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 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 
  اجلامعة املستنصرية

 كلية الرتبية األساسية
  العلومقسم 

 

 

 

 

 النحو 

 ملحوظة اإلجابة عن سؤالين

 

 (درجات 6)         عن المفعول المطلق حاالت، اذكر مما تحفظ منها مع األمثلة؟أ( ينوب   /1س

 (درجات6المناسبة؟                        )ر كان على أنواع وضحها مع األمثلة ب( يأتي خب 

 

 درجة( 12)                               / استخرج المنصوبات من األمثلة االتية ثم بين نوعها2س

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق     ُّ   ٹ   ٹ .1

   َّ    مم ام

  َّ رن مم ام يل ىل مل يك    ُّ   ٹ    ٹ  .2

  َّ     ِّ ُّ َّ ٍّ     ُّ  ٹ   ٹ .3

 قال الشاعر: .4

هــا واندثــ  ـن لــم يعانْقـه شـْوُق الحيـاةومـ ِّ ـــَر فــي جو   رْ ــتبخَّ

 قال الشاعر:  .5

 ورُ ـــاً َعلَيَّ تَجُ ـْت ُحْكمــإذا َولِّيَ   عفا اللهُ عن ليلى الغداة َ، فإنها

 قال الشاعر: .6

 يعش أبَــدَ الدهــر بيــن الحــفرْ    الــود الجبـب صعـومن يتهي

 قال الشاعر: .7

   َمخافَةَ َفْقٍر فالذي َفعََل الفَْقرُ    نفِّقِّ الس اعاتِّ في جمعِّ مالِّهِّ وَمْن يُ 
 

 درجة( 12)                                                         / مثل بجمل مناسبة لما يأتي:3س

 فعل يتعدى لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ أو خبر. (1)

 حرف يفيد الترجي. (2)

 مفعول فيه ظرف مكان. (3)

 ان ضمير متصل.اسم  (4)

 مفعول معه. (5)

 مفعول به ضمير منفصل. (6)

 املرحلة والدراسة: الثالثة/ صباحي
 احياء  –فيزياء  –الفرع: كيمياء 

 اسم املادة: اللغة العربية العامة
 

 الفصل الدراسي السادس / اسئلة االمتحان النهائي 
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  : اإلجابة عن سؤاليناالدب

 

ما هي األغراض الشعرية التي عرفها الشعر في العصر العباسي؟ عددها متحدثا عنها  /1س

 ( درجة 12)                 بالتفصيل؟                                                                          

 

 ( درجة 12)                ؟أوجز حياة ابي تمام، ثم علق تعليقا نقديا لقصيدة  )فتح عمورية (/ 2س

 

كتب المتنبي في عتاب سيف الدولة الحمداني، اكتب ما ال يقل عن سبعة ابيات من قصيدته / 3س

 ( درجة 12)                                                                                   ؟مضبوطة بالشكل

 

 

 ( درجة 12)                                                                                             االمالء

 

 :  على الشكل الذي تراهبين سبب كتابة الهمزة 

ً  – أخذ – رؤى – تفاؤل – سأل – بئر  إسراعا

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدرس المادة

 م.د. سهاد ساعد صاحبأ.

 
 


