قواعد اللغة العربية
أساسيات النحو

المؤلف
موقع األستاذ

بفضل هللا يتم توزيع هذا الكتاب مجاين
الكتاب يحتوي عىل دورة قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
للحصول عىل فيديوهات الدورة أو التطبيق الذي يشرح الكتاب وإجابة
جميع األسئلة وأسئلة أخرى متنوعة بشكل مفصل يمكن مراسلتنا عىل

info@elostaz.net
أو الدخول عىل موقع األستاذ

www.elostaz.net
يمكن التقدم لالمتحان والحصول عىل
شهادة موثقة من الموقع لهذه الدورة

المادة القانونية للكتاب  :يمنع منعـًا باتـًا نشر أو بيع هذا
الكتاب بمقابل مادي مهما كان  ،ويرجى اإلبالغ عن أي
شخص أو جهة أو مكتبة أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر
اإلنترنت أو مطبوعـًا يف أي مكان

صفحة  1من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

المحتويات
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
101.
1011
1011

الكالم المفيد
الس المذكر والس المؤنث
أجزاء الجملة
الجملة السمية
الجملة الفعلية
حروف الجر
الفعل المايض
الفعل المضارع
الفعل األمر
عالمات الفعل
عالمات الس والحرف
المفعول به

صفحة  2من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1الكالم المفيد

 -1اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
كل الجمل تتركب من كلمتين فقط

 -2اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الكتاب (جزء من معىن غير تام)

 -3اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الكالم هو الجملة المفيدة

 -4اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
طعام اإلفطار ( .هذه جملة ناقصة المعىن )

صفحة  3من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -5اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
ال يوجد فرق بين الكلمات والكالم

 -6اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
اإلتحاد قوة( .هذه جملة صحيحة تامة المعىن)

 -7اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الحروب تدمر الكون( .هذه جملة صحيحة تامة المعىن)

 -8اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الديناصورات حيوانات منقرضة( .هذه جملة صحيحة تامة المعىن)

صفحة  4من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -9اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
تعتبر األهرامات الثالثة من اآلثار المصرية القديمة( .هذه جملة
صحيحة تامة المعىن)

 -11اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يكتمل القمر بدرًا ليلة ........
14
17
1
31

 -11اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

ال ي َجب السير ليال ً يف األماكن ........
الطويلة
المضيئة
المظلمة

صفحة  5من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -12اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
القراءة تنمي ........
الجسم
العقول
العضالت

 -13اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يمكننا عبور الشارع بأمان عند اإلشارة ........
الخضراء
الحمراء
الصفراء

 -14اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يجب عىل المسلم دائما مساعدة ............
السائر
المريض
القوي
صفحة  6من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -15اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
بر الوالدين أمر ...............
حرام
مكروه
واجب

 -16اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
تسير القطارات عىل متواز حديدي يسمى .............
أسالك
قضبان
أعمدة

 -17اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

تَهبط الطائرات يف مكان مخصص يسمى ............
نفق
ملعب
مهبط الطائرات
صفحة  7من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -18اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يستخرج العسل من ...........
بطون النحل
رأس البغل
أقدام النمل

 -19اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
األشجار الكثيفة تنمو يف .............
الصحراء
الغابات
السهول

 -21اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
تقاس قوة الدول بقوة ...............
مبانيها
استهالكها
اقتصادها
صفحة  8من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -21اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
 ..............هم مستقبل األمم
العاطلون
الشباب
العجائز

 -22رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
َضروري  ،لصحة  ،النوم  ،أجسامنا
 -23رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
الروح  ،غذاء  ،القرآن
 -24رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
األنبياء  ،خاتم  ،والمرسلين  ،محمد  ،سيدنا

صفحة  9من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -25رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
الكبير  ،توقير  ،من  ،الخلق  ،حسن
 -26رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
غسل  ،بعد  ،يجب  ،كل  ،األسنان  ،وجبة
 -27رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
طهارة  ،ال  ،بدون  ،تَصح  ،ووضوء  ،الصالة
 -28رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
عىل  ،األغنياء  ،الفقراء  ،يجب  ،مساعدة

صفحة  10من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -29رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
هو  ،المفيدة  ،الجملة  ،الكالم
 -31رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
القمامة  ،إلقاء  ،يضر  ،الشارع  ،البيئة  ،يف
 -31رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
أنْز َل  ،شهر  ،الذي  ،القرآن  ،رمضان  ،فيه
 -32رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
المرور  ،قواعد  ،احترام  ،من  ،الطريق  ،آداب

