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 املقصود به ثعلب وأمسه أمحد بن حيىي .2

 املقصود به املازن أيب عثمان  .3

حمدده من العرب منهج من ال يعتمدون إال على قبائل  -122س
 : هذا

 الكوفيون  .1

 البصريني .2

 كالمها .3

هل يف طور الرتجيح والبسط ابلتأليف كانوا يبنون   -123س
 : قواعد جديدة

 نعم كان يبنون قواعد جديدة  .1

 ال يبنون يف هذا الطور أي قواعد جديدة .2
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 ال يعتمدون على القواعد يف هذا الطور .3

 

 : قول أو اللفظأيهما أعم ال -124س

 اللفظ أعم .1

 القول أعم .2

 كالمها واحد .3

 

 :)هو ما ليس له مفرد من لفظه( تعريف لـ -125س

 اسم اجلنس اجلمعي .1

 اسم اجلنس اإلفرادي .2

 اسم اجلمع .3

 

)هو ما يفرق بني اجلمع واملفرد ابلتاء يف املفرد غالبا (  -126س
 :تعريف لـ

 مجع التكسري  .1

 اجلمعيأسم اجلنس  .2

 مجع مؤنث سامل  .3

 

يقول ابن مالك رمحه هللا )ابجلر والتنوين والنداء وال  -127س
 : ** ومسند بـ ..... متيزا  حصل( هذه عالمات لـ
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 االسم .1

 الفعل .2

 احلرف .3

 

 : هو التنوين الذي يلحق األمساء املعربة املنصرفة هو  -128س

 تنوين التمكني .1

 تنوين التنكري  .2

 تنوين العوض  .3

 

 : خيتص جبمع املؤنث السامل فقط هو تنوين -129س

 التمكني .1

 املقابلة .2

 العوض .3

 

)نعم وبئس( كلمتان أختلف فيهما فمن قال أهنما  -130س
 :فعالن

 الكوفيون  .1

 البصريون .2

 مها حرفان .3
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 : اتء التأنيث الساكنة وايء املخاطبة من عالمات -131س

 األفعال .1

 اءاألمس .2

 احلروف .3

 

إذا كانت احلروف خمتصة ابلدخول على األفعال   -132س
 :فاألصل أن تعمل فيها حني الدخول عليها 

 اجلر .1

 اجلزم .2

 ً ال تعمل شيئا .3

 

)مل, السني, سوف( تدخل عليه وال تدخل على غريه   -133س
 : أبدا   ما هو 

 الفعل املاضي  .1

 الفعل املضارع .2

 فعل األمر .3

 

 :سم فعل املضارع ال يقبل دخولا -134س

 مل .1

 اتء الفاعل .2
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 نون التوكيد  .3

 

عالمته قبول دخول اتء الفاعل عليه أو اتء التأنيث  -135س
 :الساكنة هو

 الفعل املضارع .1

 الفعل املاضي  .2

 فعل األمر .3

 

تصل به ضمري الرفع املتحرك وهو  االفعل املاضي إذا  -136س
ب واتء الغائب وانء املتكلمني فما حيصل اتء املتكلم واتء املخاط

 هو:

 يرفع آخره .1

 يسكن آخره .2

 يضم آخره .3

 

 : من عالماته قبول نون التوكيد -137س

 فعل املضارع .1

 فعل املاضي  .2

 فعل األمر .3
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 : كيف نعرب فعل األمر  -138س

 ً يبىن على السكون دائما .1

 ً يبىن على الفتح دائما .2

 جيزم به مضارعيبىن على ما  .3

 

 : املبين من األمساء الضمائر فأيهما -139س

 الضمائر املتصلة  .1

 الضمائر املنفصلة .2

 الضمائر املتصلة واملنفصلة .3

 

 : أمساء الشرط واالستفهام كلها مبنية ماعدا -140س

 إذا .1

 من .2

 أي .3

 

مىت تكون الكلمة موضوعه على حرف واحد أو  -141س
 :حرفني

 وضعي الشبه ال .1

 الشبه املعنوي  .2

 أمساء االستفهام .3
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 : أمساء اإلشارة تعترب من أنواع الشبه -142س

 الوضعي .1

 املعنوي .2

 االستعمايل .3

 

 : : كلمتا )وي, أف( مها143س

 أسم فعل مضارع .1

 أسم فعل أمر .2

 أسم الصوت  .3

 

 : األمساء املوصولة اخلاصة واملشرتكة من أنواع الشبه -144س

 وضعيال .1

 املعنوي .2

 اإلفتقاري .3

 

 : مىت يبىن الفعل املضارع -145س

 إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد املباشرة  -أ

 إذا اتصلت به ألف االثنني .1

 إذا اتصلت به واو اجلماعة .2
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هو األصل يف البناء وقد دخل يف أنواع الكالم كلها يف  -146س
 : األمساء واألفعال واحلروف ماهو

 البناء على السكون .1

 البناء على الفتح  .2

 البناء على الكسر .3

 

من عالمات األعراب اثنان مشرتكان بني االسم والفعل  -147س
 ومها: )األصح أن يكون السؤال هنا عن أنواع اإلعراب(

 الفتح والضم .1

 الضم والكسر .2

 الكسر والسكون .3

 

 : بعالمات األعراب الفرعيةمن الكلمات اليت تعرب  -148س

 أمساء اإلشارة .1

 األفعال اخلمسة .2

 مجع التكسري  .3

 

يشرتط لألمساء الستة شروط كي يعرب ابلعالمات  -149س
 : الفرعية منها
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 أن تكون مفرد .1

 أن تكون مجع  .2

 أن تكون مثىن .3

 

 : تستعمل العرب لغة النقص يف إعراب -150س

 األمساء الستة .1

 اخلمسة األفعال .2

 الفعل املضارع معتل األخر .3

 

 : من شروط املثىن أن يكون االسم -151س

 ً معراب .1

 ً مبنيا .2

 من أمساء األفعال .3

 

 : إذا كان املركب تركيبا   إضافيا فهل نستطيع تثنيته -152س

 ً نعم نثنيه مجيعا .1

 الميكن تثنيته  .2

 نثين األول ونرتك اجلزء الثان على حاله .3

 

هل جيب يف التثنية أن يكون الشيئان متفقان يف اللفظ  -153س
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 : واملعىن

 جيب أن يتفقا يف اللفظ فقط .1

 جيب أن يتفقا يف املعىن فقط .2

 جيب أن يتفقا يف اللفظ واملعىن .3

 

 :)كلتا, كال( يعرابن إعراب املثىن--154س

 دون شرط .1

 بشرط أن يضافا إىل اسم ظاهر .2

 ىل ضمريبشرط أن يضافا إ .3

 

 ا:سامل  ا مىت ال جيوز مجع املذكر مجع   -155س

 إذا ختم بواو .1

 إذا ختم ابلتاء  .2

 إذا ختم ابأللف .3

 

 :هو اجلمع الذي ال مفرد له من لفظه -156س

 أمساء اجلموع .1

 مجع التكسري  .2

 مجع املؤنث السامل .3
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 : سم عرفات مجع مؤنث ساملاهل نعترب  -157س

