
 

M.A. Arabic :  2019-20 

Paper: Grammar -2  (2-القواعد)                      Assignment: I 

  تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب أن

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)        األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها كلها ولكل سؤال رقمان.يشتمل الجزء  -1

 (2x5=10)يحتوي الجزء الثاني على أربعة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقام. -2

 (1x10=10)       يتكون الجزء الثالث على ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام.      -3
 

 (5x2=10)  الجزء األول 

 موضوعيةأسئلة -1

 :وظيفة المفعول لهما هي  -1

(a) معنى الفعل تأكيد  (b) نوعية الفعل بيان (c) حال الفاعل حكاية (d) علة الفعل بيان 

 :ال بد للعجمة للمنع أن تكون حروفه أكثر من -2

(a)أربعة  (b) خمسة  (c) اثنين   (d) ثالثة مع سكون الوسط 

3-  
 
 :ما معنى التمييز لغة

(a) فصل ش يء عن غيره   (b) تنسيخ ش يء  

(c) تبعيد ش يء من آخر   (d) إزالة ش يء من موضعه 

 فكرُتها" مثال لـ:  -4
ُ
 "أعجبتني القصيدة

(aالبدل المطابق )  (bبدل البعض )  (cبدل االشتمال )  (d البدُل المبايُن ) 

 :اآلتية األسماء إلى انسب -5

(a)الله رام  (b )أردشير  (c )المدائن  (d )  ِعَنب  

***** 



 (2x5=10) الجزء الثاني

 القصيرة لة اإلجوبةسئأ -1

 .ما الفرق بين الحال والتمييز؟ -1

 ؟على المستثنى الموجب وغير الموجب ءضوالسلط  -2

  ؟ما هي األسماء الخمسة -3

  ما هو الفرق بين جمع التكسير ومنتهى الجموع؟ -4

***** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 الطويلة اإلجوبةأسئلة -3

1-  
 
 .ماذا تعرف عن المعفول له؟ اكتب مفصال

 سباب  التي تمنع االسم من الصرف مع وجود العلمية.اذكر األ  -2

 .انقسام الحال بحسب االشتقاق والجمودعلى  ضوءالسلط  -3

***** 

 

 

  



 

MA Arabic - 202 1 

Paper – Grammar-2 ( القواعد)                      Assignment II 

  تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب أن

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)        كلها ولكل سؤال رقمان.يشتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها  -1

 (2x5=10)حتوي الجزء الثاني على أربعة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقام.ي -2

 (1x10=10)   يتكون الجزء الثالث على ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام.        -3
 

 (5x2=10)  الجزء األول 

 .موضوعية أسئلة -1

 في النسبة المئوية؟ 4/3يف نكتب ك -1

(a )50% (b) 75%  (c) 60%  (d) 65% 

 :القوسان )( توضعان   -2 

(a)  حاطة بكلمة أو تركيب جملةلل   (b) بين جملتين؛ الثاني منهماسبب لألولى  

(c) بين جملة وجملة لتفصيل بينهما  (d) توضع في نهاية الكالم المثير للدهشة 

 .................. ليس من أوزان القلة: -3 

(a)  
 
ِعلة

ْ
ف
َ
َعل   (b)  أ

ُ
  (c)  ف

 
ة
َ
َعال   (d)  ِفْعل

ْ
ف
َ
 أ

، يشبه النعت في إيضاح متبوعه" تعرف لـ  -4  :"هو تابع جامد 

(a) النعت (b)التوكيد (c) عطف النسق  (d) عطف البيان 

 "الواو والفاء" تعد من الحروف ........   -5

  (a) العاطلة (b) العاملة (c)  الجازمة   (d) الناصبة 



******* 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 األجوبة القصيرةأسئلة  -2

 .؟اسم أول كتاب في الترقيم وعالمته في اللغة العربية ومن كان مؤلفه ما -1

 ؟تى يحذف فعل الشرط وجوابهم -2

 لكل واحد منها -3
 
 .تناول كل قسم من المعربات بالحركات والحروف وقدم مثاال

 .والمعانيالحروف المباني عرف  -4

****** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 الطويلة جوبةاأل أسئلة -3

 له، اكتب جميع األوزان مع األمثلة في الجدول.ما -1
 
 ذا تعرف عن االسم المقصور، وكم وزنا

 .كيف تنسب إلى المثنى والجمع؟ وما هو الخالف بين الكوفيين والبصريين اذكر مفصال مع األمثلة -2

 عرف الترقيم، وبين أهميته في اللغات، وشيئا من تأريخ تطوره. -3

****** 

 


