
  

 مرَكـز ِغـراس الـتّـعـميمّي الـثّـقافــيّ           ٜٖٜٔٙٛٔٛٚٓ/ األستاذ جـعـفــر المحيسن   امتحان الـّشـيـر األّول / في الـّنـحو والّصرف والبالغـة
 عـالمة( ٖ٘)      يأتي :. اخـتـر رمز اإلجابة الّصحيحة في ما ٔس
 الجممة الّـتـي يجوز فـييا جــّر المستـثـنى ِمـّمـا يأتي : -ٔ

 .ماقػػاـبػيػذاالعػمػؿإّّلحمزة -ب   .حضَرالػطّػػّّلُبخّلحمزة -أ
 .ساىـالحضورفيجمعالػتّػبّرعاتماعػداحمزة -د .ماتػػأّخػػػرِمفالػػطُّػػّّلبأحٌدإّّلحمزة -ج

 شارَك الطُّـــاّلُب في األنشطة الـّرياضّيِة ما عـدا :  -ٕ
 .الميمؿِ -د  .الميمموفَ -ج   .الميمميفِ -ب   .الميمّلفِ -أ

 الحالة اإلعـرابّيــة لكممة )الـُمـستعَبـدين( :  )يسعى الـّنـاس لتحقيق الُحـّرّيـــة غـيَر الـُمـسـتـعـَبـديَن( -ٖ
 .الػّرفعوالػجػرّ -د .الػػّنػػصبوالػجػػرّ -ج   .الػجػرّ -ب   .الػػّنػػصب -أ

 الـّضـبط الّسميم لكممة )الكريم( في جممة : )ما ُأقـــدُّْر ِمن األصدقاِء إنساًنــا إّّل الكريم( :  -ٗ
 .الػػػّضػػّمػػػػة -د .تنويفالفتح -ج   .الكسرة -ب   .الػفتػػػحػػػػة -أ

 في جممة : )حضرِت الّطالباُت خال طالبٍة( إعــراب كممة )طالبة( :  -٘
مفعوؿبومنصوب.-داسـمجرور.-جبدؿمجرور.-بمضاؼإليومجرور. -أ

 )لم يشترِك الــّطــالُب في المسابقِة إّّل اثـنـين( إعــراب كممة )اثـنـين( : -ٙ
 .عوؿبومنصوب،وعّلمةنصبوالياءمف -ب    .بدؿمنصوب،وعّلمةنصبوالػيػاء - أ
 .اسـمجرور،وعّلمةجػّرهالياء -د   .مسػتػثػنػىمنصوب،وعّلمةنصبوالػيػاء -ج

 الجممة الخاطئة في ما يأتي :  -ٚ
الػتُّػّجػػاَرماعػػداالػُمػحػتػكػرَ - أ  .زرُتالػبػتػػراَءخّلالخزنػػةِ -ب    .أحػتػرـُ
 .حفظُتالقصيدَةماخّلبػيػتيػػفِ -د    .حاشاالخاتمةَقػػػرأُتالػكػتػاَبما -ج

 الـّضـبط الـّصحيح آلخـر اّلسم )غـير( المخطوط تحتو في جممة : )لم تُـنـظَّــم في ىذا الّشيـر اجتماعاٌت وجاىـّيـٌة  -ٛ
 غـير اجتماٍع واحد بسبب ظروف الجائحة( :        

 .الفتحةوالكسرة -د  .الّضػّمػػةوالكسرة -ج  .والػّسػكوفالفتحة -ب .الفتحةوالػّضػّمػػػػة - أ
 ُيـعـَرب اّلسم المخطوط تحتو وفـًقــا لموقعو في الجممة في جممة :  -ٜ

 .فاطمة شاركِتالممّرضاتفيالعمؿالػتّػطّوعّيخّل - أ
 "المجاىـــر:"ُكػػػّؿُأّمػتػػيُمعافًػػىإّّل-عػميوالّصّلُةوالّسّلـ–قاؿالػّرسوؿ  - ب
 .المكابــرّلُيماريفيالحقيقةإنساٌفإّّل -ج
 .طالب ماأخفؽفيالػّسباؽإّلّ -د