صفحة  11من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -33رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة :
آداب  ،السالم  ،رد  ،من  ،اإلسالم

صفحة  12من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1الس المذكر والس المؤنث

 -34اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف مدخل البيت  …....يحرسه
فأر
فيل
كلب

 -35اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
 ............قبض عىل اللص
المزارع
الشرَ ِ
ط
البائع

 -36اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
أحست …… المنزل بحركة غريبة يف منزلها
الجيران
صاحب
صاحبة
صفحة  13من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -37اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
…… عالجت المرىض بمهارة
الطبيب
الطبيبة
المعلمة

 -38اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

صمم …… ديكورًا رائ ًعا لمكتبه
الموظف
المهندسة
المهندس

 -39اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
…… تثمر بعد وقت طويل
الزرع
النخلة
الزهرة
صفحة  14من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -41اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
عاقب …… الطالب لغيابهم عن الدرس
الصانع
المعلم
المعلمة

 -41اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف القفص …… جميلة
عصفورة
نحلة
ببغاء

 -42اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
…… أعىط العمال منحة كبيرة
السائق
عامل النظافة
المدير
صفحة  15من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -43اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف المكتبة …… قيمة
كتاب
كتب
أدراج

 -44اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف الحقل …… ينمو
نبتة
نبات
زروع

 -45اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف السوق …… طازجة
خضروات
جمادات
حيوانات
صفحة  16من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -46اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الوزيرة منحت الفقير ماال ً( .هذة الجملة تبدأ باسم مؤنث)

 -47اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الطالب يحترم معلمه( .هذه الجملة تبدأ باسم مذكر)

 -48اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
حائكة المالبس تصنع ثياب ًا رائعة( .هذه الجملة تبدأ باسم مذكر)

 -49اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
سور المدرسة عال( .هذه الجملة تبدأ باسم مذكر)

صفحة  17من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -51اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
يمكن للجمادات أن تكون أسماء مذكرة

 -51اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
ال يمكن للجمادات أن تكون أسماء مؤنثة

 -52اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الطاهية تصنع طعا ًما شهيًا( .هذه الجملة تبدأ باسم مؤنث)

 -53اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
المذكر هو كل اسم دل عىل ذكر من اإلنسان أو الحيوان فقط

صفحة  18من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -54اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
المؤنث هو كل اسم دل عىل أنىث من اإلنسان أو الحيوان أو ما يصح
اإلشارة إليه بكلمة هذه

 -55اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
ملعب النادي كبير المساحة( .هذه جملة تبدأ باسم مؤنث)

 -56اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
عاصمة فلسطين القدس (هذه جملة تبدأ باسم مذكر)

 -57اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
مشتل المدرسة يحتوي عىل نباتات نادرة (هذه الجملة تبدأ باسم
مذكر)

صفحة  19من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -58رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

ألىق  ،الولد  ، ،بعي ًدا  ،بالكرة

 -59رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مؤنث:

تحكم  ،الملكة  ،بالعدل  ،شعبها  ،األمينة
 -61رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

مقدس  ،كتاب  ،القرآن
 -61رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مؤنث:

أَول ْ ،
اإلسالم  ،سمية َ ،شهيدة  ،يف

 -62رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

نال  ،العليا  ،المتفوق  ،الدرجات
صفحة  20من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -63رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

الجمعة  ،صحيحة  ،اإلمام  ،بأحاديث  ،خطب
 -64رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

الدراجات  ،فاز  ،أحمد  ،سباق  ،يف
 -65رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مؤنث:

نَبع  ،الحنان  ،األم

 -66رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

قصيدة  ،بديعة  ،ألىق  ،الشاعر
 -67رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مذكر:

َشاهق  ،سور  ،االرتفاع  ،المستشىف
صفحة  21من 90

جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -68رتب الكلمات اآلتية لتصبح جملة مفيدة تبدأ باسم مؤنث:

ت،م ً
ً
أَ َ
لف ْ
رواية  ،الكَاتبة
بهرة ،

 -69أكمل ما يأيت:
يمكن للجمادات أن تكون أسماء … …....مثل مكتبة
..........................................

