MULTIPLE CHOICE QUESTIONS WITH ANSWER KEY
FOR PRIVATE REGISTRATION
M.G UNIVERSITY KOTTAYAM
BOARD OF STUDIES-(UG) ARABIC
Semester 3
BA ARABIC : Core Course

AR3CRT05 ESSENTIAL ARABIC SYNTAX
-------------------------------------------------------------------------- (١اﻻسم ينقسم ثﻼثة أقسام :مفرد ،ومثنى ،و) .....مفرد  –Dمثنى –C
مؤنث  -Bﺟمﻊ (A
 (٢المفرد ما دل على شيء ) ........إحدى  – Dواحدة  -Cواحد  -Bشﺗى A
(
 ......... (٣ما دل على أكثر من اثنين)المفرد -Dالﺟمﻊ  –Cالمثنى -B
المؤنث (A
 (٤المثنى ما دل على اثنين بزيادة الف و ....أو ياء و  ) ........نون -D
ألفه  – Cياء  -Bالهمزة (A
 (٥ﺗعب ).........العامل –Dالعاملة -Cالعامﻼت  -Bالعاملين (A
 ....... (٦المهندس )ﺗحضر  - Dحضرا  -Cحضروا  -Bحضر (A
 (٧أثنيت على  ) .......المهذبان  -Dالمهذبون –Cالمهذبﺗين  -Bالمهذبﺗان A
(
 (٨ناديت ) ...........البائعون  –Dالبائعين  -Cالبائﻊ  -Bالبياعون (A
 (٩حضر ) ..........المهندسون  –Dالمهندسين  –Cالمهندسة -B
المهندسﺗين (A
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(١٠

ينقسم الﺟمﻊ ثﻼثة أقسام ، ....... :وﺟمﻊ مذكر سالم ،وﺟمﻊ مؤنث

سالم )ﺟمﻊ الﺗكسير  –Dﺟمﻊ السالم –Cﺟمﻊ مذكر  –Bﺟمﻊ مؤنث (A
 (١١ﺟمﻊ  .......ما دل على أكثر من اثنين بﺗعير صورة مفرده )السالم –D
المؤنث  –Cالمذكر  - Bالﺗكسير (A
 (١٢ﺟمﻊ  ......السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء
ونون في آخره)الﺗكثير  -Dالﺗكسير  -Cالمذكر  -Bالمؤنث (A
 (١٣ﺟمﻊ الﺗكسير ما دل على أكثر من اثنين بﺗعير صورة ) .......مؤنثه
 –Dمفرده  –Cﺟمعه  - Bمثناه (A
 (١٤ﺟمﻊ المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو و ....أو
ياء و ....في آخره)نون  -Dألف  -Cياء  -Bالﺗاء (A
 (١٥ﺟمﻊ  ......السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء
ونون في آخره)الﺗكثير  -Dالﺗكسير  -Cالمذكر  -Bالمؤنث (A
 (١٦ﺟمﻊ المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو
ياء ونون في ).......ما قبل اﻵخر  -Dوسطه  -Cأوله  -Bآخره (A
 (١٧ﺟمﻊ المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وﺗاء في
)............وسطه  –Dما قبل اﻵخر  -Cآخره  -Bأوله (A
 (١٨غابة ﺟمعه ) ..........أغباب  –Dغابات  -Cغابون  -Bغابيت (A
 (١٩ﺟمﻊ المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف و.......
في آخره)ﺗاء  -Dنون  -Cألف  -Bياء (A
 (٢٠ثور ﺟمعه )...........ثيران  –Dثورات  –Cأثوار  -Bثورون (A
 (٢١فﻼح ﺟمعه ) .......فﻼحين  -Dفﻼحات –Cأفﻼح – Bفﻼحون (A
 (٢٢يرفﻊ  .......باﻷلف وينصب ويﺟر بالياء
)ﺟمﻊ الﺗكسير  -Dالمفرد  -Cالمثنى  –Bالﺟمﻊ السالم (A
 (٢٣سلمت على ) ............المسافرون -Dالمسافرين  -Cمسافرا -B
المسافرﺗان (A
 (٢٤يرفﻊ المثنى بـ ...........وينصب ويﺟر بالياء
)اﻷلف - Dالياء - Cالواو– Bالميم( A
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 (٢٥لعب ) ........ولدان  –Dولدين  -Cأوﻻدا  -Bالولدين (A
 (٢٦يرفﻊ المثنى بـاﻷلف وينصب ويﺟر بـ ........