 يجوز أْن تُـعـّد أداة اّلستـثــناء المخطوط تحتيا فعاًل أو حـرف جـّر في :  -ٓٔ
  .ماتػراهسوى ليسليِمفوقائعالعصر -ب   .ُميندسةحاشا قابمُتالميندساتِ - أ
 .الميمؿعـدا أثػنيُتعػمىالتّلميذما -د   .أمتعتيـ غـير المسافروفعاد-ج

 المثال الّسابق :  في ناءــثـاّلستـتـقـدُّم إّّل الـتّـعـاوَن( ، نوع في جممة )ليس لمبشرّيــة سبيٌل لم -ٔٔ
ـّمػنػفػػيّ -ج  .منقطع -ب  .ناقصُمػفػػّرغ ـّموجػػب -د   .تا  .تا

 



  

 جممة واحدة فقط ِمـّمــا يأتي تُـمـثّــل أسموب اّلستــثــناء :  -ٕٔ
 .أزىرتالػثّػػمارماخّلثػمػرةً - أ

ذاماخّلالجباُفبأرٍض  - ب  طمَبالػطّػعػَفوحدهوالػّنػزاّلوا 
 (. ماىػذابشًراحاشاللِوقُػمفَقال تعالى : ) -ج
 .الكتاُبِمفابإبداع فكافمثارإعجابالجميعماخّل -د
 

 َيــســرُّك في القيامِة أْن تـراه   بـكـفّــك غـيَر شيء  فال تكتبْ  -ٖٔ
 إعــراب )غـير( في قول الّشاعـر الّسابق :  
 .نىمنصوبمبنّيعمىالفتحػػثػمستػ -ب .ناءمبنّيعػمىالفتحّلمحّؿلوِمفابإعػرابػػحػػرؼاسػػتػػث - أ
 .بدؿمنصوب،وعّلمةنصبوالفتحة -د   .مفعوؿبومنصوب،وعّلمةنصبوالفتحة -ج

 قال تعالى : )وّل تجير بصالتك وّل تخافت بيا( الّضبط الّسميم لمفعل )تجير( في اآلية الكريمة :  -ٗٔ
 .الػّسػكػوف -د  .الكسرة -ج   .الػفػتػحػة -ب   .الػػػّضػػػػّمػػػة - أ

 موبيم، وَمـن يمتـمك ـ: )َمـــْن يـعـرْف َقـْدَر الـّنـاِس يستحوْذ عـمى قفـييا )َمـْن( اسم شرط في جممة عــدّ الـعـبارة الّـتـي ُيـ -٘ٔ
 ىذا الـّطـبع ىـو َمــْن ُرِزَق الحكمة، فالحكيم َمـْن أعـطـى ُكــّل نفٍس قـدرىا( :       

 .َمػفيػعػرؼقػدرالػّنػاسيستحوذعػمىقموبيـ -ب   .متؾىػػذاالػػػّطػبعوَمػػْفيم - أ
 .ىػػػػوَمػػػْفُرِزَؽالحكمةَ -د .فالحكيـَمػػفأعػطػػىُكػػّؿنػػػػفػػػػػسقػػػْدَرىػػػا -ج

 مب المؤمن( : ــالـمـعـنـى الّـذي ُيـفـيده حـرف الـجـّر )إلى( في جممة : )الكذُب ِمن أبغض الخصال إلى ق -ٙٔ
 .انػتػيػػاءالػغػايػػػةالػمػكػانػػّيػػػػػة -بالػظّػرفػّيػةالمكانّيةالمجازّيػػػػة. -أ
 .المجاوزة -دالػػػتّػػػبػػػييف. -ج

 الـعـبارة الّـتـي ُيـفـيد فييا حـرف الـجـّر )الباء( مـعـنـى )اإللصاق الحقيقّي( ِمـّمـا يأتي :  -ٚٔ
 بػػيػديوقػػرأُتالمعّوذتػػيػػف.مسحُترأسي -أ

