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 (١التطبيق الصر لـ ............
)ﷴ عبده الراج  /ع ا ارم /مصطفى أم ن /مصطفى لطفﻲ(
 (٢النحو الوا لـ  ..............وع ا ارم
)ﷴ عبده/مصطفى أم ن /مصطفى الر اف  /مصطفى لطفﻲ(
 (٣ﻳﻤنﻊ  ............من الصرف أي التنو ن  ،ﻳجر بالفتحة نيابة عن الكسرة
) سم /النكرة /العلم /اﳌعرفة(
 (٤ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم ..........
)مذكرا/مث  /جﻤعا /مﺆنثا(
 (٥ﻳجربالفتحة إذا ان العلم ..........
)أعرابيا/عر يا /أجن يا/أ ﻤيا(
 (٦ﻳجربالفتحة إذا ان العلم  ..........ﺗركيبا مﺰجيا
)مركبا /مذكرا/مﺆنثا /مفردا(
 (٧ﻳجربالفتحة إذا ان العلم  ........فيه ألف ونون
)مجردا/مﺰ دا /متعدﻳا/ﻻزما(
 (٨ﻳجربالفتحة إذا ان العلم ع وزن .........
)الفاعل /اﳌفعول /الفعل /ا رف(
 (٩ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم مذكرا  ..........مضﻤوم ول مفتوح الثا ﻲ
)ر اعيا /ﺧﻤاسيا /سداسيا/ﺛﻼﺛيا(
ﺗﻤنﻊ  .......من الصرف وﺗجر بالفتحة نيابة عن الكسرة
(١٠
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)الفعل/ا رف/الفاعل/الصفة(
ﻳجربالفتحة إذا انت الصفة ع وزن .........
(١١
)فعﻼن /فاعل /مفعول /فعل(
ﻳجربالفتحة إذا انت الصفة ع وزن .........
(١٢
)فعل /أفعل /فاعل /مفعول(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم ع صيغة منت ...........
(١٣
)اﳌفردات /اﳌث  /ا ﻤوع /اﳌفرد(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بألف التأن ث .........
(١٤
)اﳌنقوصة /اﳌنقوص /اﳌﻤنوعة /اﳌﻤدودة(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بألف التأن ث ........
(١٥
)اﳌث  /اﳌفرد /اﳌنقوصة /اﳌقصورة(
ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(١٦
)مضافا/مضاف إليه /نكرة /معرفة(
 ........لﻤة ﺗدل ع مع الفعل وﻻ ﺗقبل عﻼماﺗه
(١٧
)فعل الت ب /اسم الفعل /اسم /فعل(
اسم الفعل من حيث زمنه  ......أقسام  ،ماض ومضارع وأمر
(١٨
)ﺛﻼث /أر ﻊ /ﺛﻼﺛة /اﺛنان(
اسم الفعل من حيث وضعه  ،.........منقول ومرﺗجل
(١٩
)قسم واحد /ﺛﻼﺛة أقسام /قسﻤان /أ عة أقسام(
ﻳصاغ اسم فعل ع وزن  ......من ل فعل ﺛﻼ ﻲ متصرف ﺗام
(٢٠
)فاعل /مفعول /فعل /فعال(
ﻳنقل اسم الفعل عن  ......وا روروالظرف و اﳌصدر
(٢١
) سم /اﳌضاف /اﳌوصوف /ا ار(
ﻳنقل اسم الفعل عن ا ار و ..........والظرف واﳌصدر
(٢٢
)ا رور /اﳌوصوف /اﳌفعول /الصفة(
صه اسم فعل  ......بﻤع اسكت
(٢٣
)مضارع /أمر /ماض /مستقبل(
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للت ب  .........ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(٢٤
)صيعة واحدة /ﺛﻼث صيغ /صيغتان /ﺛﻼﺛة صيغ(
ﻻ ﻳت ب من الفعل  .....مطلقا
(٢٥
)اﳌشتق /اﳌتعدي /الﻼزم /ا امد(
عم فعل للـ ........
(٢٦
)ب س /ذم  /ﻻ حبذا /مدح(
ب س فعل للـ ........
(٢٧
)ذم /حبذا /مدح /عم(
حبذا ستعﻤل كـ ........
(٢٨
)ﻻ حبذا /مدح /ذم /عم(
ﻻ حبذا ستعﻤل كـ .........
(٢٩
) عم /حبذا /ب س /ذم(
عﻤل ﻻ النافية ل س عﻤل ........
(٣٠
)ل س/لن /لم/إن(
ﺗنصب ﻻ النافية ل س اﳌبتدأ وﺗرفﻊ .........
(٣١
)اﳌبتدأ /سم /الفعل /ا (
(٣١ﻳنصب اسم ﻻ النافية ل س إذا ان مضافا أو شب ا بالـ .......
(٣٢
)اﳌضاف /اﳌضاف إليه /مشبه /مشبه به(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ  ........أو فعيعل
(٣٣
)فعاعيل /فعيل /فعيعيل /فاعل(
ﻳصغر الثﻼ ﻲ بتحو له إ .......
(٣٤
) فعاعل /فعيعل /فعيل /مفعول(
ﻳصغر الر ا بتحو له إ .........
(٣٥
)فعال /فعيل /فاعل /فعيعل(
اﳌ سوب ما ق آﺧره ﻳاء مددة مكسور ما قبل ا للدﻻلة ع س ته إ ا رد م ا
(٣٦
)اﳌكسورة /ا ﺰومة /اﳌرفوعة  /اﳌ سو ة(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(٣٧
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)ﺗحذف /ﺗنصب /ﺗجر /ﺗكسر(
ل ﺛﻼ ﻲ مكسور الع ن  .........عينه عند ال سب
(٣٨
)ﺗرفﻊ  /ﺗجرم /ﺗفتﺢ /ﺗكسر(
عﻤل إن وما وﻻ وﻻت النافيات عﻤل .......
(٣٩
)لم /لن /ل س /كﻼ(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان  :أفعال ........
(٤٠
)ا اورة /اﳌ ار ة /الرجال /اﳌقار ة(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(٤١
)اﳌ ار ة /الرجال /الشروء /الرجاء(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال .........
(٤٢
) الشروع /اﳌ ار ة /الرجاع /ا اورة(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(٤٣
)الرجاء /اﳌقار ة /الشروع /الرجوع(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(٤٤
)اﳌقار ة  ،الشروع  /الرجاء /اﳌقارنة(
أفعال  ........شرع و أ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب
(٤٥
)اﳌقار ة /الرجاء /الشروء /الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(٤٦
) اﳌبتدأ /اﳌقار ة /قرب /اﳌ ار ة(
ﺗدل أفعال  ......ع رجاء وقوت ا
(٤٧
) الرجاء /الرجوع /اﳌقار ة /الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(٤٨
)اﳌقار ة /الشروع /الرجاء /الشروء(
 .........جعل حرف م ان آﺧر
(٤٩
) عﻼل /قﻼب /بدال /دغام(
بدال جعل حرف م ان آﺧر ،و ذا ان ا رف اﳌتغ حرف علة س .......أﻳضا
(٥٠
) بدال /ذغام /قﻼب /عﻼل(
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إذا وقعت لف  ......ضم ﺗقلب واوا
(٥١
)قبل /ما قبل ﺧر /قبيل /عد(
إذا وقعت الياء  ......عد ضم ﺗقلب واوا
(٥٢
)ساكنة /مفتوحة /مكسورة /مضﻤومة(
إذا وقعت الواو  ......عد كسر ﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٣
)ساكنة /متطرفة /مختومة /مفتوحة(
إذا وقعت الواو  .......عد كسر ﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٤
)مضﻤومة /مقلو ة /مجﺰومة /ساكنة(
إذا اجتﻤعت الواو والياء لﻤة و انت  .......م ﻤا ساكنة ﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٥