 -71أكمل ما يأيت:
االسم من حيث نوعه ينقسم إىل  .........وهما  .......و …........
..........................................

 -71أكمل ما يأيت:
المذكر هو كل اسم دل عىل ذكر من  ........أو  ........أو مايصح أن يشار
إليه بكلمة .........
..........................................

صفحة  22من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -72أكمل ما يأيت:
يمكن للجمادات أن تكون أسماء … ….....مثل الباب
..........................................

 -73أكمل ما يأيت:
المؤنث هو كل اسم دل عىل أنىث من  ........أو  ........أو مايصح أن
يشار إليه بكلمة .........
..........................................

صفحة  23من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1أجزاء الجملة

 -74اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
مكثت يف المطعم ساعة أتناول الفطور (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -75اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
الشمس تشرق يف الصباح (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -76اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف القطار ينتشر بائعو الشاي والحلوى (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف
صفحة  24من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -77اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
تستغرق رحليت من األسكندرية للقاهرة  3ساعات (هذه الجملة تبدأ
بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -78اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
الزهور تتفتح يف الربيع (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -79اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يف حديقة الحيوان شاهدت الفيلة والنمور (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف
صفحة  25من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -81اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

ً
الرسم باأللوان الزيتية (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
أحب
فعل
اسم
حرف

 -81اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
عىل المنضدة تركت األقالم والمفاتيح (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -82اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
يتميز الفهد برشاقته وسرعته الفائقة (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف
صفحة  26من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -83اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
من حسن الخلق توقير الكبير (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -84اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:
الثعالب حيوانات ماكرة (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف

 -85اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

َقصص القرآن أحسن القصص (هذه الجملة تبدأ بـ ……)
فعل
اسم
حرف
صفحة  27من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -86رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

مختبر  ،أجريت  ،يف  ،التجربة  ،المدرسة
 -87رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

أخر  ،يجين  ،الفالح  ،العام  ،يف  ،المحصول
 -88رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

المحتلة  ،يف  ،يوجد  ،األقىص  ،المسجد  ،القدس
 -89رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

ِ
السَ امة  ،تكثر  ،الصحراء  ،الثعابين  ،يف

 -91رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

ألقيت  ،الكتب  ،المنضدة  ،عىل
صفحة  28من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -91رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بحرف:

وقت  ،المسلم  ،يف  ،يدعو  ،كل  ،ربه
 -92رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

يف  ،األوالد  ،يمارس  ،النادي  ،الرياضة
 -93رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

َ
مباراة  ،يف  ،شاهدت  ،القدم  ،كرة
الملعب ،

 -94رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

التجول  ،ي َصعب  ،يف  ،المرتفعة  ،األماكن
 -95رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

البحر  ،أكواخ  ،يف  ،بجوار  ،ي َستَريح  ،الصيادون
صفحة  29من 90

جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

 -96رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

القردة  ،الموز  ،تحب  ،أكل
 -97رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة بحيث تبدأ بفعل:

هللا  ،حاله  ،إىل  ،الضعيف  ،يشكو
 -98اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
الجملة المفيدة البد أن تتكون من كلمات

 -99اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:
يمكن للحرف أن يؤدي معىن بذاته

صفحة  30من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-111

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

االسم هو ما دل عىل شخص أو حيوان أو نبات فقط

-111

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

يمكن للجملة أن تبدأ باسم أو فعل أو حرف

-112

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفعل هو ما دل عىل حدوث ش يف زمن خاص

-113

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

كل األفعال تعبر عن حدوث ش يف زمن المايض

صفحة  31من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-114

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

يمكننا المبيت بأماكن مكشوفة يف الغابات

-115

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تتميز الدول األفريقية مثل كينيا بكثرة الغابات

-116

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

البندقية من أدوات الصيد الالزمة والضرورية

-117

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

اإلشراق اسم يدل عىل جماد

صفحة  32من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-118

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الصيادون اسم يدل عىل أشخاص

-119

أكمل ما يأيت:

تتكون الجملة من أجزاء تسمى …….....
..........................................

-111

أكمل ما يأيت:

االسم هو كل لفظ يسمى به  ، .......أو  ، ......أو  ، .......أو  ........أو .......
..........................................

-111

أكمل ما يأيت:

الحرف هو كل لفظ ال … .....معناه إال ...........
..........................................

