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 س نبٌلفار       9695562054  -   1441عام  –ت اللغة العربٌة كفاٌات معلمــً ومعلما
 

 . علم بقواعد وأصول ُتعرف بها أحوال الكلمات العربٌة من حٌث اإلعراب والبناء   :النحــو
 

 إشارة من علً بن أبً طالب رضً هللا عنه النحو : ) أبو األسود الدؤلً ( ب واضع قواعد علم

  :أقسام الكالم فً العربٌة

 اسم ، فعل ، حرف 

جماد ،  –كاسم  ) إنسان ، حٌوان ، نبات ما دل على معنى ولٌس الزمن جزء منه  االسم :
 مكان ، صفة أو معنى (

 عالمات االسم :

 الجر ، التنوٌن ، النداء ، دخول ال ، اإلسناد 

 ما دل على معنى والزمن جزء منــه  ) ماض ، مضارع ، أمر ( الفعــل :

 قبول تاء التأنٌث الساكنة ) ذهبْت ( فعل ماض -عالمات الفعل الماضً : 

 قبول تاء الفاعــل ) قمُت ( -                            

 قبول لم ) لم ٌكتْب ( -عالمات الفعل المضارع :  

 : السٌن وسوف ، )سٌأتً ، سوف ٌأتً ( قبول حرفً التسوٌف -                               

 الداللة على الطلب بذاته ) اكتْب ( -عالمات فـعــــل األمــر :  

 قبــول ٌـاء المخـاطبــة ) أحسنً إلى جٌرانك ، اكتبً ( -                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌدل على معنى بمفرده (ال ال ٌظهر معناه إال مع غٌره )  الحرف :

 عالمات الحرف : ال ٌقبل عالمات االسم وال الفعــل 

الباء ، الكاف ،  –عن  –أنواع الحروف : حروف الجـــر ومنها  ) فً ، إلى ، على ، ِمـْن 
 الالم ، ... (



 

 

 حروف االستفهام : الهمزة ) أذهَب محمد ( ، هل ) هل حضر الطالب (

( ، أي ) أي بنً ( ، أٌا ) أٌا راكبا الدابة ( ، أ ) أبنً أطع ربك  حروف النداء : ٌا ) ٌا محمد
) 

حروف النصب : أن ) أن ٌؤمَن ( ، لـن ) لن ٌحضَر ( ، كً ) كً ٌقلَح ( ، حتى ) حتى 
 ٌؤمنوا ( ، الم التعلٌل ) أذهب إلى المدرسة ألتعلَم (

 

 

 المعرب : الذي ٌتغسر شكل آخره حسب العوامل الداخلة علٌه

 لمبنً : ما ال ٌتغٌر حركة آخره مع تغٌر موقع إعــرابها

 حالة األسماء من حٌث اإلعراب والبناء 

 األصل فً األسماء أنها معربة ؛ لكن هناك أسماء مبنٌة مثـــل

 –مخاطـب ) أنَت ، أنِت ، أنتما ، أنتم ، أنتن (  –الضمـــائر : متكلم ) أنا ، نحــن (  -
 ، هم ، هن (  غـائــب ) هو ، هً ، هما

هؤالء       ] المثنى من أسماء  –تلك  – ذلك  –(  هذهذي )  – (هذاذا )أسماء اإلشارة :  -
 ما إعزاب املثهى ؟اإلشارة ) هذان ، هاتان ( معرب ؛ وٌعرب إعراب المثنى [  

 ........مثل ..الذٌن    ] ما عدا المثنى منها فإنــه معرب [  –التً  –األسماء الموصـولة : الذي 

 ما الفزق بني حزوف االستفًام وأمساء االستفًام ؟ --َمْن ، كٌف ، أٌان ، أٌن ، ماذا  :  مستفهاأسماء اال

 أسماء الشرط : َمْن ، أٌن ، حٌثمـا ، ما ، مهما 

ًَّ ، هلمَّ   أسماء األفعال : هٌهات ، أٍف ، ح

ح الجزأٌن إال : اثنً عشر األعداد المركبــة من ) أحد عشر إلى تسعة عشر ( تبنى على فت
 واثنتً عشرة فإن الجزء األول منها ٌعرب إعراب المثنً والتانً ٌبنى على الفتح .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل : الفعل الماضً ، الفعل األمــــرالمبنً من األفعا

 المعرب والمبنً من األسمــاء



 

 

  ــــيـــــاضــل املـــاء الفعـــــات بهـــــالمــــع

 الفتح الظايـــز يبهــى الفعــل املاضــي علــى  -1

ًَ إذا لم ٌكن آخ -  (  ره ألف ) َعِم

ء آخر أما ذهبوا اتصل ًنه لم ٌتصل بشآخر ) ذهَب ( مبنً على الفتح أل ولم ٌتصل بشًء -
 بواو الجماعة فلم ٌبن على الفتح 