)اﻷلف - Dالﺗاء - Cالواو– Bالياء( A
 (٢٧ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو وينصب ويﺟر بالـ) ......نون –D
ﺗاء  –Cياء  -Bواو (A
)يﺟرم– D
 .......... (٢٨المثنى بـاﻷلف وينصب ويﺟر بـالياء
يرفﻊ  – Cيضم – Bيسكن( A
 (٢٩ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالـ  .......وينصب ويﺟر بالـياء )واو –D
ﺗاء  –Cياء  -Bنون (A
)ينصب– D
 (٣٠يرفﻊ المثنى بـاﻷلف و .......ويﺟر بـالياء
يفﺗح  – Cيﺟزم – Bيسكن( A
 (٣١ﺟمﻊ  .....السالم يرفﻊ بالواو وينصب ويﺟر بالـياء )الﺗكسير –D
المؤنث  –Cالمثنى  -Bالمذكر (A
)يﺟرم– D
 (٣٢يرفﻊ المثنى بـاﻷلف وينصب و ........بـالياء
يكسر  – Cيﺟر – Bيسكن( A
 (٣٣ﺟمﻊ المذكر السالم  ......بالواو وينصب ويﺟر بالـياء)يضم –D
يرفﻊ  –Cيسكن  -Bيﺟزم (A
 (٣٤نﺟح ) ......المﺟﺗهدون  - Dالمﺟﺗهدة  –Cالمﺟﺗهدات -B
المﺟﺗهدين (A
 (٣٥ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو و ........ويﺟر بالـياء )ينصب –D
يفﺗح  –Cيﺟزم  -Bيسكن (A
 (٣٦ﺟمﻊ  ......السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب ويﺟر بالكسرة ) السالم D
 الﺗكسير  –Cالمذكر  - Bالمؤنث (A (٣٧ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو وينصب و .......بالـياء)يﺟزم –D
يسكن  –Cيﺟر  -Bيكسر (A
 (٣٨ﺟمﻊ المؤنث السالم  ........بالضمة ،وينصب ويﺟر بالكسرة )
يﺟزم  - Dيرفﻊ  –Cيضم  - Bيسكن (A
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 (٣٩المضاف إليه اسم يأﺗي بعد  ،..........وهو مﺟرور )المضاف – D
المضاف إليه  - Cالمنعوت  - Bالموصوف (A
 (٤٠ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالـ  ،..........وينصب ويﺟر بالكسرة )
ضمة  - Dالرفﻊ  –Cالسكون  - Bالﺟزم (A
 (٤١المضاف إليه اسم يأﺗي  .......المضاف ،وهو مﺟرور )آخر - D
قبل  - Cأول  - Bبعد (A
 (٤٢ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،و ........ويﺟر بالكسرة ) يسكن
 -Dيﺟزم  –Cينصب  - Bيفﺗح (A
 (٤٣المضاف إليه  .......يأﺗي بعد المضاف ،وهو مﺟرور )فعل - D
اسم  - Cحرف  - Bﺗركيب (A
 (٤٤ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب و .......بالكسرة ) يﺟر
 -Dيكسر  –Cيﺟزم  - Bيسكن (A
 ............. (٤٥اسم يأﺗي بعد المضاف ،وهو مﺟرور )المضاف إليه D
 المضاف  - Cاﻹضافة  – Bمركب إضافي (A (٤٦ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب ويﺟر بالـ) ........
سكون  - Dفﺗحة  –Cﺟر  - Bكسرة (A
 ....... (٤٧الفيل طويلﺗان )ناب  -Dنابين  –Cنابا  -Bنابان ( A
 (٤٨سور الحديقة  ) .........مرﺗفعات -Dمرﺗفﻊ  -Cمرﺗفعة -B
مرﺗفعون (A
 (٤٩أذنا الحصان ) ...........صغيرﺗان  -Dصغيران C -صغيرة - B
صغير A
 (٥٠المضاف اسم نسب إلى اسم ........
