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 السؤال األول
أستخرج من القطعة ما يأتي -أ   

1-   : ثالثة أسماء معربة وأضبطها بالشكل
 األبناُء ، الجدَّ ، سبيُل ، النجاحِ ، أداِء ، الواجِب ، كلُّه ،النجاح ، الفالح ، إبراهيُم ، محمُد ، سامي

  : فعلين مبنيين وأضبطهما بالشكل -2
 استمعُوا مبني على حذف النون
 (الفتح) جدَّ ، وجَد زرع َ حصدَ 
 (التزْم ، تمْسْك )السكون

3-   : فعلين معربين وأضبطهما بالشكل
 تتهاونْ 
 يثمرُ 

4-   : ثالثة أحرف وأبين عالمة بنائها
 مْن ، إنَّ ، ) ال ( ) يا( السكون

 الواو الفتح
 فْي السكون
 الفاءالفتح
 الباء الكسرة
نإلى السكو  

 : أعرب ما كتب باألزرق -ب
 أداء : اسم مجرور بـ ) في ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره وهومضاف

 الواجب : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره
 النجاح : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 والفالح
رابالواو : حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلع  

 الفالح : معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
 السؤال الثاني

 :أختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي : )االجابةالصحيحة(هي
 حرف جر مبني على السكون -1
 فعل مضارع مجزوم بالسكون -2
 فعل أمر مبني على السكون -3

 السؤااللثالث
  : أ ضع في المكان الخالي كلمة مناسبة مما يأتي وأعربها -3س

على -تصفح  -هؤالء  -واجبنا  -اطلب   
 من الخلق الكريم أن تصفح َ عمن أساء إليك -1

 ( تصفح : فعل مضارع منصوب بـ ) أْن ( وعالمةنصبه الفتحة الظاهرة علىآخره والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره ) أنت
ا أن نبتعد عن مصاحبة األشرارمن واجبن -2  

واجبنا : اسم مجرور بـ ) من ( وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره وهومضاف و ) نا ( ضمير متصل مبني على السكون في محل جر 
 باإلضافة

 احرص علىاختيار الصديق -3
 على : حرف جر مبني على الفتح

 تعلمت من هؤالء المعلمين حسن الخلق -4
إشارة مبني على الكسر في محل جر اسممجرور هؤالء : اسم  

 اطلب العلم من المهد إلى اللحد -5
 اطلب : فعل أمر مبني على السكون

 السؤااللرابع
  : أستخرج اسما معربا وآخر مبنيا -1

( ، إياه ، الكاف في ) عندك ( ، )  تعبدوا ) المعرب : ربك ، الوالدين،إحسانًا ، عند ، الكبرأحدهما ، كالهما ، قواًل ، كريًماالمبني : الواو في
 ،أف ( هما ( في ) أحدهما وكالهماولهما وتنهرهما

2-   : أستخرج حرفين مبنيين
 ( وبالوالدين ( ، إما ، أو، الفاء في ) فال ( ، ) ال ) الواو في ) وقضى ، وقل ( والواواألولى في
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  : أعربالكلمات الملونة -3
 بالوالدين : الباء حرف جر مبني على الكسر ال محل لهمن اإلعراب الوالدين : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء ألنهمثنى-

 فعل مضارع مبني على الفتحالتصاله بنون التوكيد في محل جزم : يبلغن  
 الكبر: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة علىآخره

 ( أنت ) الناهية وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوًبا تقديره ( م بـ ) التقل : فعل مضارع مجزو
 ( أنت ) قل : فعل أمرمبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوًبا تقديره

 قواًل : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحةالظاهرة
 

 السؤااللخامس
 

 

 

ة مضبوطة بالحركة المناسبة حسب موقعها وأذكر السبب ومنخالل ذلك أبي ِـن أمعربة هي أم مبنية : القراءة ( في الفراغات التالي ) ضع كلمة-أ
 ؟

 القراءةُ ... طريقك الى التزود منالعلم والمعرفة * ألنها وقعت مبتدأ مرفوع... -1
 إن....القراءةَ ... عامل مهم فيتميزك عن االخرين * ألنها وقعت اسم إن منصوب -2

مثل ..القراءِة ...تكسبكالثقافة والخبرة بتجارب االخرين * ألنها وقعت مضافًا إليه مارأيت -3  