)الثا ﻲ /الثالث /الثانية /و (
ﺗقلب الواو ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(٥٦
)متطرفة /مختومة /مقلو ة /زائدة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(٥٧
)زائدة /مختومة /مقلو ة /متطرفة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٥٨
)ﻳاء/ألف /الواو /ﻤﺰة(
ﺗقلب الواو ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٥٩
)ﻳاء/ألف /الواو /ﻤﺰة(
إذا ﺗحركت الواو و ان  ............مفتوحا ﺗقلب ألفا
(٦٠
)ما عد ا /ما بي ﻤا /ما عد ﻤا /ما قبل ا(
إذا ﺗحركت الياء و ان  ............مفتوحا ﺗقلب ألفا
(٦١
)ما عد ا /ما بي ﻤا /ما عد ﻤا /ما قبل ا(
إذا وقعت الواو قبل  .......فتعال وما ﺗصرف منه ﺗقلب ﺗاء
(٦٢
)ﺗاء /فاء /ع ن /ﻻم(
إذا وقعت الواو قبل  .......فتعال وما ﺗصرف منه ﺗقلب ﺗاء
(٦٣
)فاء /ﺗاء /ع ن /ﻻم(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ د و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٤
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)ﺛا ﻲ /ﺛالث /أول/آﺧر(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ ذ و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٥
)ﺛا ﻲ /ﺛالث /أول/آﺧر(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ زاﻳا و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٦
)ﺛا ﻲ /ﺛالث /أول/آﺧر(
 .................لـ ﷴ عبده الراج
(٦٧
)التطبيق الصر  /ع ا ارم /مصطفى أم ن /مصطفى لطفﻲ(
النحو الوا لـ مصطفى أم ن و............
(٦٨
)ﷴ عبده /ع ا ارم /مصطفى الر اف  /مصطفى لطفﻲ(
ﻳﻤنﻊ العلم من الصرف أي التنو ن ............ ،بالفتحة نيابة عن الكسرة
(٦٩
)ﻳجﺰم /ﻳرفﻊ/ﻳجر /ﻳنصب(
ﻳجر بالـ .........إذا ان العلم مﺆنثا
(٧٠
)السكون/الضم /الكسرة /فتحة(
 …………..بالفتحة إذا ان العلم أ ﻤيا
(٧١
)ﻳجﺰم/ﻳرفﻊ /ﻳنصب/ﻳجر(
ﻳجربالفتحة إذا ان ..........مركبا ﺗركيبا مﺰجيا
(٧٢
)العلم /سم/الفعل /ا رف(
ﻳجربـ  .............إذا ان العلم مﺰ دا فيه ألف ونون
(٧٣
)الضﻤة/الفتحة /الكسرة/السكون(
ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم  ..........ﺛﻼﺛيا مضﻤوم ول مفتوح الثا ﻲ
(٧٤
)ر اعيا /مﺆنثا /مذكرا/ﺛﻼﺛيا(
ﺗﻤنﻊ الصفة من الصرف وﺗجربالفتحة نيابة عن ........
(٧٥
)الضم/الفتﺢ/السكون/الكسرة(
ﻳجربالـ  ............إذا انت الصفة ع وزن فعﻼن
(٧٦
)فتحة /كسرة /مفعول /فعل(
ﻳجربـ  ............إذا انت الصفة ع وزن أفعل
(٧٧
)الكسرة /الفتحة /فاعل /مفعول(
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ﻳجر ..............إذا ان سم ع صيغة منت ا ﻤوع.
(٧٨
)بالسكون /بالكسرة/بالفتحة  /اﳌفرد(
ﻳجربالفتحة إذا ان  ..............مختوما بألف التأن ث اﳌﻤدودة.
(٧٩
) داة /ا رف /الفعل /سم(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بـ  ...................التأن ث اﳌقصورة.
(٨٠
)اﳌث  /الواو  /الياء /ألف (
ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(٨١
)مضافا/مضاف إليه /نكرة /معرفة(
صه اسم فعل  ......بﻤع اسكت
(٨٢
)مضارع /أمر /ماض /مستقبل(
للت ب  .........ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(٨٣
)صيعة واحدة /ﺛﻼث صيغ /صيغتان /ﺛﻼﺛة صيغ(
ﻻ ﻳت ب من الفعل  .....مطلقا
(٨٤
)اﳌشتق /اﳌتعدي /الﻼزم /ا امد(
عم فعل للـ ........
(٨٥
)ب س /ذم  /ﻻ حبذا /مدح(
ب س فعل للـ ........
(٨٦
)ذم /حبذا /مدح /عم(
حبذا ستعﻤل كـ ........
(٨٧
)ﻻ حبذا /مدح /ذم /عم(
ﻻ حبذا ستعﻤل كـ .........
(٨٨
) عم /حبذا /ب س /ذم(
عﻤل ﻻ النافية ل س عﻤل ........
(٨٩
)ل س/لن /لم/إن(
ﺗنصب ﻻ النافية ل س اﳌبتدأ وﺗرفﻊ .........
(٩٠
)اﳌبتدأ /سم /الفعل /ا (
ﻳنصب اسم ﻻ النافية ل س إذا ان مضافا أو شب ا بالـ .......
(٩١
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)اﳌضاف /اﳌضاف إليه /مشبه /مشبه به(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ  ........أو فعيعل
(٩٢
)فعاعيل /فعيل /فعيعيل /فاعل(
ﻳصغر الثﻼ ﻲ بتحو له إ .......
(٩٣
) فعاعل /فعيعل /فعيل /مفعول(
ﻳصغر الر ا بتحو له إ .........
(٩٤
)فعال /فعيل /فاعل /فعيعل(
اﳌ سوب ما ق آﺧره ﻳاء مددة مكسور ما قبل ا للدﻻلة ع س ته إ ا رد م ا
(٩٥
)اﳌكسورة /ا ﺰومة /اﳌرفوعة  /اﳌ سو ة(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(٩٦
)ﺗحذف /ﺗنصب /ﺗجر /ﺗكسر(
ل ﺛﻼ ﻲ مكسور الع ن  .........عينه عند ال سب
(٩٧
)ﺗرفﻊ  /ﺗجرم /ﺗفتﺢ /ﺗكسر(
عﻤل إن وما وﻻ وﻻت النافيات عﻤل .......
(٩٨
)لم /لن /ل س /كﻼ(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان  :أفعال ........
(٩٩
)ا اورة /اﳌ ار ة /الرجال /اﳌقار ة(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(١٠٠
)اﳌ ار ة /الرجال /الشروء /الرجاء(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال .........
(١٠١
) الشروع /اﳌ ار ة /الرجاع /ا اورة(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(١٠٢
)الرجاء /اﳌقار ة /الشروع /الرجوع(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(١٠٣
)اﳌقار ة  ،الشروع  /الرجاء /اﳌقارنة(
أفعال  ........شرع وأ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب
(١٠٤
)اﳌقار ة /الرجاء /الشروء /الشروع(
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ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(١٠٥
) اﳌبتدأ /اﳌقار ة /قرب /اﳌ ار ة(
ﺗدل أفعال  ......ع رجاء وقوت ا
(١٠٦
) الرجاء /الرجوع /اﳌقار ة /الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(١٠٧
)اﳌقار ة /الشروع /الرجاء /الشروء(
 .........جعل حرف م ان آﺧر
(١٠٨
) عﻼل /قﻼب /بدال /دغام(
غابة جمعه ) ..........أغباب /غابات – /غابون - /غاب ت (
(١٠٩
(١١٠

