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 بسم هللا الرحمن الرحيم ن

ة(   D2EL ) ـــــــــــــةمنـصـ    التعليميـ 

 حـصـــاد الـمـعــــــرفــــة

 ة العربية مادة اللغخيرة لة األالحص

 

 ةاألسئل   جميعأجب عن 

لــالس    : ؤال األو 

 اجب بـ )نعم ( أو ) ال ( عن العبارات التالية :   (أ)

 (   عصر األموي.)       صر األموي سجالً تاريخياً يضّم في ثناياه أحوال العتُـعـد قصائد المدح في ال -1

 )          (         من ابرز شعراء الغزل الفاحش في العصر األموّي ) عمرو بن أبي ربيعة ( .           -2

 (      )              من أهّم مظاهر )الفتنة الكبرى( ظهور األحزاب السياسية .                               -3

 (       )                                               ( .  سالم بن هشامأول من استخدم التحميدات في الرسائل  ) -4

 (        )              قصيدة )في النفس حاجات( للشاعر العذري )مجنون ليلى(.                             -5

 (        )                استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطـّاب كان بداية )للفتنة الكبرى( .                  -6

 (         )              من اهّم سمات شعراء العصر األموّي في المدح الصدق .                                -7

 )          (             من أبرز شعراء الحزب الشيعّي )الكميت بن زيد( .                                        -8

 (      )                  ظهرت الرسائل األدبية المطـّولة في العصر العباسي .                                    -9

 (         )                  تمام بإعداد الخطبة .        من أهّم خصائص الخطابة في العصر األموي االه  -10

 ( قال قيس بن الملّوح :)ب

 ا ـي ـالن ـى ابت ـر ليلــيٍء غي ــشـهالّ ب ـري وابتالني بحبها  ***  فـاها لغي ــقض                     

ــ ذ ذنب ــــأمضروبة ليلى على أن أزورها  ***  ومتخ                       ــ اً لهــــــــ  ا أن ترانيا ـ

 ة داره  ***  وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا ـــامـان واٍش باليمـو كـول                      

              جـات إليـك كـمـا هيا***  وفـي النفـس حااءة  ـى أن أموت فج ــوإنّي ألخش                      

 ؟  في نقده نتقد الشاعر في البيت األول ، فماذا قيل اُ  /1

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

 البيت الثاني ؟.......................................................................... ما الّذي يفيده االستفهام في  /2
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 كيف كانت نظرة الشاعر للوشاة ؟ ..................................................................................  /3

 خشيته ؟ ما الّذي يخشاه الشاعر في البيت األخير ؟ وما سبب   /4

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

 من البيت األخير بّين ضرب الخبر ، مع ذكر أدوات التوكيد :  /5

   كيد : .................................................ضرب الخبر : ......................................  أدوات التو  

 / قيس وجميل كالهما ازداد تمادياً وحباً لمحبوبته ، فما سبب ذلك عند كليهما : 6

 ... قيس : .....................................................................................................................

 . جميل : ......................................................................................................................

 ، هي : ( الخطابة الدينية في عصر بني أمّيـة ثالثة أنواع  )ج

1 / .....................................2 ........................................ /3 ..................................... / 

 من اآلتي اجب عن المطلوب : )د(  

 خليلّي أّنى تأتياني تأتيا أخاً          )غير ما يرضيكما( ال يحاول 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معناها :أداة الشرط : ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ الشرط :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجواب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ــ واب : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعراب الج   ـــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      ـــــــــــــــــــــــ

ــ نوع اإلضافة بين القوسين : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  غرضها : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 لعمرك ما األيام إالّ معـــارة       فما اسطعت من معروفها فتزود  

ــ اسم مشتق من غير ثالثي : ــــــــــــ   ــــــــــــــــــ نوعه : ـــــــــــــــــــــــــــ وزنه : ــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ اداة شرط : ــــــــــــــــــــــــــــــ نوعها : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معناها : ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