 مؤنث ساملنعم هو مجع  .1

 هي ملحق جبمع املؤنث السامل  .2

 ال تعرب مثل مجع املؤنث السامل  .3

 

تقوم  ةجتمع فيه علتان من علل تسع أو واحداهو ما  158س
 : مقام علتني تعريف لـ

 مجع التكسري  .1

 املمنوع من الصرف .2

 الفعل املضارع معتل األخر .3

 

أن  يف املمنوع من الصرف من أسباب منع الصرف -159س
 :تكون الكلمة معدوله فما وزن العدل يف األعالم

 فُعال .1

 فـُع ل   .2

 ُمفعل .3

 

)هي كل مجع اثلثه ألف بعدها حرفان أو ثالثة أحرف  -160س
 : وسطها ساكن( تعريف لـ

 منتهى اجلموع .1
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 مجع التكسري  .2

 مجع مذكر سامل .3

 

يف املمنوع من الصرف من العلل اليت متنع الصرف  -161س
ن الفعل أما مع العلمية أو الوصفية فما هو الوزن الذي مع  وز 

 :الوصفية

 أفعل .1

 مفعال .2

 فعول .3

 

يف قولنا )الرجال يعفون والنساء يعفون( ما الفرق بني  -162س
 :يعفون األوىل والثانية

 الثانية معربه ألهنا مجع مذكر سامل .1

 الثانية مبنية التصاهلا بنون النسوة  .2

 بنيتان كالمها م .3

 

 : هل أمساء اإلشارة من املعارف -163س

 هي من املعارف  .1

 ال بل هي نكره  .2

 ليست معرفه وال نكره .3
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ألف االثنني و واو اجلماعة وايء املخاطبة هي ضمائر  -164س
 : لـ

 للمتكلم  .1

 للمخاطب فقط .2

 ً للمخاطب والغائب معا .3

 

والنصب واجلر من ما الضمري الذي يقع يف حمل الرفع  -165س
 : عالمات األعراب

 الكاف .1

 )ان( الفاعلني .2

 هاء الغائب  .3

 

 : ما مواقع األعراب للضمائر املنفصلة -166س

 كل مواقع األعراب من رفع وجر ونصب .1

 اجلر والرفع فقط .2

 الرفع والنصب فقط .3

 

حني يتقدم الضمري على عامله فهل جيب أن أييت  -167س
 : ً المنفصال   أم متص
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 أييت منفصل .1

 أييت متصل .2

 جيوز فيه االثنني  .3

 

يف األربعة أحرف اليت أتيت ايء املتكلم منصوبة هبا وهي  -168س
 :)إن, كأن, لكن, أن( ما وجه جميء نون الوقاية

 جيب جميئها .1

 يرجح اجمليء هبا .2

 يتساوى األمر سواء أثباهتا أو حذفها  .3

 

ا حرفني خالفا بقية حروف يف كل حروف اجلر ماعد -169س
 :اجلر ومها )من, عن( ما حكم نون الوقاية هنا

 االمتناع .1

 الوجوب  .2

 اجلواز .3

 

 )حممد( و )خدجية أو صاحلة( من أي أقسام العلم    -170س
 :الشخصي

 غري ذوي العلم .1

 من ذي العلم .2
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 العلم املنقول عن ذات .3

 

ع املرجتل من أقسام العلم الشخصي من حيث الوض -171س
 :فأيها من هذه األمثلة 

 إدد من الرجال وسعاد من اإلانث .1

 طلحة من الرجال وفاطمة من اإلانث .2

 صاحل من الرجال وصاحلة من اإلانث .3

 

من تقسيم العلم من حيث دالالته إىل أيها ينتمي أمساء  -172س
 : ) أبو بكر ( و ) أم كلثوم ( 

 لقب .1

 اسم .2

 كنية .3

 

 : دل على العلم اجلنسي ألفاظ على وزنمما ي -173س

 مفعال .1

 فعال .2

 أفعال .3

 

 : من هو واضع علم النحو على األرجح -174س
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 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .1

 أبو األسود الدؤيل .2

 اخلليل بن أمحد  .3

 

الطور األول من أطوار النحو يسمى طور النشأة   -175س
 :والنمو

 صح .1

 خطأ .2

 

 :مباذا ينصب مجع املؤنث السامل -176س

 الضمة .1

 الفتحة .2

 الكسرة .3

 

من أطوار ِنشاة النحو اشرتك فيه املدرستني البصرية  -177س
 والكوفية ؟ 

 الطور األول الوضع والتمكني  .1

 الطور الثان طور النشأة والنمو  .2

 الطور الثالث طور النضج والكمال  .3

 والبسط يف التصنيفالطور الرابع التوسع والرتجيح  .4
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 : عجام القرآناملراد إب -178س

 الرتمجة .1

 التفسري .2

 نقطه وضبطه .3

 مجيع ما ذكر .4

 

أسهم إسهاما جيدا  يف ضبط القرآن الكرمي ويف  -179س
 :إعجامه هو

 أبو األسود الدؤيل .1

 نصر بن عاصم .2

 حييي بن يعمر .3

 عنبسة بن معدان  .4

 

طور الوضع والتكوين بدأ   طبقة من النحويني يف -180س
 : اخلالف يدب فيما بينهم

 الطبقة األوىل .1

 الطبقةالثانية .2

 

 : الكلمة تكون أحياان من كلمتني -181س
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 صح .1

 خطأ .2

 

ما دل على أكثر من اثنني وسلم مفرده بزايدة واو  -182س
 :ونون أو ايء ونون

 مجع التكسري

 مجع املؤنث السامل 

 مجع املذكر السامل 

 مالكال

 

 :ما فرق بينه وبني مفرده ابلتاء -183س

 اسم جنس إفرادي .1

 اسم مجع .2

 اسم جنس مجعي .3

 مجع التكسري  .4

 

 : أقسام الكلمة -184س

 قسم .1

 قسمني .2

 ثالثة أقسام .3
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 أربعة أقسام  .4

 

ن قواعدهم قليلة ولكنها قواعد  و ن الكوفيو النحوي -185س
 : كثرية ولكنها قواعد صغريهضخمة وكبرية وقواعد البصريني  

 صح .1

 خطأ .2

 

 :استقر النحويون يف طور الرتجيح والبسط ابلتأليف يف -186س

 البصرة .1

 بغداد .2

 الكوفة .3

 دمشق .4

 

يف قوله تعاىل )اي ليت قومي يعلمون( ليت وقعت بعد   -187س
 :)اي( فهي إذا  إسم

 صح .1

 خطأ .2

 

 : الضمائر تشبه احلروف شبها   -188س

 معنواي   .1
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 وضعيا   .2

 إفتقاراي   .3

 إستعماليا   .4

 

 :اشتهرت الطبقة األوىل بكثرة التأليف -189س

 صح .1

 خطأ .2

 

اللفظ هو الصوت املشتمل على حروف حمققة أو  -190س
 : مقدرة

 صح .1

 خطأ .2

 