 ( مبنً على الفتح الظاهــر ) ذهَبا إذا اتصل بألف االثنٌــن -

 إذا اتصل بتاء التأنٌث ) كتَبت ( مبنً على الفتح الظاهــر -

 ) نشَره (إذا اتصل بضمٌــر نصب  -

 الفتـــح املكــدريبهى الفعل املاضــي علــــى  -2

 ) قضـــى ( ) سمــا (آلخر إذا كان إذا كان معتل ا -

 على الشكوى الفــعـل املاضـــي يبهى  -3

  إذا اتصل به ضمٌر رفع متحرك : مثل تاء الفاعل ) كتْبُت ( -

 إذا اتصل بــه نون النسوة : ) قطْعن (  -

 نا المتكلمٌــن ) رفْعنــــا ( -

 الظايـــز هى الفعل املاضي على الضـــم الظــايـــزْبيُ -4

 حمــُدوا ( –ا هان صحٌح اآلخر واتصلت به : واو الجماعة ) كتُبــــوا إذ -

 املكــدرل املاضي على الضـــم ُيْبهى الفع -5

 ـوا (سع –ـوا / سعى مش –ة مثــل : ) مشى ـر واتصلت بـه واو الجمـاعـإذا كان معتل اآلخ -

 

 

 



 

 

 ـــل األمـــــــــــــــــزفعـــــاء ات بهـــــالمــــع

 يبهى  فعل األمـــز على الشكــوى  -1

 إذا كان صحٌح اآلخـــر ) اكتْب ( ، ) خــْذ ( -

 إذا اتصلت بــه نــون النسوة ) اكتْبــن ( ذاكـــــْرن ( -

 الفتــــــــح   يبهى  فعل األمـــز على -2

  م (كــــنَّ درســـٌا طالب اكتبَ  : ) إذا اتصلت به نون التوكٌــد -

 فعل األمـــز على حــذف  حـــزف العلــــة يبهى   -3

 اسُم ( –اقِض  –إذا كان معتــل اآلخـــر للواحــد المذكــر  ) اسَع  -

 يبهى  فعل األمـــز على حــذف  الهــــــــــوى -4

 اكتبا ( –إذا اتصلت به ألف االثنٌــن ) ادخال  -

 اكتبــوا ( –إذا تصلت به واو الجماعة ) ادخلوا  -

 اكتـبـــً ( –ذا اتصلت به ٌاء المخاطبة ) ادخلــً  -

 

 

 

 حــاالت بهـــــاء الفعـــل املضــــــارع

 الفعل املضارع معزب دائما إال أنــٌ يبهــى يف حالتـيـــو 

 ــن المجـد (حَ ن دروسهم ( ) لٌفلرَ ـد ) الطالب ٌذاككٌنون التوـلت به إذا اتص الفتحٌبنى على  -

 ــن أوالدهــن (عْ إذا اتصلت به نون النســوة ) الوالدات ٌرضون السكببنى على  -

 



 

 

 

 الفعل املضارع معزب وتدور حاالت إعزابٌ بني ) الزفع والهصب واجلزم (

 أوال : رفع الفعــل المضارع

الم التعلٌل (  –إذن  –كً  –لن  –ٌرفــع الفعل المضارع إذا لم ٌسبقه حرف ناصب ) أن  -
 الم األمــر ( –ال الناهٌة  –) لم  ولم ٌسبقه حرف جازم

 عالمات رفع الفعل املضارع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

رفع الفعل  عالمات
 المضارع

 بالضمة الظاهرة إذا كان صحٌح اآلخرٌرفع 

بثبوت النون إذا كان 
 من األفعــال الخمسة

بالضمة المقدرة إذا كان 
 معتل اآلخر 



 

 

 

 عالمات نصب الفعل املضــارع  

 
 

 ٌنصب الفعل المضارع بــ " أن " المضمرة                                                                  

 جـــــــواًزا وجـــــــــوًبـا
د ) وهً الم واقعة بعد كان بعـــد الم الجحو

 ـــهم "ـَمـالمنفٌة " وما كان هللا لٌظلـ
 بعد فاء السببٌة

 مثله " ًَ بعد واو المعٌة " ال تنه عن خلق وتأت
 بعد حتى 

 

تقطه آل فرعون لٌكون لهم العاقبة " فالبعد الم 
 عدًوا وحزًنا "

بعد ) و ، أو ، فــ ، ثم ( العاطفات " ٌأبى 
 لمالشجاع الفرار وٌس

 

 

 

 

 

