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 ما يأتي :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الّصحيحة في
 تصغّر كلمة )ميراث( على : -1

َوْيراث  -ب   يَْيريث م   -أ َوْيريث -ج   م  َوْيرث -د   م   م 
 ة الثاّلثّي عند التّصغير هو :االسم الذي يُعامل معامل -2

 ع لماء -د   أنف س -ج    مبنى -ب   وضى ف -أ
 جملة التّعّجب في ما يأتي هي : -3

  ما أوضَح الكالَم  -ب      ا أوضح  الكالم   م -أ
 ب + ج -د     ما أوضَح الّشاهد  الكالَم  -ج

 تصغّر كلمة )فرس( على : -4
 ْيسةف رَ  -د   ف َريّسة  -ج   ف َريّس  -ب   َرْيسف   -أ

 تصغير كلمة )جبال( على : -5
بَْيالت  -ب   َجْيبال أ   -أ بَْيل  -ج   ج  بَيّل -د   ج   ج 

 إعراب كلمة )الوطن( في جملة : )أعظم بالوطن !( : -6
 اسم مجرور لفًظا مرفوع محالا على أنّه فاعل -ب    سم مجرور لفًظا ومحاّل ا -أ
 اسم مرفوع لفًظا ومحاّل  على أنّه فاعل  -د اسم مجرور لفًظا منصوب محالا على أنّه مفعول به -ج

 تُصغّر كلمة )دراهم( على : -7
 د َرْيهمات  -د   د ْرَههميّات  -ج   د َرْيهيم  -ب   َرْيهم د   -أ

 كلمة )الُمبَْيرد( تصغير السم : -8
 خماسيّ  -د   رباعّي  -ج   ثالثّي مزيد  -ب   الثيّ ث -أ

 تصغير كلمة )سيف الّدولة( هو : -9
َوْيلة س -أ َوْيلة  -ب  يف الدُّ  سويف الّدولة -د ُسيَْيف الّدولة  -ج  ُسيْيف الدُّ

 هو :الُمتعّجب منه في جملة : )ما أنبل الّرجل إذا وافق لسانه عمله !(  -10
 لسانه -د  الّرجل  -ج   عمله  -ب    أنبل  -أ

 تصغير كلمة )مقبول( هو : -11
قَْيبيل  -أ قَْيبل  -ب    م  قَْيبول -ج   م  قَيّب -د   م    م 

 تُعرب )ما( في قولنا : )ما أغرب الّدهر!( اسًما مبنيّا في محل : -12
 رفع مبتدأ -د  نصب على الّظرفيّة  -ج  نصب مفعول به  -ب   رفع خبر  -أ      
 فعل التّعّجب في قولنا : )ما أروع احترام الذّات حين يتصالح اإلنسان مع ذاته( هو :  -13

 حين -د   يتصالح  -ج   احترام  -ب    أروع   -أ      
 ُمكبّر كلمة )ُمَسْيرير( هو : -14

 َمسرور -د   سائر  -ج   َمَسّرة  -ب    ير َسر -أ      
 يدّل التّصغير في قولنا : )وصلُت بُعَْيد المغرب( على : -15

     صغر الحجم -د  التّحبُّب  -ج  ق رب الّزمان  -ب   ق رب المكان  -أ      
 الجمل اآلتية جملة تعّجب قياسّي :واحدة ِمن  -16

ل الخبرَ  -ب  َجّمل   الخبرَ  -أ       َل الخبر   -ج   أجم   أجمْل بالخبر    -د   َجم 
 تُصغّر كلمة )فاضل( على )فَُوْيضل( ؛ ألّن فاضل اسم : -17

لحق بالربّاعيّ  -ب  رباعيّ  -أ        أصلثانيه ألف منقلبة عن  -د  ثانيه ألف زائدة  -ج      م 
 المتعّجب منه في عبارة : " تروقني الّشمُس ساعةَ الغروِب ، فما أروَع المنظَر وقتئٍذ " هو : -18