ــ سبب اقتران جوابها بالفاء : ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـ مقصور : ــــــــــــــــــــــــــــــــ مقصور عليه : ــــــــــــــــــــــــــ نوع القصر : ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ضرب الخبر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ أدوات توكيده : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ؤال الثانيــالس  

 لي لَْيلَى بكّل سبيل ُل تَُمثـّ نسى ذكرها فكأنّما  ***  ألاُريد   -1 (أ)

 ( مع الّضبط بالّشْكل :  أَنـَْسـىُصغ من مصدر الفعل )  -

 .......................................... صيغة مبالغة : ........................................... اسم فاعل : 

 الزرقاء اللّجةيا ْبَن الِقباب الحمر ويحك من رمى  ***  بك فوق هذي  -2
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 انسب إلى ما تحته خّط مع الّضبط بالّشكل :  -

 ................................................  الزرقاء : ................................................ اللُّجة : 

   ..............................................................لفعل ) رمى ( : .......هات اسم المفعول من ا  -

 قال الفرزدق :  )ب(  

 فبّت أســّوي الزاد بيني وبينـــــــه  ***  على ضوء نار مّرة ودخان                         

 وقال البحترّي :         

 دـوقمت وجّمـعت الحصى واشتويته  *** عليه وللرمضاء من تحته وق                       

 فرد  ***  وأقلعت عنه وهو منعفــر  ونـلــت خسيسـاً منه ثـــّم تركـتــه                           

 / ما الصفة التي اشترك فيها الشاعران في وصف نفسهما بها ؟ ................................................. 1

 أترى اختالفاً فيما ذكر كّل منهما عن الذئب وهو يصفه ؟ وّضـح . / 2

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

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

 )ج( قال الشاعر : 

 القراح  مـــــالشب ن ــبنيها  *** بأنفاس م ةــب ـساغي ــلل وهــتع

 امتياحي ي  ***  أذاة اللّوم وانتظري ـين ـبـن ـج ـور فـــح ـالب  سأمتاح

 ي جناحي ــف وادمـــالقسأشكر أن رددت علّي ريشي  *** وأثبّت 

 ون راحــ***  وأندى العالمين بط  المطاياب ــألستم خير من رك

 شاعر األبيات هو ................................... ويكنى بـ ...................... وهو أشهر ثالثة واآلخران   /1

 هما ..................................... و ................................... توفي سنة ........................ 

 لها محّل من االعراب ، مع ذكر الرابط :/ استخرج من البيت األّول جملة 2

 الجملة : .......................................................... الرابط : ................................................ 

ـق  ، أترى أّنـه وفّ  ؛ لبيان كرمه  / في البيت الثاني وصف الشاعر ممدوحه بـ ) البحور ( بصيغة الجمع3

 ، وّضـح :  ذلكفي 

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

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

 / أذكر مرادف الكلمات التي تحتها خط : 4

 ساغبة : ............................... الشبم : ............................. القراح : .................................... 
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 .................................. امتاح : ................................ القوادم : ........................... المطايا : .

 ................... لكنها مغلفة بـ ........................... قال عنها النقاد بأنّها قصيدة في ....../ هذه القصيدة 5

 النقد الذي وجه  د الشاعر في بيتيه األخيرين ، بماذا اُنتقد في الثالث ؟ وما رأيك في ذلك ، ثّم أذكر اُنتقِ  /6

 في البيت األخير ؟  إليه   

 نقده في البيت الثالث : ..................................................................................................... 

 ....................... رأيك : ................................................................................................. 

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

 ................................................................................................... نقده في البيت األخير :   

 :  ؤال الثالثــالس  

 ... وتدخل في إدارة من اإلدارات لقضاء مصلحة فيروعك ) موّظف ( شامُخ الِعرنين يردّ عليك    

 . الّصـدر، ضّيَق  اللّفظُمتأفِّـفَـاً ، وتستمع إليه فتجده ُسـوقيَّ 

 وتدخل على آخـر ) َيـِهـّش ( لك وَيَبـشُّ وكأّن بينك وبينه ) سابق ( صحبة وقديم مّودّة ، ويقضي    

 لك ما طلبت دون )تذّمـر ( . 

