتــقــّدم ال -د  .ن المفعـــول بهوجود قــرينة مـعـنـوّيــة مـّيــزت الفاعــل مِ  -ج
    اّلـتـي نـرجــوهــا( ُيـعـتـبـر  الـّثـمـرة   )يحاول الباحثون  أْن ُيالحقوا الحركة الـعـلمـّيـة فيما وصلت إليه؛ حـّتــى تــكون  -20

 المثال الّسابق مثال عـلى تـقـّدم :        
 .الـمـفـعـول به عـلى الـفـاعـل وجــوًبــا -ب  .المـفــعــول به عـلى الفـعـل والفاعـل وجـــوًبــا -أ
 .اعــل عـلى المـفـعـول به وجوًبــاــفــال  -د   .الفاعل عـلى المفعول به جـواًزا -ج

  
 )انتهت األسئلة(     
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