MULTIPLE CHOICE QUESTIONS WITH ANSWER KEY
FOR PRIVATE REGISTRATION
M.G UNIVERSITY KOTTAYAM
BOARD OF STUDIES-(UG) ARABIC
Semester 4
BA ARABIC : Core Course

AR4CRT07 BASIC ARABIC GRAMMAR
 ........ (١همزة إن إذا حلت هي واسمها وخبرها محل المصدر )تنصب –D
تضم  –Cتكسر  -Bتﻔتﺢ (A
 (٢المصدر المكون من أن واسمها وخبرها يسمى بالمصدر ) .......المصدر D
– الصريﺢ  -Cالمؤول  -Bالميمي (A
 ......... (٣همزة إن إذا لم يمكن أن تؤول هي ومعموﻻها بمصدر).تجر-D
تكسر  –Cتﻔتﺢ  -Bتجزم (A
 (٤همزة  ......تثبت في بدء الكﻼم ودرجه) القطع  -Dاﻷلف  – Cالوصل -B
الهمزة (A
 (٥همزة  ......تثبت في بدء الكﻼم وتسقط في درجه) الوصل  -Dاﻷلف – C
الﻔصل  -Bالقطع (A
 (٦همزة  .......همزة تزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن
)اﻷلف  - Dالقطع  -Cالﻔصل  -Bالوصل (A
 (٧تكون همزة  ......في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما
وأمر الثﻼثي ) القطع  -Dاﻷلف –Cالوصل  -Bالﻔصل (A
 (٨تكون همزة  ......في الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات اﻷسماء
والحروف ) الهمزة  -Dالقطع –Cالوصل  -Bالوصال(A
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 ........ (٩اسم منصوب يبين هيئة الﻔاعل والمﻔعول به حين وقوع الﻔعل) .الحال
 –Dالبدل  –Cالتمييز  -Bالمنادى (A
 (١٠عاد الجيش ظافرا :عين صاحب الحال )الجيش  –Dعاد –Cظافرا –B
عاد الجيش (A
 (١١باع التاجر القطن محلوجا  :عين صاحب الحال )باع  –Dالتاجر –C
محلوجا  - Bالقطن (A
 ....... (١٢اسم يذكر لبيان المراد من اسم سابق يصلﺢ ﻷن تراد به أشياء كثيرة
)الﻔاعل  -Dالبدل  -Cالتمييز  -Bالحال (A
 ...... (١٣قسمان ملﻔوظ وملحوظ )البدل  –Dالمميز  –Cالتمييز  - Bالحال (A
 (١٤المميز  ........ما يلﻔظ به في الجملة كأسماء الوزن والكيل والمساحة
والعدد )الملﻔوظ  -Dالملحوظ  -Cالمحلوج  -Bالتمييز (A
 (١٥المميز  .......ما يﻔهم من الجملة من غير أن يذكر فيها )الملحوظ -D
الملﻔوظ  -Cالمميز  -Bالتمييز (A
 (١٦يجوز في  ......الوزن والكيل والمساحة أن ينصب وأن يجر باﻹضافة أو
بمن).الحال  -Dبدل  -Cمميز  -Bتمييز (A
 (١٧تمييز العدد يجب  .......مﻔردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما
بينهما).جزمه  –Dرفعه  -Cنصبه  -Bجره (A
 (١٨تمييز العدد يجب  .......جمعا مع الثﻼثة والعشرة وما بينهما).جزمه –D
جره  -Cرفعه  -Bنصبه (A
 (١٩تمييز العدد يجب  .........مﻔردا مع المائة واﻷلف ).جره  –Dرفعه -C
نصبه  -Bجزمه (A
 ....... (٢٠التمييز إذا كان المميز ملحوظا).ينصب  –Dيجزم  –Cيجر -B
يرفع (A
 ......... (٢١اسم يذكر بعد يا أو إحدى أخواتها طلبا ﻹقبال مدلوله )النعت -D
البدل –Cالنداء – Bالمنادى (A
.......... (٢٢المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة
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)يجزم  -Dيرفع  -Cينصب  –Bيجر (A
 (٢٣البدل  ......ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته )مرفوع -Dتابع -C
مبني  -Bمعرب (A
 (٢٤أنواع  .....هي بدل مطابق ،بدل البعض ،بدل اﻹشتمال
)البدل - Dالتابع - Cالتمييز– Bالمبدل منه( A
