
أسئلة المراجعة  (4نحو)

 يجر: حرف الجر )الالم( (1)
 .االسم الظاهرأ( 

 .الضميرب( 
 الفعل. ج(

 د( االسم الظاهر والضمير.       
٢٥ /النحل  چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ چ ( داللة حرف الجر)الالم( في قوله تعالى:2) 

  أ( الِملك.         
 ب( التعجب.
ج( العاقبة.
 .د( الظرفية

 ٨/القصص چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ چ الجر)الالم( في قوله تعالى:داللة حرف ( 3)
أ( داللة التبعيض.       

 ب( العاقبة والصيرورة.
  ج( داللة المجاوزة.

 د( الظرفية.

في)لكم(  من قول الشاعر: حرف الجر )الالم( (4)
 لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم          ونحن لكم يوم القيامة أفضل      

  أ( بمعنى)عن(.
 ب( بمعنى)إلى(.
 ج( بمعنى)من(.
 د( بمعنى)في(.

 يجر: حرف الجر )في( ( (5) 
 .االسم الظاهر والضميرأ( 

 .الضميرب( 
 الفعل. ج(

 د( االسم الظاهر       
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 ٩٨ /النحل چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ چ في قوله تعالى: )في( حرف الجر داللة (6) 

  أ( داللة )إلى(.
 ب( داللة )من(.
 ج( داللة )عن(.

  .د( داللة )في(

 ٢ /القدر        چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ في قوله تعالى: حرف الجر )حتى( داللة( 7)  
 أ( داللة التبعيض.         

  الزمان.ب( ابتداء الغاية في 
 ج( انتهاء الغاية في الزمان.

 د( داللة االستعالء.        
 يجر: حرف الجر )الكاف(( 8)

الضمير.أ( 
 .االسم الظاهرب( 
 الفعل. ج(
 .االسم الظاهر والضميرد(       

٨٩٨/البقرة  چ ڎ  ڎ  ڈچ في قوله تعالى: حرف الجر )الكاف( داللة( ( 9)
 أ( داللة المجاوزة.

 ب( داللة التبعيض.
 ج( داللة االستعالء.

 د( التعليل والسببية.      
 المطففاين  چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ في قوله تعاالى: حرف الجر )على( داللة( 11)
٥ - ٨ 

أ( داللة االستعالء.  
ب( داللة المصاحبة.

 ج( داللة )من(
د( ( داللة المجاوزة. 
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٦ /الرعد چ ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ في قوله تعالى: حرف الجر )على( داللة (11)
 أ( داللة المصاحبة.
 ب( داللة التبعيض.
 ج( داللة المجاوزة.

د( التخصيص.      
الغرض من اإلضافة في النحو العربي: (12) 

 أ( تعريف المضاف والمضاف إليه.
  ب( تعريف الفعل.

.ج( تعريف المضاف إليه      

 .المضاف د( تعريف

تلزم كلمة:) أوالت( اإلضافة إلى:(  13)
 ..أ( االسم الظاهر

 ب( الضمير.
 الفعل.ج( 

.د( االسم الظاهر والضمير
إعراب كلمة:) ضربا( في قولنا: ضربًا زيدًا: (14)

 أ( مفعول به لفعل محذوف.
 ب( مفعول معه.

 مطلق لفعل محذوف.ج( مفعول 
 د( مفعول ألجله.

:إعراب كلمة: )المحاضرة( في قولنا: خالد كاتٌب المحاضرة اآلن (15)
  أ( مضاف إليه.

 ب( مفعول ألجله.

  ج( مفعول مطلق.
.د( مفعول به      
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  :١٦١ /النساء چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  إعراب كلمة ) الربا( في قوله تعالى:( 16)

 مفعول به منصوب.أ(      
 ب(مضاف إليه مجرور.      
 ج(مفعول ألجله منصوب.      

 د( مفعول به ثان منصوب.       
 اسم الفاعل ) منجٌز( في قول الشاعر:( 17)

أمنجٌز أنتم وعدًا وثقت به              أم اقتفيتم جميعًا نهج عرقوب
 أ( يعمل عمل الفعل العتماده على نفي.       

 ب( يعمل عمل الفعل العتماده على استفهام.
 ج( ال يعمل عمل الفعل.

يعمل عمل الفعل العتماده على نداء. د(      
اسم الفاعل ) مهمل( في قولنا: ما مهمٌل دروسه خالد:( 18)

 أ( ال يعمل عمل الفعل       
 العتماده على استفهام.ب( يعمل عمل الفعل 

 ج( يعمل عمل الفعل العتماده على نفي.
يعمل عمل الفعل العتماده على نداء. د(       

 الحقد نار آكلٌة صاحبها اسم الفاعل ) آكلٌة( في قولنا:( 19) 
 أ(  ال يعمل عمل الفعل       

 ب( يعمل عمل الفعل العتماده على استفهام.
 ماده على نفي.ج( يعمل عمل الفعل العت

يعمل عمل الفعل لوقوعه صفة. د(       
 جاء الرجل قائدًا سيارته: اسم الفاعل ) قائد( في قولنا: (21) 

 أ( يعمل عمل الفعل لوقوعه صفة.     
 ب( يعمل عمل الفعل ألن الموصوف مقدر.

  ج( يعمل عمل الفعل لوقوعه حااًل.
 .د( ال يعمل عمل الفعل       


