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 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

إذا : الضميبنى الفعل الماضي على  -1
   أ.  اتصلت به تاء التأنيث.  

ب. اتصلت به ألف االثنين. 

ج. لم يتصل به شيء.     

.اتصلت به واو الجماعةد. 

واحدة من الجمل التالية خلت من األخطاء اإلمالئية: -2
في الخير.      ىأ. سعى يحي

ب.  سعى يحيا إلى الخير. 

ج.  سعا يحيي إلى الخير.     

د. سعا يحيا إلى الخير.         

نا: ما برح الحارس واقفا :في قول واقفا  إعراب  -3
أ.  مبتدأ مؤخر. 

منصوب.       برحب. خبر 

.         وبمنص برحج. اسم 

 .حال منصوبد. 

" ضمير منفصل مبني في محل: قالوا إنما أنتم بشر" قوله تعالى في  أنتمإعراب  -4
أ. نصب اسم إّن. 

ب. رفع اسم إّن. 

مبتدأ.     رفع ج. 

 خبر.رفع د. 

ة:كّل كلماتها مبنيلمجموعات التالية ان واحدة م -5
اللذان،اللذين.        ،أ.  الذي، التي

ب. هذا، هذه، هذان، هؤالء .  

ج. هو، هي، هما، هم.     

د.اللذان، اللتان، هذان، هاتان.

تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر: -6
    أ. إن وأخواتها

.  الحروف المشبهة بإنّ ب. 

.      كان وأخوانها.  ج

 .الحروف الناسخةد. 

األصل في األسماء أنها تنصب بـ -7
أ.  السكون.         

.  الفتحةب. 

.         الضمةج. 

.األلفد. 

:من المبنيات -8
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.     أسماء االستفهامأ. 

. أسماء الشرطب.   

.     الحروف  ج.

 .جميع ما ذكرد. 

كان التي كثيرا  ما يقترن خبرها بالباء هي:أخت  -9
.     ليسأ.  

.   صارب.  

.     ظلج. 

.أصبحد. 

:يبنى فعل األمر  -11
.          إذا اتصلت به واو الجماعة فقطأ. 

.      إذا اتصلت به ألف االثنين فقطب. 

.         إذا اتصلت به ياء المخاطبة فقط. ج

 .دائما  د. 

. يقدر الطالُب المدرسينفي قولك:  المدرسين -11
.  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحةأ. 

الياء.      وعالمة جره مجرور اسم ب.  

.      مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياءج. 

 .فاعل مرفوعد. 

:اسم االستفهام الذي يسأل به عن حقيقة الشيء هو -12
.         منأ.  

.  كيفب.  

.ماج. 

. أيند. 

خبر ليس في قوله تعالى: " أليس هللا بعزيز ذي انتقام" -13
أ.  هللا.        

ب.  بعزيز.   

ج.   ذي.   

 د. انتقام.

"لكل أجل كتاب"  قوله تعالى مسوغ االبتداء بالنكرة في -14
أ.  ألنه نكرة مخصصة بالوصف.       

ب. ألنه نكرة مخصصة باإلضافة.       

ج. ألنه نكرة دلت على عموم.

 .والخبر شبه جملة د. ألنه تأخر عن الخبر

صحيحة نحويا : التالية واحدة من الجمل -15
.      المدرسون مستعدونأ.  

.   المدرسين مستعدينب. 

.    المدرسين مستعدونج. 

 .المدرسون مستعديند. 
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: في ذمتي ألدافعّن عن وطني )في ذمتي(في قولنا :  -16
أ. خبر لمبتدأ محذوف.         

ب. مبتدأ لخبر محذوف.      

.  وطنيج. مبتدأ وخبره 

 .مبتدأ وخبره ألدافعند. 

"ولعبد مؤمن خير من مشرك( في قوله تعالى: " عبد) المتصلة بـالالم  -17
أ. الم التعليل.   

ب.  حرف جر.   

ج. الم الجحود.    

.      الم االبتداءد. 

ضمة في األصل عالمة لـال  -18
. الرفعأ. 

.     النصبب. 

.     الجرج. 

.الجزمد. 

المبتدأ في قوله تعالى: " ولهم في الدنيا عذاب عظيم" -19
لهم.          أ.

ب.   في الدنيا.     

ج. عذاب.     

د. عظيم.

:واحدة من الكلمات التالية تظهر عليها عالمات اإلعراب كلها -02
أ. قاضي.     

.      سعيدب.  

ج.  بشرى.    

.يدنود. 