صفحة  33من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-112

أكمل ما يأيت:

الفعل هو كل كلمة تدل عىل … ........ش يف زمن ..........
..........................................

-113

أكمل ما يأيت:

هناك أفعال تدل عىل حدوث ش يف الزمن  ، .....وأفعال تدل عىل
حدوث ش يف الزمن  ......أو ..........
..........................................

صفحة  34من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1الجملة السمية

-114

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الجملة ثالثة أنواع  :اسمية  ،وفعلية  ،وحرفية

-115

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الجملة االسمية يه اليت تبدأ باسم مثل ( بالل أول مؤذن يف اإلسالم )

-116

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تهاجر الطيور إىل األماكن الدافئة شتاءًا( .هذه جملة اسمية)

-117

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الجملة االسمية تتكون من متبدأ وخبر

صفحة  35من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-118

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الخبر هو الكلمة اليت تجعل للجملة االسمية معىن مفيد ي َحسن
السكوت عليه

-119

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الرياضة تقوي الجسم (هذه جملة اسمية)

-121

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-121

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

َم ْن يجتهد ينجح (هذه جملة فعلية)

ي َجب عىل المسؤل مراعاة هللا يف عمله( .هذه جملة فعلية)

صفحة  36من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-122

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

األنهار اليت خلقها هللا عذبة( .خبر هذه الجملة هو اليت خلقها)

-123

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

أسماء مطيعة لوالديها .خبر هذه الجملة هو ( مطيعة )

-124

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

…… تسقط يف فصل الشتاء
..........................................

-125

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

 ......ملبدة بالغيوم
..........................................
صفحة  37من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-126

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

 .........تزقزق عىل الشجر
..........................................

-127

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

َ .........معروف بأنه سفينة الصحراء
..........................................

-128

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

 ......تشرق يف الصباح
..........................................

-129

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

 ......القدم أشهر لعبة يف العالم
..........................................

صفحة  38من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-131

أكمل ما يأيت بمبتدأ مناسب:

 ........يتحرك سريعا عىل القضبان
..........................................

-131

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

الماء …… الحياة
..........................................

-132

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

األم …… الحنان
..........................................

-133

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

اللبن …… لصحة األسنان
..........................................

صفحة  39من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-134

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

الجو …… يف الصيف
..........................................

-135

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

الكهرباء …… المنازل
..........................................

-136

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

 ........عاصمة فلسطين
بغداد
القدس
بيروت

صفحة  40من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-137

أكمل ما يأيت بخبر مناسب:

الزهور ……
..........................................

-138

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… جميل وقت الغروب
عىل
السيارة
البحر

-139

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

الشواط …… يف الصيف
تميش
طويل
مزدحمة

صفحة  41من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-141

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

مكة …… المسلمين
عند
قبلَة
هناك

-141

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… شهر الصيام
رجب
رمضان
صفر

-142

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… نجاة من النار
الميش
الكذب
الصدق
صفحة  42من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-143

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

السائحون ……
أوقات
أجيال
أجانب

-144

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

اإلمتحان ……
أخضر
سهل
يكتب

-145

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… ممتعة
العصير
الكتاب
الرواية
صفحة  43من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-146

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

الطرق ……
يف
أخشاب
ممهدة

صفحة  44من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1الجملة الفعلية

-147

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الجملة نوعان ؛ اسمية  ،وفعلية

-148

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تتركب الجملة الفعلية من فعل وخبر

-149

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تطيع البنت والديها (هذه جملة فعلية)

-151

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفاعل هو الذي يقع عليه الفعل أو الذي يقوم به

صفحة  45من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-151

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الطائرة تطير يف الجو (هذه جملة فعلية)

-152

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

عىل الطاولة طعام شهي ( هذه جملة فعلية)

-153

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

جلست الفتاة عىل األرض متعبة ( فاعل هذه الجملة هو متعبة )

-154

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

قرع رجل المطائف جرس األنذار ( فاعل هذه الجملة رجل )

صفحة  46من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-155

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

عاد األب للبيت يحمل الطعام ( هذه جملة فعلية بها فعل واحد
فقط )

-156

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ركب …… القطار (هذه جملة فعلية تامة المعىن)

-157

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

…… األمطار يف فصل الشتاء
..........................................

-158

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

 .......القمر ليال ً ضوءًا خافتًا
..........................................
صفحة  47من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-159

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

ال َعصافير  ......عىل الشجر
..........................................

