
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الــــّســـؤال األّول : 

 اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : -أ
ن سمّو نفوسنا وقٌع طيٌّب فيه ــ، ولنصائحه وتوجيهاتالّربيع   كانت شخصّيته كالّشمس في أيّام"   ، لم نكن نملك سوى االمتثال لتوجيهاته م 

هم فكأّن هللاُ حباه أخالقه،  ن أول يوٍم تفتّحت عيناه على هذا الكون  مفاتيَح التّأثير  في اآلخرين وكْسب  وّد   إّن أبرز ما جعله األحّب إلى  . م 
ٌل لحاجات  : أصناٌف  إّن المسؤولين تلك االبتسامة التي اتّخذت ثغره سكناً .ي ـنفس  موّظفيه، وهناك فمنهم متسلّ ٌط، ومنهم ُمحبٌّ لذاته ُمهم 

ق بين القيادة والتّسلُّط " . (مسؤول)أجمَل أْن يُمّن عليك القدر ؛ فتتعامُل مع ما ـالمسؤول القائد . ف  يفّر 
      استخرج ِمن النّّص : -1

ً  جّر يفيد التّبعيضّ حرف تركيباً يتضّمن إضافة معنويّة، حرف جّر يفيد الّسببيّة،    ، حرف جّر يفيد الّظرفيّة المجازيّة . ، ظرفاً معربا
      أعرب ما تحته خّط إعراباً تاّماً .  -2
                     اضبط  آخر الكلمة التي بين القوسين . -3
   علّل : كسر همزة إّن في جملة )إّن المسؤولين أصناف( . -4
 مخوط تحته في ما يأتي : حّدد المعنى الذي أفاده حرف الجّر ال -5

ن  -أ   أيام الّربيع .في  الّشمسكــ كانت شخصيّته -ب   أول يوم تفتّحت عيناه م 
  وردت )ما( في النّص مرتين استخرجها وبيّن نوعها ؟ -6
 بيّن حكم )ياء الًمتكلّم( في كلمة )نفسي( الواردة في النّّص ؟ -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــؤال الــثّــانــي : الــسّ 

       ما يأتي : علِّل -أ
 )لعمري إّن التثبَُّت خيٌر ِمن الّظّن( . : في جملة)إّن( كسر همزة  -1
 ( .لوالدي  ورّب  اغفر لي ) : في قوله تعالى)ياء المتكلِّم( بالفتح تحريك وجوب  -2
 ( .بكم دينار تصّدقت: )في جملة )كم( بالكسر جّر تمييز  وجوب -3
 في جملة : )كال الكتابين مفيدان( . )كالهما(خبر  جواز تثنية -4
 . طريقةً إْن لبثتم إاّل يوماً( أمثلهمفي قوله تعالى : )إذ يقول اإلضافة معنويّة دت ـعُ  -5
 في قوله تعالى : )هللا نور الّسماوات واألرض( . اإلضافة معنويّةُعدت  -6
 )عصاَي( .فتح ياء الُمتكلّ م في تركيب  وجوب -7
 ( .القلبالّرحيم  ُكن: )في جملة بـ )أل( اقتران الُمضاف  -8
 ( .تاهلل عندي أّن َمْن صدَق أفلحَ : )في جملة كسر همزة إّن عدم  -9

  . )تاريخ العرب حافٌل بإنجازاٍت إنّها عظيمةٌ( : في جملةهمزة )إّن( كسر  -10
 

 أعرب ما تحته خّط في ما يأتي إعراباً تاّماً :  -ب
 واهٍب نفسه للعمل التّطوعّي .كــم  -1
 قرأَت هذا العام ؟ رواية  كم -2
 إلى هللا .ي أبثُّ شكوا  -3
 قصةً ممتعةً . كـذااشتريُت   -4
 بك يا أحمُد شارد الذّهن  . مـا -5
ن: )قال تعالى  -6 نقبُل  هلل  األمُر م   ( .بعدُ  وم 
 فّكر ُمعدُّ البرنامج  في موضوع الحلقة  ؟كم دقيقة  -7

 أمياٍل سار الّصحابةُ في سبيل هللا .كم  -8
 معادية . طائرةً كذا هاجمتنا  -9

 أنهاكم عنه( . مــاقال تعالى : )وما أريد أْن أخالفكم إلى   -10
 ( .آتت أُكلهاكلتا الجنتين قال تعالى : )  -11

 
 ٍة مكثَت اليوَم في المكتبِة ؟(صّوب الخطأ في جملة : )كم ساعجـ. 
 