 وقتئذ -د    ساعة  -ج   المنظر  -ب  الّشمس   -أ         
 فاعل الفعل )أكرم( في عبارة : " أكرْم باآلباء الّذين يُحسنون التربية ! " هو : -19

 الّضمير المستتر )هم( -د  الّضمير المتّصل الواو  -ج  ن الّذي -ب  اآلباء  -أ   
 الجملة التي تحّركت فيها ياء المتكلّم بالفتح وجوبًا هي : -20
ن الكتب  -أ         ن تجاربي ما ال أتعلّمه م   العقل  هادّي إلى الّرشاد -ب     أتعلّم م 

 لوطنوقفت  نفسي على خدمة ا -د       أحفظ  لصديقي حقّه  -ج   
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 نوع )مع( في قوله تعالى : )إّن مع العسر يسًرا( هو : -21

 ظرف منقطع عن اإلضافة -د  ظرف مكان  -ج  حرف جّر  -ب  ظرف زمان  -أ      
 الجملة التي تُحّركت فيها )ياء المتكلّم( بالفتح هي : -22

ن تجاربي  -أ     وهبت  نفسي لخدمة الوطن -ب       أتعلّم م 
 أحفظ لصديقي وّده -د      قّدر صديقاي المخلَصْين  أ -ج       
 الجملة التي تحّركت فيها )ياء المتكلّم( بالفتح هي : -23

 وطوق الحمامة  كتاباي األثيران هما : حّي بن يقظان -ب       روايتي المفّضلة هي زقاق المدق  -أ        
 عمالي كانت مثمرةأ -د        ما أشّد إعجابي بالقائد النّاجح !  -ج   

 الجملة التي تتضّمن اسًما مالزًما اإلضافة هي : -24
 اشترك الّرج الن في العمل التّطوعيّ  -ب  بدا كال الّرجلين راغبًا في قول الحقّ  -أ       
 الّرج الن يدعوان إلى اإلصالح -د   قّدرت  الّرجلين لسمّو أخالقهما  -ج   

 قوله تعالى : " قال إنّك لن تستطيع معي صبًرا " ألنّها وقعت  : جاءت )إّن( مكسورة الهمزة في -25
 أّول الجملة المحكيّة بالقول -ب       بداية الكالم  -أ       
 أّول جملة المضاف إليه -د      أّول جملة جواب القسم  -ج 
 : اإلنسان لفي ُخسر " ألنّها ُكسرت همزة )إن( في قوله تعالى : " والعصر إنّ  -26

 وقعت بداية الكالم -ب      جملة القسم أّول وقعت  -أ       
 أ + ج -د     اقترن خبرها بالالم المزحلقة  -ج   
 ُكسرت همزة )إّن( وجوبًا في قوله تعالى : " واستعينوا بالّصبر والّصالة وإنّها لكبيرة إاّل على الخاشعين ألنّها : -27
 اقترن خبر بالم المزحلقة -ب      وقعت محكيّة بالقول -أ        
 وقعت بعد حرف االستفتاح  -د      وقعت بداية الكالم  -ج       
 " جملة :إنّها آفة خطيرة تسّمى الجملة المخطوط تحتها في عبارة : " وهللا  -28

 جملة مضاف إليه -د  جملة محكيّة بالقول  -ج  جواب القسم  -ب  ابتدائيّة  -أ  
 ( وجوبًا في جملة : " لعمري إّن التّثبّت خير ِمن الظّن " ألنّها :ُكسرت همزة )إنّ  -29

 واقعة بعد حرف االستفتاح  -ب      واقعة أّول جملة القسم  -أ 
 اقترن خبرها بالم المزحلقة -د      وقعت في بداية الكالم  -ج     

 حيث يجدون فيها المتعة " ألنّها : ُكسرت همزة )إّن( وجوبًا في جملة : " يؤّم الّسيّاح مدينة العقبة -30
 وقعت بعد حرف االستفتاح -ب       وقعت في بداية الكالم  -أ
 اقترن خبرها بالالم المزحلقة -د      بعد وقعت الّظرف حيث  -ج    
 واحدة ِمن الجمل اآلتية ُكسرت همزة )إّن( فيها وجوبًا ألنّها وقعت أّول الجملة المحكيّة بالقول : -31