 (٢٥اسم  .....اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على زما ن الﻔعل )الزمان –D
المكان  -Cاﻵلة  -Bالهيئة (A
 (٢٦اسم  .....اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على مكان الﻔعل )الزمان –D
المرة  -Cاﻵلة  -Bالمكان (A
 (٢٧يصاغ اسم المكان من غير الثﻼثي على وزن اسم ) .........الزمان –D
المرة  –Cالمﻔعول  -Bالﻔاعل (A
 (٢٨يصاغ اسم  .......من غير الثﻼثي على وزن اسم المﻔعول )المرة –D
الزمان  –Cالهيئة  -Bالﻔاعل (A
 (٢٩يصاغ اسما الزمان والمكان من الثﻼثي على وزن ) ........مﻔعل –D
مﻔعلة  –Cمﻔعول  –Bفاعل (A
 (٣٠اسم  .........اسم مصوغ من مصدر الثﻼثي المتعدي للدﻻلة على ما قع
)اﻵلة – Dالهيئة  – Cالمرة – Bالزمان( A
الﻔعل بوساطته
 (٣١ﻻسم اﻵلة  .........أوزان سماعية ) .أربعة  –Dأربع  –Cثﻼث -B
ثﻼثة (A
)المرة – Dالزمان C
 (٣٢أوزان اسم  ......هي مﻔعال ومﻔعل ومﻔعلة
– اﻵلة – Bالمكان( A
 (٣٣اﻷعداد من ثﻼثة إلى عشرة على  ........المعدود مﻔردة أومركبة أو
معطوفا عليها)وفقه  –Dعكس  –Cسواء  -Bمرادف (A
 (٣٤العدد عشرة يكون على عكس المعدود إن كان ) .....مﻔردا  - Dمركبا –C
معطوفا عليه  –Bألﻔاظ العقود (A
 (٣٥العدد عشرة يكون على  ......إن كان مركبا )وفقه  - Dعكسه  –Cضده B
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 (٣٦العدد واحد  ........المعدود مﻔردا أو مركبا أو معطوفا عليه ) يخالف - D
يضاد  –Cيعاكس  - Bيوافق (A
 (٣٧العدد  ......يوافق المعدود مﻔردا أو مركبا أو معطوفا عليه ) خمسة - D
أربعة  –Cاثنان  - Bثﻼثة(A
 ........ (٣٨تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) اثنان - D
مائة  –Cعشرة  - Bواحد (A
 (٣٩ألف تلزم صورة واحدة سواء أكان  ........مذكرا أم مؤنثا ) المعدود - D
اﻷلف  –Cالعدد  - Bالعقود (A
 (٤٠الكتاب  .......جديد ) الثالث  - Dالثالثة  –Cثﻼثة  - Bثﻼث (A
 (٤١الحجرة  .......نظيﻔة )السادس  - Dاثنتان  - Cستة  - Bالسادسة (A
 (٤٢بالمدرسة  ..........حجرات ) العاشر  - Dعاشرة  –Cعشر  - Bعشرة (A
 (٤٣نشر اسم اﻷلة منه ) .........منشر  - Dمنشار  -حرف  - Bتركيب (A
 (٤٤كنس اسم اﻷلة منه  ) ........مكنسة  - Dكنس  –Cكناس  - Bيسكن (A
 (٤٥حرث اسم اﻵلة منه ) .......محراث  - Dحارث  - Cاﻹضافة  – Bمركب
إضافي (A
 (٤٦لعب ،اسم المكان منه  ) .........سكون  - Dلعب  –Cﻻعب  - Bملعب (A
 (٤٧دخل اسم المكان منه) ........داخل  - Dمرفوع  - Cمدخل  - Bمدخول (A
 (٤٨صنع اسم المكان منه ) ........ناب  -Dمصنع  –Cمصنوع  -Bصانع ( A
 ........... (٤٩الثالثة قديمة) السبورة -Dالمرتﻔع  -Cمرفق  -Bمرتﻔعون (A
 (٥٠رأيت سبعة ) .........أقﻼم  -Dقلم C -سيارة  - Bصغير A
 (٥١الحجرة  .......نظيﻔة )السادس  - Dاثنتان  - Cستة  - Bالرابعة (A
 (٥٢بالمدرسة  ..........حجرات ) العاشر  - Dعاشرة  –Cسبع  - Bعشرة (A
 (٥٣فتﺢ اسم اﻷلة منه ) .........منشر  - Dمﻔتاح  -حرف  - Bتركيب (A
 (٥٤صور اسم اﻷلة منه  ) ........مصور  - Dكنس  –Cكناس  - Bيسكن (A
 (٥٥رسم اسم اﻵلة منه ) .......مرسم  - Dحارث  - Cاﻹضافة  – Bمركب
إضافي (A