 
 
 
 
 
 

 : امــتــحــان نــحو وصرف أّول



 

 

 عالمة( 20الــّســؤال الــثّــالــث : )
 األسئلة التي تليه :اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن  -أ

ّما يُنسب لعلّي بن أبي طالٍب رضي هللا عنه في رسالة إلى الحارث الهمذانّي : تمّسك بحبل  القرآن واستنصحه وأحّل حالله وحّرم "       م 
ن الدنيا ما بقى منها فإّن بعضها يشبه بعضاً، وآخرها ال حق   حرامه ،         اسم هللا  بأّولها ، وكلّها حائٌل مفارٌق ، وعّظم  واعتبر بما مضى م 
 . "أْن تذكره إاّل على حّق       

 استخرج ِمن النّّص : طباقاً ، مقابلة ، خبراً طلبيّاً . -1
 في جملة : )تمّسك بحبل هللا( .اإلنشاء الّطلبّي ما الّطريقة التي جاء عليها  -2
 )رضي هللا عنه( . : في جملة المسند والُمسند إليهحّدد  -3
 
 . )علوم البالغة ثالثة: علم البيان، وعلم المعاني( : فساد التّقسيم في جملة : علّل -1   ب(

 ( .وأحسنوا إّن هللا يُحبُّ الُمحسنين: )في قوله تعالى رّد العجز على الّصدر موضع  بيّن -2       
 المقابلة .عّرف مفهوم  -3       
ما يأتي : الُمحس ن البديعّي نوع ما  -4         في ما تحته خّط في ُكّلٍ م 

َم هللا عبداً تكل م -أ  . فسلم أو سكتفغنم  رح 
 .الغََرر  إاّل بركوبالغَُرر  ال تنال -ب
 العصِر .ال أُحبُّ العنَب بعد  جـ.

 
 : يأتي ُكّلٍ مّما الذي خرج إليه المعنى حّدد ( ـج

 (األقصىلة )يا للمسلمين للمسجد في جمالنّداء  -1
 ( .ألم نُهلك األّولينَ : ) في قوله تعالىاالستفهام  -2

 
 في قول الّشاعر :  معنى التّمنّيإلى  األمرخروج  : د( علّل
 إّن دهَرك  هازلُ ِجدي و يا نفُس   إّن الحياةَ ذميمةٌ ُزْر فيا موت         

 
 والّطريقة التي جاء عليها في ما يأتي :  المقصور والمقصور عليه ،حّدد هـ( 

ٌد إاّل رسوٌل( . -1  قال تعالى : )وما ُمحم 
 الكريُم الّسخيُّ لكن التّقيُّ . سلي -2
 إنّما األعماُل بالنّيّات  . -3
  ليس شوقي كاتباً بل شاعر . -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 ؤال األّول : الـــّســــ

 النّص اآلتي ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :اقرأ 

ن دول"  ن الغذاء بأقّل  األسعار لمواطنيها بعدَ العالم  تحرُص كثير م  ن االكتفاء الذّاتّي الذي يؤّم  َل إلى مرحلٍة م   أْن تكون النّامّي على أن تَص 

ن قبل كذا  ن الّدول  األخرى، إذمعاناة لتأمين كذا وعانت م   تطلّعاتها للنّهوض والتّقّدم في ، وال تنظُر إلىعاملتها بقسوة وإجحاف هذا الغذاء م 

 " .، واالزدهار لطالبيه نْصرنا  كّل المجاالت ؛ فتعمَد إلى إفشال مساعيها ، فعلينا التّنبُّه كي نرقى ؛ فإّن في ذلك

ً : استخرج ِمن النّصّ  -1  ، حرف جّر يفيد االستعالء .اً، ظرفاً للزمان الماضيجملة مضاف إليه، ظرفاً معرب، فة لفظيّة، إضاتمييزاً منصوبا
 :  اذكر المعنى الذي أفاده حرف الجّر في ما تحته خّط حسب وروده في النّص -2

ن  -أ  ذلك نصرنافي  جـ. إنّ   مرحلة إلى  -ب  دول العالم م 
 علّ ل كسر همزة )إّن( في عبارة )فإّن في ذلك نصرنا( . -3
ً أعرب ما تحته خّط في النّّص  -4  . إعراباً تاّما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علّل ما يأتي :  -الّسؤال الثّاني 

 . مجتهدٌ  في جملة : كال الطالبين)كال( جواز تثنية خبر  -1
 االستفهاميّة في عبارة )في كّم ساعٍة أنهيَت عملك( ؟ )كم(وجوب جّر تمييز  -2
 اقتران المضاف بأل في عبارة )تعّرفنا على الّرُجلين  المرتكبي الجريمة( . -3
 في قوله تعالى : )والعصر  إّن اإلنسان لفي ُخسٍر( . همزة إنّ كسر  -4
 كالنجوم( . أصحابي ) : في عبارةفتح ياء المتكلِّم جواز  -5
 )كم صديقاً حسْبتَه أميناً ؟( : في محل رفع مبتدأ في عبارة )كم االستفهاميّة( إعراب -6
 . (عصايَ  في قوله تعالى : )هي فتح ياء المتكلّموجوب   -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مل اآلتية : صّوب الخطأ في الج -الّسؤال الثّالث 
 كال رجلين مخلٌص في العمل  . -1
 اشتركنا في مسابقٍة باعتقادي إنّها ممتعةٌ . -2
 سأعاقُب كذا مذنٍب ليرتدَع اآلخروَن . -3
 ابَق في مكان ك حيُث أّن األمَن متوافٌر . -4
 أيُّ إنساٍن تنتقْد ينتقْدك . -5
فةً جيّدةً . -6  ال أعرف كال الفتاتين  معر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اده حرف الجّر المخطوط تحته في ما يأتي : اذكر المعنى الذي أف -الّسؤال الخامس 
ن  قال تعالى : )سبحان الذي أسرى بعبده ليالً  -1  المسجد  األقصى( .إلى  المسجد  الحرام  م 
ن  قال تعالى : )فاجتنبوا الّرجس -2  األوثان( .م 
 له ما في الّسماوات واألرض( .لـ قال تعالى : ) -3
( .في  مسمعٍ َمنْ بــ قال تعالى : )وما أنتَ  -4  القبور 
 مــا صبرتم( .بــ قال تعالى : )سالٌم عليكم -5
 أحٍد .إلى  الّطائر  وال تسلّ ْم أمرككــ ُكنْ  -6