 الحياة زهرة ، وفَـنُّ الحياة عبيرها .   

 اآلتي : اقرأ ما سبق ثّم أجب عن  -

 ما معنى ما يأتي :   -1 (أ)

 متأفّـف : ................................................. الِعـرنين:............................................... 

 حدد ثالث صفات ترى ضرورة توافرها فيمن يتصدّى لخدمة الّنـاس في مرافق الدّولة .   -2

 ............................................................................................ أ/ ........................

 ب/ ................................................................................................................... 

 .......................................................................... ج/ .........................................

 وّضـح الزم المعنى للكناية ) شامخ الِعـرنين ( :   -3

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

 بالّشـكل أواخر الكلمات الّتي بين القوسين:اضبط   -1 ( ب)

 تذّمـر      -    سابق      -    يهّش      -  موّظـف  

فاعالً ، والمضاف إليه الثاني تمييزاً ، مع الضبط   األّولاجعل المضاف إليه مما تحته خط  -2

  بالشكل . تجده ............................................... ، .................................................... 
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 : ؤال الرابعــالس  

 قَِصة مثل : 

 المسير إلى ذلك الحصن الذي يسمى األبلق  وصلت الكتيبة القادمة من الّشام إلى تَْيَماء ، وانتهى بها  

 ، وفيه يقيم السموأل. 

 ، فأشرف الّسموأل عليه فقال   بالسموأل وقف قائد الكتيبة الحارث بن ظالم خارج الحصن وصاح   

 التي اْستُوِدعـتـَها فهي البِن عمي وأنا وريثه ، وإالّ فسأقتل ابنك وهو اآلن  سلمني الدّروع  :له القائد 

 بين يدّي . 

 قال الّسموأل : ليس إلى دفع الدّروع من سبيل ، فأنا لن أسلّـم الدّروع إالّ لمن استودعني إياها ،    

 السموأل :  ، وفي ذلك قالفأصنع ما أنت صانع ، فقام الحارث بذبح الصبّي ومضى في سبيله  

 َوفَْيُت بأدرع الِكـندّي إّنـي  ***  إذا ما خان أقوام َوفَْيتُ 

 كانت هذه األدرع للّشاعر المعروف امرئ القيس وقد تركها وديعة عند الّسموأل ومضى في طريقه   

 الّضـائع ، ومات هناك وقام الّسموأل بردّ األمانة إلى ورثته ،   ملك أبيه إلى القيصر في محاولة السترداد  

 وبذا صار الّسموأل َمْضِرباً للمثل في الوفاء فقالوا : ) أْوفَى ِمْن الّسموأل ( . 

 اقرأ ما سبق ثّم أجب عّمـا يأتي :  (أ)

 ما القيمة البالغية لترتيب أحداث القّصة بصورة مخالفة لما حدث في الواقع ؟  -1

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

 َحذَف الكاتب فقراٍت كان من الممكن أن يكون فيها تفصيل لكيفّية اعتقال القائد البن الّسموأل مثالً ، فما  -2

 ................................................................................................. الغرض من الحذف ؟ .....

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

 المنسوب إليه في ) الكندّي ( مع الضبط بالشكل .  انسب إلى ) الّشـام ( وعّين  -3

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

 قلـّـة .كلمة ) درع ( وردت مجموعة بثالث صيغ فعّيـن من بينها ما جاء على وزن من أوزان ال -4

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

 .......................................................... اإلعراب ؟ ........ ما موقع الجملة الّتي تحتها خّط من   -5

 : الس ــؤال الخامس

 قال قيس بن ذَِريح : 

 ل أن ال تالقيا ـن قب ـْم بها مـأال حّي لبنى اليوم إن كنت غاديا  *** وأْلمِ   -1

 ت وال أرى  ***  لُبينى على الهجران إال كما هياـي ـد بُلــخليلّي مالي ق  -2
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ى  *** لها ما َيُؤُودـولكّنها صَ  -3  الّرواسيا1ات ـالشامخ  دَّْت وُحّمْلُت من هوَّ

