
األجابة النموذجية

١

الصفحة اإلجابة الفرع التدريب
١٤ أخيك أ. ١
١٤ حماك ب.
١٤ فاها ج.
١٤ ذو د.
١٤ ألبيك ه.
١٤ أبي ابُن عمِّ أبيَك ٢

إعرابها الكلمة
أب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

المقدرة، وهو مضاف والياء ضمير 
المتكلم في محل جر مضاف إليه

أبي

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره، وهو مضاف

ابُن

ه  مضاف إليه مجرور وعالمة جرِّ
الكسرة، وهو مضاف

عمِّ

أبي: مضاف إليه مجرور بالياء ألنه من 
األسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف 
ضمير مبني في محل جر مضاف إليه

أبيَك

١٤ حموه: حمو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من 
األسماء الخمسة وهو مضاف والهاء ضمير مبني في 

محل جر مضاف إليه

أ. ٣

١٥ أخاك: مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من 
األسماء الخمسة

ب.

١٥ فيَك: في: مضاف إليه مجرور بالياء ألنه من األسماء 
الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير مبني في محل 

جر مضاف إليه

ج.

١٥ ه الياء  أبوينا: أبوي: مضاف إليه مجرور وعالمة جرِّ
ألنه مثنى، وهو مضاف و"نا" ضمير مبني في محل 

جر مضاف إليه

د.

١٥ ذا القلب: ذا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف 
ألنه من األسماء الخمسة وهو مضاف و"القلب" مضاف 

ه الكسرة الظاهرة على آخره إليه مجرور وعالمة جرِّ

ه.

١٦ صديقُتها أ. ٤

١٦ بالسيارِة ب.
١٦ عليٌّ ج.
١٦ الُيسرى د.
١٦ الشاَي ه.



٢

١٦ َوطفُلها أ. ٥
١٦ ثّم اقعْد ب.
١٦ أم عنَد سلمان ج.
١٦ لكْن عليٌّ د.
١٦ ال الطائرَة ه.
١٧ قوّيان أ. ٦

أقوياٌء ب.
جميلًة ج.

المهمالِت د.
حميدٌة ه.

١٩ المدرسُة كبيرٌة ٧
المدرسُة تحتفل بتخريج ُطّالبها

المدرسُة ُمعلِّموها فاضلون
المدرسُة في وسط المدينة

٢٠ عالمة البناء االسم المبني ٣٦ ٨
السكون هما
السكون هما (في عليهما)

٢٣ القائُد مسروٌر بانتصاراِت جيشه أ. ٩
السماُء ممطرٌة ب.

الالعبتان موجودتان ج.
أبوك قادٌر على مساعدتك د.

٢٣ نوعه خبر إّن أو إحدى أخواتها ١٠
مفرد نار أ.
مفرد مستمرة ب.

شبه جملة في المكتب ج.
جملة فعلية اشترت سيارًة د.
جملة اسمية أضراره جسيمة ه.

٢٧ نوع الخبر خبر الفعل الناسخ اسم الفعل الناسخ ١١
جملة فعلية ينزُل المطُر أ.
مفرد معطلًة السيارُة ب.
مفرد مسروراٍت الناجحاُت ج.

شبه جملة في سياراِتهم المسافرون د.
جملة اسمية استعداُدهم جيٌد الطّالُب ه.

٢٧ حاّرًا أ. ١٢
صافيًة ب.



٣

٢٧ كان المهندسون متعاوِنيَن أ. ١٣
كان الطالبان مجتهَدْين ب.

٢٨ إعرابها الكلمة ١٤
حرف مشبه بالفعل إّن

اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
الظاهرة على آخره

الخيَر

حرف جر في
اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جّره 
الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

ليلة

مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة 
الظاهرة على آخره، وشبه الجملة "في ليلة 

القدر" في محل رفع خبر إّن

القدر

٣٠ خرجنا مبكرًا إلى العمل أ. ١٥
جرى الكالُب وراء القطة ب.
لعب األوالُد في الحديقة ج.

استقبل المديرون وزيَر التربية د.
تنزل األمطار في مدينة صاللة في الصيف ه.

٣١ نَصَب أ. ١٦
َه وجَّ ب.
جرْت ج.
تبدأ د.

خطى ه.
٣٣ ُأِكَلت الفريسُة أ. ١٧

ُسِمَع المعلُم يتحدث على التلفاز ب.
ُأْسِقَط القلُم في الماء ج.
ُيزاُر المتحُف القومي د.