نصــب الفعل  عالمات
 المضارع

بالفتحــة الظاهرة إذا كان صحٌح اآلخر ٌرفع 
 أو معتل اآلخر بالواو أو الٌاء

بحذف النون إذا كان 
 من األفعــال الخمسة

بالفتحة المقدرة إذا كان 
 معتل اآلخر باأللـــف



 

 

 

 

 عالمات جزم الفعل املضارع

 
 

 أدوات جزم الفعل المضارع 

 حروف تجزم فعال واحــدا
 ال النـاهٌــة –لما الم األمـــر  –لم 

 حروف تجزم فعلٌــن
 –مهمـا ، متى ، أٌان  –مــا  –مـْن  –إذ ما  –إْن 

 أيَّ  –كٌفمــا  –حٌثمــا  –أٌن ، أنَّــى 
 

ذا وقع جوابا بعد الطلب ، كأن ٌقع بعد أمــر ) ذاكْر دروسك تنْل ٌجزم العفل المضارع إ
 ) لٌتنً أعود طالبا أتفوْق ( والدٌك تدخْل الجنة ( أو بعد تمن  النجاح ( أو بعد نهً ) ال تعِص 

أو بعد استفهام ) هل تفعل خًٌرا تؤجــْر ( أو بعد  ( أو بعد ترج  ) لعل النهار ٌطلع أذهْب لعملً
 تزورنا  تكـــْن مسروًرا ( عرض ) أال

 

 

جــزم الفعل  عالمات
 المضارع

 بالسكــون إذا كان صحٌح اآلخرٌرفع 

بحذف النون إذا كان 
 من األفعــال الخمسة

بحذف حرف العلــة إذا 
 كان معتل اآلخر 



 

 

 متى جيب اقرتاى جواب الشزط بالفاء

  ٌجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان

 ) من ٌذاكــــر فنجاحــه مضمــون ( جملة اسمٌة -

 ) إذا أرت الفالح فأطع ربك ( الجملة طلبٌة ) أمــر ( جملة طلبٌة -

 ) نعم ، بئس ، عســى (  فعال جامًدا -

 صنعـــه ( نعمحسن إلى جاره ف) من ٌ

 موردك ( بئس) متى تتبع الشٌطان ف

 أن تجــد ما ٌدل على عظمة أجدادك ( عســـى) أٌنما تتجــه ف

 لــن (   أوفعال منفٌا بــ   ) مــا    -

 مفــر من التدرٌب ( ما) إذا أردت السباحــة ف

 ٌضـــام ( لـــن) من أكـــرم الناس ف

 د قـــفعال مقرونا ب -

 حلل قوتــــه ( ـقــد) من أتقن عمله ف

 فعال مضارًعــا مقترنا بالسٌن أو ســوف -

 ٌرضٌــه هللا ( سوفف –ٌجبر هللا سؤلــه س) من توكل على هللا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تدريبــــــــات على ما فات

 

 أقسام الكالم - ٔ
أ( اسم ، فعل ، 

 حرف
ب( اسم وحرف واسم 

 فعل 
واسم  ، اسمج( فعل ، 

 فعل
اسم ،  فعلد( حرف ، 

 فعل
 

  ....... ذهب خالد إلى المدرسة مبكرا  " عالمة االسمٌة فً كلمة خالد -ٕ
 د( اإلسناد والنوٌن ج( النداء والتنوٌن ب( الجر والتنوٌن  أ( العلمٌة واإلسناد

 

 .......... معنــى اسم دلَّ على"  مـكـــــة"  -2
 د( حــركــــة ج( صفــــة  ب( مـكـــــان أ( صـــــوت

 

 ....... ٌش منتصًرا .  عالمة االسمٌة فً ) منتصًرا (جاء الج -ٗ
 د( اإلضافة ج( النداء  ب( الجــر  أ( التنوٌن 

 

 .... عالمات االسم فٌما تحته خط الشجرةاغرس  علًٌا  -٘
 د( الجر ، التنوٌن ج( اإلسناد ، الجر النداء ، التنوٌنب(  أ( النداء ، دخول ال

 

 رقٌق (  -ـم رٌـ –مثــل : صحراء  ).......      منــهما دل على معنى ولٌس الزمن جزء  -ٙ
 د( االســـــم ج( اسم الفعـل  ب( الحــرف أ( الفعــل 

 

 ) مثل أكلُت ( ) اصطدُت رٌما جمٌــال (                  ......  من عالمات الفعل الماضً قبول -7
 د( ال التعرٌف ج( سوف ب( تاء التأنٌث المتحركة أ( تاء الفاعل المتحركة

 

ٌ   ) مثل      ..... من عالمات الفعل المضارع قبــول -8  ( ال تدخل على الماضً لم أكل أسلوب خاطئ،  ( ع  د  ) لم 
 د( لـم ال التعرٌفج(  التنوٌن ب( تاء الفاعل أ(
 