 .مررُتبػمػعػرضالكتابفيأثناءعودتيِمفالجامعة - ب
 .تػمػّسػػكػػِتاألّمػػػػةبواجبياتجاهالمسجداألقصى -ج
 .تواصؿخالٌدمعأىػموبالياتؼلّلطمئنافعػمييـ -د

 يقولو ليس ِمن كالم الـّصغار، بل ىـو كالم خبير  مــا نـوع )ما( في جممة : )تـعـّجــْبـُت ِمن جراءة الفــتى، إنّ  -ٛٔ
 ( : والـتّـجاربُ  عـمّـمْتو األّيـامُ         
 .تػعػّجػبػػّيػػػة -د  .نافية -ج   .موصولة -ب   .كػػػافّػػػػػػػة - أ

 :  ِمـّمـا تحتو خـطّ  نى )الـّسـببـّيـــة(ــُيـفـيد مع الجممة الّـتـي تـضّمـنت حرف جـرّ  -ٜٔ
 اجتياده.عػمىالّطالبكسوٌؿ-ب  (.األوثافِمففػػاجتػػنػػبػػواالػػّرجستعالى : )قال  - أ

الػػّرجَؿلػمحػبػػػٍةلود.     .اللرحمةِػػػػػػػػػبيدخؿالمؤمفالػجػّنػةج.   .قػمبيفيأحػػتػػـر
 الـعبارة الـقـرآنّيــة الّـتـي احتوت عـمى )ما( اّلستفيامّيــة :  -ٕٓ

 ". ماالقارعػػة( 1)القارعػػػةُقال تعالى : "  -ب  (.ومػػارّبػػػػؾبػظػّّلـلمػعػبيدتعالى : )قال  - أ
 اآتيتؾوُكػْفِمفالّشاكريف(.ػػػفػُخػْذمقال تعالى : ) -د (.وماتػفعمواِمفخيٍريػعػمػمػواللقال تعالى : ) -ج



  

 الـعـبارة الّـتـي جاءت فـييا )ما( نافــيـــة ِمـّمـا يأتي :  -ٕٔ
 (.وماأرسمناِمفرسوؿإّّلبمسافقػومػوقال تعالى : ) - أ

 .ماتػتػعمّػموفيالّصػغػريػنفعؾفيالػِكػَبػر  - ب
 .سدوفػػػػّدمػواألوطافإّّلالمفػػػػقػػػّلُيػنػكػرمػػاتُ  -ج
أناالػثُّػرياوذاِفالّشيُبواليرـُماأبػعػَدالعيَبوالػّنػقصافعػفشرفػػي-د

 مى )ّل الـّنـافية لمجنس( : ــالجممة الّـتـي اشتممت ع -ٕٕ
 .ًعىواحدػػػػسْػػػبإصّلحذاتالبيفّلمَعٍاػػػػػػسَػػػػػدّيمَػػػػػل - أ

 .البيفونبذالخّلفاتىلدّيإّّلإصّلحذاتػػػػعًػػػسْػػػػوالل،ّلمَ  - ب
 .ّلتػػػسػػَعػػػوابيفالػّنػػاسإّّلبصالحاألعماؿ -ج
 .اعيالخيروابإصّلحػػػسَػػأْيُبػَنػّي،ّليعجبنيفيالحياةإّّلمَ -د

 الفعل المضارع بعد )ّل الّناىية( مـبنيِّـا في محل جـزم : فـييا الجممة الّـتـي جاء -ٖٕ
 . (الّظالموفيعمؿعّماوّلتػحػسػبّفاللغافًّلقال تعالى : ) - أ

 (.وّلتػفػسدوافياألرضبػعػدإصّلحيا) قال تعالى :  - ب
 .ّلتػؤّجػْؿعمَؿاليوـإلىالػغػد-ج
 .موػػػَوعػفُخػمُػػؽوتأتيبمثػػػػنػػػػّلتػ -د

