جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقUNI 2307 :
اسى انًسبق :انهغة انعربية
تبريخ االيتحبٌ2019/4/11 :و
عدد األسئهة )4( :أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة

اسى انًحبضر :انًحبضررٌ جًيعبًا
اسى انطبنب:
رقى انطبنب:
انكهيـة :بكبنوريوس
يتطهب جبيعي

االيتحبٌ انٍصفي
انفصم اندراسي انثبَي
2019-2018و

ورقة اإلجابة المعتمدة في التصحيح
السؤال األول :ضع/ي عالمة (√) أمام الجممة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام الجممة الخطأ
رقم السؤال

2

1

3

5

4

6

7

( 5درجات)
9

8

10

اإلجابة

( 5درجات)

السؤال الثاني :اختر/اختاري اإلجابة الصحيحة من البدائل التالية

رقم السؤال

2

1

3

5

4

6

7

9

8

10

اإلجابة
السؤال الثالث :يتكون من ثالثة فروع

أوو :ضع/ي المصطمح المناسب في الفراغ
اًل
1
رقم السؤال

(سبع درجات ونصف)
3

2

(درجتان ونصف)
5

4

اإلجابة
(درجتان ونصف)

ثانيا :صل/ي حروف الكممة معااًل مراعيااًل/ة كتابة اليمزة بشكميا الصحيح
اًل
2
1
رقم السؤال

3

5

4

اإلجابة
ثالثاًلا :ضع/ي عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ
رقم السؤال

(درجتان)
1

3

2

4

اإلجابة
السؤال الرابع :يتكون من فرعين

أوو :ضع/ي خطاًلا تحت الكممة الخطأ ،ثم صوبيا/بييا وفقاًلا لمقواعد المدروسة
اًل
2
1
رقم السؤال

( 12درجة ونصف)

( 10درجات)

3

4

5

اإلجابة
رقم السؤال

6

8

7

9

10

اإلجابة
(درجتان ونصف)

ثانيا :لألصوات المغوية وظائف عدة ،منيا :تحديد المعنى ،وضح ذلك مع التمثيل ( .أجب في حدود الفراغ المتروك)
اًل
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
1
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رقى انًسبقUNI 2307 :
اسى انًسبق :انهغة انعربية
تبريخ االيتحبٌ2019/4/11 :و
عدد األسئهة )4( :أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة

االيتحبٌ انٍصفي
انفصم اندراسي انثبَي
2019-2018و

اسى انًحبضر :انًحبضررٌ جًيعبًا
اسى انطبنب:
رقى انطبنب:
انكهيـة :بكبنوريوس
يتطهب جبيعي

السؤال األول :ضع/ي عالمة (√) أمام الجممة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام الجممة الخطأ ،ثم انقميا /ييا إلى ورقة اإلجابة

( -1

) تحذف همزتا (ابن) ،و(ابنة) إذا كانتا جو ًابا لسؤال.
) تمفظ تاء التأنيث هاء في نهاية االسم المفرد المؤنث الثالثي الساكن الوسط.

( -3

) تزاد الواو آخر الكممة في حاالت ،منها :الممحق بجمع المذكر السالم بمعنى أصحاب.

( -4

) يساعد صوت المد في توضيح المعنى ،أو ترسيخه ،أو تثبيته في أذهان السامعين.

( -2

( -5
( -6

( 5درجات)

) لم ُي ِج ْز مجمع المغة العربية كتابة كممة (موسيقى) بألف قائمة.
) تحذف نون (أن) الناصبة لمفعل المضارع إذا وقعت بعدها (ال) العاممة عمل ليس.

( -7

) درجة االرتباط بين التركيب المغوي ومقام الحال عشوائية.

( -8

) ترسم األلف مقصورة في أول الفعل الماضي فوق الثالثي إذا لم تسبق بياء.

( -9

) يمكن االكتفاء بالمباني الصرفية عند تحميل النصوص المغوية؛ النعدام عالقتها بفروع المغة األخرى.

(-10

) يختمف رسم بعض الحروف حسب موقعها من الكممة.

( 5درجات)

السؤال الثاني :اختر/اختاري اإلجابة الصحيحة من البدائل التالية ،ثم انقميا/ييا إلى ورقة اإلجابة

 .1شكل تكرار الصوت المغوي في قولو تعالى{ :ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اهلل اثاقمتم إلى األرض} ،ىو:
ب .حرف وجممة

أ .حرف وكممة

ج .حرف وجممة

 .2تحذف ىمزة (ال) كاممة من الكممة التي:
أ .أولها الم ،ودخل عميها التنوين

ب .أولها الم ،ودخمت عميها الم

ج .أوسطها الم ،ودخمت عميها الم

 .3واحدة من القوائم التالية ترسم فييا ىمزة القطع:

ِ
أستعمل ،إنجاد)
استعمل،
ج( .
ب( .أحمد ،أسر ،أترى)
أمرا ،أكتب ،ابن)
أً ( .
َ
منتييا بيمزة مرسومة عمى:
 .4يرسم تنوين الفتح فوق ألف أخيرة زائدة إذا كان اوسم المنصوب
اًل
أ .ألف