 

 

 اكتْب  –األفعال التالٌة على الترتٌب حسب الزمن  استخرَج تصنٌف  -9
 د( ماٍض ، مضارع ج( ماٍض ، أمر ب( مضارع ، ماٍض  أمر ، مضارعأ( 
 

 ما ال ٌظهــر معناه فً نفسـه بل مع غٌـره  -ٓٔ
 د( الحــرف ج( االســم  ب( الفعــل  أ( اسم الفعل 

 

  الموصولة  نهما مثنى وبقٌة األسماءألمعربان  –واللتان اللذان  –) االسمان الموصوالن   كل مما ٌلً مبنً ما عدا -ٔٔ
 مبنٌة (                                                                                                               

 هــذه د( هــو ج( اللذان ب( الذي  أ(
 

 ٌن () مبنٌة على فتح الجزأ                    األعداد التالٌة معربة ما عدا -ٕٔ
 د( اثنا عشر ج( عشرة ب( سبعة عشر أ( ثالثة

 

 األسمــاء التالٌة مبنٌة إال  -ٖٔ
 د( األعداد المركبـة ج( أسماء االستفهام ب( األعـداد المفردة أ( أسماء الشرط

 

 استفهام (حرف  –ـل هـ –) كلها أسماء استفهام ماعدا                           حرف االستفهام هـنــا -ٗٔ
 د( هــل  ج( أٌــن  ب( مـاذا أ( كٌف

 

 المجموعة التً تحوي أسماء مبنٌة فقــط -٘ٔ
أ( أنا ، الذي ، أٌن ، 

 حً
ب( هؤالء ، اللذان ، 

 َمْن ، أٍف 
ج( نحن ، الذٌن ، مـا 

 ، هـــذان 
د( كٌف ، هذه ، هً 

 ، اثنـا عشــر
 

 المجموعة التً تحوي على أسماء معـربـة فقط -ٙٔ
أ( هؤالء ، اللذان ، 

 ، اللتان هذان
ب( اثنتً عشرة ، 

 محمد ، هاتان ، خمسة
ج( علً ، كٌف ، 
 إٌاك ، ستة عشر

د( ماذا ، نحن ، حٌثما 
 ، خالد

 

 



 

 

 ) سماء معربـــة (           المجموعة التً تحوي أسماء مبنٌة وأخرى معربة -7ٔ
أ( أٍف ، إحدى عشرة 

 أنتـم، هلمَّ ، 
ب( اثنتا عشرة ، 

 محمد ، سعٌد ، وردة
ج( أحد عشر ، الذٌن 

 اء، هٌهات ، سم
د( خرج ، انهض ، 

 فً ، استخرج
 

نث أي تذكر مع المؤنث وتؤ -معدود ال ) األعداد من ثالثة إلى عشرة تخالف طالًبا .........................فً الفصل  -8ٔ
، ثالثة عشر عشرة كتب  –طالب مذكر فٌكون العدد سبعة مؤنث وعشر المركبة ال تخالف المعدود كما تخالفها عشر المفردة  –مع المذكر 

 كتابا (
 د( سبعـة عشـر ج( ثالثة عشرة ب( اثنتً عشرة أ(إحدى عشرة

 

  ) الفعل الماضً والفعل األمــر مبنٌان دائما والفعل المضارع ال ٌبنى إال فً حالتٌن : إذا     األفعال المبنٌــة دائَمـا -9ٔ
ّن  –اتصلت به نون التوكٌد ٌبنى على الفتح                        ن  -وإذا اتصلت به نون النسوة ٌبنى على على السكون  -أذاكر   ( -ٌذاكــر 

 د( الماضـً فقـط ج( الماضً والمضارع  ب( الماضـً واألمــر أ( المضارع واألمر
 

 كتبُت الدرس ... الفعل كتب فً المثال مبنً على  -ٕٓ
 ـحد( الفتــ ج( الفتـح المقدر ب( الضــم  أ( الســكـــــون

 

 سجَدت المرأة لربها ....     الفعل سجد مبنً على  -ٕٔ
 د( الفتـــح ج( الفتح المقدر ب( الضم أ( السكون

 

 واو الجماعة ( مقدر إذا كان معتل اآلخر واتصلت بـه) ٌبنى الفعل على الضم العلى الضم المقدر      الفعل المبنً -ٕٕ
 د( قالوا وا ــج( خل ب( كتبوا أ( اتل

 

 .................... كل ذي حق حقــه -ٖٕ
 د( أعـــط   ج( أعط   أعــــط  ب(  أ( أعطي

 