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 (٥٦صلى ،اسم المكان منه  ) .........سكون  - Dلعب  –Cﻻعب  - Bمصلى A
(
 (٥٧رجع اسم المكان منه) ........داخل  - Dمرفوع  - Cمرجع  - Bمدخول (A
 (٥٨وقف اسم المكان منه ) ........ناب  -Dموقف  –Cمصنوع  -Bصانع ( A
 ........... (٥٩الثالث قديم) القلم -Dالمرتﻔعة  -Cمرافق  -Bمرتﻔعون (A
 (٦٠رأيت سبع ) .........طاوﻻت  -Dقلم C -سيارة  - Bصغير A
 (٦١تﻔتﺢ همزة إن إذا حلت هي واسمها وخبرها محل ) ........تنصب –D
تضم  –Cتكسر  -Bالمصدر (A
 (٦٢المصدر المكون من أن واسمها وخبرها يسمى بـ  ...........المؤول
)المصدر  – Dالصريﺢ  -Cالمصدر  -Bالميمي (A
 (٦٣تكسر همزة إن إذا لم يمكن أن تؤول هي ومعموﻻها بـ).........تجر-D
مصدر  –Cتﻔتﺢ  -Bتجزم (A
 (٦٤همزة القطع تثبت في بدء الكﻼم و )........درجه  -Dاﻷلف  – Cالوصل B
 الهمزة (A (٦٥همزة الوصل تثبت في بدء الكﻼم وتسقط في  ).........درجه  -Dاﻷلف C
– الﻔصل  -Bالقطع (A
 (٦٦همزة الوصل همزة تزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بـ........
)اﻷلف  - Dالقطع  -Cالﻔصل  -Bالساكن (A
 (٦٧تكون همزة الوصل في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما
وأمر  ) ..........القطع  -Dاﻷلف –Cالثﻼثي  -Bالﻔصل (A
 (٦٨تكون همزة القطع في الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات اﻷسماء
و ) ..........الهمزة  -Dالحروف –Cالوصل  -Bالوصال(A

Page 5

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

 (٦٩الحال اسم منصوب يبين هيئة الﻔاعل والمﻔعول به حين وقوع ........
)الﻔعل  –Dالبدل  –Cالتمييز  -Bالمنادى (A
 (٧٠يعود الجندي ظافرا :عين صاحب الحال )الجندي  –Dيعود –Cظافرا B
– عاد الجيش (A
 (٧١اشترى البياع القطن محلوجا  :عين صاحب الحال )شترى  –Dالبياع
 –Cمحلوجا  - Bالقطن (A
 (٧٢التمييز اسم يذكر لبيان المراد من اسم  ........يصلﺢ ﻷن تراد به أشياء
كثيرة )فاعل  -Dبدل  -Cسابق  -Bﻻحق (A
 (٧٣المميز قسمان ملﻔوظ و) ........البدل  –Dملحوظ  –Cالتمييز  - Bالحال
(A
 (٧٤المميز الملﻔوظ ما يلﻔظ به في الجملة ك ........الوزن والكيل والمساحة
والعدد )أسماء  -Dالملحوظ  -Cالمحلوج  -Bالتمييز (A
 (٧٥المميز الملحوظ ما يﻔهم من  .......من غير أن يذكر فيها )الجملة -D
الملﻔوظ  -Cالمميز  -Bالتمييز (A
 (٧٦يجوز في تمييز الوزن والكيل والمساحة أن ينصب وأن يجر باﻹضافة أو
بـ )........الحال  -Dبدل  -Cمميز  -Bمن (A
 (٧٧تمييز العدد يجب نصبه مﻔردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما
).......جزمه  –Dرفعه  -Cبينهما  -Bجره (A
 (٧٨تمييز العدد يجب جره جمعا مع الثﻼثة والعشرة وما ).......جزمه –D
بينهما  -Cرفعه  -Bنصبه (A
 (٧٩تمييز العدد يجب جره مﻔردا مع المائة و). .......اﻷلف  –Dرفعه -C
نصبه  -Bجزمه (A
 (٨٠ينصب التمييز إذا كان المميز )........ملحوظا  –Dيجزم  –Cيجر -B
يرفع (A
 (٨١المنادى اسم يذكر بعد يا أو إحدى أخواتها طلبا ﻹقبال ) ......النعت -D
البدل –Cالنداء – Bمدلوله (A
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 (٨٢ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة ........