-161

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

 ......الشمس بعد الغروب
..........................................

-161

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

…… القطار سري ًعا عىل القضبان
..........................................

-162

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

…… اإلنسان من األنف
..........................................

صفحة  48من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-163

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

تهاجر …… يف أسراب جماعية
..........................................

-164

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

تدمر …… المزمنة صحة اإلنسان
..........................................

-165

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

َ
أنقذ …… الولد من الغرق
..........................................

-166

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

يكتب …… الدرس يف حضور المعل َمة
..........................................

صفحة  49من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-167

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

يساعد …… العميق عىل صفاء الذهن
..........................................

-168

أكمل ما يأيت بفعل مناسب:

ي َمتحن …… طالبه يف القرآن الكريم
..........................................

-169

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

-171

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

لرحلة َ ،ذهبت َ ،
جميلة  ،ب َْحرية

طويال ً  ،الحديقة  ،يف  ،تجولت  ،الواسعة

صفحة  50من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-171

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

-172

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

طويال ً  ،الحديقة  ،يف  ،تجولت  ،الواسعة

الجبل  ،المغامرون  ،بصعوبة  ،وصل  ،لقمة
-173

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

هللا  ،للمستغفرين  ،الذنوب  ،ي َغفر
-174

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

-175

رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة فعلية:

مراتب  ،الشهداء  ،بأعىل  ،ال َ
جنَِة  ،ي َفوز

الرسم  ،زياد  ،يحب  ،الزيتية  ،باأللوان
صفحة  51من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1حروف الجر

-176

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

حروف الجر تدخل عىل األسماء واألفعال

-177

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تعتبر (قد  ،ولم) من حروف الجر

-178

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

االسم الذي يأيت بعد حرف الجر يكون مجرورًا بالكسرة

-179

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

االسم المسبوق بحرف الجر يكون مجرورًا أحيانًا

صفحة  52من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-181

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-181

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ال فرق بين م ْن و َم ْن فكالهما من حروف الجر

اإلعراب ؛ هو بيان وظيفة أو موقع كل مكون من مكونات الجملة
ويه األسماء واألفعال والحروف

-182

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-183

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ي َِ
جر االسم الواقع بعد حرف الجر بكسرة واحدة سواء كان معرف بأل
أو نكرة ( غير معرف بأل )

ىل ) َ ( ،ع َىل _ َع َ َِ
هناك فرق بين ( إ َىل _ إ َ َِ
يف )
ل )  ( ،يف َِ ،

صفحة  53من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-184

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

( من  ،يف  ،عن  ،عىل  ،إىل  ،الباء  ،الالم  ،الكاف ) يه حروف الجر
الوحيدة يف اللغة

-185

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ال يصح دخول حرف جر عىل حرف أخر

-186

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

ْ
استعن  …...هللا وال تعجز
..........................................

-187

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

ابتعد … ...المعايص تَفزْ بالجنة
..........................................
صفحة  54من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-188

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

َ
تخش الفشل ما دمت تحاول  …...جديد
ال
..........................................

-189

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

الصحة تاج … ...رءوس األصحاء
..........................................

-191

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

-191

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

أَل ْن الكالم  ......أحبابك
..........................................

ال تَك ْن عني ًدا … ...الصخر
..........................................

صفحة  55من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-192

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

ال تفكر … ...المفقود حىت ال تفقد الموجود
..........................................

-193

أكمل ما يأيت بحرف جر مناسب:

ً
مترجال
ذهبت … ...العمل
..........................................

صفحة  56من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  -1الفعل المايض

-194

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ينقسم الفعل باعتبار زمنه إىل ثالثة أقسام

-195

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفعل المايض هو كل فعل حدث وانتهى يف زمن التكلم

-196

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

من عالمات الفعل المايض أنه يبدأ بالتاء أو الياء

-197

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

عاد المزارع من حقله متأخرًا هذه الجملة الفعلية تبدأ بفعل ماض

صفحة  57من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-198

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-199

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-211

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

انتَز َ َع المحارب الدرع من عدوه ( هذه الجملة الفعلية تبدأ بفعل
مضارع مبدوء بالهمزة )

ت َ َعاو َن الجاسوس مع العدو ضد بلده ( هذه جملة فعلية تبدأ بالفعل
المضارع المبدوء بالتاء )

النون من الحروف اليت يمكن أن يبدأ بها الفعل المايض

صفحة  58من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-211

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… محمود صديقه يف الصباح وعاد عصرًا
استمع
يجلس
زار