 أ حّب العمَل إذ إنّه ي نّشط الجسد -ب       وهللا إّن العدَل خيٌر  -أ
 أَما إّن النّظافة مظهٌر حضاريّ  -د      قال تعالى : " قال إنّي عبد هللا " -ج    
 ُكسرت همزة )إّن( وجوبًا في قوله تعالى : " وإنّك لعلى خلق عظيم " ألنّها : -32

 قعت أّول الجملة المحكيّة بالقولو -ب        وقعت بداية الكالم -أ 
 اقترن خبرها بالم المزحلقة  -د      وقعت أّول جملة جواب القسم  -ج     
 ُكسرت همزة )إّن( وجوبًا في جملة : " أَما إّن الّصوَم يُعلّم اإلنساَن الّصبَر " ألنّها : -33

 وقعت أول جملة القسم -ب        وقعت بداية الكالم -أ
  وقعت بعد حرف االستفتاح -د      ن خبرها بالم المزحلقة اقتر -ج    

 " جملة : إّن الّسماء تمطر ذهبًاتسّمى الجملة المخطوط تحتها في عبارة " أال  -43
 استفتاحيّة -د  جواب القسم  -ج   ابتدائيّة  -ب  مقول القول  -أ       

  " جملة : ك لن تسطيع معي صبًراإنّ تسمى الجملة المخطو تحتها في قوله تعالى : " قال  -53
 جواب القسم -د  محكيّة بالقول  -ج    استفتاحيّة  -ب  ظرفيّة  -أ

 أفاد التّصغير في جملة : قرأُت ُكتَيّبًا لفدوى طوقان عنوانه أخي إبراهيم " معنى : -36
 التّحقير -د    التّقليل -ج   التّحبُّب  -ب  التّقريب  -أ
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 : تصغير )فاضالت( هو -37
 ف َضياّلت -د   ف َوْيضالت -ج   ف يَْيضالت  -ب  ف َضْيالت  -أ       

 عالمة إعراب )كال( في جملة : )سيندُم كال المتخاصمين( هي : -38
   األلف ألنّه ملحق بالمثنّى -ب     األلف ألنّه مثنّى  -أ  

    الّضمة المقّدرة للتّعذّر -د    الّضمة المقّدرة للثّقل   -ج
 عالمة إعراب )كال( في جملة : )كال األمرين مقبول( هي : -39

 األلف ألنّه ملحق بالمثنّى -د  الفتحة  -ج   الّسكون  -ب الّضّمة المقّدرة -أ         
 قال تعالى : )وسنزيد الُمحسنيَن( ، إعراب كلمة الُمحسنين هو : -40

 .مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتّحة الّظاهرة  -أ
 .به منصوب ، وعالمة نصبه الياء والنّون مفعول  -ب
 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه النّون -ج
 . مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الياء -د

 اللجملة الّسابقة هو : آلخر " الّضبط الّصحيح! " ما أعظم النّبّي  -41
 ما أعظَم النّبيُّ  -ب     ما أعظَم النّبيَّ  -أ

 ما أعظم   النبيَّ  -د     ما أعظم  النبيَّ  -ج
 الّضبط الّصحيح لجملة )ما أجمل الّسماء ؟( هو : -42

  ما أجمل  الّسماءَ  -ب     ما أجمَل الّسماَء  -أ
 ما أجمل   الّسماء   -د     ما أجمل  الّسماء   -ج

 .( هو :ما أكرم الّضيف الّضبط الّصحيح للجملة المخطوط تحتها في عبارة )إياٌد  -34
 ما أكرَم الّضيف   -ب     يفَ ما أكرم  الضّ  -أ

 ما أكرم   الّضيف   -د     ما أكرَم الّضيَف  -ج
 عالمة التّرقيم المناسبة لجملة )ما أجمُل الّسماِء( هي : -44