ثور جمعه )...........ث ان– ثورات – أثوار  -ثورون (

(١١١

فﻼح جمعه ) .......فﻼح ن -فﻼحات–أفﻼح– فﻼحون(
)يجرم – يﻜﺴر – يجر – ﺴﻜن (

(١١٢

يرفع اﳌث بـاﻷلف و نصب و ........بـالياء

(١١٣

جمع اﳌؤنث الﺴالم يرفع بالضمة ،و نصب و جر بالـ ) ........س ون  -فﺘﺤة– جر  -كﺴرة (

(١١٤

سماء ا مﺴة تنصب بـ ) ........الفﺘﺤة – الياء – الواو  -لف(

(١١٥

سماء ا مﺴة تجر بـ )........ا رة  -الياء  -الﻜﺴرة– لف (

(١١٦

سماء ا مﺴة  .........بالياء )تجر  -ترفع  -تنصب -تجزم (

(١١٧

سماء ا مﺴة  ......بالواو ) ترفع  -تجزم  -تنصب -تجر (
ء واحد )ا مع – اﳌنفي  -اﳌفرد  -اﳌث (

(١١٨

 .........ما دل ع

(١١٩

 ......ما دل ع اثن ن بز ادة الف ونون أو ياء ونون ) اﳌث  -اﳌفرد – الوحدان  -ا مع (

(١٢٠

ينﻘﺴم  ......ثﻼثة أقﺴام :جمع الﺘﻜﺴ  ،وجمع مذكر سالم ،وجمع مؤنث سالم

)ا مع– جمع الﺴالم–جمع مذكر – جمع مؤنث (
(١٢١

يرفع اﳌث بـاﻷلف و نصب و ..........بـالياء
)ينصب  -يرفع  -يجزم –يجر (
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(١٢٢

جمع اﳌؤنث الﺴالم يرفع  .........و نصب و جر بالﻜﺴرة ) بالضمة  -الرفع– الﺴ ون -

ا زم (
(١٢٣
(١٢٤

سماء ا مﺴة
 ........ا مﺴة

 :أب ،............ ،وفو ،وذو )أخت– أم– ح – وأخ وحم (
ل مضارع اتصلت به ألف اثن ن أو واو ا ماعة أو ياء مخاطبة

) فعال  -ا روف  -الظروف  -سماء (
(١٢٥

ت ون مزة  ......اﳌا

(١٢٦

رأيت سبعة ) .........أقﻼم  -قلم -سيارة  -صغ

الر ا وأمره ومصدره و مزات سماء وا روف )

رة  .......نظيفة )الﺴادس  -اث ﺘان  -سﺘة  -الرا عة(

(١٢٧

ا

(١٢٨

باﳌدرسة ..........