 

 

 

 القراءة ( كلمة معربة ألن شكل آخرها تغير بتغير موقعها اإلعرابي من الجملة ) إذن كلمة
 

 

 

 السؤااللسادس
  : لسببأضع كلمة ) يبتعُد ، يبتعد َ ، يبتعْد ( حسب ضبطها بالفراغ المناسبوأذكر ا

 ألنها سبقت بحرف نصب فوقع الفعل منصوبا * على كل امرئ أن ... يبتعَد ... عن مواطن الشبهات -1

الشبهات * ألنها لم تسبق بحرف نصب وال حرف جزم فجاء الفعل مرفوعاالمؤمن الحق ...يبتعُد...عن مواطن -2  

 ألنها سبقت بحرف جزم فجاء الفعل مجزوما * لن يسلم من نظرات الشك احد ما لم ...يبتعْد.. عن مواطن الشبهات -3

 

 

 

 السؤااللسابع
 ؟ : ن األخرى وأضبطها بالشكل وأذكر أمعربة هي أم مبنيةأضع كل كلمة مما يأتي في ثالث جمل بحيث يختلف موقعها اإلعرابي في كلجملة ع

 الذين -1
 سل م المدير الجوائز للذيَن شاركوابالمسابقة -

 أعطيت الذيَن تفوقوا هذا العام هداياتقديرية-
 حضر الذيَن تغيبوا باألمس -

به وفي الثالثة في محل رفع فاعل ولكنشكل  وقعت الذين في الجملة األولى في محلجر اسم مجرور وفي الثانية في محل نصب مفعول **
 آخرها لم يتغير إذن هي مبنية

 هذه -2

 هذِه طالبة مجدة -

 لعبت مع هذِه الطالبة -
 

 

 

 أعطيت هذِه الطالبة جائزةًلتفوقها
 مبنية ألنها لم يتغير شكل آخرها بتغير موقعها اإلعرابي من الجملة ( إذن كلمة )هذه

 يلتزمن -3
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 أيتها الطالبات لتلتزْمن بالحجاب اإلسالمي -
 المسلمات يلتزْمن بحجابهن اإلسالمي-

 قرأت المديرة التعليمات للطالبات كي يلتزْمن بها -
 إذن كلمة )يلتزمن (مبنية ألنها لم يتغير شكل آخرها بتغير موقعهااإلعرابي التصالها بنون النسوة

 

 

 

 السؤااللثامن
 أشارك في إعراب اآلية

 ( وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتابل أحياء عند ربهم يرزقون )
 وال : الواو بحسب ماقبلها -

 ال : حرف نهي و..جزم.. مبني علىالسكون

تحسبن : فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد في محل جزمبحرف الجزم ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح والفاعل 
مستتر وجوباتقديره أنتضمير   

 الذين:اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول بهأول
قتلوا: فعل ماض مبني للمفعول مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصلمبني على السكون في محل رفع نائب فاعل والجملة الفعلية ال 

 محل لها من اإلعراب ألنهاوقعت صلة الموصول
ىالسكونفي : حرف جر مبني عل  

 سبيل : اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرةوهو مضاف

 هللا : لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جرهالكسرة

 أمواتا : مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبهالفتحة
 بل : حرف عطف وأضراب مبني علىالسكون

 أحياء: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم وهو مرفوع وعالمة رفعه الضمةالظاهرة
 عند : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهومضاف

ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه  :ربهم : رب مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف وهاء الغيبة
 والميم حرف دال على جمع الذكور المحل له من اإلعراب

فعهثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على يرزقون : فعل مضارع مبني للمفعول مرفوع وعالمة ر
 السكون في محلرفع نائب فاعل

 

 

 

23السؤااللتاسع صـــ   

 

 

 

 أعرب
 

 

 

  : سيطلع
 السين : حرف تنفيس مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب

 يطلع : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
 الظالم : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره
 الضياء : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

 ويخضل : الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل له مناإلعراب

مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهيخضل : فعل مضارع مرفوع وعال  

 في : حرف جر مبني على السكون ال محل له مناإلعراب
 نا ( ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة ) شفتينا : اسم مجرور بـ ) في ( وعالمة جره الياء ألنه مثنى وهو مضاف و

 غدنا : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و ) نا ( ضميرمتصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة
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