ُل االجتماُع إلى األسبوع القادم ُيؤجَّ ه.
٣٤ إعرابها الكلمة ١٨

َس فعل ماٍض مبني على الفتح، والتاء  درَّ
ضمير مبني في محل رفع فاعل

دّرسُت

حما مفعول به أّول منصوب وعالمة نصبه 
األلف ألنه من األسماء الخمسة، وهو 

مضاف والكاف ضمير مبني في محل جرٍّ 
مضاف إليه

حماَك

مفعول به ثاٍن منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

اللغَة

صفة للغة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة 
الظاهرة على آخرها

العربيَة



٤

٣٤ عالمة اإلعراب المفعول به ١٩
الفتحة الظاهرة قريًة
الفتحة الظاهرة عددًا

ضمير مبني على الضم 
في محل نصب

الهاء (في دعاُه)

الفتحة الظاهرة الشيَخ

الياء يومين
الفتحة الظاهرة دراسَة (في دراسَته)

٣٥ إعرابها الكلمة ٢٠
الواو حرف عطف، ال محل له من 

اإلعراب و"وكيُل" معطوف مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، 

وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في 
محل جر مضاف إليه

ووكيله

الواو واو المعية، ال محل له من اإلعراب 
و"الظالَم" مفعول معه منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

والظالَم

الواو واو المعية، ال محل له من اإلعراب 
و"القمَر" مفعول معه منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

والقمَر

الواو حرف عطف، و"خالَت" معطوف 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
على آخره، وهو مضاف و"ها" ضمير 

مبني في محل جرٍّ مضاف إليه

وخالتها

الواو حرف عطف، و"المتعامُل" معطوف 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

على آخره

والمتعامُل

٣٧ إعرابها الكلمة ٢١
مفعول مطلق يؤكد الفعل "انتظم" وهو 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

على آخره

انتظامًا أ.

مفعول مطلق يبين العدد وهو منصوب 
وعالمة نصبه الياء ألّنه مثنى

قراءتين ب.

وقوف: مفعول مطلق منصوب وعالمة 
نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو 
مبين للنوع، وهو مضاف، و"الجنود" 

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره

وقوَف 
الجنود

ج.



٥

هذا: اسم إشارة مبني في محل نصب 
مفعول مطلق، و"التوجيَه" بدل السم 

اإلشارة منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
الظاهرة على آخره

هذا التوجيه د.

مفعول مطلق يبين نوع الفعل "فاز" وهو 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

على آخره، و"ساحقًا" نعت منصوب 
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

فوزًا ساحقًا ه.

٣٩ مكافأًة أ. ٢٢
ِحرصًا على ب.

خشيَة ج.
عطفًا د.
خوَف ه.

٣٩ إعرابها الكلمة ٢٣
فعل ماض مبني على الفتح حضَر أ.

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره

اآلباء

الالم حرف جر، و"إكراِم" اسم مجرور 
ه الكسرة الظاهرة على آخره،  وعالمة جرِّ

وهو مضاف

إلكرام

أبناِء: مضاف إليه مجرور وعالمة 
ه الكسرة الظاهرة على آخره، وهو  جرِّ
مضاف، و"هم" ضمير مبني في محل 

جر مضاف إليه

أبنائهم

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره

ُع ُتَوزَّ ب.

نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
المقدرة

الهدايا

مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

تشجيعًا

الالم حرف جر، و"الفائزين" اسم مجرور 
ه الياء ألنه جمع مذكر سالم وعالمة جرِّ

للفائزين

٣٩ رحمًة ٢٤
٣٩ رغبًة أ. ٢٥

احترامًا ب.
خوَف ج.

٤١ فوَق أ. ٢٦
فجرًا ب.



٦

وسَط ج.
أسبوعًا د.

قبَل - بعَدُه ه.
٤١ إعرابها الكلمة ٢٧

حرف جر اسم مجرور بحرف الجر 
وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره

في الصباح أ.

ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

مساَء

ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

شرَق ب. 

ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

أماَم ج.

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره

المديِر

ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

ساعًة

٤١ ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره

قبَل أ. ٢٨

ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف

خلَف ب.

٤١ خلَف أ. ٢٩
فوَق ب.
أماَم ج.

٤١ سافرنا طلوَع الشمس أ. ٣٠

وضعُت الحقيبة خلَف الباب ب.
٤٥ خرج الطالب َفِرحًا من قاعة االمتحان ٣١

٤٥ الحال: من األفق
نوعه: شبه جملة

٣٢

٤٦ وقفت الطفلة باكيًة أمام الطبيب أ. ٣٣

رأيتها في المسجد مصليًة لربها ب.

رأيُت الموظَف كاتبًا الرسائَل ج.

دخلُت قاعة االمتحان حامًال أقالمي بيدي د.

رأيت الطيَر دائرًة بين األشجار ه.