 الفاصلة -د  عالمة التّعجب -ج   عالمة االستفهام -ب  النّقطة  -أ
 عالمة التّرقيم المناسبة لجملة )ما أجمَل الّسماَء( هي : -45

  الفاصلة -د  عالمة التّعّجب  -ج  عالمة االستفهام  -ب  قطة النّ  -أ
  نوع )الالم( في كلمة )لقسم( قوله تعالى : " وإنّه لقسٌم لو تعلمون عظيم( هي :   -46

 الم التّعليل -د  الم المزحلقة  -ج   حرف جّر  -ب  الم القسم  -أ
 كلمتي )الّدين واإلسالم( هو : قال تعالى : " إّن الّدين عند هللا اإلسالم " ضبط آخر -47

 الّدين  ، اإلسالم   -ب      الديَن ، اإلسالم   -أ
 الّديَن ، اإلسالمَ  -د      الّدين  ، اإلسالمَ  -ج

 " كّرَم موسى عيسى "  ، إعراب كلمة )عيسى( في الجملة الّسابقة هو : -48
 .فاعل مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة المقّدرة  -أ

 .وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة فاعل منصوب ،  -ب
 . مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتّحة المقّدرة -ج
قّدرة  -د  .مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرة الم 

 المجّرد الثاّلثي لكلمة )اضطلع( هو : -49
 ضطع  -د   اضع -ج   طلع -ب  ضلع  -أ

 هو : إعراب )الّربا( في جملة : " حّرم هللا الّربا "   -50
   .مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه األلف  -أ

 .مفعول به منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة المقّدرة  -ب
 .مضاف إليه مجرور ، وعالمة جّره الكسرة  -ج
 .فاعل مؤّخر مرفوع ، وعالمة رفعه الّضّمة  -د

 أحد الكلمات اآلتية حصل فيها إبدال : -51
 ر متذكّ  -د  إيجاب -ج   يرتجي -ب  اتّكال  -أ
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 الحرف الُمبدل في كلمة )اضطهاد( هو : -52
 الّزاي  -د   الّطاء -ج  الّضاد  -ب  التّاء  -أ

 واحدة ِمن الكلمات اآلتية تالزم اإلضافة إلى المفرد : -53
 أ + ب -د   إذ  -ج    أيّ  -ب   كاّل  -أ

 جملة )هطل المطر( في عبارة : )جئُت إْذ هطل المطُر( : -54
 ابتدائيّة -د   جملة مضاف إليه -ج  افيّةاستئن -ب    مقول القول -أ

 واحدة ِمن الكلمات اآلتية متّصلة بـ )ياء المتكلّم( : -55
 قاضي -د   صديقي  -ج    محامي -ب  ليالي  -أ

 إحدى الجمل اآلتية اشتملت على قرينة لفظيّة : -56
 أكل الكمثرى مصطفى -ب   حّث والدي الفاضل أخي على زيارة المرضى -أ

 .هنأت مها مصطفى  -د      قّصتي قرأ أخي  -ج
 إحدى الجمل اآلتية اشتمل على قرينة معنويّة :  -57

 استقبل صديقي العزيز عّمي -ب      أكرمت يحيى لبنى -أ
 كأفأت ليلى موسى  -د       قرأ أخي روايتي -ج

 تقّدم الفاعل على المفعول به وجوبًا في جملة : )ضرب موسى عيسى( بسبب : -58
ن اآلخر -ب       خشية اللبس -أ   عدم وجود قرينة تميّز أحدهما م 

 أ + ب -د     ألّن كالهما اسم ظاهر  -ج
 المفعول به المقّدم على الفعل والفاعل وجوبًا في جملة : )إيّاِك أعني واسمعي يا جارة( هو : -59

  أ + ب -د  جارة  -ج    ياء المتكلّم  -ب  إيّاك  -أ
 قى( هو :الحرف الُمبدل في كلمة )اتّ  -60

  الّدال -د  التّاء  -ج    الواو  -ب  الّطاء  -أ
 المجرد الثاّلثّي لكلمة )اتّفاق( هو : -61