-212

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… األم هدية ثمينة البنتها لتفوقها
يعيط
اشت َ ْ
رت
نالوا

-213

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… الفريق الكأس عقب فوزه بالمباراة
يتقدم
يأخذون
تَسَ لَِم
صفحة  59من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-214

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… السيارة يف اإلشارة ساعة بسبب الزحام الشديد
نحشد
يقف
تَ َ
وق ْ
فت

-215

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

ً
طويال
…… سعد عن بطوالته يف المايض حديثًا
نستمع
يحيك
ح ِد َ
تَ َ
ث

-216

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… النمر عىل فريسته قبل أن يلتهمها
قتل
َ
انق َِض
يلعب
صفحة  60من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-217

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… أينشتين قانون الجاذبية قبل مئات السنين
اكتشف
أصدر
ظهر

صفحة  61من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  – 1الفعل المضارع

-218

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

هناك فرق بين حرف األلف وحرف الهمزة

-219

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفعل سأتقدم فعل مضارع يدل عىل الزمن الحاضر

-211

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفعل المضارع ال بد أن يكون مبدوءًا بحرف من الحروف المضارعة

-211

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

يكتب حرف الهمزة بعدة أشكال يف األسماء واألفعال

صفحة  62من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-212

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

األفعال( أميش  ،أحمل  ،استعمل  ،أتكلم ) يه أفعال مضارعة تبدأ
كلها بحرف الهمزة

-213

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… غ ًدا أنا وأصحايب يف رحلة للغابات
اذهب
يمشون
سَ ننطلق

-214

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… عبد هللا الحافلة كل يوم للذهاب للعمل
نركب
يسىع
ي َركب

صفحة  63من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-215

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… أنا وأخوايت لبرنامج اإلجازة الصيفية من اآلن
أرتب
سيتقدم
نعود

-216

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… مىن جدتها كل أسبوع
ست َ
جهز
تَزور
تسير

-217

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… بنفيس الحلوى للضيوف عندما يأتون
سَ أ َقدم
ن َ
حضر
يسىع
صفحة  64من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-218

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… جمي ًعا الصالة يف المسجد األقىص قريبًا
يتحرك
يهلل
نتمىن

-219

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… المسلمون لبيت هللا يف كل عام
نتعلم
يسافرون
ي َحج

-221

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

ينقسم الفعل المضارع من حيث زمنه إىل  ، .........و...........
..........................................

صفحة  65من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-221

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

الزمن … …....هو زمن التكلم أي الزمن الذي نتكلم فيه اآلن
..........................................

-222

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

الزمن … …...هو الذي يأيت بعد زمن التكلم أي بعد الزمن الذي نتكلم
فيه لدخول حرف السين عليه
..........................................

-223

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

تنقسم األفعال المضارعة من حيث أنواعها إىل … …....مجموعات
..........................................

صفحة  66من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-224

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

تنقسم األفعال المضارعة من حيث أنواعها إىل أربع مجموعات ،
المجموعة األوىل يه اليت تبدأ بحرف … …...مثل ← أعود  ،أقوم ،
أدعو  ،سأصل
..........................................

-225

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

تنقسم األفعال المضارعة من حيث أنواعها إىل أربع مجموعات ،
المجموعة الثانية يه اليت تبدأ بحرف … …...مثل ← نسىع ،
نحصد  ،ننطلق  ،سنتقدم
..........................................

-226

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

تنقسم األفعال المضارعة من حيث أنواعها إىل أربع مجموعات ،
المجموعة الثالثة يه اليت تبدأ بحرف … …...مثل ← يرسم  ،يضحك
 ،يعلو  ،سيتكلم
..........................................
صفحة  67من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-227

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

تنقسم األفعال المضارعة من حيث أنواعها إىل أربع مجموعات ،
المجموعة الرابعة يه اليت تبدأ بحرف … …...مثل ← تسمع  ،تبين
 ،تصلح  ،ستخرج
..........................................

-228

أكمل ما يأيت بالكلمات الصحيحة:

يمكن جمع أحرف المضارعة يف كلمة ……...
..........................................

