
 اختبار في النحو والصرف الفصل الثاني

 

: المعنى الذي أفاده حرف الجر)على( في جملة الب ِّرُّ الحق أن تبذل المال على حبك له وحاجتك إليه(  1  

االستعالء الحقيقي  -د                     السببية    –ج                   المصاحبة –ب             االستعالء المجازي-أ  

المعنى الذي أفاده حرف الجر الالم في قوله تعالى )وأزلفت الجنة للمتقين( ( 2   

االختصاص  -د                  السببية   –ج                          المصاحبة –ب                        ملكية   ال-أ  

دواٌء عند عالمه من لم يكن عالًما لم يدر )ما( الداءما نوع )ما ( في قول الشاعر : لكل داٍء (  3   

موصولة -د                        نافية  –ج                            شرطية –ب                         ستفهاميةا-أ  

ما نوع )ال( في جملة )دراسة الحركة األخيرة من اهتمامات النحوِّ ال الصرفِّ (  4  

نافية للجنس -د                            عاطفة –ج                       نافية –ب                           ناهية  -أ  

ما نوع االستثناء في جملة )ما كان في المكتبة عند وصولنا إالا سناء( (  5  

غ   -د                            منقطع –ج                          تام منفي –ب                            تام مثبت -أ ناقص مفر   

إعراب كلمة زياد في جملة ) حضر المدعوون االجتماع ما خال زياًدا(( 6  

مفعول به منصوب  -د                  اسم مجرور –ج                   مضاف إليه  –ب                     مستثنى منصوب  -أ  

تعرب كلمة ) المحتكر ( في جملة أحترم التجار المستثمرين حاشا المحتكر منهم (  7  

مفعول به منصوب  -د                             اسم مجرور –ج                   مضاف إليه  –ب                  مستثنى منصوب  -أ  

للجميل إنساٌن غير الجاحد ( الضبط الصحيح آلخر كلمة )غير( في جملة )ال يتنك ر ( 8  

فتحة أو الضمةال  -د                                    ة  كسرال –ج                    ة   ضمال  –ب                        فتحةال-أ  

الكلمة التي حصل عليها إعالل بالقلب هي(  9 : 

الداعي –د                            الداعون –ج                          الداعين     –ب                            داعٍ         –أ   

ن آخره فحذف وسطه هي(  10 الكلمة التي جاء في اإلعالل بالحذف ألنه فعل أجوف سك ِّ : 

دة -ج                                   لم يستطع –ب                         يصل -أ رضوا -د                                    عِّ  

عند إسناد الفعل )يسعى( إلى ياء المخاطبة فنقول(  11 : 

تسعيون  -د                                   تسعيين -ج                          تسعين -ب                                يسعين -أ  

 



الكلمة التي ال يوجد فيها إعالل هي (  12  

الداني  –د                               ميعاد –ج                           حمامة  -ب                           العاني -أ  

حمدك المرء في ما لم ينله يوقعك في حرج هوالضبط الصحيح آلخر كلمة ) المرء( في جملة (  13  :  

السكون  -د                               الضمة -ج                             الفتحة -ب                         الكسرة -أ  

صديقي أني ملتمٌس لما بدر منك عذًرا(عمل اسم الفاعل عمل فعله ألنه مجرد من أل التعريف ومنون ووقع ...... في جملة )اعلم يا (  14   

اعتمدت على النفي  –د                                 خبًرا –ج                                         صفة –ب                        حاالً  -أ  

الضعيف فؤاده ( الضبط الصحيح لحرف الدال في كلمة )فؤاده( في جملة )وما أنت بالمرء (  15  

السكون -د                                   الضمة -ج                                         الفتحة -ب                     الكسرة -أ  

إعراب كلمة أخالقه في جملة ) أصادق الشابا المهذابة أخالقه ((  16   

مضاف إليه  –د                                      مفعول به –ج                             نائب فاعل  –ب                           فاعل   -أ  

االسم المنسوب من كلمة ) سلمى ((  17  

ي   –ب                        سلَمي   -أ ي   –د                                           سلماي   –ج                                   سلماوِّ سلمِّ  

االسم المنسوب لكلمة ) بناء( (  18  

ي   -ب                            بنائِّي   -أ أ+ب –د                                             بنايي  –ج                                بناوِّ  

المنسوب إليه في كلمة )قَبَلِّي  ( (  19  

قبيالت  -د                                               قبل -ج                                قبيلة –ب                           قبائل -أ  

االسم المنسوب من كلمة )سنة((  20 :  

ي ة  ي                                       ج – َسنِّي                                                 د - َسنَوِّ ي                     ب – سنَوِّ  أ- سْنوِّ

 