 تفق -د   أفق  -ج    يفق  -ب  وفق  -أ
 الّضبط الّصحيح لكلمة )مثواي( حسب قواعد المضاف إلى ياء المتكلّم هو : -62

 مثواَْي  -د    مثواَيَ  -ج   مثواَْي  -ب  مثواْي  -أ
 لّضبط الّصحيح لكلمة )صديقي( حسب قواعد المضاف إلى ياء المتكلّم هو :ا -63

 ب + ج -د   صديق َي  -ج   صديق ْي  -ب  صديْقَي  -أ
 المضاف إليه في جملة )تخيّرُت رفاقي ِمن ذوي الهمم العالية( هو : -64

 ذوي -د   لعالية ا -ج   الهمم  -ب  رفاق  -أ
 مستحقّها( هو :الفاعل في جملة )استلم الجائزة   -65

  ضمير مستتر -د  الهاء في )مستحّق( -ج   مستحق  -ب  الجائزة  -أ
 تقّدم المفعول به على الفاعل في جملة )أخذ القوس باريها( ألّن : -66

 الفاعل ضمير والمفعول به اسم ظاهر -ب    ظاهر الفاعل والمفعول به اسم -أ
 ّن المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر أل -د   الفاعل اتّصل بضمير يعود على المفعول به  -ج

 إّن الحديقة قريب البحر ، أفاد التّصغير في الجملة الّسابقة : -67
 التّحبّب -د   التّقليل  -ج   قرب المكان -ب  التّحقير  -أ

 الكلمة التي تقلب فيها األلف ياء عند التّصغير  ِمّما يلي هي : -68
 جتا -د   أقالم  -ج   كتاب  -ب  كاتب  -أ

 الكلمة التي قلبت ألفها واواً عند التّصغير هي : -69
 ناب -د   مجداف  -ج  جدار  -ب   دار  -أ

 تصغير كلمة )سّن( هو : -70
 س نّيّ  -د   س نَْنة  -ج  س نَْين  -ب   س نَْينة  -أ

 كلمة )ُمَحْيميل( هي تصغير لكلمة : -71
 محمول -د   حميل  -ج   حّمال -ب   حمول  -أ
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 حيح آلخر كلمة )حامل( في جملة : )يتقّدم المسيرة حامل العَلَم( هو :الّضبط الصّ  -72
 حاملٌ  -د  حامل    -ج  حامل   -ب  حامَل  -أ

  ( هو :البالالّضبط الّصحيح آلخر كلمة المخطوط تحتها في جملة : )المريض شارد  -73
 البالْ  -د   البال   -ج   الباَل  -ب  البال   -أ

 تقّدم فيها المفعول به على الفاعل جواًزا : واحدة ِمن الجمل اآلتية -74
 ي دير  المقصَف الّطلبة   -ب      يرفع  الّطالَب عمل ه   -أ

 زارني صديقي -د     يحترم  األمَّ ولد ها  -ج
 واحدة ِمن الجمل اآلتية تصلح ألْن تكون مثااًل على وجوب تقّدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبًا : -75

  هللاَ أسأل  أْن يوفّقنا -ب    يسى الكمثرى غرس ع -أ
 أياا تزر ي كرمك  -د      تفاحةً أكَل خالدٌ  -ج

 في جملة : )قابلُت أخاك( تقّدم الفاعل على المفعول به وجوبًا وسبب ذلك هو : -76
ن األسماء الخمسة  -أ  .ألّن الفاعل ضمير والمفعول به مضاف  -ب   ألّن الفاعل ضمير والمفعول به م 

  ألّن الفاعل اتّصل بضمير يعود على المفعول به -د     الفاعل ضمير والمفعول به اسم ظاهر  ألنّ  -ج
 إذا أردنا أْن نؤلّف جملة فعليّة صحيحة ِمن الكلمات )الُمعلِّم ، يحترم ، إيّاك( فإنّنا نقول : -77