(١٢٩

 ...........الثالث قديم) الﻘلم -اﳌرتفعة  -مرافق  -مرتفعون (

(١٣٠

رأيت سبع ) .........طاوﻻت  -قلم -سيارة – صغ (

(١٣١

اسم اﳌ ان اسم مصوغ من اﳌصدر  ......ع م ان الفعل )الزمان – اﳌرة  -للدﻻلة -

رات ) العاشر  -عاشرة– سبع  -عشرة (

الفعل (
(١٣٢

يصاغ اسم اﳌ ان من  .......ع وزن اسم اﳌفعول )الزمان– غ الثﻼ ي– اسم اﳌفعول -

الفاعل (
(١٣٣

يصاغ اسم الزمان من  .......ع وزن اسم اﳌفعول )غ الثﻼ ي– اسم اﳌفعول– ال يئة -

الفاعل (
(١٣٤

 .........اسما الزمان واﳌ ان من الثﻼ ي ع وزن مفعل )يصاغ– مفعلة– مفعول – فاعل (

(١٣٥

ﻻسم لة ثﻼثة  .......سماعية )أر عة– أر ع– أوزان  -سماعية (
 ......ومفعل ومفعلة

)اﳌرة – الزمان – مفعال –اﳌ ان (

(١٣٦

أوزان اسم لة

(١٣٧

لعق اسم لة منه ) .......ملعﻘة  -حارث  -ضافة – مركب إضا (

(١٣٨

د ،اسم اﳌ ان منه  ) .........س ون  -لعب– ﻻعب  -م

(١٣٩

برد اسم لة منه ) .........م شر  -م د  -حرف  -تركيب (

د(
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(١٤٠

سﻜن اسم اﳌ ان منه  ) .........س ون  -لعب– ﻻعب  -مﺴﻜن (

(١٤١

ال لمة  ......أنواع )خمﺴة  -سﺘة  -أر عة– ثﻼثة (

(١٤٢

الفعل :ل لفظ يدل ع حصول عمل .........
)زمن خاص  -زمن ماض  -مضارع -اسم (

(١٤٣

 : ......ل لفظ ﻻ يظ ر معناه امﻼ إﻻ مع غ ه)الفعل– ا رف  -الظرف– سم (

(١٤٤

ا روف اﳌضارعة ) أر عة– خمﺴة  -سﺘة  -ثﻼثة (

(١٤٥

ﻻ يوجد .....

(١٤٦

ي ل  :حرف اﳌضارعة )ل– ي – ن – ز(

(١٤٧

غﺴل مر منه ) غﺴل  -اغﺴل  -غﺴل  -غاسل (

(١٤٨

نام  :مر منه )ناﺋم  -ينام– نم  -ينم (

(١٤٩

إعراب الفاعل )النصب -الرفع– ا زم – ا ر(

(١٥٠

من أدوات سﺘف ام ) ب ن -ماذا -ع ( -

(١٥١

و مضارعه )يو  -يفﻰ -يفﺄ -يوتفﻰ (

(١٥٢

النعت من ) ...........مرفوع  -مجزوم  -حﺴب موضعه  -الﺘوا ع (

(١٥٣

ان وأخوا ا تدخل ع )الفاعل  -ا ملة سمية  -الظرف  -الن (

(١٥٤

"ل س" مضارعه )يل س -يلوس  -ل س له مضارع  -غ ذلك (

(١٥٥

يجر سم إذا سبﻘه حرف من حروف )........ا زم  -الظرف  -ا ر-النصب (

(١٥٦

من حروف ا ر )كم – أين  -ع  -ي (

(١٥٧

ا ملة سمية ما يﺘﺄلف من )مبﺘدإ وخ  -فعل وفاعل -فاعل ومفعول  -جار ومجرور(
سم الذى يﺄ ﻰ عد ‘ ّإن’ ﺴ )اسم ا -خ ا -فاعل ا  -ضم ه (

(١٥٩

الفاعل اسم مرفوع تﻘدمه) .........فاعل -فعل  -مفعول -جار(

(١٦٠

من و واضع علم النﺤو ؟ ) أبو سود الدؤ  -/صم  - /أبوحنيفة - /البخارى(
َيجلد فعل ) .....ما  -/أمر -/مج ول -/مضارع (

(١٥٨

(١٦١

سماء )الرفع – النصب– ا زم  -ا ر(
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(١٦٢

ُ
قم – فعل ) .....أمر -/ما

(١٦٣

نام -اسم الفاعل منه )ناﺋم - /مﻘول - /ناﺋل– قايل (

 -/مضارع  - /مج ول (

(١٦٤

 .....ﻻ يوجد

(١٦٥

كﺘب  -اسم الفاعل منه ) اتب -/مﻜﺘوب -/يﻜﺘب  -/كﺘاب(
َ
شر  -اسم اﳌف ول منه )من شر-/ان شار  -/م شور -/من ِشر (
من ضماﺋر اﳌنفصل )نﺤن  -/ك  -/من - /ا(