 لنون إذا اتصل به ألف   ) ٌبنى فعل األمر على حذف حرف ا    اآلٌة التً حوت فعال مبنٌا على حذف النــون -ٕٗ
 واو الجماعة أو ٌاء المخاطبة ( االثنٌن أو                                                                                                  

أ( " واتل علٌهم نبأ 
 الذي آتٌناه آٌاتنا "

ب( " تلك أمة فد 
 خلت "

إذ كنتم  اذكرواج( " و
 قلٌال فكثركم "

د( "وإذا خلوا إلى 
 شٌاطٌنهم قالوا "

 



 

 

 ) ٌبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصل به نون التوكٌــد (الجملة التً بها فعل مضارع مبنً على الفتح   -ٕ٘
الطالبات يذاكر ن ب(  ألحافَظن على الصالةأ( 

 دروسهن
الرجال يصلون في  د(  العامل يتقن  عملـه ج(

 المسجد
 

 ) ٌبنى الفعل المضارع على السكون إذا " والوالدات ٌرضعن أوالدهن "    "ٌرضعن" مبنً على     -ٕٙ
 اتصل به نون النسوة (                                                                                                                              
 حذف حرف العلة د( الفتـح ج(  السكون  ب( الضم أ( 
 

 رع ٌرفع إذا لم ٌسبقه ناصب وال جازم ) الفعل المضاتدور أحوال الفعل المضارع اإلعرابٌة بٌن ....  -7ٕ
 الفعل ال ٌجر أبدا ( –وٌنصب بأدوات النصب وٌجوم بأدوات الجزم                                                                                 

الرفع والنصب أ( 
 والجزم

الرفع والنصب  ب(
  والجر

النصب والجزم  ج(
  والجر

الجزم النصب و د(
 فقــط

 

 ) عالمة رفع الفعل " ومن ٌتخذ من دون هللا أنداًدا " الفعل ٌتخذ مرفوع وعالمة رفعـه ....   -8ٕ
 المضارع الضمة الظاهرة إذا كان صحٌح اآلخـر (                                                                                                   

 حذف النون د( بوت النون ث ج(  الضمة المقدرة ب( ضمة الظاهرة الأ( 
 

 ) عالمة رفع العمال ٌعملون تحت لهٌب الشمس ..... الفعل ٌعملون مرفوع وعالمة رفعه  -9ٕ
 لنون إذا كان من األفعال الخمسة (الفعل المضارع ثبوت ا                                                                                            

 د( حذف النون ج( ثبوت النون  ب( الضمة المقدرة  أ( الضمة الظاهرة 
 

 األحرف الناصبة للفعل المضارع -ٖٓ
أن ، لن ، لم ، الم أ( 

 التعلٌل
أن ، لن كً ، الم ب( 
 األمر

أن ، لن ، كً ،  ج(
 إذن

لم ، ال الناهٌة ،  د(
 الم األمر

 

 تعمل بجد . الفعل تعمل ٌجب أن  -ٖٔ
منصوب وعالمة أ( 

نصبـه الفتحـة 
 الظاهرة

مرفوع وعالمة ب( 
 رفعه ثبوت النون

مرفوع وعالمة ج( 
 رفعه الضمة الظاهرة

مجزوم وعالمة  د(
جزمه حذف حرف 

 العلة
 



 

 

 م التعلٌل () من حاالت نصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد ال       الفعل المنصوب بأن المضمرة جوازا  -ٕٖ
" وما كان هللا أ( 

 لٌظلمهم "
" وال ٌؤذن لهن ب( 

 فٌعتذرون "
" لم ٌكن هللا لٌغفر  ج(

 لهم "
وأنزلنا إلٌك  د(

 الذكر لتبٌن لهم "
 

 ، أما ) لن : ناصبة ( ، ) إن  ) لم ، لما ، ال األمر ، ال الناهٌة أدوات تجزم فعال واحًدا األداة التً تجزم فعال واحًدا ..  -ٖٖ
 ، متى ( تجزم فعلٌــن (

 متى د(  إنْ  ج(  لم ب( لنأ( 
 

 حٌث  –) الفعل المضارع المعتل اآلخر ٌجزم بحذف حرف العلــة ال ................ باإلفســاد بٌــن النـاس .    -ٖٗ
 ال الناهٌــة من أدوات الجزم  (                                                                                                                    

 تسع   د( تسَع  ج(  اتسع   ب( ىتسع  أ( 
 

) مجزوم بعد ما التً تجزم فعلٌن " وما ٌفعلوا من خٌر فلن ٌكفروه "عالمة جزم الفعل " ٌفعلوا "  -ٖ٘
 به واو الجماعةوعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة ألنه فعل مضارع اتصلت 

