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: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلى:  أوًلا

بعض اللهجات تقول "يفحر" بدًل من "يحفر"، وهذا التغيير يندرج  -ٔ

 تحت:

 اإلمالة. –القلب المكانى  –اإلبدال  –اإلعالل 

بعض اللهجات تقول: و"نِعِمل" بكسر النون والميم، وهذا التغيير يندرج  -ٕ

 تحت:

 اإلمالة. –القلب المكانى  –اإلبدال  –اإلعالل 

بعض اللهجات العربية تقول فى قبيلة األزد "األْسد"؛ وهذا من باب  -ٖ

 استبدال:

 الشديد بالرخو -الرخو بالشديد -المجهور بالمهموس -المهموس بالمجهور

من أوائل المصادر الخاصة بالصرف العربى كتاب "التصريف"  -ٗ

 ومؤلفه هو:

 السيوطى. -ابن هشام -أبو حيان -المازنى

 ون أن المصدر "اتِّحاد" أصله:يرى الصرفي -٘

 ايوتحاد –ئتحاد ا –ايتحاد  –اوتحاد 

 



 الفعل الذى أصله "اظتلم" على وزن "افتعل" يجوز فيه: -ٙ

 جميع ما سبق -اطَّلم -اظَّلم -اظطلم

 ما زلُت أقتطع البيداء ُمدَِّرعاا: -7

 "مدَِّرعاا" على زنة:

 مفاعالا  -منفعالا  -ُمفَّعالا  -ُمْفتعالا 

 "مال إلى أرطاة حقف فالطجع": الطجع، حدث فيها: -8

 قلب مكانى -إعالل -إبدال قياسى -إبدال سماعى

"، وهى فى لغة تحذف بعض األصوات فى مثل "أبا الحكا" "مشا هللا -9

ْحر وعمان، ويطلق على هذه الظاهرة:  الّشِ

 اللخلخانية –الفحفحة  –الكشكشة  –العنعنة 

 ضهر" يجمع بين المبدل والمبدل منه صفة:إبدال كلمة "ظهر" إلى " -ٓٔ

 القلقلة –الهمس  -الترقيق -التفخيم

 الفعل "يلد" أصله "يَْوِلد"، وقد طرأ عليه: -ٔٔ

 إمالة -إعالل -قلب مكانى -إدغام

 الفعل يرتدّ فى حالة الجزم يدخل عليه اإلدغام: -ٕٔ

ا  مطلقاا -كراهةا  -وجوباا -جوازا

 واحدة مما يلى ًل يجوز اإلدغام: فى -ٖٔ

 أنقذ زميلك -اكسب عمرة -أطعم مسكيناا -أسكت ثابتاا

 بين كلمتى "اذكر ربك" يحدث: -ٗٔ

 ًل يحدث شىء -إبدال -إدغام مثلين -إدغام متقاربين

 



يقول عامة الناس "جوزها راجل غنى"، وفى كلمة "جوزها" ظاهرة  -٘ٔ

 صرفية يطلق عليها:

 اإلدغام -القلب المكانى -اإلعالل -اإلبدال

 

 ثانياا: ضع عالمة صح أو خطأ:

ِ  َسبِيلِ  فِي انِفُروا لَُكمُ  قِيلَ  إِذَا لَُكمْ  َما آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا" -ٔ  إِلَى اثَّاقَْلتُمْ  اَللَّ

 اإلبدال فى كلمة )اثاقلتم( سماعى. ".اأْلَْرِض 

 حيث إن القياس يكون له قاعدة.القياس يختلف عن السماع؛  -ٕ

 ى المخرج.بعيدإبدال إسماعيل إلى "إسماعين" جاء بين حرفين  -ٖ

ى" الواردة بسورة "يونس" أصلها: يهتدى، وكلمة  -ٗ كلمة "يَِهدِّ

مون" أصلها "يتخاصمون".  "يَِخّصِ

يجب التفرقة بين مستويات اللغة العربية المختلفة كالنحوى والصرفى  -٘

 ن هذه المستويات بعضها منفصل تمام اًلنفصال عن بعض.والدًللى؛ أل

أهل الحجاز يقولون فى "فاضت النفس": "فاظت"، وهو من اإلبدال  -ٙ

 السماعى.

يتوافق يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الميل إلى األصوات المجهورة  -7

 مع الطبيعة البدوية النجدية، بخالف أهل الحجاز الذين يميلون إلى الهمس.

إذا أردنا أن نجىء باألمر من الفعل "َردَّ"، فإنه بإمكاننا أن نقول: ُردَّ،  -8

 ْد.أو نقول: اْردُ 

9- ."  يجوز أن نقول فى ماضى الفعل "يحيا": َحيَِى، وًل يجوز "َحىَّ

بُُّكَما فََمن قَالَ " -ٓٔ هذه اآلية هو اإلدغام؛ ألنه  ". حكم النون فىُموَسى   يَا رَّ

 قد جاء بعدها راء.

 



 الفعل "ازدجر" على زنة "افتعل". -ٔٔ

 الفعل "انتقل" على زنة "انفعل". -ٕٔ

 الفعل "استبدَّ" على زنة "استفعل". -ٖٔ

 الفعل "استلقى" على زنة "استفلى". -ٗٔ

 الفعل "َرأَى" على زنة "فَعََل". -٘ٔ

 

 وهللا الموفِّق والمستعان.