(١٦٨

حرف اﳌضارعة -ترى )ى -/ر -/أ -/ت(

(١٦٩

منﻘﻄع -/انﻘﻄع  -/انﻘﻄاع (
قﻄع – اسم مفعول منه )مﻘﻄوع ِ -/

(١٧٠

اخ فعل مر )اجلس  -/و  -/ينظر -/ماﺋل (

(١٧١

رأى أمره )............يرى - /ر /ره - /يوارى(

(١٦٦
(١٦٧

سماء )ا زم  – /ا ر -/النصب -/الرفع(

ﻳجربالفتحة إذا ان العلم مركبا ﺗركيبا............
(١٧٢
)مﺰجيا /مذكرا/مﺆنثا /مفردا(
ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(١٧٣
)مضافا/مضاف إليه /نكرة /معرفة(
اسم الفعل لﻤة ﺗدل ع مع ال .........وﻻ ﺗقبل عﻼماﺗه
(١٧٤
)فعل الت ب /اسم الفعل /اسم /فعل(
 .............من حيث زمنه ﺛﻼﺛة أقسام  ،ماض ومضارع وأمر
(١٧٥
)فعل الت ب /اسم الفعل /اسم /فعل(
(١٧٦
 ...................من حيث وضعه قسﻤان منقول ومرﺗجل
(١٧٧
)فعل الت ب /اسم الفعل /اسم /فعل(
 .............اسم فعل أمربﻤع اسكت
(١٧٨
)مضارع/صه /ماض /مستقبل(
.................صيغتان ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(١٧٩
)صيعة واحدة /ﺛﻼث صيغ /للت ب /ﺛﻼﺛة صيغ(
 ..........فعل للـ مدح
(١٨٠
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)ب س /ذم  /ﻻ حبذا /عم(
 ..............فعل للـذم
(١٨١
)ب س /حبذا /مدح /عم(
 ........ستعﻤل كـنعم
(١٨٢
)ﻻ حبذا /مدح /ذم/حبذا(
 .............ستعﻤل كـب س
(١٨٣
) عم /حبذا /ﻻ حبذا /ذم(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ فعيل أو ..............
(١٨٤
)فعاعيل /فعيل /فعيعيل /فاعل(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(١٨٥
)ﺗحذف /ﺗنصب /ﺗجر /ﺗكسر(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(١٨٦
)اﳌ ار ة /الرجال /الشروء /الرجاء(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(١٨٧
)الرجاء /اﳌقار ة /الشروع /الرجوع(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(١٨٨
)اﳌقار ة  ،الشروع  /الرجاء /اﳌقارنة(
أفعال  ........شرع و أ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب
(١٨٩
)اﳌقار ة /الرجاء /الشروء /الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(١٩٠
) اﳌبتدأ /اﳌقار ة /قرب /اﳌ ار ة(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(١٩١
)اﳌقار ة /الشروع /الرجاء /الشروء(
 .........جعل حرف م ان آﺧر
(١٩٢
) عﻼل /قﻼب /بدال /دغام(
بدال جعل حرف م ان آﺧر ،و ذا ان ا رف اﳌتغ حرف علة س .......أﻳضا
(١٩٣
) بدال /ذغام /قﻼب /عﻼل(
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إذا وقعت لف  ......ضم ﺗقلب واوا
(١٩٤
)قبل /ما قبل ﺧر /قبيل /عد(
إذا وقعت الياء  ......عد ضم ﺗقلب واوا
(١٩٥
)ساكنة /مفتوحة /مكسورة /مضﻤومة(
إذا وقعت الواو  ......عد كسرﺗقلب الواو ﻳاء
(١٩٦
)ساكنة /متطرفة /مختومة /مفتوحة(
إذا اجتﻤعت الواو والياء لﻤة و انت  .......م ﻤا ساكنة ﺗقلب الواو ﻳاء
(١٩٧
)الثا ﻲ /الثالث /الثانية /و (
ﺗقلب الواو ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(١٩٨
)متطرفة /مختومة /مقلو ة /زائدة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(١٩٩
)زائدة /مختومة /مقلو ة /متطرفة(
ﺗقلب الواو ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٢٠٠
)ﻳاء/ألف /الواو /ﻤﺰة(
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ANSWER KEY
AR5CRT09 ADVANCED ARABIC GRAMMAR
 (١التطبيق الصر لـ ............
)ﷴ عبده الراج (
 (٢النحو الوا لـ  ..............وع ا ارم
)مصطفى أم ن(
 (٣ﻳﻤنﻊ  ............من الصرف أي التنو ن  ،ﻳجربالفتحة نيابة عن الكسرة
)العلم(
 (٤ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم ..........
)مﺆنثا(
 (٥ﻳجربالفتحة إذا ان العلم ..........
)أ ﻤيا(
 (٦ﻳجربالفتحة إذا ان العلم  ..........ﺗركيبا مﺰجيا
)مركبا(
 (٧ﻳجربالفتحة إذا ان العلم  ........فيه ألف ونون
)مﺰ دا(
 (٨ﻳجربالفتحة إذا ان العلم ع وزن .........
)الفعل(
 (٩ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم مذكرا  ..........مضﻤوم ول مفتوح الثا ﻲ
)ر اعيا(
ﺗﻤنﻊ  .......من الصرف وﺗجر بالفتحة نيابة عن الكسرة
(١٠
)الصفة(
ﻳجربالفتحة إذا انت الصفة ع وزن .........
(١١
)فعﻼن(
ﻳجربالفتحة إذا انت الصفة ع وزن .........
(١٢
)أفعل(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم ع صيغة منت ...........
(١٣
15