)يجزم  -Dمقصودة  –Cغير مقصودة  –Bيجر (A
 (٨٣البدل تابع ممهد له بذكر اسم قبله  ........لذاته )مرفوع -Dغير
مقصود  -Cمبني  -Bمعرب (A
 (٨٤أنواع البدل هي بدل مطابق ،بدل البعض........ ،
)بدل اﻹشتمال - Dالتابع - Cالتمييز– Bالمبدل منه( A
 (٨٥اسم الزمان اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على زمان ) .......الﻔعل –D
المكان  -Cاﻵلة  -Bالهيئة (A
 (٨٦اسم المكان اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على مكان ) .......الزمان
 –Dالمرة  -Cاﻵلة  -Bالﻔعل (A
 (٨٧يصاغ اسم المكان من غير الثﻼثي على وزن ) ............الزمان –D
المرة  –Cاسم المﻔعول  -Bالﻔاعل (A
 (٨٨يصاغ اسم الزمان من غير الثﻼثي على وزن ) .........المرة  –Dاسم
المﻔعول  –Cالهيئة  -Bالﻔاعل (A
 (٨٩يصاغ اسما الزمان والمكان من  ........على وزن مﻔعل )الثﻼثي –D
مﻔعلة  –Cمﻔعول  –Bفاعل (A
 (٩٠اسم اﻵلة اسم مصوغ من مصدر الثﻼثي المتعدي للدﻻلة على ما قع ......
)الﻔعل – Dالهيئة  – Cالمرة – Bالزمان( A
بوساطته
 (٩١ﻻسم اﻵلة ثﻼثة أوزان ) . ........أربعة  –Dأربع  –Cثﻼث  -Bسماعية A
(
)المرة – Dالزمان C
 (٩٢أوزان اسم اﻵلة هي مﻔعال ومﻔعل و.......
– مﻔعلة – Bالمكان( A
 (٩٣اﻷعداد من ثﻼثة إلى عشرة على عكس المعدود مﻔردة أومركبة أو
) ..........وفقه  –Dمعطوفا عليها  –Cسواء  -Bمرادف (A
 (٩٤العدد عشرة يكون على عكس  ........إن كان مﻔردا )المعدود  - Dمركبا
 –Cمعطوفا عليه  –Bألﻔاظ العقود (A
 (٩٥العدد عشرة يكون على وفقه إن كان ) ........مركبا  - Dعكسه  –Cضده
 -Bمرادفه(A
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 (٩٦العدد واحد يوافق المعدود مﻔردا أو مركبا أو  ) .......يخالف  - Dيضاد
 –Cيعاكس  – Bمعطوفا عليه (A
 (٩٧العدد اثنان يوافق المعدود مﻔردا أو مركبا أو  ) ........خمسة  - Dأربعة
 –Cمعطوفا عليه  - Bثﻼثة(A
 (٩٨مائة تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم  ) ......اثنان - D
مؤنثا  –Cعشرة  - Bواحد (A
 (٩٩ألف تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم  ) .......مؤنث - D
اﻷلف  –Cالعدد  - Bالعقود (A
 (١٠٠ألف تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود  .......أم مؤنثا ) مذكرا - D
الرفع  –Cالسكون  - Bالجزم (A
 (١٠١تﻔتﺢ همزة إن إذا حلت هي و .....وخبرها محل المصدر )أب  –Dحنو
 –Cأخت  -Bاسمها (A
 (١٠٢تﻔتﺢ همزة إن إذا حلت هي واسمها و ......محل المصدر )تنصب –D
تضم  –Cخبرها  -Bالمصدر (A
 (١٠٣المصدر  .........من أن يسمى بـ المصدر المؤول )المصدر – D
المكون  -Cمصدر  -Bالميمي (A
 (١٠٤تكسر همزة إن إذا لم يمكن أن تؤول هي و .......بـمصدر)معموﻻها-D
مصدر  –Cتﻔتﺢ  -Bتجزم (A
 (١٠٥همزة القطع تثبت في  ........الكﻼم ودرجه) بدء  -Dاﻷلف  – Cالوصل B