صفحة  68من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  – 1الفعل األمر

-229

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-231

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

(قف  ،سر  ،تهيأ َ ،عبَر) كلها كلمات تعبر عن أفعال

(احذر  ،احرص  ،انتبه ) يه أفعال تحدث يف زمن التكلم

-231

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

كل األفعال الماضية تبدأ بهمزة الوصل

-232

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

األفعال ت َ َق ِدم  ،ت َ َ
حرِك  ،ت َ َم ِهل كلها أفعال مضارعة تبدأ بحرف التاء

صفحة  69من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-233

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-234

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

الفعل األمر هو الذي يأمر فيه المتَكلم الم َ
خاطَ ب بعمل ش يف زمن
المستقبل

…… من الحشرات السَ ِ
آمة
يمتلك
نريب
احترس

-235

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… وأنتم تعبرون الشارع
يتسلقون
نركض
انتبهوا

صفحة  70من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-236

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… خيرًا أو اصمت
سنكتب
يتحدث
ق ْل

-237

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

يا َع ِ
ل …… جيرانك يف عمل الخير
سَ اع ْد
اميش
توقف

-238

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

يا بنيِيت …… زو َ
جك
أنفيق
اخرجي
أطييع

صفحة  71من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-239

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

يا أوالد …… عىل نظافة مدرستكم
يلوثون
اهملوا
حافظوا

-241

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… القرآن ت َ ْ
نل رضا هللا
ت َ َعلِم
اترك
يسمعون

صفحة  72من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  – 1.عالمات الفعل

-241

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-242

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

تدخل ل َ ْم عىل الفعل المضارع والمايض بينما ال تدخل عىل الفعل
األمر

الفعل المضارع والفعل األمر يقبالن ياء المخاطبة بينما ال يقبلها
الفعل المايض

-243

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الفعل المايض يقبل دخول تاء الفاعل بينما ال يقبلها كل من الفعل
المضارع واألمر

صفحة  73من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-244

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ال يمكن أن يدخل حريف السين وسوف عىل الفعلين المايض واألمر

-245

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الحرف ( قد ) يرتبط دائما بالفعل المايض

-246

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

لم …… الولد نداء أبيه
سمع
اسمع
ْ
َسمع
ي

صفحة  74من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-247

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

كل من األفعال الثالثة المايض والمضارع واألمر يمكننا أن نلحق به تاء
التأنيث الساكنة

-248

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

أَعرف يا أخيت أنك …… رسم الطبيعة
سرت
اخرجي
تحبين

-249

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… مىن صديقتها بحرارة عند وداعها
انصرفت
تسلم
َص َ
اف ْ
حت

صفحة  75من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-251

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

…… تذاكر سفري صباح اليوم
استلم
يستلم
تَسلِمت

-251

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

قد ……الغشاش لكنه ال ينال االحترام
كسب
ترىق
ي َنْ َ
جح

-252

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

سوف …… غ ًدا المنزل وسأدهن حائط المدخل
رتب
أنَظ ْف
نهجر
صفحة  76من 90

جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-253

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

يتميز الفعل المضارع عن فعل المايض واألمر بقبوله حرف ……....
..........................................

-254

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

يشترك كل من الفعل … …..والفعل … …..يف قبول ياء المخاطبة
..........................................

-255

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

ينفرد الفعل … …...بقبول تاء التأنيث الساكنة
..........................................

-256

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

الفعل المضارع وفعل األمر يتفقان يف عدم قبولهم دخول ……...
واليت ينفرد بها فقط الفعل ……..
..........................................
صفحة  77من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-257

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

نستطيع تمييز الفعل األمر عن فعل المضارع والمايض بعدم قبوله
للحرف …....
..........................................

-258

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

حريف  …...… ، ........ينفرد بقبولهما فقط الفعل …….....
..........................................

صفحة  78من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  – 11عالمات الس والفعل

-259

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

التنوين هو  :نون ساكنة زائدة تأيت يف أخر االسم تنطق وتكتب

-261

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

كل من االسم والفعل والحرف يقبل حروف الجر

-261

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

التنوين عالمة يختص بها االسم النكرة وحده دون الفعل والحرف

-262

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

كل من الفعل والحرف ال يقبل دخول أدوات النداء

صفحة  79من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-263

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

النداء هو طلب انتباه المخاطب والتفاته أو حضوره بذكر اسمه أو
صفته ويكون باستخدام أحد أدوات النداء

-264

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

للتنوين ثالثة أشكال ضمتين ( كتاب ) أو فتحتين ( قلبًا ) أو كسرتين ( فئة
) وهو يدخل عىل األسماء النكرة ( غير معرفة بال )

-265

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

الحرف واالسم كالهما يقبل دخول األداة ( ال)

-266

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

ال بد لكل اسم أن يقبل العالمات األربع جميعا

صفحة  80من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-267

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

من الضروري أن تكون كل عالمات االسم أو واحدة منها موجودة
فعال يف االسم

-268

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-269

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

عالمة الحرف اليت يتميز بها عن االسم والفعل أنه ال يقبل شيئ ًا من
عالمات األسماء واألفعال

التنوين هو … …..زائدة تأيت يف … …..االسم تنطق وال ……......
..........................................