)ا ﻤوع(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بألف التأن ث .........
(١٤
)اﳌﻤدودة(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بألف التأن ث ........
(١٥
)اﳌقصورة(
ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(١٦
)مضافا(
 ........لﻤة ﺗدل ع مع الفعل وﻻ ﺗقبل عﻼماﺗه
(١٧
)اسم الفعل(
اسم الفعل من حيث زمنه  ......أقسام  ،ماض ومضارع وأمر
(١٨
)ﺛﻼﺛة(
اسم الفعل من حيث وضعه  ،.........منقول ومرﺗجل
(١٩
)قسﻤان(
ﻳصاغ اسم فعل ع وزن  ......من ل فعل ﺛﻼ ﻲ متصرف ﺗام
(٢٠
)فعال(
ﻳنقل اسم الفعل عن  ......وا روروالظرف و اﳌصدر
(٢١
)ا ار(
ﻳنقل اسم الفعل عن ا ار و ..........والظرف واﳌصدر
(٢٢
)ا رور(
صه اسم فعل  ......بﻤع اسكت
(٢٣
)أمر(
للت ب  .........ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(٢٤
)صيغتان(
ﻻ ﻳت ب من الفعل  .....مطلقا
(٢٥
)الﻼزم(
عم فعل للـ ........
(٢٦
)مدح(
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ب س فعل للـ ........

(٢٧
)ذم(
حبذا ستعﻤل كـ ........
(٢٨
) عم(
ﻻ حبذا ستعﻤل كـ .........
(٢٩
)ب س (
عﻤل ﻻ النافية ل س عﻤل ........
(٣٠
)ل س (
ﺗنصب ﻻ النافية ل س اﳌبتدأ وﺗرفﻊ .........
(٣١
)ا (
(٣١ﻳنصب اسم ﻻ النافية ل س إذا ان مضافا أو شب ا بالـ .......
(٣٢
)اﳌضاف(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ  ........أو فعيعل
(٣٣
)فعيل(
ﻳصغر الثﻼ ﻲ بتحو له إ .......
(٣٤
)فعيل(
ﻳصغر الر ا بتحو له إ .........
(٣٥
)فعيعل(
 .........ما ق آﺧره ﻳاء مﻤددة مكسور ما قبل ا للدﻻلة ع س ته إ ا رد م ا
(٣٦
)اﳌ سو ة(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(٣٧
)ﺗحذف(
ل ﺛﻼ ﻲ مكسور الع ن  .........عينه عند ال سب
(٣٨
)ﺗفتﺢ(
عﻤل إن وما وﻻ وﻻت النافيات عﻤل .......
(٣٩
)ل س (
من فعال ال عﻤل عﻤل ان  :أفعال ........
(٤٠
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)اﳌقار ة(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(٤١
)الرجاء(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال .........
(٤٢
) الشروع(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(٤٣
)اﳌقار ة(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(٤٤
)الرجاء(
أفعال  ........شرع و أ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب
(٤٥
)الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(٤٦
)اﳌقار ة(
ﺗدل أفعال  ......ع رجاء وقوت ا
(٤٧
) الرجاء(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(٤٨
)الشروع(
 .........جعل حرف م ان آﺧر
(٤٩
) بدال(
بدال جعل حرف م ان آﺧر ،و ذا ان ا رف اﳌتغ حرف علة س .......أﻳضا
(٥٠
) بدال(
إذا وقعت لف  ......ضم ﺗقلب واوا
(٥١
)قبل(
إذا وقعت الياء  ......عد ضم ﺗقلب واوا
(٥٢
)مفتوحة(
إذا وقعت الواو  ......عد كسرﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٣
)مختومة(
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إذا وقعت الواو  .......عد كسر ﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٤
)ساكنة(
إذا اجتﻤعت الواو والياء لﻤة و انت  .......م ﻤا ساكنة ﺗقلب الواو ﻳاء
(٥٥
) و (
ﺗقلب الواو ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(٥٦
)زائدة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(٥٧
)زائدة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٥٨
)ﻳاء(
ﺗقلب الواو ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٥٩
)ﻳاء(
إذا ﺗحركت الواو و ان  ............مفتوحا ﺗقلب ألفا
(٦٠
)ما قبل ا(
إذا ﺗحركت الياء و ان  ............مفتوحا ﺗقلب ألفا
(٦١
)ما قبل ا(
إذا وقعت الواو قبل  .......فتعال وما ﺗصرف منه ﺗقلب ﺗاء
(٦٢
)فاء(
إذا وقعت الواو قبل  .......فتعال وما ﺗصرف منه ﺗقلب ﺗاء
(٦٣
)فاء(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ د و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٤
)أول(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ ذ و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٥
)أول(
إذا ان  ........الثﻼ ﻲ زاﻳا و ع افتعل ﺗبدل ﺗاء افتعل د
(٦٦
)أول(
 .................لـ ﷴ عبده الراج
(٦٧
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)التطبيق الصر (
النحو الوا لـ مصطفى أم ن و............
(٦٨
)ع ا ارم(
ﻳﻤنﻊ العلم من الصرف أي التنو ن ............ ،بالفتحة نيابة عن الكسرة
(٦٩
)ﻳجر(
ﻳجر بالـ .........إذا ان العلم مﺆنثا
(٧٠
)فتحة(
 …………..بالفتحة إذا ان العلم أ ﻤيا
(٧١
)ﻳجر(
ﻳجربالفتحة إذا ان ..........مركبا ﺗركيبا مﺰجيا
(٧٢
)العلم(
ﻳجربـ  .............إذا ان العلم مﺰ دا فيه ألف ونون
(٧٣
)الفتحة(
ﻳجر بالفتحة إذا ان العلم  ..........ﺛﻼﺛيا مضﻤوم ول مفتوح الثا ﻲ
(٧٤
)مﺆنثا(
ﺗﻤنﻊ الصفة من الصرف وﺗجربالفتحة نيابة عن ........
(٧٥
)الكسرة(
ﻳجربالـ  ............إذا انت الصفة ع وزن فعﻼن
(٧٦
)فتحة(
ﻳجربـ  ............إذا انت الصفة ع وزن أفعل
(٧٧
)الفتحة(
ﻳجر ..............إذا ان سم ع صيغة منت ا ﻤوع.
(٧٨
)بالفتحة(
ﻳجربالفتحة إذا ان  ..............مختوما بألف التأن ث اﳌﻤدودة.
(٧٩
) سم(
ﻳجربالفتحة إذا ان سم مختوما بـ  ...................التأن ث اﳌقصورة.
(٨٠
)ألف (
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ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(٨١
)معرفة(
صه اسم فعل  ......بﻤع اسكت
(٨٢
)أمر(
للت ب  .........ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(٨٣
)صيغتان(
ﻻ ﻳت ب من الفعل  .....مطلقا
(٨٤
)الﻼزم(
عم فعل للـ ........
(٨٥
)مدح(
ب س فعل للـ ........
(٨٦
)ذم(
حبذا ستعﻤل كـ ........
(٨٧
) عم(
ﻻ حبذا ستعﻤل كـ .........
(٨٨
)ذم(
عﻤل ﻻ النافية ل س عﻤل ........
(٨٩
)ل س (
ﺗنصب ﻻ النافية ل س اﳌبتدأ وﺗرفﻊ .........
(٩٠
)ا (
ﻳنصب اسم ﻻ النافية ل س إذا ان مضافا أو شب ا بالـ .......
(٩١
)اﳌضاف(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ  ........أو فعيعل
(٩٢
)فعيل(
ﻳصغر الثﻼ ﻲ بتحو له إ .......
(٩٣
)فعيل(
ﻳصغر الر ا بتحو له إ .........
(٩٤
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)فعيعل(
 ...........ما ق آﺧره ﻳاء مددة مكسور ما قبل ا للدﻻلة ع س ته إ ا رد م ا
(٩٥
)اﳌ سو ة(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(٩٦
)ﺗحذف(
ل ﺛﻼ ﻲ مكسور الع ن  .........عينه عند ال سب
(٩٧
)ﺗفتﺢ(
عﻤل إن وما وﻻ وﻻت النافيات عﻤل .......
(٩٨
)ل س (
من فعال ال عﻤل عﻤل ان  :أفعال ........
(٩٩
)اﳌقار ة(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(١٠٠
)الرجاء(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال .........
(١٠١
) الشروع(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(١٠٢
)اﳌقار ة(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(١٠٣
)الرجاء(
أفعال  ........شرع و أ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب
(١٠٤
)الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(١٠٥
)اﳌقار ة(
ﺗدل أفعال  ......ع رجاء وقوت ا
(١٠٦
) الرجاء(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(١٠٧
)الشروع(
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 .........جعل حرف م ان آﺧر
(١٠٨
) بدال(
غابة جمعه ) ..........غابات(
(١٠٩
(١١٠