 الهمزة (A (١٠٦همزة الوصل تثبت في  .......الكﻼم وتسقط في درجه ).درجه  -Dاﻷلف C
– الﻔصل  -Bبدء (A
 (١٠٧همزة الوصل همزة تزاد في  ........الكلمة ليتوصل بها إلى النطق
بـالساكن )اﻷلف  - Dالقطع  -Cأول  -Bالساكن (A
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 (١٠٨تكون همزة الوصل في الماضي الخماسي و .......وأمرهما ومصدرهما
وأمر الثﻼثي ) القطع  -Dالسداسي –Cالثﻼثي  -Bالﻔصل (A
 (١٠٩تكون همزة القطع في الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات .......
والحروف ) اﻷسماء  -Dالحروف –Cالوصل  -Bالوصال(A
 (١١٠الحال اسم منصوب يبين هيئة  .......والمﻔعول به حين وقوع الﻔعل
)الﻔاعل  –Dالبدل  –Cالتمييز  -Bالمنادى (A
 (١١١يرجع الجندي ساقطا :عين صاحب الحال )الجيش  –Dيعود –Cظافرا B
– عاد الجندي (A
(١١٢

ابتاع البائع الكتان محلوجا  :عين صاحب الحال )ابتاع  –Dالبائع

 –Cالكتان  - Bالقطن (A
 (١١٣التمييز اسم يذكر لبيان المراد من اسم سابق يصلﺢ ﻷن تراد به أشياء
كثيرة )فاعل  -Dبيان  -Cسابق  -Bﻻحق (A
 (١١٤المميز  ......ملﻔوظ وملحوظ )قسمان  –Dملحوظ  –Cالتمييز  - Bالحال
(A
 (١١٥المميز الملﻔوظ ما يلﻔظ به في الجملة كأسماء  ......والكيل والمساحة
والعدد )الوزن  -Dالملحوظ  -Cالمحلوج  -Bالتمييز (A
 (١١٦المميز الملحوظ ما  .......من الجملة من غير أن يذكر فيها )الجملة -D
الملﻔوظ  -Cالمميز  -Bيﻔهم (A
 (١١٧يجوز في تمييز الوزن والكيل والمساحة أن ينصب وأن يجر  ......أو بـ
من )الحال  -Dبدل  -Cباﻹضافة  -Bمن (A
 (١١٨تمييز العدد يجب نصبه مﻔردا  .....أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما
)جزمه  –Dمع  -Cبينهما  -Bجره (A
 (١١٩تمييز العدد يجب جره  ......مع الثﻼثة والعشرة وما بينهما )جمعا –D
بينهما  -Cرفعه  -Bنصبه (A
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 (١٢٠تمييز العدد يجب جره مﻔردا مع  .......واﻷلف ).المائة  –Dرفعه -C
نصبه  -Bجزمه (A
 (١٢١ينصب التمييز إذا كان  .......ملحوظا)ملحوظا  –Dيجزم  –Cيجر -B
المميز (A
 (١٢٢المنادى اسم يذكر بعد يا أو إحدى أخواتها  .....ﻹقبال مدلوله )النعت -D
البدل –Cطلبا  – Bمدلوله (A
 (١٢٣ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو  .......غير مقصودة
)يجزم  -Dنكرة  –Cغير مقصودة  –Bيجر (A
 (١٢٤البدل تابع ممهد له بذكر اسم  ......غير مقصود لذاته )قبل -Dغير
مقصود  -Cمبني  -Bمعرب (A
 (١٢٥أنواع البدل هي بدل  ،......بدل البعض ،بدل اﻹشتمال
)بدل مطابق -التابع - Cالتمييز– Bالمبدل منه( A
 (١٢٦اسم الزمان اسم مصوغ من  .......للدﻻلة على زمان الﻔعل )الﻔعل –D
المكان  -Cاﻵلة  -Bالمصدر (A
 (١٢٧اسم المكان اسم مصوغ من المصدر  ......على مكان الﻔعل )الزمان –D
المرة  -Cللدﻻلة  -Bالﻔعل (A