 الكســرة د( السكونج(  حذف حرف العلةب(  حذف النون أ( 
 

 ُجْد ............. -ٖٙ
ُســد   د( تسودْ  ج(  تســودَ  ب( تســودُ أ(   ت 
 

 ) الفعل المضارع فً جواب إن تذاكر فســوف تنـجــح .   وجب اقتران جواب الشرط بالفاء ألنـه  -7ٖ
 ران الفاء (سوف وجب اقتـ السٌن أوالشرط إذا اقترف بـ                                                                                          

 مقرون بالسٌن د(  مقرون بسوف ج(  جملة اسمٌة ب( جملة طلبٌةأ( 
 

 فعل أمر ٌدل  ) تمسك إن كنت تحب النبً فتمسك بسنته . وجب اقتران جواب الشرط بالفاء ألنه -8ٖ
 على الطلب (                                                                                                                                          

 د( مقرون بالسٌن ج( مبدوء بفعل جامد ب( جملة اسمٌة  أ( جملة طلبٌة
 

ـا ، إذا ، كلَّمـا ، لوال رط غٌـر جـازمـة مـا عــدا جمٌع ما ٌلــً أدوات ش -9ٖ  ) أدوات الشرط غٌر الجازمة : أمَّ
 ، )إن  من أدوات الشرط الجازمة (، لومـا (                                                                                                          

 كلمــا د( لــوج(  إن  ب(  لوالأ( 
 



 

 

 خبره محذوف ، هلك جواب اقترن بالالم ) ٌلً لوال ولوما اسم مرفوع ٌعرب مبتدأ لوال ............. لهلك النَّـاس .   -ٓٗ
 ه غٌر منٍف (ألن                                                                                                                               

 مــة  ـرح د( مــة   ـرح ج(  مــة  ـرح ب( ــة  ـمـرحأ( 
 

 –الباء  –من  -عن  –إلى  -على  -] فً ) كل الحروف مبنٌة تأخذ شكل واحد وال ٌتغٌر آخرها مثل : حروف الجرالحروف   -ٔٗ
] الناسخة [ و -لو  –] إذ والشرط  لـ [  –كً  –لن  –] أن  والنصبثم [  –ف  –] و و العطف أ [  –] هل و االستفهام  الالم [ –الكاف 

 (لعل [  –لٌت  –لكن  –كأن  –أن  –إن 
 أكثرها مبنً د(  أكثرها معرب  ج(  كلها معربة ب( كلها مبنٌةأ( 

 

 والباقً أسماء معربــة ( ، مبنٌة ألنها حرف : ) علىالكلمــة المبنٌة          -ٕٗ
ًّ أ(   علـو (د ُعــال ج(  علـى ب( عل
 

رفع فرعٌة ) الفتحة عالمة نصب أصلٌة ، أما الضمة عالمة رفع أصلٌة ، واأللف عالمة عالمة النصب األصلٌة   -ٖٗ
ألسماء عالمة جر فرعٌة لوجمع المذكر السالم ، فرعٌة للمثنى  وجر نصب فرعٌة لألسماء الخمسة ، والٌاء عالمة نصبللمثنى وعالمة 

 الخمســة (
 الفتحـــة د(  الٌاء ج(  أللفا ب( الضمةأ( 
 

) تأتً الفتحة عالمة نصب للمفرد وجمع التكسٌر] ألنه ٌعرب إعراب المفرد رفعا     تأتً الفتحة عالمة للنصب فً -ٗٗ
 ونصبا وجرا [ ،،، أما جمع المؤنث السالم فٌنصب بالكسرة والمثنى وجمع المذكر السالم فٌنصبان بالٌاء (

المفرد وجمع أ( 
 ٌرالتكس

المفرد وجمع ب( 
 المؤنث السالم

المثنى وجمع  ج(
 المذكر السالم

المثنى وجمع  د(
 المؤنث السالم

 

 ) الضمة عالمة أصلٌة للرفع أما األلف والواو وثبوت النون فهً عالمات فرعٌة (عالمة الرفع األصلٌة .....      -٘ٗ
 ثبوت النون د(  الواو ج(  الضمة ب( األلف أ( 
 

) الضمة عالمة أصلٌة واأللف والواو والٌاء ما ٌلً من عالمات اإلعراب الفرعٌة ما عدا......  جمٌع  -ٙٗ
 عالمات فرعٌـة (

 الٌاء د( األلف  ج(  الواو ب( الضمة أ( 
 

) كتابٌن مفعول به جاء محمد وهو ٌحمل كتابٌن فً ٌده ، الكلمة المعربة بعالمة فرعٌـة .....   -7ٗ
عالمة مة أصلٌة ( ٌحمل مرفـــوع بالضمة ) محمد مرفوع بالضمة ) عال،  ه مثنً ؛ والٌاء عالمة نصف فرعٌــة (منصوب بالٌاء ألنـ