ثور جمعه )...........ث ان(

(١١١

فﻼح جمعه ) .......فﻼحون(

(١١٢

يرفع اﳌث بـاﻷلف و نصب و ........بـالياء

(١١٣

جمع اﳌؤنث الﺴالم يرفع بالضمة ،و نصب و جر بالـ) ........فﺘﺤة (

(١١٤

سماء ا مﺴة تنصب بـ  -) ........لف(

(١١٥

سماء ا مﺴة تجر بـ  )........الياء(

(١١٦

سماء ا مﺴة  .........بالياء )تجر (

(١١٧

سماء ا مﺴة  ......بالواو ) ترفع(

(١١٨
(١١٩
(١٢٠
(١٢١
(١٢٢

ء واحد )اﳌفرد(
 .........ما دل ع
 ......ما دل ع اثن ن بز ادة الف ونون أو ياء ونون ) اﳌث (
ينﻘﺴم  ......ثﻼثة أقﺴام :جمع الﺘﻜﺴ  ،وجمع مذكر سالم ،وجمع مؤنث سالم )ا مع(
يرفع اﳌث بـاﻷلف و نصب و ..........بـالياء )يجر (
جمع اﳌؤنث الﺴالم يرفع  .........و نصب و جر بالﻜﺴرة ) بالضمة (

(١٢٣
(١٢٤

)يجر(

سماء ا مﺴة
 ........ا مﺴة

 :أب ،............ ،وفو ،وذو )– وأخ وحم (
ل مضارع اتصلت به ألف اثن ن أو واو ا ماعة أو ياء مخاطبة

) فعال (
(١٢٥

ت ون مزة  ......اﳌا

(١٢٦

رأيت سبعة ) .........أقﻼم

الر ا وأمره ومصدره و مزات سماء وا روف

رة  .......نظيفة )الرا عة (

(١٢٧

ا

(١٢٨

باﳌدرسة ..........

(١٢٩

 ...........الثالث قديم) الﻘلم(-

رات )سبع(
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(١٣٠

رأيت سبع ) .........طاوﻻت

(١٣١

اسم اﳌ ان اسم مصوغ من اﳌصدر  ......ع م ان الفعل ) -للدﻻلة(

(١٣٢

يصاغ اسم اﳌ ان من  .......ع وزن اسم اﳌفعول )– غ الثﻼ ي(

(١٣٣

يصاغ اسم الزمان من  .......ع وزن اسم اﳌفعول )غ الثﻼ ي(

(١٣٤

 .........اسما الزمان واﳌ ان من الثﻼ ي ع وزن مفعل )يصاغ(

(١٣٥

ﻻسم لة ثﻼثة  .......سماعية )– أوزان (
 ......ومفعل ومفعلة

(١٣٦

أوزان اسم لة

(١٣٧

لعق اسم لة منه ) .......ملعﻘة(

)– مفعال(

(١٣٨

د ،اسم اﳌ ان منه ) .........م

(١٣٩

برد اسم لة منه ) .........م د (-

(١٤٠

سﻜن اسم اﳌ ان منه  -) .........مﺴﻜن (

(١٤١

ال لمة  ......أنواع )ثﻼثة (

(١٤٢

الفعل :ل لفظ يدل ع حصول عمل ) .........زمن خاص(

(١٤٣

 : ......ل لفظ ﻻ يظ ر معناه امﻼ إﻻ مع غ ه)ا رف(

(١٤٤

ا روف اﳌضارعة ) أر عة(

(١٤٥

ﻻ يوجد .....