 :اسم فعل ماض -191س

 أكل .1

 هيهات  .2

 أولو .3

 

املؤنث السامل ألهنا ال مفرد كلمة )أوالت( تلحق جبمع  192-س
 :هلا من لفظها
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 صح .1

 خطأ .2

 

 : نون الوقاية يف )من( واجبة 193س

 صح .1

 خطأ .2

 

 : )مل يرِم( يعرب -194س

 مكسور .1

 جمزوم حبذف حرف العلة .2

 جمزوم حبذف الياء  .3

 

 :قم ..... الفاعل ضمري مسترت تقديره أنت -195س

 صح .1

 خطأ .2

 

 :ء بنون الوقاية يفيرتجح اجملي -196س

 الفعل املضارع .1

 الفعل املاضي  .2

 فعل األمر .3
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 لدن .4

 

 : العلم اجلنسي يشابه النكرة معىن  والعلم لفظا   -197س

 صح .1

 خطأ .2

 

 : من أشهر املؤلفني يف الطور األول -198س

 عيسى بن عمر الثقفي .1

 نصر بن عاصم .2

 أبو األسود الدؤيل .3

 مجيع ما ذكر .4

 

النحو الذي يف عهد أبو األسود الدؤيل هو املوجود  -199س
 : حاليا  

 صح .1

 خطأ .2

 

 : اسم فعل األمر -200س

 يدل على الطلب وال يقبل نون التوكيد .1

 يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد  .2
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 :عالمات البناء اربعة -201س

 صح .1

 خطأ .2

 

 : أكرمك حممد ..... الضمري يف الكاف -202س

 ضمري مسترت .1

 ضمري ابرز  .2

 ضمري غائب .3

 ضمري متكلم .4

 

 :نون التوكيد أتيت -203س

 اسم .1

 حرف .2

 فعل .3

 اجلميع .4

 

 : التاء يف كتبت اسم بداللة -204س

 الضم .1

 اإلسناد .2
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 املاضي  .3

 

 كلمة عطشان وهنم:   -205س

 الثانية مصروفة دون األوىل .1

 األوىل مصروفة دون الثانية .2

 الكلمتان غري مصروفتان .3

 الكلمتان مصروفتان .4

 

 : إذا اجتمع االسم واللقب قدم االسم وجواب   -206س

 صح .1

 خطأ .2

 

إذا اجتمع االسم والكنية وكل واحد منهما مفرد جيوز  -207س
 : إضافة األول إىل الثان

 صح .1

 خطأ .2

 

 العلم الشخصي هو الذي يعني تعيني مطلق: -208س

 صح .1

 خطأ .2
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اسم الفعل املضارع هو مايتضمن الفعل املضارع ويقبل  -209س
 :دخول )مل( عليه

 صح .1

 خطأ .2

 

 : العلم اجلنسي هو اسم يعني مسماه تعينا  مطلقا   -210س

 صح .1

 خطأ .2

 

 :االسم هو املعىن املقرتن ابلزمان -211س

 صح .1

 خطأ .2

 

السامل ألنه ليس عشرون ثالثون من امللحق جبمع املذكر  -212س
 :له مفرد من لفظه

 صح .1

 خطأ .2

 

الفعل املضارع املعتل اآلخر ابلواو أو األلف أو الياء   -213س
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 : ينصب حبذف حرف العلة

 صح .1

 خطأ .2

 

 : االسم ما دل على معىن يف نفسه وكان مقرتان ابلزمن -214س

 صح .1

 خطأ .2

 

  جيوز اتصال الضمري وانفصاله إذا وقع: -215س

 سم لكان أو إحدى أخواهتاا .1

 خرب لكان أو إحدى أخواهتا .2

 مبتدأ  .3

 فاعل .4

 

 : جميء نون الوقاية مع )أن, كأن( -216س

 مرجوح .1

 راجحة .2

 متساوية .3

 جائزة على السواء .4
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 )مسلمة( ممنوعة من الصرف إذا كانت : -217س

 

 علم-1

 اسم .2

 ال متنع من الصرف دائما   .3

 ممنوعة من الصرف مطلقا   .4

 

 :علم شخصي جاء على هيئة مصدر -218س

 مجيل  .1

 حيىي .2

 إقبال  .3

 

 :من الشبه النيايب -219س

 اسم فعل مضارع .1

 اسم فعل ماضي .2

 اسم فعل أمر .3

 مجيع ما ذكر .4

 

 :األصل يف البناء -220س
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 الفتح .1

 السكون .2

 الكسر .3

 الضم .4

 

 :طفالضمري بعد حرف الع -221س

 منفصل .1

 متصل .2

 مسترت .3

 

 : )حضر سعيدا( يصلح أن يكون مثاالُ لـ -222س

 الكلم .1

 الكالم .2

 قول ولفظ وكلم .3

 قول وكلم .4

 

 :أنواع شبة األمساء ابحلروف -223س

1. 2 

2. 4 

3. 6 
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4. 8 

 

 :)اي حممد اجلس( يعترب فعل )اجلس( -224س

 مبين .1

 معرب .2

 جمزوم .3

 منصوب .4

 

 : املسلمان يف قولكم )املسلمان يصليان( -225س

 مرفوع ابلضمة .1

 منصوب ابلياء  .2

 مرفوع ابأللف .3

 جمرور ابلكسرة .4

 

 )أاب( يف قولك)قابلت أاب( منصوب وعالمة نصبه:  -226س

 الفتحة .1

 الياء  .2

 األلف .3

 

 : ختتص األمساء املعربة -227س
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 ابجلزم .1

 ابلضم .2

 ابجلر .3

 

كرمت الطالب( كلمة )أكرمت( الضمري فيها متصال  )أ -228س
 : ألنه

 يدل على املخاطب .1

 يدل على املتكلم  .2

 ال جيوز االبتداء به .3

 

 : )اتق هللا( اتق فعل أمر -229س

 مبين على حذف حرف العلة .1

 جمزوم على حذف حرف العلة .2

 مبين على السكون .3

 جمزوم ابلسكون .4

 

 :وف شبه)مىت( تشبه احلر  -230س

 وضعي .1

 معنوي .2

 استفهامي .3
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 : مثال االسم -231س

 حممود .1

 زين العابدين  .2

 أم كلثوم  .3

 

 :اسم علم جنسي -232س

 أمحد  .1

 ابن زيدون  .2

 ثعالبة .3

 

 : عالمة نصب األفعال اخلمسة -233س

 الفتحة .1

 حذف النون  .2

 الياء  .3

 

 : ترتيب الضمائرمن حيث التعريف -234س

 كلم مث املخاطب مث الغائباملت .1

 املتكلم مث الغائب مث املخاطب .2

 الغائب مث املتكلم مث املخاطب .3
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 :كاف املخاطب من الضمائر اليت تقع حمل  -235س

 نصب فقط .1

 رفع ونصب .2

 نصب وجر .3

 جر فقط .4

 

 :علم منقول عن فعل ماض -236س

 أمحد  .1

 منصور  .2

 مشّر .3

 