 أصلٌة ( ٌده مجرور بالكسرة ) عالمة أصلٌـة (
 ٌده د(  كتابٌن  ج(  ٌحمل ب( محمدأ( 



 

 

 

ا عالمة لرفع المثنى : األلف ، وعالمة ) ثبوت النون عالمة رفع األفعال الخمسة ، أمثبوت النون عالمة رفع......  -8ٗ
 رفع جمع المذكر السالم واألسماء الستة : الواو (

 األفعال الخمسة د( األسماء الستة ج(  جمع المذكر السالم ب(  المثنى أ(
 

 ) حذف حرف العلة عالمة جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر . مثال : لمحذف حرف العلة عالمة جزم ......   -9ٗ
 ٌجزم أبدا ألنه اسم ( ٌسع  أحمد فً طلب الرزق . أما األفعال الخمسة عالمة جزمها حذف النون ، والجمع السالم ال

الفعل المضارع ب(  األفعال الخمسة أ( 
 المعتل اآلخــر

جمع المذكر  ج(
  السالم

 جمع المؤنث السالم د(

 

القاضً فاعل مرفوع بالضمة المقدرة ألنه معتل ) أي الكلمات التً تحتها خط ٌعرب إعرابا مقدرا ؟   -ٓ٘
 اآلخر ، الشر : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ، الذٌن : مبنً ولٌس معربا ، المسلمون : فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم (

 الذٌنأحسنت إلى  ب(  فتسلم الشرجانب  أ(
  اجتهدوا 

 القاضًٌقضً  ج(
 على الجانً

ٌنتصر بنصر هللا  د(
 المسلمون

 

) أن : حرف توكٌد ونصب ، ٌأتـً : فعل " فعسى هللا أن ٌأتً بالفتح " الفعـل " ٌأتً " فً اآلٌـة ...  -ٔ٘
  مضارع منصوب بــأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ( من أدوات نصب الفعل المضارع ) أن  ، لن  ، كـً ، الم التعلٌل (

مرفوع وعالمة أ( 
 ظاهرةرفعه الضمة ال

مرفوع وعالمة  ب(
  رفعه ثبوت النون

منصوب وعالمة ج( 
 نصبه الفتحة الظاهرة

مجزوم وعالمة  د(
جزمه حذف حرف 

 العلة
 

) عالمات جزم الفعل المضارع : لم ، ال الناهٌة ، الم   " ألم نشرح لك صدرك "  الفعـل نشرح ..... -ٕ٘
 مه السكون ألنـه صحٌح اآلخـــر (األمر . والفعل هنا مجزوم بــلم الجازمة وعالمة جز

مرفوع وعالمة أ( 
 رفعه الضمة الظاهرة

منصوب وعالمة ب( 
 نصبه الفتحة الظاهرة

مجزوم وعالمة  ج(
جزمه حذف حرف 

 العلة

مجزوم وعالمة  د(
 جزمه السكون

 

قائمة أو  ة الزمة قبلها فتح ) المقصور : اسم منتهً بألف  تقدر جمٌع عالمات اإلعراب للتعذر فً .... -ٖ٘
على صورة ٌاء " ى " مثل عال ، هدى .... وعالمة اإلعراب مقدرة للتعذر مثل : جاءت هدى ، هدى فاعل مرفوع بالضمة 

المقدرة منع من ظهورها التعذر ، وبالمثل الفتحة فً إن هدى ، هدى : اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر ، وكذا الكسرة 
 إلٌه مجرور بالكسرة المقدرة للتعذر . ( مثل : كتاب هدى ، هدى مضاف

 الجمع د(  الممدود ج(  المنقوص ب( المقصــور أ( 
 



 

 

المحامً : منقوص وحركة المنقوص مقدرة فً حالة الرفع كلمــة ) الجملة التً كتبت بطرٌقة صحٌحة .  -ٗ٘
 إذا كان معرف بأل (

ًُ عن أ(  ٌدافع المحام
 المظلوم

ٌدافع محامً عن ب( 
 ومالمظل

عن  م  ٌدافع المحا ج(
 المظلوم

ٌدافع المحامً  د(
 عن المظلوم

 

) إذا تجرد المنقوص من أل واإلضافة تحــذف ٌاؤه وٌعوض عنها ٌهـدٌنـً الطـرٌـق .   ...................هــذا  -٘٘
 . وفة وٌنصب بفتحة ظاهرةبتنوٌن العوض ، وٌرفع ضمة مقدرة على الٌاء المحذوفة وٌجر بكسرة كذلك مقدرة على الٌاء المحذ