(١٤٦

ي ل  :حرف اﳌضارعة )– ي –(

(١٤٧

غﺴل مر منه )اغﺴل(

(١٤٨

نام  :مر منه )– نم(

(١٤٩

إعراب الفاعل )الرفع(

(١٥٠

من أدوات سﺘف ام ) -ماذا(

(١٥١

و مضارعه ) -يفﻰ(

(١٥٢

النعت من  -) ...........الﺘوا ع (

د(

سماء )ا زم(
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(١٥٣

ان وأخوا ا تدخل ع ) -ا ملة سمية (

(١٥٤

"ل س" مضارعه ) -ل س له مضارع(

(١٥٥

يجر سم إذا سبﻘه حرف من حروف  - )........ا ر(

(١٥٦

من حروف ا ر ) -ع (

(١٥٧

ا ملة سمية ما يﺘﺄلف من )مبﺘدإ وخ (
سم الذى يﺄ ﻰ عد ‘ ّإن’ ﺴ )اسم ا(

(١٥٩

الفاعل اسم مرفوع تﻘدمه -) .........فعل(

(١٦٠

من و واضع علم النﺤو ؟ ) أبو سود الدؤ (
َيجلد فعل ) .....مضارع (
ُ
قم – فعل ) .....أمر(

(١٦٣

نام -اسم الفاعل منه )ناﺋم(

(١٥٨

(١٦١
(١٦٢

سماء )ا زم(

(١٦٤

 .....ﻻ يوجد

(١٦٥

كﺘب  -اسم الفاعل منه ) اتب(

(١٦٦

شر  -اسم اﳌفعول منه )م شور(

(١٦٧

من ضماﺋر اﳌنفصل )نﺤن(

(١٦٨

حرف اﳌضارعة -ترى )ت(

(١٦٩

قﻄع – اسم مفعول منه )مﻘﻄوع(

(١٧٠

اخ فعل مر )اجلس(

(١٧١

رأى أمره  )............ر(

ﻳجربالفتحة إذا ان العلم مركبا ﺗركيبا............
(١٧٢
)مﺰجيا(
ﻳجراﳌﻤنوع من الصرف بالكسرة إذا ان  .......أو به أل
(١٧٣
)معرفة(
اسم الفعل لﻤة ﺗدل ع مع ال .........وﻻ ﺗقبل عﻼماﺗه
(١٧٤
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)فعل(
 .............من حيث زمنه ﺛﻼﺛة أقسام  ،ماض ومضارع وأمر
(١٧٥
)فعل(
(١٧٦
 ...................من حيث وضعه قسﻤان منقول ومرﺗجل
(١٧٧
)اسم الفعل(
 .............اسم فعل أمربﻤع اسكت
(١٧٨
)صه(
.................صيغتان ﻤا :ما أفعله ! أفعل به!
(١٧٩
)للت ب(
 ..........فعل للـ مدح
(١٨٠
) عم(
 ..............فعل للـذم
(١٨١
)ب س (
 ........ستعﻤل كـنعم
(١٨٢
)حبذا(
 .............ستعﻤل كـب س
(١٨٣
)ﻻ حبذا(
التصغ ﺗحو ل سم العرب إ فعيل أو ..............
(١٨٤
) /فعيعيل(
سم ا توم بتاء التأن ث  .....منه التاء عند ال سب إليه
(١٨٥
)ﺗحذف(
من فعال ال عﻤل عﻤل ان :أفعال.........
(١٨٦
)الرجاء(
أفعال  .........اد وكرب وأوشك
(١٨٧
)اﳌقار ة(
أفعال  .......ع وحرى واﺧلولق
(١٨٨
)الرجاء(
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شرع و أ شأ وأﺧذ وطفق وجعل وعلق وقام و أقبل و ب

أفعال ........
(١٨٩
)الشروع(
ﺗدل أفعال  .......ع قرب وقوع ا
(١٩٠
)اﳌقار ة(
ﺗدل أفعال  .......ع الشروع والبدء ا
(١٩١
)الشروع(
 .........جعل حرف م ان آﺧر
(١٩٢
) بدال(
بدال جعل حرف م ان آﺧر ،و ذا ان ا رف اﳌتغ حرف علة س .......أﻳضا
(١٩٣
) عﻼل(
إذا وقعت لف  ......ضم ﺗقلب واوا
(١٩٤
) عد(
إذا وقعت الياء  ......عد ضم ﺗقلب واوا
(١٩٥
)ساكنة(
إذا وقعت الواو  ......عد كسرﺗقلب الواو ﻳاء
(١٩٦
)متطرفة(
إذا اجتﻤعت الواو والياء لﻤة و انت  .......م ﻤا ساكنة ﺗقلب الواو ﻳاء
(١٩٧
) و (
ﺗقلب الواو ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(١٩٨
)زائدة(
ﺗقلب الياء ﻤﺰة إذا ﺗطرفت الواو عد ألف .......
(١٩٩
)زائدة(
ﺗقلب الواو ﻤﺰة اسم فاعل جوف الثﻼ ﻲ الذي وسطه ..........
(٢٠٠
)الواو(
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