 :لقب هو -237س

 عبدالرمحن  .1

 ابو خالد  .2

 اجلاحظ .3

 

الطور الثان من أطوار التأليف يف النحو يبدأ يف   -238س
 :البصرة بـ

 الفراء .1
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 الرؤاسي .2

 اخلليل بن أمحد  .3

 عيسى بن عمر  .4

 

 :القول هو اللفظ الدال على معىن -239س

 صح .1

 خطأ .2

 

 :)اي حممد(, )حممد( هنا اسم بدليل -240س

 اجلر .1

 سناد إليهاإل .2

 النداء  .3

 دخول )أل( .4

 

 :من العالمات اليت يعرف هبا الفعل املاضي -241س

 اجلر .1

 اتء التأنيث .2

 ايء املخاطبة  .3

 دخول )مل( .4
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 التاء من )قمت( ضمري مبين, ألنه أشبه احلروف شبها   -242س

 وضعيا   .1

 معنواي   .2

 افتقاراي   .3

 

لني كاملني( )يرضعن( )والوالدات يرضعن أوالدهن حو  -243س
 :فعل مضارع

 معرب .1

 مبين على الفتح .2

 مبين على السكون .3

 

 :عالمة النصب يف مجع املذكر السامل -244س

 الياء  .1

 الفتحة .2

 األلف .3

 الكسرة .4

 

 :من امللحق جبمع املؤنث السامل -245س

 سنون .1

 أولو .2
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 مسلمات .3

 أوالت .4

 

 ...... احلافالتيريد العمال أن  -246س

 يركبون .1

 يركبوا .2

 يركبا  .3

 

 :حق املمنوع من الصرف أن -247س

 ينون .1

 ال ينون  .2

 ينون قليال   .3

 ينون كثريا   .4

 

)مل يدُع خالد أحدا ( )يدُع( فعل مضارع جمزوم وعالمة  -248س
 :جزمه

 الضمة .1

 السكون املقدر  .2

 حذف حرف العلة .3
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 :مساء الستةعالمة الرفع يف األ -249س

 الواو .1

 الضمة .2

 األلف .3

 الضمة املقدرة .4

 

 :أقسام املعارف -250س

 ثالثة .1

 سبعة .2

 مخسة .3

 تسعة .4

 

 :)أان( ضمري منفصل يقع يف حمل -251س

 رفع فقط .1

 نصب وجر .2

 نصب فقط .3

 رفع ونصب وجر .4

 

 :)ما أكرمت إال إايك(, هذه مجلة حكمها -252س

 غري جائزة .1
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 جائزة مطلقا   .2

 جائزة يف الشعر .3

 

 :الكاف يف )أكرمتك( ضمري متصل, ألنه -253س

 يدل على املخاطب .1

 ال جيوز اإلبتداء به .2

 يقع بعد إال .3

 

جيوز اجمليء بنون الوقاية قبل ايء املتكلم إذا نصبت   -254س
 :الياء بـ

 فعل .1

 (إن( .2

 اسم فعل .3

 

مين( حذفت نون الوقاية يف )لست من قيس وال قيس  -255س
 :)مين(

 جوازا   .1

 وجواب   .2

 ضرورة   .3
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 :إعراب العلم املركب تركيبا  إضافيا  يكون -256س

 على اجلزء األول .1

 على اجلزء الثان .2

 على اجلزء األول والثان  .3

 

 :من األعالم املنقولة من الفعل املضارع -257س

 اصمت .1

 خالد .2

 مشّر .3

 يزيد .4

 

 :العلم اجلنسي يشبه العلم الشخصي من جهة -258س

 املعىن .1

 األحكام اللفظية .2

 املعىن واألحكام اللفظية .3

 

 : من أمر أبو أسود الدؤيل يف ضبط القواعد للنحو -259س

 عمر بن اخلطاب .1

 علي بن أيب طالب .2

 عثمان بن عفان .3
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 :يشرتط لألمساء الستة أن تكون -260س

 مصغرة .1

 ةمكرب  .2

 

 :إذا كان األول مفرد والثان مضافا جيوزاإلضافة -261س

 صح .1

 خطأ .2

 

 :انتهى الطور الثالث ابلبصرة ابلشخص  -263س

 املربد .1

 املازن  .2

 الفراهيدي  .3

 

 :الفعل املاضي عالمته قبول -264س

 ايء املخاطبة  .1

 اتء الفاعل .2

 اتء التأنيث .3

 اإلجابتني )ب ، ج (  .4
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مؤلفات النحو يف الطبقة األوىل الوضع والتكوين   -265س
 . كانت كثرية

 صح .1

 خطأ .2

 

 :بدأ علم النحو يف -266س

 الكوفة .1

 البصرة .2

 بغداد .3

 األندلس .4

 

 :من العالمات اليت يعرف هبا األسم -267س

 قبوله )مل(  .1

 النداء  .2

 

 :عالمة الرفع األصلية -268س

 الفتح .1

 الضم .2

 الكسر .3

 السكون .4
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 :أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة من املعارف -269س

 صح .1

 خطأ .2

 

 : من العلم اجلنسي كلمة -270س

 أبو بكر .1

 أسامة .2

 بعلبك  .3

 

 : الضمري املنفصل يقع بعد )إال( -271س

 جيوز .1

 ال جيوز .2

 

 سلمت على ..... الفضل:   -272س

 ذا .1

 ذي .2

 ذو .3

 

 :الستة إعراب األمساء -273س
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 ترفع ابأللف وتنصب وجتر ابلياء .1

 ترفع ابلواو وتنصب ابأللف وجتر ابلياء .2

 ترفع ابلواو وتنصب ابأللف وجتزم حبذف حرف العلة .3

 

 :مجلة )إن الذي جاء( تعترب -274س

 كلمة .1

 كالم .2

 كلم .3

 

 : )أنتم( من الضمائر -275س

 املسترتة  .1

 املنفصلة .2

 املتصلة  .3

 

 :مباذا جير مجع املؤنث السامل -276س

 الضمة .1

 الفتحة .2

 الكسرة .3

 

 :)خاطبتك( الكاف عدم انفصاهلا بسبب -277س
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 أن التاء أعرف من الكاف .1

 أن التاء يف حمل نصب .2

 أن التاء يف حمل رفع .3

 

 : األمساء املركبة تركيبا  مزجيا  تعرب -278س

 اجلزء األول دون الثان  .1

 مقدرة .2

 اجلزء الثان دون األول .3

 اجلزء األول والثان .4

 

 :عالمة الرفع يف مجع املذكر السامل -279س

 الواو .1

 الضمة .2

 األلف .3

 الكسرة .4

 تدريبات متنوعة يف النحو والصرف

" 
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 السؤال األول:ضع )نعم( أو )ال( أمام العبارات التالية:

ة، وليس هلا حمل من يرجح أن البسملة هي آية يف سورة الفاحت -1
 اإلعراب )  ( 

 )الرمحن( مبالغة،و)الرحيم( صفة مشبهة )           (  -2

 ) الرمحن( فعالن و )الرحيم( فعيل )              ( -3

 مسيت الفاحتة ابلسبع املثان ، م فوق اخلط منقوص)          (  -4

ا الفرق بني احلمد و الشكر أن الشكر ال يكون إال مكافأة،أم -5
 احلمد فليس ابلضرورة )      ( 