)بعده  –Dقبله  –Cآخره  –Bأوله (A
 (٥١عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء  .......ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء )ثالث -D
اثنان  -Cأربﻊ  -Bثﻼث (A
 (٥٢اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،وحم ،وفو ،و) .....ذات  –Dأب
–Cذو  -Bأم (A
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 (٥٣عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ،............. ،أو
الف مقصورة ،أو ألف ممدودة )ﺗاء مﺗحركة  –Dألف ممدودة  -Cﺗاء
مربوطة  –Bﺗاء مبسوطة (A
 (٥٤اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،وحم ،و ،.....وذو )فو  –Dفم –C
أم  -Bحنو (A
 (٥٥عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ،ﺗاء مﺗحركة ،أو
 ،.......أو ألف ممدودة )ألف مقصورة  –Dألف ممدودة  -Cهمزة –B
ﺗاء مﺗحركة (A
 (٥٦اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،و ،.......وفو ،وذو )أخت  –Dأم
 –Cحني  -Bحم (A
 (٥٧عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ،وهي  ،.......أو
ألف مقصورة ،أو ألف ممدودة )همزة  –Dالف مقصورة  -Cﺗاء
مﺗحركة  –Bألف ممدودة (A
 (٥٨اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،و ،........وحم ،وفو ،وذو )حنا  –Dأخ
 –Cأخت  -Bأم (A
 (٥٩اﻷسماء الخمسة ﺗرفﻊ بـ ) ........الواو  –Dاﻷلف  – Cالرفﻊ –B
الضم (A
 (٦٠اﻷسماء الخمسة هي  ،....... :وأخ ،وحم ،وفو ،وذو )أب  –Dحنو
 –Cأخت  -Bأم (A
 (٦١اﻷسماء الخمسة ﺗنصب بـ ) ........الفﺗحة  – Dالياء  –Cالواو- B
اﻷلف(
 (٦٢ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي ،..... :لن،
إذن ،كي )ﻻ  -Dلم  - Cأن  - Bإن( A
 (٦٣اﻷسماء الخمسة ﺗﺟر بـ )........الﺟرة  -Dالياء  - Cالكسرة –B
اﻷلف (A
 (٦٤ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي :أن،..... ،
إذن ،كي )لن  -Dلم  - Cل  - Bإن ( A
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 (٦٥اﻷسماء الخمسة  .........بالياء )ﺗﺟر  -Dﺗرفﻊ  - Cﺗنصب -
Bﺗﺟزم (A
 (٦٦ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي :أن ،لن،
 ،......كي )ﻻ  -Dلم  - Cإذا  - Bإذن( A
 (٦٧اﻷسماء الخمسة  ......باﻷلف )ﺗكﺗب  -Dﺗﺟزم  -Cﺗنصب -B
ﺗرفﻊ (A
 ...... (٦٨المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة )يﺟر  - Dينصب
 -Cيﺟزم - Bيرفﻊ (A
 (٦٩اﻷسماء الخمسة  ......بالواو ) ﺗرفﻊ  - Dﺗﺟزم  - Cﺗنصب B-
ﺗﺟر (A
 (٧٠ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد  ......اﻷربعة )النواصب - D
الﺟوازم  –Cالروافﻊ  - Bالنواسب (A
 ........ (٧١الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو )اﻷفعال - D
اﻷحرف -Cالحروف -Bاﻷسماء( A
 (٧٢ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب  .......وهي :أن ،لن،
إذن ،كي )الخمسة  -Dالثﻼثة  - Cاﻷربعة  - Bاﻷربﻊ ( A
 (٧٣ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي :أن ،لن،
إذن) ..... ،لم  -Dكي  - Cل  - Bك ( A
 ....... (٧٤المضارع إذا لم ﺗسبقه أداة من أدوات النصب أو الﺟزم
)يرفﻊ  - Dيﺟزم  - Cينصب  - Bيﺟر (A
 ......... (٧٥المضارع إذا سبقه حرف ﺟازم كالحروف اﻵﺗية وهي :لم،