ا (   ًٌ  مرفوع بضمة مقدرة على الٌاء المحذوفة (خبــر ) وفً الجملة : هاٍد جاء قاٍض  ،  حكم قاٍض  ، رأٌت قاض
 هاد   د(  هــادٍ  ج(  هادي   ب( هاديُ أ( 
 

مة ) الفعل المضارع المعتل اآلخر ٌنصب بالضالفعل " ٌقضً " مرفوع    . هللا ٌقضً فً األمور -ٙ٘
 المقدرة (

 بحذف حرف العلة د( بسكون مقدر ج( بضمة مقدرةب(  بضمة ظاهرةأ( 
 

) ٌنصب الفعل المضارع المعتل الفعل المضارع المعتل اآلخر ٌنصب بفتحة ظاهرة على ما آخره  -7٘
ً  اآلخر بفتحة مقدرة إذا كان آخره ألف مثل لن أسعى فً الشر ، وبفتحة ظاهرة إذا كان آخره واو أو ٌا أن  –ء مثل ... كً ٌأت

 ندعــو  (
 واو أو ٌاء  د( ٌاء أو ألف ج(  ألف أو واوب(  ألف أ( 
 

 الجملة التً كتبت بطرٌقة صحٌحة  -8٘
ال ترمً األوراق أ( 

 على األرض
ال ترَم األوراق ب( 

 على األرض
األوراق  م  ال تر ج(

 على األرض

ال ترْم األوراق  د(
 على األرض

 

) االسم المعرب إذا أضٌف إلى ٌاء المتكلم تقدر علً جمٌع حركات اإلعراب .... إعراب وطن  أحب وطنً  -9٘
 بسبب حركة المناسبة (

مفعول به منصوب  أ(
 بالفتحة الظاهرة

مفعول به منصوب ب( 
 بفتحة مقدرة 

مفعول به ج( 
 منصوب بالكسرة

مفعول به منصوب  د(
 بالسكون المقدر

 

جمع المذكر  –بعالمة فرعٌة سبعة أنواع : المثنى  ب) ما ٌعر المة فرعٌـة فقــطاألسماء التً تعرب بع -ٓٙ
 المضارع المعتل اآلخر ( –األفعال الخمسة  –الممنوع من الصرف  –األسماء الستة  –جمع المؤنث السالم  –السالم 

المثنى ، جمع  أ(
المذكر السالم ، 
  األسماء الستة

المفرد ، المثنى ، ب( 
 ر السالمجمع المذك

المفرد ، جمع  ج(
التكسٌر ، الممنوع من 

 الصرف 

األسماء الستة ،  د(
 جمع التكسٌر ، المثنى

 



 

 

 فاعل مرفوع : ) الطالبان ... . عالمة إعراب ما تحتـه خط على الترتٌب  كتابٌن الطالباناشترى  -ٔٙ
 باأللف ألنه مثنى ، كتابٌن : منصوب بالٌاء ألنه مثنى (                                                                                           

مرفوع باأللف ، أ( 
 منصوب بالٌاء

منصوب باأللف ب( 
 ، مجرور بالٌاء

بوت مرفوع بثج( 
منصوب  النون ،
 بالكسرة

مرفوع بثبوت  د(
 النون ، مجرور بالٌاء

 

 ) نون المثنى تحذف عند اإلضافة (                      .الجملة التً كتبت بالشكل الصحٌح ..... -ٕٙ
ٌدا الزرافة أ( 

 طوٌلتان
كتب النحوٌن ب( 

 مشروح
كال الشجرتٌن  ج(

 مثمرة
رأٌت معلمٌَن  د(

 اثنتٌن
 

 مما ٌلحق بالمثــنــى ......  -ٖٙ
اللذان ، اللتان ، أ( 

 هذا ، اثنان
هاتان ، اثنتان ، ب( 

 االلتان ، كالهم
كال ، كلتا ، ذوات ج( 

 ، عشرون 
كال ، كلتا ، أوالت  د(

 ، سنون
 

 غضبانون من النتٌجة ....... غضبانون خطأ ألن .... عبونالال -ٗٙ
 النع  على وزن ف   ج(  تصحٌحها غضبة ب( فٌها ألف زائدةأ( 

ى لـ    الذي مؤنثه ف ع 
 ها غضباءتصحٌح د(

 

 ......... إعراب المضاف إلٌه -٘ٙ
 مجرور د(  مجزوم ج(  منصوب ب( مرفوعأ( 
 

 تً كتبت بشكل صحٌح ...الجملة ال  -ٙٙ
هذه أعالم أ( 

 أخضرون
العبون المباراة ب( 

 جاهزون
حضر مهندسو  ج(

 المشروع
هؤالء مثٌرون  د(

 الفتن 
 

ٙ7- 
 د( ج(  ب(  أ( 
 

ٙ8- 
 د( ج( ب(  أ( 



 

 

 


