
 

 القواعد النحویة  تدریبات اتإجاب

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل األول 

 تدریبات نحویة متنوعة 

 ب ھ. ب  د. أ   ج. أ   ب. ب  أ. 1

 .یعرب ضمیر مبني في محل رفع مبتدأ و  ،ھو: منفصل  أ. 2  

 .ویعرب ضمیر مبني في محل رفع فاعل  ،نا: متصل  ب. 

 .ویعرب ضمیر مبني في محل جر اسم مجرور  ،ھا: متصل  ج. 

 .نصب اسم إنمحل ویعرب ضمیر مبني في    ،ھا: متصل  د. 

 .عرب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھووی  ،ھو: مستتر ھ. 

 أ  ھ. ب  د. ج  ج. ج  ب. ب  أ. 3      

 إشارة مبني في محل جر اسم مجرور  اسم  أ. 4  

 اسم موصول مبني في محل رفع فاعل  ب. 

 فعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الیاءم  ج. 

 تفھام مبنیة في محل نصب مفعول بھأداة اس  د. 

 أداة استفھام مبنیة في محل جر ھ. 

 ھاتین ھ. ھل  د. ھؤالء  ج. الالتي  ب. ھذه  أ. 5      

 (لغة أولى): إجابات الفصل الثانياللغة العربیة 

 تدریبات نحویة: المبتدأ والخبر 

 في أركانھا  ج. مقاعد  ب. یحرصان -تنتشر    أ. 1

  العامالن ھ. متفتحة -مثمرة   د. 

 ھم ھ. سیارتان  د. عازفاتٌ   ج. رجالن  ب. المفكرون  أ. 2      



 

 ج  -ب   -أ   أ. 3      

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة :مناطق ب. 

 خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة  :مؤثرة  

 تدریبات نحویة: كان وأخواتھا 

 السالُم: اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة  أ. 1

 ا: خبر ظل منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرةنائمً   ب. 

 مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرةزال   : اسم ماالجنود  ج. 

 مجتھداٍت: خبر أضحت منصوب وعالمة نصبھ الكسرة الظاھرة  د. 

 فقراٌت: اسم أمست مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة ھ. 

 االمتحاُن صعٌب.  أ. 2      

 الطالبان نشیطان.  ب. 

 العماُل مجتھدون.  ج. 

 العامالُت منتبھاٌت.  د. 

 البرُد شدیٌد. ھ. 

 زال العامالن في المصنع. ما  أ. 3      

 .أضحت العامالُت نشیطاتٍ   ب. 

 أصبحت في مدینتنا أشجاٌر كثیرة.  ج. 

 كان المعلمون یشرحون بِجد.  د. 

 صارت اللوحتان ألوانھما رائعة. ھ. 

 تدریبات نحویة: كاد وأخواتھا 

 ج -ب    -ب  أ. 1

 مرفوع وعالمة رفعھ الضمةاإلنسان: اسم عسى   ب. 

 الدول: فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  

      



 

 الموظف: اسم كاد مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  أ. 2

 الرحلة: اسم عسى مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  ب. 

 نتاج: اسم أخذ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةاإل  ج. 

 القطار: فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  د. 

 التلمیذ: اسم بدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ھ. 

 الطالبُ  ھ. یشرحُ   د. العلمُ   ج. ینتصرُ   ب. الحصتان  أ. 3      

 تدریبات نحویة: إنَّ وأخواتھا 

 الشجرتین ھ. القضاةَ   د. المعلمین  ج. التلمیذاتِ   ب. الطالبین  أ. 1

 .لیت الولدین یدركان دورھما  أ. 2      

 الجامعات عالماٍت كثیراٍت.إنَّ في   ب. 

 كأنَّ أخاك فائز في المسابقة.  ج. 

 لیت أمامنا متفوقین.  د. 

 لعل أمام منزلنا سیارتین حدیثتین. ھ. 

 ب  -ب   -أ   أ. 3      

 اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  :تلوث ب. 

 اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبھ الكسرة  :درجات  

 تدریبات نحویة: ال النافیة للجنس 

 یھملن -  یھملون  ج. ناجحٌ   ب. غشاش   أ. 1

  مخلصین ھ. عمال  د. 

 شجرتین  ج. نادمٌ   ب. طالبین  أ. 2      

  مھملین ھ. ناجحان  -ناجحون   د. 