 ا هيا ـم أدر مـى ولـة  ***  ولم تلقني لبن ـي ُخلـّـن لــم تكـى لـفيا ليت لبن  -4

 ادياــا يزداد إالّ تمــي بهــوعـور وال أرى  *** ولــي والشهـيالاللّ  رّ ـتم -5

 اقرأ األبيات السابقة ثّم أجب عّمـا يأتي :  (أ)

 ............................................................... ما الغرض من الذكر في األبيات السابقة ؟  -1

 اكتب مما حفظت بيتاً يشابه البيت الخامس :  -2

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

 الثالث : ............................................................................. بّيـن المبالغة في البيت  -3

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

 قال قيس بن الملّوح :  -4

 قضاها لغيري وابتالني بحّبـها  ***  فهالّ بشيء غير ليلى ابتالنيا                      

 وقال ابن ذريح : خليلّي مالي قد بُـليت ....... إلخ            

 ـهما أْحـَسَن التّـعبير ؟ ولماذا ؟ بأّنـه بلوى ، فأّي  حبّ كال الشاعرين وصف ال           

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

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

 ( .   النائباتفي  األصدقاء إسماعيل ) يُـعين  ( ب)

أكمل جمل القصر اآلتية بحيث يكون المقصور عليه في كّل جملة كلمة من الكلمات الّتي تحتها   -1

 خّط في الجملة السابقة : 

 .. إّنـما يُعين : ..................................................................................................

 ال يُعين : ................................................................ إالّ .................................. 

 إّنـما يعين : .................................................................................................... 

 . .... ..................................................أّي الجمل الثالثة أقوى في مدح إسماعيل ؟ ..... -              

 نقول لمن يتعّمـد كتمان الشهادة : ) ال يكتم الشهادة إال أثيم  (  -2

 وّضـح في ثالث نقاط بالغة القصر في الجملة الّسـابقة :

- ............. ............................................................... . ............................................. 

- ............... ............................. ................................. ... .......................................... 

 
 .  : يقصد أن ما حمله من الهوى يثقل حمله حتى على الجبال  الشامخات  يؤود  1
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- ...... ........... .............................. ................................... ........................................ 

 كتب الحجاج لقوم كانوا يقطعون الطريق : من الحجاج بن يوسف . )ج( 

 أن  (  وأيم هللا إنّي ألهمّ )نهون ، أمـّـا بعد : فإنـّكم قد استصحبتم الفتنة ، فال عن حّق تقاتلون ، وال عن منكر ت 

 .  ي النساء أيامى ، واألبناء يتامى يرد عليكم خيل تنسف الطارف والتالد ، وتخل  مايكون أّول 

 اقرأ النص ، ثم  أجب عن اآلتي : 

 ......................................................... بما لقب الحاج ؟ ...............................  ،ولماذا ؟ / 1

 في عبارة تنسف الطارف والتالد محسن بديعي ، وكناية ؟ / 2

 المحسن البديعي : ................................. المكنى عنه : ...................................................... 

 ألبناء يتامى أقوى في التهديد من الرجال قتلى ، لماذا ؟ / عبارة النساء أيامى ،وا 3

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

 / مما بين القوسين استخرج أدوات التوكيد ، ثّم بيّـن ضرب الخبر : 4

 : ..............................................  ضرب الخبر : ........................................ أدوات التوكيد 

 / ما المعنى الذي تفيده ما التي فوق الخط ؟ ......................................................................... 5

 : الســؤال السادس

 الشاعر في رثاء ابنه : قال  -1 (أ)

 *** يا موحش األوطان واألوطار  إّن دمعي جاريهللا ًجـاُرَك ،                           

 في البيت السابق تورية عّينها واذكر المعنى البعيد والقريب :   -

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

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

 ............................................ ..............................  : آخر بّيـن نوعه بديعي محسن في البيت   -