ب .السطر وغير مسبوقة بألف

 .5تزاد الواو آخر كممة (عمرو) ،بشروط ،منيا أن تكون:
أ .مصغرة

ب .منسوبة

ج .منصوبة

ب .واو ساكنة

وزما:
 -7ترسم األلف في األسماء المبنية بناء اًل

ج .واو لمجمع

ب .مقصورة مطمقًا
أ .ممدودة مطمقًا
 .8تتحول األلف المقصورة في نياية الفعل الماضي إلى ياء ،إذا ُحولت األلف إلى:
ج .مصدر
ب .فعل أمر
أ .اسم منصوب

ج .ممدودة إذا سبقت بياء

 .9يعد حذف ألف حرف التنبيو (ىا) إذا وقع بعده ضمير مبدوء بيمزة ،حالة:
أ .وجوب

ب .منع

ج .جواز

 .10اختالف المعنى بين كممتين تشتمالن عمى األصوات نفسيا سببو:
أ .ترتيب الحركات

د .أولها ،وأوسطها الم.
د ( .أرسم ،الولدِ ،
أجمع).

ج .السطر ،والحرف الذي قبمها ال يوصل بها

 .6سبب كتابة تاء كممة (عنكبوت) مبسوطة؛ أنيا اسم ٍ
منتو بحرف التاء ،وقبمو:
أ .واو لمرفع

د .حرف فقط.

ج .ترتيب األصوات

ب .شكل الحروف

2

د( .ب+ج)

د .ليس مما سبق.
د .واو متحركة.
د .مقصورة إذا لم تسبق بياء.
د .فعل أمر.
د( .أ+ج).
جميعا.
د .ما سبق
ً
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اسى انًسبق :انهغة انعربية
تبريخ االيتحبٌ2019/4/11 :و
عدد األسئهة )4( :أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انٍصفي
انفصم اندراسي انثبَي
2019-2018و

اسى انًحبضر :انًحبضررٌ جًيعبًا
اسى انطبنب:
رقى انطبنب:
انكهيـة :بكبنوريوس
يتطهب جبيعي

(سبع درجات ونصف)

السؤال الثالث :يتكون من ثالثة فروع

(درجتان ونصف)

أوو :ضع المصطمح المناسب في الفراغ ،ثم انقمو/يو إلى ورقة اإلجابة
اًل
) أصغر وحدة بنائية في النص المغوي.
( -1
( -2

) موضع خروج الصوت المغوي.

( -4

) مستوى يهتم ببنية الكممة المفردة ،من حيث نوع أصواتها ،وعددها ،وترتيبها ،وشكمها ،وحروف األصل والزيادة...

( -5

) عمم يفرق بين داللة صوت لغوي وآخر ،ويحدد ماهية داللة الصوت في الكممة ،والجممة ،والنص.

( -3

) توضع لحصر كالم سقط من الكتابة خطأ ،أو لإلشارة إليه؛ ألهميته.

اعيا/ة كتابة اليمزة بشكميا الصحيح ،ثم انقميا/ييا إلى ورقة اإلجابة
معا مر اًل
اًل
ثانيا :صل/ي حروف الكممة اًل

(درجتان ونصف)

ِ ( -1م ْل ء) .............................................................................................................................
ع ا ُء ك) .........................................................................................................................
ُ ( -2د َ
ُ ( -3م َت َل ْء ِل ْء ) .....................................................................................................................

َ ( -4م ْل َج َء ا ن) .......................................................................................................................
ُ ( -5ء َن ِّب ُء ُك م) .....................................................................................................................
ثالثٌا :ضع/ي عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ ،ثم انقميا/ييا إلى ورقة اإلجابة

- 1ما أروع القراءة الناقدة ......

(درجتان ونصف)

- 2عامل الناس بثقة .....لكن كن حذ اًر.

- 3يا أيها المجاهد .....أخمص النية هلل.
اضحا في العموم التربوية.
- 4إن شيوع عمم األنثربولوجيا .....عمم اإلنسان .....بات و ً
- 5المغة  ....أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
( 12درجة رَصف)

انسؤال انرابع :يتكوٌ يٍ فرعيٍ
اعيا القواعد المدروسة ،ثم انقميا/ييا إلى ورقة اإلجابة
اًل
أوو :ضع/ي خطاًلا تحت الكممة الخطأ ،ثم صوبيا/بييا مر اًل

( 10درجات)

 -1قال أحمد :هو بن مالك..................................................................................................................
 -3غرقت السفينة في َعرض البحر..........................................................................................................
 -3بمقتضى ما تحكمنا.....................................................................................................................

 -4استفد من الوقت؛ تزدد رفعة وقُبوًال.......................................................................................................
 -5تفحصت غالف وصفحات الكتاب.......................................................................................................
ٌ -6عقدت دورة تدريبية يوم االثنين الماضي..................................................................................................

ُ -7زرت أماكن رئيسية في سفري............................................................................................................
 -8تَ َّ
حل بالصبر ،وال تجعمه ينفذ بعصبيتك...................................................................................................
3
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جبيــــعـة فــــهســـطيٍ
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اسى انًحبضر :انًحبضررٌ جًيعبًا
اسى انطبنب:
رقى انطبنب:
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يتطهب جبيعي

 -9أنصحك بسحب شكواك..................................................................................................................
استقبمت عمرو.........................................................................................................................
-10
ُ
ممحوظتان:
(درجتان ونصف)

- 1الفرع الثاني من السؤال الرابع موجود في ورقة اإلجابة.
- 2لن يتم تصحيح أي سؤال لم ُينقل إلى ورقة اإلجابة.

انتيت األسئمة

4