ّن  -ٕٗ  وقَـع الُمحّسن البديعّي )المقابمة( في الحديث الّشـريف : )دْع ما ُيـريبك إلى ما ّل ُيـريبك، فإّن الّصدَق طمأنينة وا 
 الكذَب ريبٌة( بين األلفاظ :         
 .ماّلُيػريبؾمايريبؾ، -ب   .ريبةالكذب،/ طمأنينةالػّصدؽ، - أ
 .الػّصدؽ،الكذب/طمأنينة،ريػبة -د    .ماّلُيػريبؾدْعماُيػريبؾ، -ج

 الُمحّســنان البديعــّيان في قول ابن الـُمـعـتـّز: )الكتاب والج األبواب، جريٌء عمى الـُحـّجـاب، بو يشخص الُمشتاق،  -ٕ٘
 ، وينطُق سائرًا( :  ومنو ُيداوى الـِفـراق. والقمُم ُمـجـيّْـُز لجيوش الكالم َيْخِدُم اإلرادة، يسكُت واقًفـا        
 .الػّسػػجػػػعوالمقابمة -ب   .غػيرالػتّػػاـّالّسػػجػػػعوالجناس - أ
 .المقابمةوالجناسغػيرالػػتّػػاـّ -د  .الُمقابمةورّدالعجزعػمىالّصػدر -ج

 وقـع الُمحّسن المفظّي )رّد العجز عـمى الّصدر( ِمّما تحتو خــّط في :  -ٕٙ
 .الُمستطاعفاطمبُتطاعَإذاأردَتأفْ - أ

 .ذاِىػػَبػػػػةٌفػػأمػػوالػػوذاِىػػػَبػػػةٍكػػػاف  - ب
 ضػػػػريبافػػػػػػػمسػػػنانػرىلؾفػيياأبدعػػَتيافيالػػّسماِحضرائبُ - ج
ّنػأِحػػػفُّ-د إلىإلٍؼبياليشائُؽأِحػػػفُّاػػػػمػػػإلىبػغػداَدشوقًػػاوا 

 ِمن باب الّسجع في قول القاضي الفاضل : )إّني رأيُت أّنـو ّل  وّل ُيـعــّدان الّمفظان الـُمـتّـفقان في آخــر كّل منيما  -ٕٚ
 َم دّْ يكتُب إنساٌن كتاًبـا في يوِمــِو إّّل قال في َغــِدِه : لو ُغـيّْـَر ىذا لكان أحسَن ، ولو ِزيَد كذا لكان ُيستْحَسـُن، ولو قُـ      
 ىذا لكان أفضَل، ولو تُـِرَك ىضا المكان كان أجمَل. ىـذا ِمن أعــِظـِم الـِعـَبـِر، وىو دليٌل عـمى استيالء الـّنـقِص عـمى      
 ُجممة الــَبَشر( :      

   .يوِمِو/َغػػػِدهِ -د .الػِعػَبػر/الَبَشرِ -ج  .ؿَػػأْجػمَأْفػَضَؿ/ -ب  .أحسَف/ُيستحَسف - أ



  

 لفظا الجناس الـتّـام في قول الّشاعــر :  -ٕٛ
 وجَب الفؤاُد وكان ّل يِجُب  يا إخوتي قـد بانــِت الـنُّـُجـُب  
 ما ىـكـذا كان الّــذي يجُب  فارقــتــكــم وبــقــيــُت بـعـدكــم        
 .الػّنػُجػُب/َيِجبُ -د .الػنُّػُجػػُب/َوَجبَ -ج  .َوَجَب/َيِجبُ -ب  .يِجُب/َيِجبُ - أ

 
 الكممة الّـتـي وقعت فييا الّتورية في قول الّشاعـر:  -ٜٕ

 وِر وّل قُــُصـــوَر بيا يـعـوُق   أبيات ِشـعـرك كالقصـــ 
 ُحــــرّّ ومــــعــــنــــاىـــــا رقـــيــقٌ   وِمن العجائب لفــُظيــا  

الخمل (،وبعيًدا)كالقصور(لوجودكممة)األبنية الفخمةمقصوٍد)تحتمؿمػعػنػييف:قػػريًبػػػاغػيَر)قصور(  - أ
 (وىوالمقصودبدّللةالّسياؽ.فــوالّضع

(وىوأبيات الّشـعـر(،وبعيًدا)كالقصور(لوجودكممة)األبنيةتحتمؿمػعػنػييف:قػػريًبػػػاغػيَرمقصوٍد) )أبيات(   - ب
  المقصودبدّللةالّسياؽ.