 في غير الصبر منقصة   ***  وما سواه فإّن هللا يكفيني  يُرى وال   -2

 ما المحسن البديعي في البيت السابق ؟  -

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

 ما الغرض البالغي من حذف الفاعل ؟  -

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

 المدعّو باللّيل حاتم   الفتى عمري علّي بهّيـٍن  ***  لنعم لعمري وما   -3

 تفصيلّيـاً ما تحته خط : أعرب  -

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

 عّيـن المخصوص بالمدح : -

.................................................................................... ........................................ 
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 قال الشاعر :  ( ب)

 ائيـفـاي الستشـٍة منفــة   ***  في علّ ــــلـ)عبث  طوافي( في البالد ، وع

 ي ــائ ــن ـعـرد ب ـــــرد  *** بكآبتي ، متفــــــمتف    ،     رد  بصبابتي  ــــمتف

 اءــه الهوج ـاح ـي بري ــشاٍك إلى البحر اضطراب خواطري  ***  فيجيبن 

 اء ــــة اإلمســدري ساعـــق  ***  كصــائ ـِب ضــاق الجوان ــر خفــوالبح 

 أّنـها  ***  صعدت إلى عينّي من أحشائي ـوك   درة ،ـــة كُ ـــي البرّي ــتغش

 / في البيت األول فيما بين القوسين أسلوب بالغي سّمـه باسمه ووّضـح الغرض منه ؟ 1

 . .....................................................  غرضـه : .............................................. األسلوب : 

 ثّم بّين غرضه ؟   –حدد موضعه  –/ كما اشتمل البيت الثاني على أسلوب بالغي 2

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

 / في البيت الثالث اسم مشتق استخرجه مبّيـناً نوعه ، ثّم زنه صرفياً ، مع ذكر ما حدث فيه : 3

 نوعه : .................................... وزنه : ................................  المشتق : ............................ 

 ما حدث : ................................................................................................................... 

 / اجر االستعارة في كلمة البحر ؟ 4

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

 / سّم لوني البيان في البيت الرابع : 5

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

 / في البيت الخامس حسن تعليل وّضـحه ؟ 6

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

 وقعها ، معلالً . / من البيت األخير استخرج جملة لها محل من االعراب ، مبّيـناً م7

 الجملة : ....................................................... موقعها : .................................................. 

 .............. التعليل : ........................................................................................................ 

 )ج( اعرب ما فوق الخط فيما يلي : 

 ؟   المظلومَ  أنتَ / أناصر 1

 ......................................................................................................................... أنت : 
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 . المظلوم : ................................................................................................................... 

 .  ا خفيفة  هَ أوزانُ التجاني قصائد  نظم / 2

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

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

  . أحمدُ  الخيرَ  فـعّـالُ   هُ صفاتُ  المحمودةُ / نعم 3

 ................................................................................................................... المحمودة : 

 .. صفاتـــه : .................................................................................................................. 

 .................................................................................................................... فعّـال : ...

 .. الخير : ..................................................................................................................... 

 .................................................................................................................... أحمد : ....

 وأرض بها هند  ***  وهند أتى من بعدها النأي والبعد   هند حبذا)د( أال   

 / ما سر تكرار كلمة هند في هذا البيت ؟ 1

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

 / اعرب ما تحته خط : حبذا : .......................................................................................... 2

 ...................................................................................... هند : ...................................

 ( قال الشاعر في زيارة المحبوبة : )هـ

 بعض الواجب ولقد أتيت إلى جنابك قاضياً  ***  باللثم للعتبات 

 ب ــــاج ـي بح ـد زورة أحبابها  ***  فرددت يا عين ـوأتيت أقص

 استخرج : مما سبق  

 ..........................................  القرينة : ................................................ / التورية : .......... 1

 المعنى غير المراد : .......................................... المعنى المراد : ......................................... 