٤٦ إعرابها الكلمة ٣٤

ترْك: فعل ماٍض مبني على السكون 
التصاله بضمير المتكلمين، و"نا" ضمير 

مبني في محل رفع فاعل

تركنا



٧

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
الظاهرة على آخره

األوالَد

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 
ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع 

فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في 
محل نصب حال

يلعبون

حرف جر في
اسم مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة 

على آخره
الحديقة

٤٩ عالمة 
اإلعراب

األفعال 
المعربة

عالمة
البناء

األفعال 
المبنية

٣٥

الفتحة يزوَر الفتح خرَج
الفتح هاَجَم
الفتح صاَح

السكون ابتعْد
الفتح المقّدر رأى

الفتح كاَن
الفتح قاَل

السكون اترْك
السكون اسلْك

٤٩ جملة تحوي فعًال ماضيًا 
مبنيًا على السكون

جملة تحوي فعًال ماضيًا 
مبنيًا على الفتح

٣٦

تصدْقُت على الفقراء تصدَقْت السيداُت على 
الفقراء

٥٢ كاَد المعلُم أن يكوَن رسوال أ. ٣٧
عسى اُهللا أن يسدَد خطانا ب.

شرع اإلماُم يتحدُث ج.
٥٥ جاَء/رحبت أ. ٣٨

جلَب ب.
منَح ج.

ترحيبًا د.
الهاء في سفره/الهاء في قريته ه.

٦١ الجملة الفعل

لم

٣٩
لم يدُع المنافق للناس 

بالخير.
لم يدِر الطالب بقرب موعد 

االمتحان.
لم يحَظ الغّشاش بأية درجة 

في االمتحان.

يدعو

يدري

يحظى



٨

٦١ الجملة الفعل الحرف 
الناصب

٤٠

اربْط خرطوم المياه 
بالصنبور ليجرَي الماُء في 

الحديقِة

يجري لـِ 
(الم التعليل)

يعجبني أْن يسمَو المجتهد 
بنفسه

يسمو أْن

لْن يخشى المؤمُن في اهللا 
لومَة الئم

يخشى لْن

٦١ لن نرضى بدفع المال إْن لم نعِرْف موعَد تسليم الِبضاعة أ. ٤١

لم يتحلَّ الرجل بصفة الصبر عندما بلغه الخبر ب.
لم يّطلْع الطالب المجتهدون على مواعيد الدرس ج.

٦٣ المهندسون لْن ينهوا عملهم مساًء أ. ٤٢
المعلمة لْن ُتلقَي محاضرةً قيِّمًة ب.

الطالبان الفائزان لْن يأُخذا جائزتيهما ج.
أنتما لْن تعودا إلى عملكما بعد سفركما د.

أنتم لْن ُتحبوا أكل السمك ه.
٦٤ ال تقولوا ما ال تفعلون أ. ٤٣

الرجاُل يصمدون أمام الرزايا ب.
أنِت لن تستحقي المكافأَة ألنِّك ال تعملين بهمٍة ونشاط ج.

أحمُد وعلّي لم ُيسافرا بالسّيارة بل القطاِر د.
٩٠ أسئلة 

نموذجية
٩٠ سبب التحريك الكلمة السؤال 

اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة األول
الظاهرة على آخره

المتكبَر

فعل مضارع مجزوم بأداة الجزم "لْم" 
وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره

ُتحلِّْق

ِه الكسرة  مضاف إليه مجرور وعالمة جرِّ
الظاهرة على آخره

الوقوِد

فعل مضارع مجزوم بـ "أينما" في جواب 
الشرط وعالمة الجزم السكون والفاعل 

ضمير مستتر تقديره أنا

أجلْس

٩٠ تظهْر أ. السؤال 
الهدف/مختبراِت/جامعِة/نيوجرسي/دقيقٍةالثاني ب.

الجميلِة/األمريكيِة ج.
شحناٍت د.



٩

٩٠ جاء الكلُب يلهُث أ. السؤال 
ا حفل المدرسةالثالث حضرت عشرون أمًّ ب.

كم كتاٍب قرأَت  -
وكم عّلمُتُه نْظَم القوافي     فلّما قال قافيًة هجاني  -

ج.

سافرُت إلى الخليج بحثًا عن عمٍل د.
٩٠ العبوا قبل شروق الشمس أ. السؤال 

نامت البنت في بيت صديقتهاالرابع ب.
العامل نائٌم أثناء عمله ج.

الثلُج ماٌء  د.
٩٠ إعرابها الكلمة السؤال 

اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأالخامس َمْن
فعل الشرط وهو ماض مبني على الفتح، 

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو
َجدَّ

جواب الشرط وهو فعل ماض مبني على 
الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، 
وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر 

المبتدأ "َمْن"

َوَجد