تحتمؿمػعػنػييف:قػػريًبػػػاغػيَرمقصوٍد)ضػػّدالػَعػبػػػد(لوجودكممة)رقيؽ(،وبعيًدا)ُمْحػػَكػػػـورصيف(وىو)ُحــّر(  -ج
 المقصودبدّللةالّسياؽ.     

تحتمؿمػعػنػييف:قػػريًبػػػاغػيَرمقصوٍد)الػعػَبػدالممموؾ(لوجودكممة)ُحػػػػّر(،وبعيًدا)الَعػَذبالّسمس(وىو)َرقيق(  -د
  المقصودبدّللةالّسياؽ.     

 
 الُمحّســن البديعّي الّـذي يتـضّمـنو البيت الّشـعـرّي :  -ٖٓ

 وليتــك ترضى واألناُم ِغضاب   فـميتـك تحمو والحياة مريرة 
 .الجناسغيرالػتّػاـ -د .طباؽالّسمب -ج  .طباؽابإيجاب -ب  .المقابمة - أ

 تُـمـثّــل األلفاظ المخطوط تحتيا الُمحّسن البديعي )طباق الّسمب( :  الـعـبارة الّـتـي -ٖٔ
 .إْفكنتـمؤمنيف(ػػػػّلتخافوىـوخافػػوفِقاؿتعالى:)ف - أ

 (.اْخَشػػػػوفِوالػػّنػاَستَػْخَشػػػواقاؿتعالى:)فػػػّل - ب
اػػػػػيّػػػػّللوي ػػػػمػػػػعوأخػػػػمػػػػػػُصمػػػػػنػػػػػػوّلعػػمػػىأّنػنػػيراٍضبأْفأحمُؿالَيوى-ج
رُػػػػػػجَييّلعػيػَداليوى،وىجرَتَمفيُخػْفوأراؾُخػػنػػَتعػمىالػػّنػػوىَمػفلـ-د

 العبارة الّـتـي اشتممت عـمى مقابمة بين حرفين: -ٕٖ
 .كماأّفلؾحقوقًػػافإّفعميؾواجبات -ب   كػػػدرالجماعػػػػةخػػيػػػرِمفصفوالفرقة. - أ
بإحسانؾإلىالػّنػاسَتزيدُمحّبيؾوتُػقػمّػؿُمػبغضيؾ.-د  .الُخػفّػاشيظيرليًّل،لكّنوُمختٍؼنياًرا -ج

 الغاية ِمن توظيف الجناس ىي :  -ٖٖ
  .ّجػػػذبانتباهالقارئولفتانتباىػػػولممعانيالجميمة - أ

 .أكثراستحساًنالممعنىيضفيجماًّلإيقاعػيًّػػايجعؿالمتػػمقّػي -ب
 .إيضاحالمعػػػنػػىوتػػمػػكػػيػػنوفػػػينػػفػػسالّسامع -ج
.وتعػػمػػيقػػووتػػمكػػيػػنػوفينػفػػسالػّسػػامػػػعتحسيفالمعػػػنىوتوضيحو -د



  

 الغاية ِمن ِعــْمــم البديع :  -ٖٗ
  .معرفةوجوهتحسيفالكّلـوتػػزيينومػعػًنػى -ب  .معرفةوجوهتحسيفالكّلـوتػػػزيينولفًظا - أ
 .كمّػـعمىتحسيفألفاظالكّلـإظيارمػقدرةالػُمػتػ -د .معرفةوجوهتحسيفالكّلـوتزيينولفًظاومعًنى -ج

 موطن الّسجع في جممة : )تضرب بجذورىا في الـثّـرى، وُتسابُق بأغصانيا قـمـم الـّذرا( :  -ٖ٘
 .الّراءواأللؼ -د   .الثّاء -ج  .الػّراء -ب   .األلؼ - أ

 األسئمةانتيت 