علّ م إيّاك  -أ علّ م -ب     يحترم  الم   يحترم  إيّاك الم 
علّ م يحتر -ج علّ م -د      إيّاكم  الم   إيّاك يحترم  الم 

 وردت كلمتا )قبُل وبعـُد( في قوله تعالى : " وهلل األمُر ِمن قبُل وِمن بعُد " مبنيّتين على الّضّم ألنّهما : -78
 أ + ب -د  لم يأت  بعدها شيء -ج  سبقتا بحرف جرّ  -ب  قطعتا عن اإلضافة  -أ

 جملة : )ذهبُت إلى االجتماع قبل الموعد الُمحّدد بربع ساعة( هو : الّضبط الّصحيح آلخر )قبل( في -79
 قبْل  -د   قبل    -ج    قبَل  -ب    قبل   -أ

 واحدة ِمن الجمل اآلتية وردت فيها )كال( توكيًدا معنويًّا : -80
جّدان  -أ علّمان م      كافأت  كال الّطالبين -ب       كال الم 

لين -د      فاز المتسابقان كالهما  -ج  مرْرت  بكال الّرج 
 تُعرب )َمن( في جملة : )َمْن قابلَت ؟( في محل : -81

 حرف جرّ  -د   رفع مبتدأ -ج    نصب مفعول به -ب   رفع فاعل -أ
 واحدة ِمن الجمل اآلتية جاءت فيها )كم( مفعوال به : -82

 ؟كم يوًما مكثَت في العقبة  -ب      ؟  كم عاماًل كافأت  المؤّسسة   -أ
 كم لبثنا في األرض عدد سنين -د       ؟ صديقًا لك  كم -ج

 واحدة ِمن الحاالت اآلتية يجب فيها فتح ياء المتكلّم : -83
 أ + ب -د  االسم صحيح اآلخر -ج  االسم المنقوص  -ب   االسم المقصور -أ

 احدة ِمن األسماء اآلتية تختص باإلضافة إلى الجملة : -84
 ب + ج -د  حيث  -ج     مع  -ب   كلتا  -أ

 قال تعالى : )إّن مع العسر يسًرا( صورة المضاف إليه في اآلية الكريمة هي : -85
 أ + ب -د   جملة  -ج    اسم ظاهر -ب    اسم مفرد -أ

 ( والليل إذا سجى " صورة المضاف إليه في اآلية الكريمة هي :1قال تعالى : " والّضحى ) -86
  ضمير -د   جملة  -ج    فعل ماضي -ب    اسم ظاهر -أ

 مكبّر تركيب )ُدَوْيرة األرقم( هو : -87
 دير األرقم  -د    دوير األرقم -ج   دار األرقم -ب    دور األرقم -أ

 تصغير كلمة )عفريت( هو : -88
 ع ْوفَيريت  -د   ع فَارت -ج   ع فَْيريت -ب   ع فَْيريّت  -أ

 تصغير كلمة )خندق( هو : -89
نادق  -أ نَْيديق -ب   خ  نَيْ  -ج   خ  ْنَديق -د   دق خ   خ 

 تصغير االسم الرباعي يكون على وزن :  -90
 ف عَْيعل  -د   ف عَيلل -ج  ف ْعل ل  -ب    ف عَْيل -أ
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 أفاد التّصغير في جملة : )أّما العويلم فتطغى عليه سمة استكبار الجاهل( معنى : -91

 التّقريب -د   لتّقليل ا -ج  التّحقير  -ب   التحبّب  -أ
 يح آلخر كلمة الّصباح في جملة : )يدركنا الّصباح( هو :الّضبط الّصح -92

 الّصباح   -د   الّصباْح  -ج   الّصباح   -ب   الّصباَح  -أ
 واحدة ِمن الجمل اآلتية خاطئة : -93

علّم لطلبته -أ   ! ما أشّد عتابك -ب     !  ما أشد طمأنة الم 
 !عتداًل ما أروع أْن يكون الجّو م -د      !  ما أبشع موت المنافق -ج

 

 