 ب -أ    -أ   أ. 3      



 

 خبر ال مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  :ضیقة ب. 

 اسم ال مبني على الفتح في محل نصب  :عمال  

 تدریبات نحویة: الجملة االسمیة 

 یحرصون  -  یعجز  ج. المكتبة  ب. یعجز  - عامرة  أ. 1

  في أركانھا ھ. بدأ   د. 

 متفوقان  -متفوقون    ج. رجالً   ب. ملتزمین  أ. 2      

  جالسون ھ. ناجحون  د. 

 ج -ب    -ب  أ. 3      

 اسم أنَّ منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع مذكر سالم  :الالعبین ب. 

 زال مرفوع وعالمة رفعھ الضمة اسم ما  :أھداف

 لیت المثقفین یستفیدون من المكتبة.  أ. 4  

 إنَّ في عالمنا متناقضاٍت كثیرةً.  ب. 

 أضحى المدیران متمیزین.  ج. 

 المعرضین أعمالھما جدیدة.لعل   د. 

 كاد الطالُب یصل مبكًرا. ھ. 

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل الثالث

 تدریبات نحویة: األفعال المبنیة 

 فعل أمر مبني على حذف حرف العلة  :اتق  أ. 1

 فعل أمر مبني على السكون :حافظن  ب. 

 فعل ماٍض مبني على الضم  :حققوا   ج. 

 فعل ماٍض مبني على السكون :سمعنا  د. 

 فعل ماٍض مبني على الفتح  :وصلت ھ. 

 فعل ماٍض مبني على الفتح  :عرف  و. 



 

 فعل أمر مبني على حذف حرف العلة  :اسع  ز. 

 فعل ماٍض مبني على الضم  :وصلوا   ح. 

 فعل ماٍض مبني على الفتح  :استلمتا  ط. 

 السكونفعل ماٍض مبني على    :قرأنا  ي. 

 ج -ب    -ب  أ. 2  

 فعل أمر مبني على السكون  :احرص ب. 

 فعل أمر مبني على حذف حرف النون  :افھموا 

 تدریبات نحویة: األفعال الخمسة

 ب ھ. ب  د. ج  ج. ج  ب. ب  أ. 1

 تقولین ھ. ینھلون  د. تقوال  ج. یشتركوا   ب. یجلسون  أ. 2      

 تدریبات نحویة: الفعل المضارع 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة:  یسیر  أ. 1

 فعل مضارع منصوب بالالم وعالمة نصبھ حذف النون:  تحققي  ب. 

 فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة:  أھمل  ج. 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة:  یخرج  د. 

 وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرةفعل مضارع منصوب بكي  :  أحقق ھ. 

 یصبحْ   ج. تتثقفوا   ب. یظلمْ   -تظلموا    أ. 2      

  تعرفوا  ھ. یُقتال  د. 

 تدریبات نحویة: الفاعل ونائب الفاعل 

 منح  ج. (الواو)  انصرفوا   ب. الفتیات  أ. 1

  سارة ھ. والداھا  د. 

 المعلمةُ   ج. لصٌ   ب. الراحمون  -الراحمان    أ. 2 

  الكتابان ھ. طیورٌ   د. 

 



 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو:  یسقط  أ. 3

 فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت: اسمع  ب. 

 فاعل مرفوع بالضمة:  شیخ  ج. 

 نائب فاعل مرفوع بالضمة:  الدرس   د. 

 ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیر ھوفعل ماٍض مبني علي الفتح  :  رقسُ  ھ. 

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل الرابع 

 تدریبات نحویة: المفعوالت 

 ھفوجدت ھ. انطالقًا  د. أمام  ج. معلومات  ب. رغبة  أ. 1

 استمتاًعا ھ. تفاحتین  د. انطالقًا  ج. قلمین  ب. عصًرا   أ. 2      

 الفعلیة تدریبات نحویة: الجملة  

 احرصوا (واو الجماعة)  ج. احرصوا   ب. انتشاًرا   أ. 1

  تھتم -تنتشر   ھ. حرًصا  د. 

 تعرفي  ج. اجتھاًدا   ب. سافَرتْ   أ. 2 

  تربحوا  ھ. جائزتین  د. 