 ال يقال )الرب( ابأللف والالم إال هلل تعاىل)          (  -6

يف الصراط لغات ابلسني و الصاد و الزاي و إمشام  الصاد و الزاي  -7
   )      ( 

)إايك( يف قوله تعاىل:"إايك نعبد وإايك نستعني" مفعول به مقدم  -8
 جوازا)      ( 

 ألفاظ اإلهبام يف سورة الفاحتة )الذين( )                (من  -9
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 من املبهمات يف سورة الفاحتة )غري( )           (  -10

 معىن آمني يف اي آمني,أي اي هللا )        (  -11

مسيت الفاحتة أبم الكتاب ألهنا اشتملت على املعان اليت يف  -12
 الزخمشري )         ( القرآن مجيعا من وجهة نظر 

 احلمد نقيضه الذم و الشكر نقيضه الكفر )         (  -13

يف قوله تعاىل: "قالوا إن يسرق فقد سرق أخ  له من قبل": أخ    -14
 من األمساء الستة)      ( 

 يف اآلية السابقة: اتصل جواب الشرط ابلفاء وجواب )         (  -15

مبين على الضم يف حمل جر )       يف اآلية السابقة: )قبُل( ظرف -16
) 

 يف اآلية السابقة: سرق فعل الزم )        (  -17

يف قوله تعاىل: "قال معاذ هللا أن أنخذ إال من وجدان متاعنا عنده   -18
 إان إذن لظاملون"، معاذ مفعول مطلق حذف عامله وجواب )        ( 

 (         يف اآلية السابقة: )معاذ( مصدر مالزم لإلضافة ) -19

يف اآلية السابقة: املصدر املؤول )أن أنخذ( يف حمل نصب مفعول  -20
 به ) (
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 يف اآلية السابقة: )متاع( مصدر ميمي )         (  -21

يف اآلية السابقة: )الالم( يف )لظاملون( الم االبتداء لكنها أتخرت  -22
 كراهة توايل املؤكدات يف صدر اجلملة )       (   

 ية السابقة: )ظاملون( مبتدأ مؤخر )      ( يف اآل -23

الضمري )هو( يف قوله تعاىل: "فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع   -24
 العليم" ضمري شأن)    ( 

الضمري )هم( األول يف قوله تعاىل: "وهم ابآلخرة هم كافرون"  -25
 ضمري فصل الحمل له من االعراب )        ( 

 " زائدة للتوكيد.)     ( )ال( يف قوله: "وال الضالني -26

 من معان )آمني( أهنا اسم فعل مبعىن استجب.)      (  -27

 تقرأ )إايك( ابلتخفيف و التشديد )       (  -28

مسيت )اآلية( من العالمة على انقطاع الكالم الذي قبلها عن   -30
 الذي بعدها وانفصاهلا )        ( 

 ( من أمساء سورة الفاحتة الواقية )       -31

 

 السؤال الثان : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
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 املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده "أل يف احلديث" تفيد:   -1

 العهد -أ

 الذهن  -ب

 اجلنس-ج

 اسم الفاعل من عاذ / يعوذ هو:-2

 عاذ -عاوذ                    ج -عائذ                       ب -أ

 

 املصدر الصريح من )عاذ( هو:   -3

 عوذا -إعاذة                     ج   -استعاذة                   ب -أ

 

 اسم املفعول من )عاذ( هو:  -4

 معوذ به -معووذ به                   ج-معووذ                   ب -أ

 

 املصدر امليمي من )عاذ( هي:  -5

معاذة                      -اذ                        جمع -عياذ                    ب -أ
 ب أو ج   -د
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 معىن )من( يف قولنا "أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم" هو:  -6

لبيان   -ابتداء الغاية                  ج -انتهاء الغاية          ب -أ
 اجلنس

 

 الوزن الصريف ِل )الشيطان(:  -7

 يشيط فـ ع الن اذا كانت من شاط -أ

 فـ ي عال اذا كانت من ش طِن مبعىن )بعد ( -ب

 فـ ي عان اذا كانت من شّط مبعىن )بعد( -ج

 كل ما ذكر حمتمل  -د

 

 )الرجيم( :  -8

 صفة مشبهة على وزن فعيل مبعىن اسم الفاعل  -أ

 صفة مشبهة على وزن )فعيل( اليت مبعىن اسم املفعول )مرحوم( -ب

 صيغة مبالغة -ج

 الرجيم:من معان  -9
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 اللعني و املقتول و املضروب ابحلجارة و املشتوم  -أ

 اللعني -ب

 املشتوم  -ج

 املضروب ابحلجارة -د

 

 اجلار و اجملرور يف البسملة "بسم" : -10 

 متعلقان بفعل حمذوف تقديره )أقول( -أ

متعلقان ابخلرب احملذوف وجواب على تقدير أّول كالمي كائن ابسم  -ب
 هللا 

 دة واسم )مبتدأ( الباء زائ  -ج

 كل ما سبق ممكن  -د

 

 تصغري )اسم( هو: -11

ي - مسي                         ج -امسي              ب -أ  و مس 

 

 حنت "بسم هللا الرمحن الرحيم":  12
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 األمسلة          -البسملة                ج -السبحلة             ب-أ

 

م" يف البسملة من وجهة نظر قدم لفظ" هللا"على"الرمحن" و "الرحي-13
 ابن خالويه:

 ألنه اسم ال ينبغي اال هلل جل ثناؤه   -أ

 ألن األلوهية تنبثق منها الرمحة -ب

 ألن الرمحة ال تكون إال هلل   -ج

 

 

 

 

 )بسم هللا( يف قوله تعاىل: "بسم هللا جمراها و مرساها":  -14

 خرب مقدم و جمراها مرفوع ابالبتداء   -أ

 جمرور متعلقان اِبلفعل "اركبوا"، و جمراها و مرساها ظرفانجار و  -ب

 الباء حرف جر زائد -ج

 أ+ب حمتمالن -د
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 من أمساء الفاحتة )أم القرآن( و ذلك: -15

 أهنا أصل الكتاب  -أ

 أهنا أول كل ختمة و مبتدؤها   -ب

 ألن منها أصول العقيدة -ج

 كل ما ذكر صحيح  -د

 

 مجع )األم( يف البهائم : -16

 ُأمّمات  -أمهات          ج -أّمات              ب -أ

 

 ُقرأت )احلمد( يف "احلمد هلل" بكسر الدال: -17

 إتباعا للكسر يف "هلل"  -أ

 ألهنا فاحتة السورة -ب

 ألن الكسر أسهل من غريه  -ج
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 تعرب )رب( يف قوله تعاىل:"احلمد هلل رِب العاملني":  -18

 نعت جمرور -أ

 بدل جمرور -ب

 أ أو ب حمتمالن  -ج

 

 