ن مهرٍب لك منه( . ــمــاخدمك فما  غدرك الّزمان بعدما  في الجملة اآلتية : )إذا)ما( بيّن نوع  -الّسؤال الّسادس   م 

 

 

 

 

 امــتــحــان ثـــانــــي :



 

 

 

 األّول :الــّســؤال 

 ، ثُم أجب عّما يليه ِمن أسئلة :  اقرأ النّص اآلتي -أ

ك معاني التّميّز واإلبداع والرغبة الجامحة في العطاء، ويضيء بصدق تعامله كهف جسدك الُمظلم، ويُعين " ك على تحقيق      الّصديُق هو الذي يبثُّ في روح 
 ، وبذر معاني التّحّدي والثّبات؛قهرت إرادتك؛ فأعانك صديق ُمخلص على تذليل سبيلهاغايٍة  مهدٍف شُّق عليك تحقيقه، وكـكم آمالك وبلوغ غاياتك؛ ف

 "  ثمار الفرح باالنتصار واإلنجاز والنّجاح فتذّوقَت بدعمه ووقوفه جانبك

 فيد الّظرفيّة المجازيّة، جملة تتضّمن حرف كناية عن عدد، إضافة معنويّة، تركيباً يتضّمن حرف جر يفيد الّسببيّة، حرف جّر يُ  استخرج ِمن النّّص: -1

  جّر يُفيد االستعالء           

 أعرب ما تحته خّط في النّّص إعراباً تاّماً . -2

 

 حدد نوع )ما( في الجمل اآلتية :  -ب

 أكفره( .ما  قال تعالى : )قُت ل اإلنسانُ  -1

 سقيَت لنا( .ما  قال تعالى : )ليجزيك أجر -2

 زال أدبنا األردنّي بخيٍر . ما   -3

 فاستوحى الّضياءوأتى الكوكب  استلهَم ظلماء الدُّجى  ـما ربّ  -4

 

 جـ. ما المعنى الذي أفاده حرف الجّر المخطوط تحته في ما يأتي : 

 اهلل شهيداً(بـــ قال تعالى : )كفى -2    ـإخالصكم تحفظون العهد بـ -1      

نعلى  -4   ا ال يملكهتعفُّفه عمّ في  غنى المرء -3        البُعد أّن قُرب الّدار خيٌر م 

 

ن فئٍة قليلٍة غلبْت فئةً كثيرةً بإذن هللا: )في قوله تعالى رفع مبتدأ الخبريّة في محل )كم( أعراب  علِّل : -د  (كم م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي : ـــانـــثّ ـــؤال الـــــسّ ــــال

 علّل ما يأتي : -1

   ( .ال ينفع الذين كفروا إيمانهميوم الفتح  قُل: )في قوله تعالى اإلضافة معنويّة ُعدت  -أ

 . (دنا الموت فانزال صاحبي رحلي يا: )في اإلضافة لفظيّة عدت  -ب

ن الّضيقمنقذي   أصدقائي المخلصون: )في جملة  )ياء المتكلِّم(وجوب فتح جـ.    (م 

  (يس، والقرآن الحكيم، إنّك لمن المرسلين: ) وجوب كسر همزة إّن في قوله تعالى -د

( .الخفيُف  اقتران الُمضاف بـ)أل( في جملة )هذا الالعبُ هـ.   الحركة 

 صّوب الخطأ في ما تحته خّط : -2

ن معرض الكتابتقنون أعمالَهم محمودون       الم -ب قرأُت كلتا المجلّة والّرسالة  -أ  . جـ. ابتعُت كال كتابين م 

  

 بيّن الموقع اإلعرابّي للمخطوط تحته في ما يأتي :  -3

 .رّغبتها  والنّفُس راغبةٌ إذا -أ

ن بيتك بالحقّ : )قال تعالى  -ب  . وإّن فريقاً ِمن المؤمنين لكارهون( كما أخرجك ربُّك م 

 

 حّدد المضاف مبيّناً نوع اإلضافة والفائدة التي اكتسبها ِمن اإلضافة في ما يأتي :  -4

 .أتمنّى أاّل تكوَن مكسور الخاطر  -ب  خالٌد رجُل مروءةٍ ، وغايةُ فضٍل  -أ

 

 

 : امــتــحــان ثـــالـــث