وﻻ الناهية ،وإن )يﺟزم  - Dيرفﻊ  - Cينصب  –Bيﺟر (A
 (٧٦حرف "لم" ينفي حصول الفعل في ) .......المضارع - D
المسﺗقبل  -Cالحاضر  - Bالماضي (A
 (٧٧ﻻ  .........ينهى عن عمل الفعل )الناهية - Dينفي - Cالنافية- B
ينهي ( A
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 (٧٨لم ،وﻻ الناهية ﺗﺟزمان فعﻼ  ........واحدا )أمرا  –Dمضارعا C
– ماضي  - Bغائبا(A
" (٧٩إن" ﺗﺟزم ) .....فعلين  –Dفعﻼ واحدا  – Cثﻼثة أفعال  –Bفاعل
(A
" (٨٠إن" ﺗفيد أن حصول الفعل اﻷول  ......في حصول الفعل الثاني
)شرط  -Dفعل  - Cبدل  - Bفاعل(
 ....... (٨١الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون وﺗنصب وﺗﺟزم بحذفها )اﻷسماء
 -Dاﻷحرف- Cاﻷدوات - Bاﻷفعال ( A
 (٨٢ﻻم اﻷمر ﺗﺟعل الـ ..........مفيدا لﻸمر )اﻷمر - Dالماضي –C
مضارع  -Bالمسﺗقبل( A
 (٨٣اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون وﺗنصب وﺗﺟزم بـ ) ........ﺗرك
اﻷلف - Dحذف النون - Cثبوت اﻷلف - Bثبوﺗها ( A
 ........ (٨٤الخمسة هي كل مضارع اﺗصلت به ألف اثنين أو واو
الﺟماعة أو ياء مخاطبة )اﻷفعال - Dالحروف  - Cالظروف- B
اﻷسماء ( A
 (٨٥اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بـ  .......وﺗنصب وﺗﺟزم بحذفها )ثبوت النون
 -Dثبوت اﻷلف - Cحدفها - Bحدف النون ( A
 (٨٦العمال لم ) .......يشﺗغﻼ -Dيشﺗغﻼن  -Cيشﺗغلون  - Bيشﺗغلوا (A
 (٨٧اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون وﺗنصب و .........بحذفها )ﺗرفﻊ
 -Dﺗسكن- Cﺗﺟزم - Bﺗﺟر ( A
 (٨٨أنﺗم ) ...........يشﺗغﻼ - Dﺗشﺗغلوا  - Cﺗشﺗغﻼ -Bﺗشﺗغلون(A
 (٨٩اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون و .......وﺗﺟزم بحذفها )ﺗنصب
 -Dﺗرفﻊ - Cﺗﺟر - Bﺗفﺗح ( A
 (٩٠العالمﻼن لن ) ..........يشﺗغﻼ  - Dيشﺗغﻼن  - Cيشﺗغلين - B
ﺗشﺗغﻼن ( A
 (٩١اﻷفعال الخمسة  .......بثبوت النون وﺗنصب وﺗﺟزم بحذفها )ﺗنسب
 -Dﺗضم- Cﺗﺟر - Bﺗرفﻊ ( A
Page 7

BoS (UG) Arabic, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, India

النساء ......ثوبهن )ينظفن  – Dينظفون  - Cينظفين  - Bﺗنظفان A

(٩٢
(
 (٩٣هما طبيبان حول الﺟملة إلى المؤنث )هما طببﺗان  –Dهمﺗا
طبيبان – Cهم طبيبﺗان  - Bهى طبيبﺗان (A
 (٩٤أداة "لما" ﺗفيد  ........كـ "لم" )النفي -Dالنهي - Cالﺗوكيد –B
الﺗأكيد (A
 (٩٥يﺟر اﻹسم إذا سبقه حرف من حروف )..........الﺟزم  -Dالظرف
 -Cالﺟر-Bالنصب (A
 ......... (٩٦فاء المثال المﺟرد في المضارع واﻷمر إذا كان واويا
مكسور العين في المضارع) .ﺗرفﻊ  –Dﺗقدر  – Cﺗثبت  –Bﺗحذف (A
 (٩٧إذا أسند الماضي اﻷﺟوف إلى ضمير رفﻊ مﺗحرك ،حركت فاؤه
بـ .......إن كان من باب ضرب أو فرح )الضم – Dالسكون  - Cالكسر
 -Bالفﺗح (A
 (٩٨إذا أسند الماضي اﻷﺟوف إلى ضمير رفﻊ مﺗحرك ،حركت فاؤه
بالضم إن كان من باب ) ......ﺟلس – Dنصر  - Cضرب - Bفرح (A
 (٩٩للفعل الثﻼثي المﺟرد مﻊ مضارعه  .....أبواب) .سﺗة -Dخمسة- C
أربعة  - Bسبعة(A
 (١٠٠للفعل الرباعي المﺟرد  ......واحد )وزن -Dوزنان -Cأبواب-B
أوزان( A
 (١٠١اﻻسم ينقسم ثﻼثة أقسام ،....... :ومثنى ،وﺟمﻊ )ﺟمﻊ  –Dمثنى –C
مؤنث  -Bمفرد (A