 / مما تحته خط بّين نوع االضافة : ..................................... ومعناها : .................................  2

 ........................................ أذكر ما حذف لالضافة وغرضها : ...................................... ، ثّم 

 / ال يدرُك المجدَ إالّ سّيـد  فطن  .     من الجملة السابقة بّيـن . 3

   ................................المسند : ............................ المسند إليه : ...............................  القيد :  
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 : الســؤال السابع

 قالوا عن القلم :  (أ)

 عُ ــويفهم عّمـن قال ما ليس يسم ه  ***ــــفي نهاٍر لسانُـظالماً يمّج     -1

 ه ــــقلمة ـــــى من رحمــــــه  *** وبكتــــفـي ــت صح ـــّن ـب جُ ــات ـك  -2

 2وطرسي ِمَجّنـي   قلمي صارميه مّنـى  ***  ــــمن لهذا األنام يحمي    -3

 داــّز المهن ــي االّ أهــرن ـقلم  في أنُملي إن هززته  ***  فما ضولي    -4

 بأقّل دفاعاً عن الوطن من رّب السيف ربُّ القلم ليس    -5

 َزيَّنـــت أقالمـــهم باطلـــهم  *** وتغاضـــوا عـن حقوق اآلخرين    -6

 بّين اللّون البياني ونوعه فيما تحته خّط :   /1    

1............................... /........................................... .............................. 

2 /............................................................. ........................................... 

3 ............................................................ / ............................................ 

4........................................ / .................... ............................................ 

5........................................................... / ............................................. 

 ............................ وّضـح المجاز المرسل في البيت األخير وبّيـن عالقته : ............................ / 2

 .................................................. لشكل : ......................مع الّضـبط با  ) السيف (انسب إلى / 3

 انسب للكلمات التالية مع ذكر القاعدة التي اتبعتها : ( ب)

 القاعدة المنسوب  المنسوب إليه 

   الحياة

   الحيا

   الحيّ 

   الحّيـة

 

 )ج( ميّـز نوع المشتق الذي تحته خط ، ثّم زنه صرفياً : 

 / أنا مجتاز الصعـــاب مهـما كـثـرت . نوع المشتق : ............................... وزنه : ..................... 1

 . وزنه : ..................... / سلكت طريقاً مجتازاً في الصحراء . نوع المشتق : ..............................2

 
 الطرس : ما يكتب عليه ، والمجّن : الدّرقة . 2



11 
   -    0122055694  -  0911082322  مطبوعات األستاذ / مجدي تاج السر سيد أحمد

0926904470           11   
 

 ( علل لما يأتي بما يناسب :)د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ) اإلنشاء ( الســؤال الثامن

 اكتب في واحٍد فقط من الموضوعات اآلتية : 

نأخذ منها   ذاغزتنا أفكر ترتبط بالّسـلوك االجتماعي والمظهر العام بعضها حسن وبعضها سيئ ، فما -1

 وماذا ندع ؟ 

الليل سكون وهدوء ، وراحة للعشاق وراحة للمفكرين المبدعين ، ومحراب للمتبتلين المصلين   -2
 . وروضة للسائلين ربّهم والمفكرين في عظيم صنعه وخلقه 

 صف زيارة لمرفق سياحّي قمت بها .  -3

 اإلخالص واإلتقان في العمل ضرورة وطنّيـة .  -4

 ضحيات وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصّيـة . لن تتقدم بالدنا إال بالت  -5

 ( ..............الموضوع رقم )

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

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

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

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

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

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

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

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

 التـعــليــل  الجمــــــــلـة 

 / تبقى النتهاء االمتحانات اربعة أيام . 1

 يمتنع دخول " ال " على المضاف . 

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

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

 / أ ممنوح الفائُز جائزة ً ؟2

 جائزة : تعرب مفعوال ً به منصوب . 

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

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

 .  دنقالِويّ / 3

 (  دنقالنسب غير صحيح لـ ) 

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

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

 (.  ذَِلَك َخْير  َوِلَباُس التَّْقَوى  / قال هللا تعالى : ) 4

 الجملة التي تحتها خط تعرب في محل رفع خبر .

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

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

 الفعل اختلف ال يمكن أن تصاغ منه صيغـــــة  /5

 المبالغة . 

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

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


