
 اختبار في النحو والصرف -  الفصل األول 

 1 ( كسرت همزة إنَّ في جملة )علمُت إنَّك لصادٌق(ألنها : 

    وقعت في أول جملة جواب القسم –ب                                              وقعت محكية بالقول -أ

وقعت في بداية الكالم  -د                            قترنت الالم المزحلقة في خبرهاا –ج    

 2(  كسرت همزة إنَّ في جملة )أما إنك متعٌب من السفر(ألنها :  

في ابتداء الكالم  -د              حكيت بالقول –ج           وقعت بعد حرف االستفتاح –ب            وقعت بعد الظرف -أ  

  3 ( الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول وجوبًا خشية اللبس لعدم وجود قرينة هي  :

اتقوا الشبهات  -د              رافق هذا ذاك – ج          أكرمْت يحيى ليلي –ب               تقبل صديقي العزيز َ عميسا-أ  

( الجملة التي تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبًا هي :   4  

كم كتابًا قرأت َ ؟  -د          سألوا المعلم عن االمتحان –ج       أخي على زيارة المرضى حّث والدي الفاضلُ  – ب         سكن البيَت أهله  -أ  

 5 ( الجملة التي تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا هي :  

               حفّز معلمي المخلُص أخي –ب                                    ذكر موسى مصطفى ت -أ

اشتّدي أزمة تنفرجي -د                           إياِك أعني واسمعي يا جارة  –ج   

 6( القرينة المعنوية التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل من المفعول به هي : 

كّرمت موسى ليلى -د     صقل مهارتي في الخط مدرسي منذ كنُت صغيرا –ج     رافق هذا ذاك إلى المطار –ب       خاليزار عمي  -أ  

 7 ( القرينة اللفظية التي أزالت الغموض بسبب وجود الضمة على النعت في جملة :  

          شاهدتك في الملعب –ب                                                     هذه تلك  ساعدتْ  -أ

حّث والدي الفاضُل أخي على زيارة األقارب -د                                                 قرأ أخي الرواية –ج   

 8( تقدم المفعول به على الفاعل وجوبًا ألنَّ المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر في جملة :  

            حرث األرض مالكها –ب                                              أحلى القصائد ما أوحته عيناكِ  -أ

يحمي الوطن أهله  -د                                              ينفع اإلنسان عمله الصالح  –ج   

 :9 ( أبدلت تاء افتعل دااًل في كلمة :

ّطلع ا –د                                  تّقىا –ج                تّصفا – ب                                    ازدهر –أ   



 :10 ( :الثالثي المجرد لكلمة مّدخر هو : 

ذخر   -د                                  مخر -ج                                نخر –ب                          دخر -أ  

 :11 ( الثالثي المجرد لكلمة )متَّزن( هو :

زنن  -د                                وزن -ج                           مزن -ب                              تزن -أ  

 12 ( الثالثي المجرد لكلمة )اضطهاد( هو :

   ضطد –د                                تهد –ج                            طهد -ب                         ضهد -أ

   13 ( المعنى الذي أفاده التصغير في جملة )  أزور أصيحابي دائًما ( هو : 

لتحقير وتقليل الشأنا  -د                       تقليل العدد -ج          تقريب الزمان -ب                          تحببال -أ  

  14 ( تصغير كلمة )نفس( هو :

نفَيّسة –د                                  نُفَْيساء –ج                                       نُفَْيسة – ب                       نُفَْيس -أ    

هو :  ( نجوى  ) تصغير كلمة(  15  

نَُجْيالء  -د                                   نُْجيَا -ج                                       نُجيّى -ب                    نَُجيّا -أ  

هو : ( حاسوب  ) تصغير كلمة(  16   

ُحَوْيسيبات   – د                             ُحَوْيسيب –ج                   ُحَؤْيسوب –ب                          ُحَوْيساب   -أ  

إلى االسم المفرد : م اإلضافة  يالز غالبًا  ظرف الذيال(  17  

   قبل – د                                     إذا – ج                                إذ  –ب                         مع -أ

اإلضافة هي : ظروف التي تُقطع عن  ال(  18  

قبل وبعد –د                                    قبل وإذ –ج               حيث وإذ -ب                         قبل ومع -أ  

التي يجوز فيها فتح أو تسكين ياء المتكلم هي :كلمة ال(  19  

بلدي  -د                            محاميّ   -ج                               معلَميّ  –ب                           عصاي -أ  

   ) جلست ُ حيث ُ المنزل أمامي (  في عبارة  (المنزل  كلمة ) تُعرب (  20 :

 أ- مضاف إليه                  ب – مبتدأ                      ج –  فاعل                                          د – خبر 

 