 ......... (١٠٢ما دل على شيء واحد )الﺟمﻊ  – Dالمنفي  -Cالمفرد -B
المثنى (A
 (١٠٣الﺟمﻊ ما دل على أكثر من )......واحد -Dاثنين  –Cثﻼث -B
أربﻊ (A
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 ...... (١٠٤ما دل على اثنين بزيادة الف ونون أو ياء ونون ) المثنى -D
المفرد  – Cالوحدان  -Bالﺟمﻊ (A
 (١٠٥ﺗعبت ).........العامل –Dالعاملة -Cالعامﻼت  -Bالعاملين (A
 ....... (١٠٦المهندسة )ﺗحضر  - Dحضرا  -Cحضروا  -Bحضر (A
 (١٠٧أثنيت على  ) .......المهذبان  -Dالمهذبون –Cالمهذبين -B
المهذبﺗان (A
 (١٠٨ناديت ) ...........البائعون  –Dالبائعان  -Cبائعا  -Bالبياعون (A
 (١٠٩حضرت ) ..........المهندسون  –Dالمهندسين  –Cالمهندسة -B
المهندسﺗين (A
 (١١٠ينقسم  ......ثﻼثة أقسام :ﺟمﻊ الﺗكسير  ،وﺟمﻊ مذكر سالم ،وﺟمﻊ
مؤنث سالم )الﺟمﻊ  –Dﺟمﻊ السالم –Cﺟمﻊ مذكر  –Bﺟمﻊ مؤنث (A
(١١١

ﺟمﻊ الﺗكسير ما دل على أكثر من اثنين بﺗعير صورة ) ......ﺟمعه

 –Dمثناه  –Cمذكره  - Bمفرده (A
 (١١٢ﺟمﻊ المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو و .....أو
ياء و ...في آخره)واو  -Dياء  -Cنون  -Bألف (A
 ....... (١١٣الﺗكسير ما دل على أكثر من اثنين بﺗعير صورة مفرده
)مؤنث  –Dﺟمﻊ  –Cمفرد  - Bمثنى (A
 (١١٤ﺟمﻊ المذكر  .....ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو و ....أو ياء
و ....في آخره)السالم  -Dالﺗكسير  -Cالﺗكثير  -Bالمؤنث (A
 (١١٥ﺟمﻊ المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بـ ......واو ونون أو
ياء ونون في آخره)زيادة  -Dنقصان  -Cﺗسوية  -Bوسط (A
 (١١٦ﺟمﻊ المذكر السالم ما دل على أكثر من  ........بزيادة واو ونون أو
ياء ونون في آخره)أربعة  -Dثﻼثة  -Cاثنان  -Bاثنين (A
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 (١١٧ﺟمﻊ المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وﺗاء في
آخره)الﺗكسير  –Dالمثنى  –Cالمؤنث  -Bالمذكر (A
 ...... (١١٨ﺟمعه غابات )أغباب  –Dغابة  -Cغاب  -Bغابيت (A
 ...... (١١٩المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وﺗاء في
آخره)ﺟمﻊ  -Dمفرد  -Cمثنى  -Bوحدان (A
 ....... (١٢٠ﺟمعه ثيران)ثور  –Dثورات  –Cأثوار  -Bثورة (A
 ........ (١٢١ﺟمعه فﻼحون )فﻼحين  -Dفﻼحات –Cأفﻼح – Bفﻼح (A
 ....... (١٢٢المثنى باﻷلف وينصب ويﺟر بالياء
)يﺟر  -Dينصب  -Cيرفﻊ  –Bيﺟزم (A
 (١٢٣سلمت على ) ............المسافرون -Dالمسافر  -Cالمسافران -B
المسافرﺗان (A
 (١٢٤يرفﻊ المثنى بـاﻷلف و ...........ويﺟر بالياء
)ينصب - Dيرفﻊ - Cيﺟر– Bيﺟزم( A
 (١٢٥لعبت ) ........والدة  –Dوالدين  -Cوالد  -Bالولدين (A
 (١٢٦يرفﻊ المثنى بـاﻷلف وينصب و ..........بـالياء
)ينصب - Dيرفﻊ - Cيﺟزم– Bيﺟر( A
 ....... (١٢٧المذكر السالم يرفﻊ بالواو وينصب ويﺟر بالـياء )وحدان –D
مفرد  –Cﺟمﻊ  -Bمثنى (A
)يﺟرم – Dينصب
 (١٢٨يرفﻊ المثنى بـاﻷلف  ............بـالياء
ويﺟر – Cيرفﻊ ويﺟزم – Bيسكن( A
 (١٢٩ﺟمﻊ المذكر  ......يرفﻊ بالـواو وينصب ويﺟر بالـياء )السالم –D
الﺗكسير  –Cالمركب  -Bالمؤنث (A
)بالياءD
 (١٣٠يرفﻊ المثنى بـاﻷلف وينصب  ......ويﺟر بـالياء
– بالنون  – Cبالواو – Bباﻷلف( A