 )الرب( يف اللغة: -19

 املالك و السيد  -أ

 العظيم -ب

 املسيطر -ج

 

 اسم الفاعل من )اهدان(:  -20

 هادي -أ

 هاد   -ب

 هاِدو   -ج
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 )اهدان(:  -21

 فعل أمر مبين على السكون -أ

 فعل أمر مبين على حذف حرف العلة -ب

 فعل أمر مبين على الكسرة املقدرة   -ج

 

 )الصراط( هو: -22

 الطريق الطويل   -أ

 الطريق الشاق -ب

 الطريق الواضح و املنهاج  -ج

  

 )املستقيم( يف قوله تعاىل:"اهدان الصراط املستقيم":  -23

 نعت منصوب -أ

 مفعول به منصوب -ب

 مضاف اليه جمرور -ج
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 أصل )مستقيم(: -24

 قوم  -أ

 قيم  -ب

 قام  -ج

 

 نعرب )صراط( يف قوله تعاىل:"صراط الذين أنعمت عليهم": -25

 بدل منصوب  -أ

 نعت منصوب  -ب

 توكيد لفظي منصوب -ج

 

 مفرد )العاملني( العامل  وهو:   -26

 اسم مجع  -أ

 اسم جنس مجعي -ب
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 مجع إفرادي -ج

 

( يف قراءة النصب يف قوله تعاىل: "ماِلك  يوم الدين" فإن  -27 )مالك 
 تعرب:

 منادى منصوب -أ

 اسم منصوب على االختصاص  -ب

 حال منصوب  -ج

 أ أو ب -د

 

 من معان )الدين( يف اللغة: -28

 امللة و االعتقاد و التفاؤل  -أ

 اجلزاء و الطاعة و احملبة -ب

 امللة و االعتقاد و اجلزاء و الطاعة و العادة  -ج

 

 الفعل )نستعني( على وزن: -29

 نستفِعل -أ
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 نستعِول -ب

 نستِعل  -ج

 

 جذر )نستتعني( : -30

 عون -أ

 عني -ب

 سعن -ج

 

من شروط مجلة الصلة يف قوله تعاىل: "صراط الذين أنعمت  -31
 عليهم" أهنا:

 على املوصول خربية، مشتملة على ضمري يعود  -أ

 إنشائية، مشتملة على ضمري يعود على املوصول  -ب

 غري مفتقرة إىل كالم قبلها  -ج

 خالية من معىن التعجب -د

 األفكار يف أ+ج+ د كلها صحيحة -ه
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 لفظة تعين )الضمري( عند ابن خالويه: -32

 املبهم -أ

 املضمر -ب

 املكين -ج

 

 غضوب عليهم":تعرب )غري( ابجلر يف قوله تعاىل: "غري امل -33

 بدل جمرور -أ

 نعت جمرور  -ب

 خرب ملبتدأ مرفوع -ج

 من األلفاظ املالزمة لإلضافة يف سورة الفاحتة: -34

 صراط  -أ

 غري -ب

 رب  -ج

 

 )الواو( يف قوله تعاىل: "وال الضالني": -35
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 حرف استئناف  -أ

 حرف نسق -ب

 حرف جحود -ج

 

"احلمد  هلل رب العاملني" تعرب يف قراءة النصب يف قوله تعاىل:  -36
 احلمد:

 مصدرا  انئبا  عن فعله -أ

 مفعوال  به لفعل حمذوف -ب

 مفعوال  له منصوب -ج

 

 يف قوله تعاىل: "إايك نعبد" بعد قوله "مالك يوم الدين": -37

 كناية   -أ

 التفات  -ب

 تورية  -ج
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يف قراءة )مالك( بتنوين الضم يف سورة الفاحتة: "مالك  يوم   -38
 الدين": 

 جاءت )يوم( مفعوال  به السم الفاعل بسبب التنوين  -أ

 جاءت )يوم( مفعوال  به السم الفاعل بسبب داللته على االستقبال -ب

 جاءت )يوم( مضافا إليه ألن )مالك( مل تعمل  -ج

 

 

 يف قوله تعاىل: "إايك نعبد و إايك نستعني" : -39

 تقدم املفعول به جوازا إذ ال لبس -أ

 تقدم املفعول به وجواب ألنه ضمري منفصل له الصدارة    -ب

 تقدم املفعول به وجواب ألنه ضمري منفصل لو أتخر للزم اتصاله -ج

 

 يف الفعل )نعبد( :  -40

 الفاعل ضمري واجب االستتار  -أ

 الفاعل واجب الظهور  -ب

 الفاعل جائز االستتار  -ج
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 ":يف قوله تعاىل: "اهدان الصراط املستقيم -41

 استعارة مكنية -أ

 استعارة تصرحيية  -ب

 استعارة عنادية -ج

 

 يف كلمة )املستقيم( :  -42

 إعالل ابلقلب -أ

 إعالل ابحلذف -ب

 ِإبدال  -ج

 

 

تعرب )مثل( يف حديث رفع األمانة "فيظل أثرها مثل أثر  -43
 الوكت":

 حاال   -أ

 خربا  لظل -ب
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 صفة -ج

 

 )الوكت( هو:يف املقابسة السابقة  -44

 اجلمر -أ

 أثر احلرق الظاهر الذي يغري اجللد -ب

 احلصى -ج

 

 يف قوله عليه الصالة والسالم: "فال يكاد أحدهم يؤدي األمانة": -45

 جترد خرب يكاد من )أن( وهو األشيع  -أ

 جترد خرب يكاد من )أن( وجواب -ب

 جترد خرب يكاد من )أن( وهو األقل شيوعا -ج

 

 ا أعقله وما أظرفه وما أجلده" هذه اجلمل:يف احلديث "م -46

 امسية -أ

 فعلية  -ب
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 حتتمل االمسية والفعلية -ج

 

 يف احلديث: "وما يف قلبه مثقال حبة من خردل": -47

 تقدم اخلرب وجواب -أ

 تقدم اخلرب جوازا -ب

 اجلملة جاءت على حالة األصل  -ج

 

 جذر كلمة )خردل(: -48

 خرد -أ

 ردل -ب

 خردل -ج

 

 

 يف احلديث: "وليس فيه شيء":    -49

 تقدم اخلرب وجواب -أ 
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 تقدم اخلرب جوازا -ب

 اجلملة جاءت على حالة األصل  -ج

 

 الفعل )تبايعون( يف احلديث: -50

 يدل على التعامل اليومي عموما بني الناس -أ

 يدل على البيع و الشراء فقط -ب

 يدل على البيعة وهي العهد -ج

 

 تايل أجب عن األسئلة اليت تليه:*حول قول املتنيب ال

 و إن هبا و إن به لنقصا        وأنت هلا النهاية يف الكمال

 ولو حلظ الدمستق حانبيه      لقلب رأيه حاال  حلالِ 

 خرب إن يف مجلة "وإن به لنقصا ": -51

 تقدم وجواب ألنه شبه مجلة -أ

 تقدم جوازا  ألنه شبه مجلة  -ب

 الشتمال االسم على الالمتقدم وجواب  -ج
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 الالم يف كلمة )لنقصا (:  -52