 ب -ب    -ب  أ. 3  

 نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة:  العید ب. 

 وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرةظرف زمان (مفعول فیھ) منصوب : بعد

 لم یجِر الالعب سریعًا.  أ. 4 

 إنھم ال یقرأون في المكتبة.  ب. 

 .ال تكتبوا بسرعة  ج. 

 .لم یھَو أحمد القراءة  د. 

 ھما لن یسافرا بالقطار. ھ. 



 

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل الخامس

 تدریبات نحویة: الحال

 وھم سعداء  ج. ا مستبشرً   -متأخَرین   ب. باكیات  أ. 1

  یرقصان ھ. متأخَرین  د. 

 سعیًدا   ج. مغردةً   ب. مسروًرا   أ. 2      

  نشیًطا ھ. منضبًطا  د. 

 مسرعاٍت: حال منصوبة وعالمة نصبھا الكسرة  أ. 3      

 مستمتعًا: حال منصوبة وعالمة نصبھا الفتحة  ب. 

 وعالمة نصبھا الفتحةمسرورةً: حال منصوبة    ج. 

 تدریبات نحویة: األسماء الخمسة 

 فیھ -أبیك   ھ. أبیك  د. ذو -أبو    ج. ذو  ب. أخاه  أ. 1

 ذو األدب ھ. حماك  د. أخي أحمد  ج. ذو  ب. أباك  أ. 2      

 أباك: اسم إن منصوب باأللف، والكاف ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ  أ. 3      

 مرفوع بالواو، والھاء ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھأخوھا: فاعل    ب. 

 ذا: مفعول بھ منصوب باأللف، العلم: مضاف إلیھ مجرور بالكسرة  ج. 

حمیك: اسم مجرور بعلى وعالمة جره الیاء، والكاف ضــمیر مبنــي فــي محــل جــر مضــاف   د. 
 إلیھ

 تدریبات نحویة: التمییز

 مرجعًا  ج. كراسات  -أقالم   ب. ثالثة عشر  أ. 1

  ثمنَ   -قلًما   -مرجعًا  ھ. كم ثمَن ھذه األشیاء؟  د. 

 كتابًا  ج. صورةٍ   ب. أربعةُ   أ. 2      

  عشرةِ  ھ. عشرین  د. 

 متسابقاٍت: تمییز مجرور وعالمة جره الكسرة  أ. 3  



 

 ساعةً: تمییز منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  ب. 

 وعالمة جره الكسرةأیاٍم: تمییز مجرور    ج. 

 ا: تمییز منصوب وعالمة نصبھ الفتحةمرجعً   د. 

 تدریبات نحویة: المجرورات 

 الجاذبیة  -للحیاة    -بالسكینة    -السحر    -الصحراء    ب. ھارمال  -  ھابین  أ. 1

 ھإن ھ. الجمال  د. الصحراء  ج. 

 الالعبین ھ. الشجرتین  د. اإلناءِ   ج. المنزلین  ب. المكتبتین  أ. 2      

 : اسم مجرور بالكاف وعالمة جره الكسرةكالقمر  أ. 3      

 الالذقیة: مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة  ب. 

 : اسم مجرور بإلى وعالمة جره الكسرةالمعرض  ج. 

 : مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرةالشجر  د. 

 تدریبات نحویة: الممنوع من الصرف

 اسم مجرور بفي وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرف: معابد  أ. 1

 نابلیوَن: اسم مجرور بعن وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرف  ب. 

 : اسم مجرور بمن وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرفبیروت  ج. 

 : مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرفنیویورك  د. 

 : اسم مجرور بفي وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرفمصر ھ. 

 تدریبات نحویة متنوعة 

 برلین  ج. أخوك  ب. متقدمین  أ. 1

 ھدیة ھ. أصدقائھ  -الصراحة    -الصغر    د. 

 دمیاطَ  ھ. سریعًا  د. الزجاجتین  ج. جنیًھا  ب. أبوك  أ. 2      

 مدیري  ي. أخي عمر  ط. فتاةً   ح. شھرین  ز. فارًسا  و. 

 أ  -ب    -ب  أ. 3  



 

 مناطق: اسم مجرور بإلى وعالمة جره الفتحة ألنھ ممنوع من الصرف ب. 