 (١٣١ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو وينصب .......ويﺟر بالـياء )بالنون
 –Dباﻷلف  –Cبالواو  -Bبالياء (A
)يﺟرم – Dيكسر
 (١٣٢يرفﻊ المثنى بـاﻷلف  ...............بـالياء
 – Cيﺟروينصب – Bيسكن( A
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 (١٣٣ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو و........بالـياء)يضم  –Dينصب
ويﺟر  –Cيسكن  –Bيرفﻊ (A
 (١٣٤نﺟحت ) ......المﺟﺗهدون  - Dالمﺟﺗهدة  –Cالمﺟﺗهدان -B
المﺟﺗهدين (A
 (١٣٥ﺟمﻊ المذكر السالم يرفﻊ بالواو و ........ويﺟر بالـياء )ينصب –D
يفﺗح  –Cيﺟزم  -Bيسكن (A
 (١٣٦ﺟمﻊ المؤنث  .......يرفﻊ بالضمة ،وينصب ويﺟر بالكسرة ) السالم
 -Dالﺗكسير  –Cالمذكر  - Bالمؤنث (A
 (١٣٧ﺟمﻊ المذكر السالم  .......وينصب ويﺟر بالـياء)يﺟزم  –Dيسكن
 –Cيرفﻊ بالواو  -Bيكسر (A
 ...... (١٣٨المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب ويﺟر بالكسرة ) مؤنث
 -Dﺟمﻊ  –Cمفرد  - Bمثنى (A
 (١٣٩المضاف  ......اسم يأﺗي بعد المضاف ،وهو مﺟرور )إليه – D
المضاف  -Cالمنعوت  - Bالموصوف (A
 (١٤٠ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ  .........وينصب ويﺟر بالكسرة ) بالضمة
 -Dالرفﻊ  –Cالسكون  - Bالﺟزم (A
 (١٤١المضاف إليه اسم  ......بعد المضاف ،وهو مﺟرور )آخر  - Dقبل
 -Cأول  - Bيأﺗي (A
 (١٤٢ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ......... ،ويﺟر بالكسرة ) يسكن
 -Dيﺟزم  –Cوينصب  - Bيفﺗح (A
 (١٤٣المضاف إليه اسم يأﺗي بعد المضاف ،و .....مﺟرور )فعل  - Dهو
 -Cحرف  - Bﺗركيب (A
 (١٤٤ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب .......بالكسرة ) ويﺟر
 -Dيكسر  –Cيﺟزم  - Bيسكن (A
......... (١٤٥إليه اسم يأﺗي بعد المضاف ،وهو مﺟرور )المضاف –D
المضاف إليه  - Cاﻹضافة  – Bمركب إضافي (A
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 (١٤٦ﺟمﻊ المؤنث السالم يرفﻊ بالضمة ،وينصب ويﺟر ) ........سكون D
 فﺗحة  –Cﺟر  - Bبالكسرة (A ....... (١٤٧الفيل طويلة )نابا  -Dنابين  –Cناب  -Bنابان ( A
 (١٤٨سور الحديقة  ) .........مرﺗفعات -Dمرﺗفعة  -Cمرﺗفﻊ -B
مرﺗفعون (A
 (١٤٩أذن الحصان ) ...........صغيرة  -Dصغيران C -صغيرﺗان - B
صغير A
 .......... (١٥٠اسم نسب إلى اسم بعده
)المضاف  –Dقبله –Cآخر  –Bأول (A
 ....... (١٥١ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء )ثالث  -Dاثنان C
 أربﻊ  -Bعﻼمات (A (١٥٢اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،وحم) .......... ،ذات  –Dأب –C
وفو وذو  -Bأم (A
 (١٥٣عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ﺗاء  ،.......أو
الف مقصورة ،أو ألف ممدودة ) مﺗحركة  –Dألف ممدودة  -Cﺗاء
مربوطة  –Bﺗاء مبسوطة (A
 (١٥٤اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،وأخ ،......... ،وذو )حم وفو  –Dفم
 –Cأم  -Bحنو (A
 (١٥٥عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ،ﺗاء مﺗحركة،
أوألف  ،.......أو ألف ممدودة )مقصورة –Dممدودة  -Cهمزة –B
مﺗحركة (A
 (١٥٦اﻷسماء الخمسة هي  :أب ،............ ،وفو ،وذو )أخت  –Dأم –C
حني  –Bوأخ وحم (A
 (١٥٧عﻼمات ﺗأنيث اﻷسماء ثﻼث ﺗﺗصل بأخر اﻷسماء ،وهي ....