 الالم الفارقة -أ

 الم االبتداء   -ب

 الم اجلر -ج

 

 

 

 

 اضبط )لقلب( يف الشطر الثان من البيت الثان:  -53

 ِلق ل ب   -أ

 ل ق ل ب   -ب

 ل ق لَّب   -ج

 

 ضبط الفعل )حلظ( هو: -54
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 حل  ظ   -أ

 حلِ ظ   -ب

 حل ُظ   -ج

 

 بتدأ )أنت( يف الشطر الثان من البيت األول: خرب امل -55

 هلا -أ

 النهاية -ب

 يف الكمال -ج

 

 تعرب )حاال( يف الشطر الثان من البيت األول:  -56

 حاال منصواب -أ

 ظرفا منصواب   -ب

 متييزا منصواب  -ج

 

 )العاملني( يف قوله تعاىل: "احلمد هلل رب العاملني": -57
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 مجع مذكر سامل -أ

 جبمع املذكر الساململحق  -ب

 مجع تكسري -ج

 

 

 )رب( يف اآلية السابقة: -58

 صفة مشبهة -أ

 اسم فاعل  -ب

 صيغة مبالغة -ج

 

قال عليه السالم: "فيقال: إن يف بين فالن رجال أمينا،ويقال  -59
للرجل ......وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان"،حمل مجلة " إن  

 أمينا" من اإلعراب: يف بين فالن رجال 

 فاعل  -أ

 مفعول به -ب

 انئب فاعل  -ج
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 يف مجلة " إن يف بين فالن رجال أمينا": -60

 تقدم اخلرب وجواب -أ 

 تقدم اخلرب جوازا -ب

 اجلملة على الرتتيب األصلي  -ج

 

 الكلمة )أمينا( : -61 

 اسم فاعل  -أ

 صفة مشبهة -ب

 صيغة مبالغة -ج

 

 صيغة )مثقال(: -62

 آلةاسم  -أ

 اسم فاعل  -ب

 صيغة مبالغة -ج
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يف اجلملة: "أجرينا مفاوضات مكثفة" نضبط كلميت )مفاوضات و  -63
 مكثفة( على النحو التايل:

 مفاوضات  مكثفة   -أ

 مفاوضات  مكثفة   -ب

 مفاوضات  مكثفة   -ج

 

 كلمة )خردل( يف املعجم:  -64

ر ف من مادة )خرد( والواحدة منها خ ر دولة وهي ضرب من احلُ  -أ
 معروف

من مادة )خردل( والواحدة منها خ ر د لة وهي ضرب من احلُر ف  -ب
 معروف   

من مادة )خرد( والواحدة منها خ ر د لة و معناها القطعة الصغرية من  -ج
 اللحم

 

 الكلمة )منتربا( يف حديث األمانة: -65
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 اسم فاعل من )نرب( الثالثي، ومعناها )منتفخا( -أ

 ترب( اخلماسي و معناها )حمرتقا( اسم فاعل من )ان -ب

 صفة مشبهة من )انترب( ومعناها )منتفخا( -ج

 

 مؤلف كتاب )مهع اهلوامع( هو: -66

 السيوطي  -أ

 ابن السّراج  -ب

 الرضّي األسرتاابذي -ج

 

ِِ موثقا  -67 الفعل "تؤتوِن" يف اآلية: "قال لن أرسله معكم حىّت تؤتوِن
 من هللا" : 

 منصوب  -أ

 جمزوم -ب

 مرفوع -ج
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الفعل "أصُب" يف قوله تعاىل: "وإال تصرف عيّن كيدهن أصُب  -68
 إليهن":

 جمزوم -أ

 مرفوع -ب

 منصوب  -ج

 

الفعل "يكيدوا" يف قوله تعاىل: "اي بيّن ال تقصص رؤايك على  -69
 إخوتك فيكيدوا لك كيدا":

 منصوب أبن مضمرة جوازا و عالمة نصبه حذف النون  -أ

 مضمرة وجواب و عالمة نصبه حذف النون منصوب أبن  -ب

 جمزوم ألنه واقع يف جواب الطلب وعالمة جزمه حذف النون -ج

 

 نعرب )تذكرا( يف قول املتنيب: -70

 وما شرقي ابملاء إال تذكرا     ملاء  به أهل احلبيب نزول: 

 خرب )ما( منصوب -أ

 مفعول ألجله منصوب  -ب
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 حال منصوب  -ج

 

 سابق:)نزول( يف البيت ال -71

 مصدر -أ

 مجع )انزل(  -ب

 صيغة مبالغة -ج

 تضبط )حّران( يف قول املتنيب: -72

 وما هي اال خطرة  عرضت له     حبّران لبتها قنا ونصول:  

 حّراِن  -أ

 حّران   -ب

 حّرانُ  -ج

 

 )هي( يف البيت السابق:   -73

 ضمري شأن -أ

 ضمري منفصل -ب
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 ضمري فصل  -ج

 

 السابق: )قنا ( يف البيت  -74

 مفعول به أول منصوب -أ

 فاعل مرفوع -ب

 مفعول به اثن  منصوب -ج

 

 )خطرة(: -75

 مصدر دال على اهليئة -أ

 مصدر دال على املرة -ب

 مصدر صريح من خطر -ج

 

 "إذا" يف سورة الزلزلة: -76

 متعلق بفعل حمذوف تقديره اذكر -أ

 متعلق ابلفعل "حتدث" -ب
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 متعلق ابلفعل "زلزلت" -ج

 ل ما ذكر حمتملك  -د

 

 الضمري )الواو( يف "لريوا" يف قوله تعاىل: "لريوا أعماهلم": -77

 انئب فاعل  -أ

 فاعل  -ب

 أ+ب  -ج

 

قرأت )غري( يف قوله تعاىل "غري املغضوب عليهم" ابلنصب على  -78
 أهنا:

 مفعول به -أ

 حال -ب

 مستثىن منصوب من "الذين"  -ج

 ال شيء مما ذكر -د
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قوله تعاىل: "احلمد هلل رب العاملني" ابلرفع على  قرأت )رب( يف  -79
 أهنا :

 خرب للحمد  -أ

 خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو -ب

 على االختصاص -ج

 

 العاملني مجع: -80

 سامل -أ

 مذكر -ب

 تكسري -ج

 

 يشتق لفظ اجلاللة من: -81

 أله -أ

 وله  -ب

 أ،ب  -ج
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 من معان )السورة(: -82

 اإلابنة واالرتفاع -أ

 قطعة، وهو مأخوذ من أسآر اإلانء أو البقيةال -ب

 من التمام واالكتمال واإلحاطة -ج

 كل ما ذكر صحيح  -د

 

يف حديث جربيل اىل النيب )صلى هللا عليه وسلم( "أبشر بنورين   -83
 قد أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك ما فوق اخلط:

 مثىن -أ

 ملحق ابملثىن  -ب

 ممنوع من الصرف -ج

 ابلكسرةجمرور  -د

 

 السؤال الثالث : علل ما يلي : 

 إدراج مهزة الوصل يف البسملة الكاملة من وجهة نظر ابن خالويه. -1
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افتتاح السورة الكرمية ابجلملة االمسية: "احلمد هلل رب العاملني"  -2
 وعدم اختيار الرتاكيب اللغوية )أمحد هللا( أو )حنمد هللا( أو )محدا  هلل(. 