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة  :فاعل مرفوع بالواو، الفقر:  ذو

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل السادس 

 تدریبات نحویة: النعت 

 كبیر  ج. یزید  ب. المؤمن  -  مخلص  أ. 1

  في قلب ھ. یؤدي  د. 

 المصریةُ   ج. واسعةٌ   ب. عظیًما  أ. 2      

  األلمانیةِ  ھ. صغیًرا   د. 

 : نعت منصوب وعالمة نصبھ الكسرةمتمیزات  أ. 3      

 الفرنسیة: نعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  ب. 

 : نعت مجرور وعالمة جره الكسرةبدیعة  ج. 

 نصبھ الفتحة: نعت منصوب وعالمة المجتھد  د. 

 تدریبات نحویة: التوكید 

 أ   -ج    -ب  أ. 1

 توكید مجرور وعالمة جره الیاء، والھاء مضاف إلیھ :كلیھما ب. 

 توكید لفظي مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  :دورٌ 

 تدریبات نحویة: العطف

 طالبات  ج. الریاضیات  -المراجع    ب. إبراھیم  أ. 1

  وأشعاًرا  ھ. الریاضیات  د. 

 الدوحةِ   ج. المشركون  ب. المسلسلین  أ. 2      

  أبي بكر ھ. المدیران  -المدیرون   د. 

 : معطوف بالواو مجرور وعالمة جره الكسرةالعمل  أ. 3      



 

 : معطوف بالواو مرفوع وعالمة رفعھ الضمةقادة  ب. 

 : معطوف بثم منصوب وعالمة نصبھ الكسرةالطالبات  ج. 

 بالواو منصوب وعالمة نصبھ الفتحة: معطوف أدباء  د. 

 تدریبات نحویة: البدل 

 فوائدھا ھ. إبراھیم  د. العادة  ج. بعضھا  ب. عمر  أ. 1

 أخالقِھ ھ. العظماءِ   د. آثاِرھا  ج. الرجلَ   ب. نصفَھ  أ. 2      

 الطالبةَ: بدل منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  أ. 3      

 نصبھ الفتحة، والھاء مضاف إلیھھا: بدل منصوب وعالمة معظم  ب. 

 ، والھاء مضاف إلیھالفتحةمعالمھا: بدل مجرور وعالمة جره   ج. 

 أحمد: بدل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  د. 

 تدریبات نحویة: التوابع 

 الرفاھیة  ج. مستواھا أفضل  ب. الحلم  أ. 1

  االجتھاد  -المدینة   ھ. عینھ  -نفسھا   د. 

 الرجلین ھ. فنیةٌ   د. نفَسھ  ج. الفشلَ   ب. جدیدین  أ. 2      

 الخبرین  ي. مجلتین  ط. أنفسھما  ح. الولدین  ز. كلتیھما  و. 

 ب  -ب   -أ   أ. 3  

 معطوف بثم مجرور وعالمة جره الكسرة:  الداخلیّة ب. 

 بدل منصوب بالفتحة  :النعمة

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل السابع

 تدریبات نحویة: االستثناء

 متسابقین  ج. النتائج  ب. اثنان  أ. 1

  واحدٍ  ھ. نتیجة  -فریقًا   د. 

      



 

 مصنعین  ج. المجرمین  ب. قصتین  أ. 2

  درسین ھ. مقالتین  د. 

 : مستثنى بإال منصوب وعالمة نصبھ الفتحةفنانا  أ. 3  

 الفتحةواحدة: مستثنى بإال منصوب وعالمة نصبھ    ب. 

 تلمیذ: فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  ج. 

 كتاب: مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة  د. 

 تدریبات نحویة: النداء 

 : منادى منصوب وعالمة نصبھ الفتحةشباب  أ. 1

 : منادى مبني على الضمخالد  ب. 

 : منادى مبني على الضمتلمیذات  ج. 

 وعالمة نصبھ الفتحة: منادى منصوب رجال  د. 

 : منادى مبني على الضمفاطمة ھ. 

 ب -ج    -أ   أ. 2      

 منادى مبني على الضم  :أحمد ب. 

 منادى مبني على الضم، والھاء مضاف إلیھ  :أیھا

 تدریبات نحویة: التعجب

 زھرة  ج. الزھرة  ب. الحفاظ  -اللون    أ. 1

 الزھرة ھ. ما أجمل زھرة دوار الشمس   د. 