 (١٢٨يصاغ اسم المكان من  .......على وزن اسم المﻔعول )الزمان  –Dغير
الثﻼثي  –Cاسم المﻔعول  -Bالﻔاعل (A
 (١٢٩يصاغ اسم الزمان من  .......على وزن اسم المﻔعول )غير الثﻼثي –D
اسم المﻔعول  –Cالهيئة  -Bالﻔاعل (A
 ......... (١٣٠اسما الزمان والمكان من الثﻼثي على وزن مﻔعل )يصاغ –D
مﻔعلة  –Cمﻔعول  –Bفاعل (A
 (١٣١اسم اﻵلة اسم مصوغ من مصدر الثﻼثي  ......للدﻻلة على ما قع الﻔعل
)الﻔعل – Dالهيئة  – Cالمرة – Bالمتعدي ( A
بوساطته
 (١٣٢ﻻسم اﻵلة ثﻼثة  .......سماعية )أربعة  –Dأربع  –Cأوزان  -Bسماعية A
(
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)المرة – Dالزمان C

 (١٣٣أوزان اسم اﻵلة هي  ......ومﻔعل ومﻔعلة
– مﻔعال – Bالمكان( A
 (١٣٤اﻷعداد من ثﻼثة إلى عشرة على عكس  ......مﻔردة أومركبة أو معطوفا
عليها )المعدود  –Dمعطوفا عليها  –Cسواء  -Bمرادف (A
 (١٣٥العدد  ......يكون على عكس المعدود إن كان مﻔردا )عشرة  - Dمركبا
 –Cمعطوفا عليه  –Bألﻔاظ العقود (A
 (١٣٦العدد  ......يكون على وفقه إن كان مركبا )مركبا  - Dعكسه  –Cضده B
– عشرة (A
 (١٣٧العدد واحد يوافق المعدود  ......أو مركبا أو معطوفا عليه ) .يخالف - D
يضاد  –Cمﻔردا  – Bمعطوفا (
 (١٣٨العدد اثنان يوافق المعدود مﻔردا أو  .......أو معطوفا عليه ) خمسة - D
مركبا  –Cمعطوفا  -ثﻼثة(A
 (١٣٩مائة تلزم صورة واحدة  ......أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) سواء - D
مؤنثا  –Cعشرة  - Bواحد (A
 (١٤٠ألف تلزم  .....واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) صورة - D
اﻷلف  –Cالعدد  - Bالعقود (A
 (١٤١الطاولة  .......نظيﻔة )السادس  - Dاثنتان  - Cستة  - Bالسادسة (A
 (١٤٢بالبيت  ..........حجرات ) العاشر  - Dعاشرة  –Cعشر  - Bعشرة (A
 (١٤٣ضرب اسم اﻷلة منه ) .........منشر  - Dمضرب  -حرف  - Bتركيب A
(
 (١٤٤غزل اسم اﻷلة منه  ) ........مغزل  - Dكنس  –Cكناس  - Bيسكن (A
 (١٤٥لعق اسم اﻵلة منه ) .......ملعقة  - Dحارث  - Cاﻹضافة  – Bمركب
إضافي (A
 (١٤٦سجد ،اسم المكان منه  ) .........سكون  - Dلعب  –Cﻻعب  - Bمسجد A
(
 (١٤٧نزل اسم المكان منه) ........داخل  - Dمرفوع  - Cمنزل  - Bمدخول (A
 (١٤٨سكن اسم المكان منه ) ........ناب  -Dمسكن  –Cمصنوع  -Bصانع ( A
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 ........... (١٤٩السابعة قديمة) السبورة -Dالمرتﻔع  -Cمرفق  -Bمرتﻔعون (A
 (١٥٠نظرت إلى تسعة ) .........أقﻼم  -Dقلم C -سيارة  - Bصغير A
 (١٥١الغرفة  .......نظيﻔة )السادس  - Dاثنتان  - Cستة  - Bالرابعة (A
 (١٥٢بالمنزل  ..........حجرات ) العاشر  - Dعاشرة  –Cسبع  - Bعشرة (A
 (١٥٣برد اسم اﻷلة منه ) .........منشر  - Dمبرد  -حرف  - Bتركيب (A