مﺗحركة ،أو ألف مقصورة ،أو ألف ممدودة )همزة  –Dالف مقصورة C
 -ﺗاء  –Bألف ممدودة (A
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 (١٥٨اﻷسماء الخمسة هي  ،...... :وحم ،وفو ،وذو )حنا  –Dأب وأخ
 –Cأخت  -Bأم (A
 (١٥٩اﻷسماء الخمسة ) ........ﺗرفﻊ بالواو  –Dباﻷلف  – Cبالرفﻊ –B
بالضم (A
 (١٦٠اﻷسماء الخمسة هي  ،....... :وأخ ،وحم ،وفو ،وذو )أب  –Dحنو
 –Cأخت  -Bأم (A
 (١٦١اﻷسماء الخمسة) ........الفﺗحة  – Dالياء  –Cالواو - Bﺗنصب
باﻷلف(
 (١٦٢ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد  ....اﻷربعة وهي :أن ،لن ،إذن،
كي )الروافﻊ  -Dالﺟارات  - Cالنواصب  – Bالﺟوازم( A
 (١٦٣اﻷسماء الخمسة)........بالﺟرة  –Dﺗﺟر بالياء  - Cبالكسرة –B
باﻷلف (A
 (١٦٤ينصب المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب  .....وهي :أن ،لن ،إذن،
كي )اﻷربعة  -Dالثﻼثة  - Cالخمسة  - Bالسﺗة ( A
 ............ (١٦٥ﺗﺟر بالياء )اﻷسماء الخمسة  –Dاﻷفعال الخمسة - C
النواصب - Bالﺟوازم (A
 ........ (١٦٦المضارع مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي :أن ،لن،
إذن ،كي )ﻻ  -Dلم  - Cإذا  - Bينصب( A
 (١٦٧اﻷسماء  .......ﺗنصب باﻷلف )السبعة  -Dالثﻼثة  -Cالخمسة -B
اﻷربعة (A
 (١٦٨ينصب  ........مﺗى سبقه أحد النواصب اﻷربعة )الماضي - D
المضارع - Cاﻷمر - Bالمسﺗقبل (A
 .......... (١٦٩الخمسة ﺗرفﻊ بالواو ) اﻷسماء  - Dاﻷفعال  - Cاﻷحرف
Bاﻷدوات (A (١٧٠ينصب المضارع مﺗى  ......أحد النواصب اﻷربعة )سبقه  - Dلحقه
 –Cدفعه  - Bقدمه (A
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 (١٧١اﻷسماء الخمسة  ........أب وأخ وحم وفو وذو )هن  - Dهم-C
هو -Bهي( A
 (١٧٢ينصب المضارع  ......سبقه أحد النواصب اﻷربعة وهي :أن ،لن،
إذن ،كي )أنى  -Dأيان  - Cمﺗى  - Bحﺗى ( A
 (١٧٣ينصب المضارع مﺗى سبقه  .......النواصب اﻷربعة وهي :أن ،لن،
إذن) ..... ،واحدة  -Dأحد  - Cإحدى  - Bواحد ( A
 (١٧٤يرفﻊ المضارع إذا  ......أداة من أدوات النصب أو الﺟزم )لم ﺗسبقه
 –Dلم ﺗلحقه  - Cﺗسبقه  - Bﺗلحقه (A
 (١٧٥يﺟزم المضارع إذا سبقه حرف  .......كالحروف اﻵﺗية وهي :لم،
وﻻ الناهية ،وإن )ﺟازم  - Dرافﻊ  - Cناصب  –Bﺟار (A
 (١٧٦حرف "لم"  ........حصول الفعل في الماضي )يؤكد  - Dيركز -C
ينهي  - Bينفي (A
 (١٧٧ﻻ الناهية  ........عن عمل الفعل )ينهي - Dينفي - Cالنافية- B
الناهية ( A
 (١٧٨لم ،ﺗﺟزم  ........ ......واحدا )أمرا  –Dمضارعا  – Cماضي B
 غائبا(A" (١٧٩إن"  .....فعلين )ﺗﺟزم  –Dﺗرفﻊ  – Cﺗنصب  –Bفاعل ( A
" (١٨٠إن" ﺗفيد أن حصول  .......اﻷول شرط في حصول الفعل الثاني
)شرط  -Dالفعل  - Cبدل  - Bفاعل(
 ...... ....... (١٨١ﺗرفﻊ بثبوت النون وﺗنصب وﺗﺟزم بحذفها )اﻷسماء
 -Dاﻷحرف- Cاﻷدوات - Bاﻷفعال الخمسة ( A
 (١٨٢ﻻم اﻷمر ﺗﺟعل الـمضارع مفيدا للـ) .......اﻷمر - Dالماضي –C
مضارع  -Bالمسﺗقبل( A
 (١٨٣اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون وﺗنصب وﺗﺟزم بـ ....النون
)ﺗرك اﻷلف - Dحذف - Cثبوت اﻷلف - Bثبوﺗها ( A