 خضرة: مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  أ. 2  

 الزھور: مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة  ب. 

 المقدرة  الغش: فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  ج. 

 التضحیة: مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  د. 

 المنظر: مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة ھ. 



 

 المدح والذم تدریبات نحویة: 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالصدق  أ. 1

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالعمل  ب. 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالخیانة  ج. 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةاالھمال  د. 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالمروءة ھ. 

 الغدرُ  ھ. الخیانةُ   د. األمانةُ   ج. الخمرُ   ب. الخلقُ   أ. 2      

 تدریبات نحویة: األسالیب 

 المكسب  ج. كمال  ب. فریقًا  أ. 1

  عظیم  إنَّ النصر ھ. المكسب  د. 

 الغدرُ   ج. خضرةَ   ب. مجلتین  أ. 2      

  قصتین ھ. طالبَ   د. 

 : منادى مبني على الضمخالد  أ. 3      

 منصوب وعالمة نصبھ الفتحةا: مستثنى بإال أدیبً   ب. 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالرحمة  ج. 

 : مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحةحیاة  د. 

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمةالنظام ھ. 

 ب -أ    -أ   أ. 4  

 مستثنى بإال منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  :واحدة ب. 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  :البلح

 اللغة العربیة (لغة أولى): إجابات الفصل الثامن

 تدریبات نحویة: الجمل وأشباه الجمل 

 جملة صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب  :یزعج  أ. 1



 

 جملة في محل نصب نعت  :یجري  ب. 

 جملة في محل رفع خبر لیت  :یذاكر  ج. 

 جملة في محل رفع خبر :تصنع  د. 

 شبھ جملة في محل رفع خبر إنَّ   :للمجتھد ھ. 

 في محل نصب نعت  جملة :ارتفاعھ شاھقو.   

 جملة جواب القسم ال محل لھا من اإلعراب  :إن السماء تمطرز.   

 جملة في محل نصب مفعول بھ  :إن النجاح سھلح.   

 جملة في محل جزم جواب الشرط  :النجاحفسیجد ط.   

 جملة في محل رفع خبر مقدم  شبھ  :في جیبيي.   

 جملة في محل نصب مفعول بھ  :أنك مسافرك.   

 جملة جواب الشرط ال محل لھا من اإلعراب  :یتفوقل.   

 جملة في محل جر مضاف إلیھ  :یكون الھدوءم.   

 خبرجملة في محل رفع   :ال یحمي المغفلینن.   

 اللغة العربیة (لغة أولى): نماذج شاملة المتحانات النحو 

 االمتحان األول 

 تفرض  ج. اإلنتاج -العمل    -مواقع   ب. االقتصادیة  أ. 1

  ینفع  -یمر   ھ. األزمة  د. 

 .إنَّ الوالدین یحبان أطفالھما  أ. 2      

 .لیت أباك یسافر للخارج  ب. 

 .الشرحھم لن یسألوا المعلم وقت    ج. 

 ھم لم یسمعُوا قول أخیھم جیدا.  د. 

 كان المعلمون جالسین على المقاعد. ھ. 

 المعلمین ھ. أقالمٌ   د. البرتقالَ   ج. العبًا  ب. عالمٌ   أ. 3      

  



 

 ب  -ب   -أ   أ. 4

 نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة:  الحجاج ب. 

 والھاء مضاف إلیھتوكید مجرور وعالمة جره الكسرة،  :  نفسھا

 االمتحان الثاني 

 لتسعد  ج. الحبیب  -العظیم   ب. لتفوزوا   أ. 1

  شباب ھ. مكانة  د. 

 .لعل المعلَم في الفصل  أ. 2      

 لن یسمَع النائم صوت األذان.  ب. 

 ھم لم یجلسوا أمام الحدیقة.  ج. 

 إنَّ أخاك حصل على الكأس.  د. 

 النادي.رأیت المدربین أمام   ھ. 

 المخلصون  -المخلُص    ج. خالدُ   ب. منتظرةً   أ. 3      

  العلماءَ  ھ. ثالثةَ عشرَ   د. 

 أ  -أ    -ج   أ. 4      

 معطوف بالواو مجرور وعالمة جره الكسرة:  التوابل ب. 

 مفعول فیھ (ظرف) مبني على الضم في محل نصب:  حیث
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