 (١٥٤طرق اسم اﻷلة منه  ) ........مطرقة  - Dكنس  –Cكناس  - Bيسكن (A
 (١٥٥قدت الجمل بـ ) ......المقود  - Dحارث  - Cاﻹضافة  – Bمركب
إضافي (A
 (١٥٦سكن اسم المكان منه  ) .........سكون  - Dلعب  –Cﻻعب  - Bمسكن (A
 (١٥٧خرج اسم المكان منه) ........داخل  - Dمرفوع  - Cمخرج  - Bمدخول A
(
 (١٥٨نشرت الخشب بالـ ) .......ناب  -Dمنشار  –Cمصنوع  -Bصانع ( A
 (١٥٩حرثت اﻷرض بالـ  ).......المحراث -Dالمرتﻔعة  -Cمرافق -B
مرتﻔعون (A
 (١٦٠رأيت ثماني ) .........طاوﻻت  -Dقلم C -سيارة  - Bصغير A
 (١٦١تنصب .......إن إذا حلت هي واسمها وخبرها محل المصدر )همزة –D
تضم  –Cتكسر  -Bتﻔتﺢ (A
 .......... (١٦٢المكون من أن واسمها وخبرها يسمى بالمصدر المؤول
)المؤول  – Dالصريﺢ  -Cالمصدر  - Bالميمي (A
 (١٦٣تكسر .......إن إذا لم يمكن أن تؤول هي ومعموﻻها بمصدر).تجر-D
همزة  –Cتﻔتﺢ  -Bتجزم (A
 ...... (١٦٤القطع تثبت في بدء الكﻼم ودرجه)همزة  - Dاﻷلف  – Cالوصل -B
الهمزة (A
 ...... (١٦٥الوصل تثبت في بدء الكﻼم وتسقط في درجه)همزة  - Dاﻷلف – C
الﻔصل  -Bالقطع (A
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 ....... (١٦٦الوصل همزة تزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن
)اﻷلف  - Dالقطع  -Cالﻔصل  -Bهمزة ( A
 (١٦٧تكون  ......الوصل في الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما
وأمر الثﻼثي ) القطع  -Dاﻷلف  –Cهمزة  -Bالﻔصل (A
 (١٦٨تكون  ......القطع في الماضي الرباعي وأمره ومصدره وهمزات اﻷسماء
والحروف ) الهمزة  -Dهمزة –Cالوصل  -Bالوصال(A
 (١٦٩الحال ......منصوب يبين هيئة الﻔاعل والمﻔعول به حين وقوع الﻔعل) .اسم
 –Dالبدل  –Cالتمييز  -Bالمنادى (A
 (١٧٠شربت الشاي حارا :عين صاحب الحال )الشاي  –Dعاد –Cظافرا –B
عاد الجيش (A
(١٧١

باع التاجر الكتان محلوجا  :عين صاحب الحال )باع  –Dالتاجر

 –Cمحلوجا  - Bالكتان (A
 (١٧٢التمييز ......يذكر لبيان المراد من اسم سابق يصلﺢ ﻷن تراد به أشياء
كثيرة )الﻔاعل  -Dالبدل  -Cاسم  - Bالحال (A
 ...... (١٧٣قسمان ملﻔوظ وملحوظ )البدل  –Dالمميز  –Cالتمييز  - Bالحال (A
 ........ (١٧٤الملﻔوظ ما يلﻔظ به في الجملة كأسماء الوزن والكيل والمساحة
والعدد )المميز  - Dالملحوظ  -Cالمحلوج  -Bالتمييز (A
 ....... (١٧٥الملحوظ ما يﻔهم من الجملة من غير أن يذكر فيها )المميز -D
الملﻔوظ  -Cالمميز  -Bالتمييز (A
 ......... (١٧٦في تمييز الوزن والكيل والمساحة أن ينصب وأن يجر باﻹضافة
أو بمن).الحال  -Dبدل  -Cمميز  -Bالملحوظ (A
 .......... (١٧٧العدد يجب نصبه مﻔردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما
بينهما).جزمه  –Dرفعه  -Cتمييز  -Bجره (A
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............ (١٧٨العدد يجب رفعه جمعا مع الثﻼثة والعشرة وما بينهما).جزمه D