صفحة  81من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-271

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

ً
لوحة …....… ،
للتنوين … …..أشكال يه … …...مثل قصة  …...… ،مثل
مثل طريق
..........................................

-271

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

يختص التنوين باألسماء … ….فقط أي غير المعرفة بال ويعبر عنها
 ….....أي (  .......أو  ،.......أو  ) .........تلحق بأخر االسم
..........................................

-272

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

ما يميز الحرف عن االسم والفعل أنه ال … …....شيئًا من … …...االسم
والفعل
..........................................

صفحة  82من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-273

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

ب َعض األسماء ي َقبل العالمات األربع كلها وبعضها يقبل … …...فقط
مثل نوح فإنه ال يقبل دخول …….....
..........................................

-274

أكمل ما يأيت بما يناسبها:

قارن بين االسم والفعل والحرف من حيث قبوله تلك األدوات (
حروف الجر  ،التنوين )
..........................................

صفحة  83من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
الدرس  – 11المفعول به

-275

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-276

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

-277

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

يمكن للمفعول به أن يأيت منونًا

يأيت المفعول به دائ ًما يف صورة مفردة

قد يأيت المفعول به عىل صورة ضمير منفصل أو ضمير متصل

-278

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

المفعول به هو الذي يتمم معىن الجملة الفعلية ويوضح معناها

صفحة  84من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-279

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

المفعول به  :هو كل اسم وقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوب
أحيانًا

-281

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

المفعول به قد يتقدم عىل الفاعل والفعل أما الفاعل فال يتقدم
الفعل أب ًدا

-281

اختر عالمة ) √ ( أو عالمة ) × (:

احفظ لسانك ( هذه جملة فعليه فاعلها هو لسانك )

صفحة  85من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-282

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

اشترى الطَ الب .......
ً
صاروخا
قصتان
كتابين

-283

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

يحتل اليهود ......
الصين
الهند
فلسطين

-284

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

استعرت من المكتبة اليوم …… شيقة
خرائط
صحف
ً
رواية
صفحة  86من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-285

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

أسقط الصاروخ ........
الدراجات
الدبابات
الطائرات

-286

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

سرق اللصوص …… ضخ ًما
بيوتًا
م ْصرَ ًفا
حديقة

-287

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

تمتلك ندى …… واس ًعا
مدرسة
ً
منزال
ً
أسطوال

صفحة  87من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

-288

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأيت:

يشرب حمزة …… اثنين من اللبن يف اليوم
زجاجات
كوبين
أطباق

-289

أجب عن السؤال التايل:

قارن بين الفاعل والمفعول به من حيث ( موقعه يف الجملة الفعلية
 ،عالمة اإلعراب )
..........................................

صفحة  88من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

بفضل هللا يتم توزيع هذا الكتاب مجاين
الكتاب يحتوي عىل دورة قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو
للحصول عىل فيديوهات الدورة أو التطبيق الذي يشرح الكتاب
وإجابة جميع األسئلة بشكل مفصل يمكن مراسلتنا عىل

info@elostaz.net
أو الدخول عىل موقع األستاذ

www.elostaz.net
يمكن التقدم لالمتحان والحصول عىل
شهادة موثقة من الموقع لهذه الدورة

المادة القانونية للكتاب  :يمنع منعـًا باتـًا نشر أو بيع هذا
الكتاب بمقابل مادي مهما كان  ،ويرجى اإلبالغ عن أي
شخص أو جهة أو مكتبة أو مؤسسة تقوم ببيع الكتاب عبر
اإلنترنت أو مطبوعـًا يف أي مكان

صفحة  89من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

قواعد اللغة العربية – أساسيات النحو

قراءة
القرآن المستمرة
تجعلك ماهر
يف اللغة
العربية

صفحة  90من 90
جميع الحقوق محفوظة لموقع األستاذ ©
لالستفسارات وشراء التطبيقات راسلنا عىل