 ........ (١٨٤الخمسة هي كل مضارع اﺗصلت به ألف اثنين أو واو
الﺟماعة أو ياء مخاطبة )اﻷفعال - Dالحروف  - Cالظروف- B
اﻷسماء ( A
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 (١٨٥اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بـ  .......وﺗنصب وﺗﺟزم بحذفها )ثبوت النون
 -Dثبوت اﻷلف - Cحدفها - Bحدف النون ( A
 (١٨٦العمال لم ) .......يشﺗغﻼ -Dيشﺗغﻼن  -Cيشﺗغلون  - Bيعملوا (A
 (١٨٧اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون و .........بحذفها )ﺗرفﻊ- D
ﺗسكن- Cﺗنصب وﺗﺟزم - Bﺗﺟر ( A
 (١٨٨أنﺗم ) ...........يشﺗغﻼ - Dﺗشﺗغلوا  - Cﺗشﺗغﻼ -Bﺗعملون(A
 (١٨٩اﻷفعال الخمسة ﺗرفﻊ بثبوت النون و .......بحذفها )ﺗنصب - D
ﺗرفﻊ - Cﺗﺟر - Bﺗفﺗح ( A
 (١٩٠العالمﻼن لن ) ..........يزرعا  - Dيشﺗغﻼن  - Cيشﺗغلين - B
ﺗشﺗغﻼن ( A
 (١٩١اﻷفعال الخمسة ﺗضم بثبوت النون وﺗنصب  ........وﺗﺟزم بحذفها
)بالنسب - Dبالضم- Cبثبوﺗها - Bبحذفها ( A
 ....... (١٩٢ﺗضم بثبوت النون )اﻻسم  – Dالفعل  – Cاﻷفعال الخمسة B
 اﻷسماء ( A ...... (١٩٣لما ﺗفيد النفي كـ لم )اسم –Dأداة– Cفعل  - Bأسماء (A
 (١٩٤أداة "لما" ﺗفيد  ........كـ "لم" )النفي -Dالنهي - Cالﺗوكيد –B
الﺗأكيد (A
 ....... (١٩٥اﻹسم إذا سبقه حرف من حروف الﺟزم )يﺟزم  -Dالظرف
 -Cالﺟر-Bالنصب (A
 ......... (١٩٦فاء المثال المﺟرد في المضارع واﻷمر إذا كان واويا
مكسور العين في المضارع) .ﺗرفﻊ  –Dﺗقدر  – Cﺗثبت  –Bﺗحذف (A
 (١٩٧إذا أسند الماضي اﻷﺟوف إلى ضمير رفﻊ مﺗحرك ،حركت .....
بـالكسر إن كان من باب ضرب أو فرح )ضم – Dﻻمه  - Cفاؤه- B
عينه (A
 (١٩٨إذا أسند الماضي اﻷﺟوف إلى ضمير رفﻊ مﺗحرك ،حركت فاؤه
بالضم إن كان من باب ) ......ﺟلس – Dكﺗب  - Cضرب - Bفرح (A
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 (١٩٩للفعل  .......المﺟرد مﻊ مضارعه سﺗة أبواب) .الثﻼثي-D
الخماسي - Cالرباعي  - Bالسداسي(A
 (٢٠٠للفعل  .........المﺟرد وزن واحد )الرباعي -Dالثﻼثي-C
الخماسي -Bالسداسي( A
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111. A
112. B
113. C
114. D
115. D
116. A
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117. B
118. C
119. D
120. D
121. A
122. B
123. C
124. D
125. D
126. A
127. B
128. C
129. D
130. D
131. A
132. B
133. C
134. D
135. D
136. A
137. B
138. C
139. D
140. D

141. A
142. B
143. C
144. D
145. D
146. A
147. B
148. C
149. D
150. D
151. A
152. B
153. C
154. D
155. D
156. A
157. B
158. C
159. D
160. D
161. A
162. B
163. C

164. D
165. D
166. A
167. B
168. C
169. D
170. D
171. A
172. B
173. C
174. D
175. D
176. A
177. B
178. C
179. D
180. D
181. A
182. B
183. C
184. D
185. D
186. A
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187. B
188. C
189. D
190. D
191. A
192. B
193. C
194. D
195. D
196. A
197. B
198. C
199. D
200. D
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