–جره  -Cتمييز  - Bنصبه (A
 (١٧٩تمييز العدد يجب جره مﻔردا مع المائة واﻷلف ).تمييز  –Dرفعه -C
نصبه  -Bجزمه (A
 (١٨٠ينصب ......إذا كان المميز ملحوظا).التمييز  –Dيجزم  –Cيجر -B
يرفع (A
 ......... (١٨١اسم يذكر بعد يا أو إحدى أخواتها طلبا ﻹقبال مدلوله )النعت -D
البدل –Cالنداء – Bالمنادى (A
 (١٨٢ينصب .........إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة
)يجزم  -Dيرفع  -Cالمنادى  –Bيجر (A
 ...... (١٨٣تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته )مرفوع -Dالبدل -C
مبني  -Bمعرب (A
 (١٨٤أنواع البدل هي  .......مطابق ،بدل البعض ،بدل اﻹشتمال
)بدل - Dالتابع - Cالتمييز– Bالمبدل منه( A
 ......... (١٨٥الزمان اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على زما ن الﻔعل )اسم
 –Dالمكان  -Cاﻵلة  -Bالهيئة (A
 ...... (١٨٦المكان اسم مصوغ من المصدر للدﻻلة على مكان الﻔعل )الزمان
 –Dالمرة  -Cاﻵلة  –Bاسم (A
 (١٨٧يصاغ  ........المكان من غير الثﻼثي على وزن اسم المﻔعول )الزمان
 –Dالمرة  –Cاسم  -Bالﻔاعل (A
 (١٨٨يصاغ  ........الزمان من غير الثﻼثي على وزن اسم المﻔعول )المرة –D
اسم  –Cالهيئة  -Bالﻔاعل (A
 (١٨٩يصاغ اسما الزمان والمكان من الثﻼثي على وزن ) ........مﻔعل –D
مﻔعلة  –Cمﻔعول  –Bفاعل (A
 ........ (١٩٠اﻵلة اسم مصوغ من مصدر الثﻼثي المتعدي للدﻻلة على ما قع
) اسم  – Dالهيئة  – Cالمرة – Bالزمان( A
الﻔعل بوساطته
 (١٩١ﻻسم اﻵلة  .........أوزان سماعية ) .أربعة  –Dأربع  –Cثﻼث -B
ثﻼثة (A
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)المرة – Dالزمان C

 (١٩٢أوزان اسم  ......هي مﻔعال ومﻔعل ومﻔعلة
– اﻵلة – Bالمكان( A
 .......... (١٩٣من ثﻼثة إلى عشرة على عكس المعدود مﻔردة أومركبة أو
معطوفا عليها)وفقه  –Dاﻷعداد  –Cسواء  -Bمرادف (A
 (١٩٤العدد  ........يكون على عكس المعدود إن كان مﻔردا )عشرة  - Dمركبا
 –Cمعطوفا عليه  –Bألﻔاظ العقود (A
 (١٩٥العدد  ..........يكون على وفقه إن كان مركبا )عشرة  - Dعكسه –C
ضده  -Bمرادفه(A
 (١٩٦العدد .......يوافق المعدود مﻔردا أو مركبا أو معطوفا عليه ) يخالف - D
يضاد  –Cيعاكس  - Bواحد (A
 (١٩٧العدد اثنان  .........المعدود مﻔردا أو مركبا أو معطوفا عليه ) خمسة – D
يوافق  –Cاثنان  - Bثﻼثة(A
 (١٩٨مائة تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) اثنان - D
واحدة  –Cعشرة  - Bواحد (A
 ........... (١٩٩تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) ألف D
 اﻷلف  –Cالعدد  - Bالعقود (A (٢٠٠ألف تلزم صورة  .......سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا ) واحدة - D
الرفع  –Cالسكون  - Bالجزم (A
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