 ب )احلمد هلل( وليس )هلل احلمد( كما يف سور أخرى.اختيار الرتاكي -3

 التعدية ابلفعل مباشرة يف )اهدان الصراط املستقيم( وليس ابحلرف. -4

 تقدمي املفعول به وجواب يف )إايك نعبد وإايك نستعني(. -5

 تقدمي الغضب على الضالل يف سورة الفاحتة. -6

ليهم وال تكرار النفي مع حرف النسق يف "غري املغضوب ع -7
 الضالني" ومل يقل: "غري املغضوب عليهم و الضالني".

 

 السؤال الرابع: ما جذر الكلمات التالية: 

 اسم -1
 أعوذ -2

 شيطان -3

 نستعني -4

 اهدان  -5

 منتربا  )من احلديث الشريف( -6
 خردل )من احلديث الشريف( -7
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 السؤال اخلامس: هات:

 أربعة من أمساء سورة الفاحتة عدا هذا االسم. -!

 ثالثة من املعان اللغوية للدين.  -2

 إعراب )غري( و )الصراط( و )صراط( كما وردت يف النص. -3

 إعراب )مالك( و )يوم( حبسب القراءات القرآنية التالية:   -4

 *) مالك  يوم الدين ( 

 *) مالك  يوم الدين ( 

 فعال متعداي اىل مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخرب. -5

 ثالثيا  وزِن ه صرفيا.مصدرا   -6

 مجع مذكر ساملا  وأعربه، وهات مفرده. -7

أربعا من األدوات اللغوية اليت دل النص هبا أن الصراط املقصود يف  -8
قوله: "اهدان الصراط املستقيم،صراط الذين أنعمت عليهم" هو صراط  

 واحد ليس مثة غريه. 

 

 *من خالل دراستك للصرف:

 تيش:( اعطي مثاال  لكل مما أي1
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 مصدرا داال على املرة و  زِن ُه صرفيا مع الضبط -1

 اسم فاعل وهات فعله الذي اشتق منه -2

 فعال مبنيا للمجهول وما الذي انب عن فاعله  -3

 فعال الزما -4

 فعال متعداي  اىل مفعولني، وعنّي مفاعيله -5

 

 ( ما مسوغ االبتداء ابلنكرة يف:2

 ب إعرااب وافيا  _ ) ما أعقله ( و أعرب هذا الرتكي

 

 ( ما حكم تقدم اخلرب مع التعليل : 3

 )ليس فيه شيء(  -1

 )إن يف بين فالن رجال أمينا(  -2

 

( هل )ما( عاملة يف مجلة )ما يف قلبه مثقال حبة من خردل( مع 4
 التعليل، وإذا كانت عاملة ما أركاهنا:
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( حول قوله )صلى هللا عليه وسلم(: "فال يكاد أحدهم يؤدي 5
 انة"، أجب عما يلي:األم

هل جاء الفعل ) يكاد ( من جهة اقرتان خربه أبن أو جترده منها  -1
 على األشيع األكثر أم األقل شيوعا يف لغة العرب ؟

 ما اسم جمموعة النواسخ اليت ينتمي اليها الفعل ) يكاد ( ؟ -2

 هل يكاد فعل متصرف ؟ -3

 ما داللة النفي مع ) يكاد ( املضارع ؟ -4

أقسام الفعل هي:   
 _______      __________     __________ 

    
   الّتالية:  االفعالرف (ص2

 
 انم   -1

 يدرس  -2

 تكتب  -3

 استيقظ  -4

 يرى  -5

 قرأ   -6
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 أمأل  -7

 تعب  -8

 تنجح س -9

 ركض -10
 تشرب -11 

 نسي  -12   
 ادرسي -13  
 انطلقت -14  
  ذبح-15  

 :ارع وابلعكسمن صيغة املاضي إىل صيغة املضالتالية  حّول األفعال  (

 انم   -1

 يدرس  -2

 تكتب  -3

 استيقظ  -4

 يرى  -5

 قرأ   -6

 أمأل  -7

 تعب  -8

 تنجح س -9

 ركض -10
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 تشرب -11 
 نسي  -12   

 ادرسي -13  
 انطلقت -14  
  ذبح-15  

 

 استخرج اسم التفضيل من اجلمل التالية:  
 وأبقى". أشد اآلخرة "ولعذاب .1
 أختيهما.  من أكرب  البنتان .2

 صديقني.  أفضل  الكتاابن .3

 
 التفضيل يف املكان املناسب: ضع اسم 

 سلمت على ................... املعّلمات .1
 الفارس ................... انتصر.  .2

 الصالة ................. األعمال.                                           .3

 أخيت ...................... ميّن .  .4

 الكتاب ................... صديق.  .5

 

 فاعل واسم املفعول لألفعال التالية يف املكان املناسب: اكتب اسم ال 
 املفعولاسم  اسم الفاعل  الفعل
   ك ت ب  
   ع ِمل  
   ّدر س  



110 | P a g e 
 

   ر س م  
ع      مسِ 
   قـ ر ا 

 اكتب املضارع للفعل املكتوب أدانه مث ضع اسم املكان يف املكان املناسب: 
 اسم املكان  اسم الزمان  املضارع  الفعل
    صعد
    لعب
    شِرب
    رقد
    عبد

    غرس
    وقع
    وعد
    وقد

    اخترب 
 

 : اسم اآللة

 

ــِب. .1 ــق ــــــــــــــــــــ آـلة الثقـب هي ................... وزهنـا  ثقـبت اخلشـــــــــــب ابمِلث ــــــــــــــــــــ
..................... 

 
ــُد األ عـــداء  ابملنظــــــــــــــــــــــــاِر. .2 ــائـ ــة النظر هي  ن ظ ر  القـ ــا آلـ ................... وزهنـ

..................... 
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ــا  .3 ــة الفرم هي ................... وزهنـ م  ابمِلف ر م ـــــــــــــــــــــــــِة. آلـ ــت اللَّح  ت البنـ ــ  فـ ر مـ
..................... 

 

  :أفعاهلا وبني اآللة أمساء اآلتية العبارات يف  عني

 واملشواة، واملكنسة، واملقالة، املغرفة،  املنزلية واجباهتا أداء يف  البيت ربة تستخدم .1

  .واملكواة

 .  احلرارة وميزان  واملقص، الطبيب، امللقط، يستخدم و .2

  .واملنشار واملربد، املثقب، النجار يستخدم و .3

 ومطرقة. منفاخ وللحداد  حمراث، وللفالح مسطرة،  للطالب .4

 
  :مفيدة مجلة ضعه يف  أييت مثّ  مما فعل كل من اآللة اسم هات

 .............................................................. قبض:  .1
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