
 
 
 
 
 

Questions Bank 
 

 
 

 

 

 
 (درجات 10)                -: يلي ما في اكتب/ 1س

 . بالشكل مضبوطة( ,  البردة نهج)  شوقي احمد قصيدة من ابيات خمس .1

 (درجات 5)          -: خط تحته ما اعرب/  أ 2س
 العالمين ربّ  هلل الحمد -1

 الدين يوم مالك -2

 نستعينّ  اياك و نعبد ّ اياك -3

 المستقيم الصراط اهدنا -4

ت الذين صراط -5  الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم انعم 

 (درجات 5)        -: مايلي باختصار وضح/ ب 2س
 . المعرب -4 ،   البناء -3 ،   اإلعراب-2 ،   المبني-1

 (درجات 10)      -: التالية الكلمات من خمسا ّ معنى اعط/  3س
 : رنا -1

 : الجحود -2

 : الشيم -3

 : األجم -4

 : الريم -5

 : البان -6
ّ
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 (درجات 10)           -: التالي الجدول أكمل/  4س
 

 الحالة المعربة الكلمة ت
 جزم جر نصب الرفع

     السالم المذكر جمع 1
     الصرف من الممنوع 2
     الخمسة األفعال 3
     االخر المعتل الفعل 4
     المثنى 5

 
 
 
 
 
 
 

 (درجات 10)                     -: يلي ما اكتب/ 1س
 

 .،ّمضبوطةّبالشكل(ّالبردةنهجّ)خمسةّأبياتّمنّقصيدةّأحمدّشوقيّ

ّعلىّالقاعّبينّالبانّوّالعلمّّّ -1 م***ّّّريم  ر   احل ّسف كّدَميّفيّاألشه رّالح 

2- ّّ ّياّساكنّالقاعّأدركّساكنّاألجم***ّّّرمىّالقضاءّبعينيّجوذرّأسداّ 

3- ّّ اّرناّحدثتنيّالنفسّقائلةّ  مي***ّّّلم   ياّويحّجنبكّبالسهمّالٌمصيِبّر 

ّالسهمّفيّكبديّّّ -4 ت  ّاألحب ةّعنديّغيرّذيّالم***ّّّجحدت هاّوكتم  ح  ر   ج 

ل ٍقّّّ -5 زق تّالتماسّالع ذرّفيّالشيم***ّّّرزقتّاسمحّماّفيّالناِسّمنّخ   إذاّر 

 (درجات5ّ)ّّّّّّّّّّّّّ-أّ/ّأعربّماّتحتهّخطّ:2س

العالمينالحمدّهللّ -1  ربّّ 

 .الكسرة،ّوهوّمضافصفةّألسمّالجاللةّمجرورّوّعالمةّجرهاّ:ّربّ 

 .مضافّإليهّمجرورّوّعالمةّجرهّالياءّألنهّملحقّبجمعّالمذكرّالسالم:ّالعالمين

 الدينّيوممالكّ -2

ّ.مضافّإليهّمجرورّوّعالمةّجرهّالكسرةّالظاهرة،ّوهوّمضاف:ّيوم
 نستعينإياكّنعبدّإياكّ -3

تقديرهّ:ّنستعين  ّ فعلّمضارعّمرفوعّوّعالمةّرفعهّالضمةّالظاهرة،ّوّالفاعلّضميرّمستترّوجوبا
 .وّجملةّإياكّنستعينّمعطوفةّعلىّالجملةّالسابقة،ّفتأخذّحكمها"ّنحن"

 النموذجية االجوبهّّّّّّّّّّ
 



 الصراطّالمستقيمّاهدنا -4

تقديرهّ(ّاهد:ّ)اهدنا  ّ (:ّنا)،ّ"أنت"فعلّأمرّمبنيّعلىّحذفّالعلة،ّوّالفاعلّضميرّمستترّوجوبا
 .رّمتصلّمبنيّعلىّالسكونّفيّمحلّنصبّمفعولّبهّأولضمي

 عليهمّغيرّالمغضوبّعليهمّوّالّالضالينّأنعمتصراطّالذينّ -5

ضميرّمتصلّمبنيّعلىّالفتحّ:ّفعلّماِضّمبنيّعلىّالسكونّالتصالهّبناءّالفاعل،ّوّالتاء:ّأنعمت
ّ.فيّمحلّرفعّفاعل

 

ّ(درجات5ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّ-بّ/ّوضحّباختصارّماّيليّ:2س

 

 .هذه:ّماّيلزمّآخرهّحالةّواحدةّفالّيتغيرّمهماّكانتّالعواملّالداخلةّعليه،ّمثل:ّالمبنيّ -1

أوّ:ّاإلعرابّ -2 أوّمجروراّ   ّ أوّمنصوبا  ّ العاملّفيّآخرّالكلمة،ّفيكونّآخرهاّمرفوعا ّي حِدثهّ  أثر 

 مجزوما ،ّحسبّماّيقتضيِهّذلكّالعامل

وّإنّاختلفتّالعواملّالتيّتسبقهاّفالّتؤثرّفيهاّالعواملّلزومّآخرّالكلمةّحالةّواحدةّ:ّالبناءّ -3

ّ.المختلفة

 .السماء:ّماّيتغيرّآخرهّبتغيرّالعواملّالتيّتسبقهّمثل:ّالمعربّ -4

منّالكلماتّالتاليةّ/3ّّس  ّ  -:اعطّمعانيّخمسا

 .أدامّالنظرّمعّسكونّالطرف:ّرناّ -1

 .هوّاإلنكارّمعّالعلم:ّالجحودّ -2

 .الخلقجمعّشيمةّوّهيّ:ّالشيمّ -3

 .جمعّأجمةّوّهيّالشجرّالكثيفّالملتفّوّهوّمسكنّاألسد:ّاألجمّ -4

 .الظبيّالخالصّالبياض:ّالريمّ -5

ّمنّالشجر:ّالبانّ -6 ب   .ضر 

 -: التالي الجدول أكمل/  4س

 الكلمة المعربة ت
 الحالة

 جزم جر نصب الرفع

  الياء و النون الياء و النون الواو و النون جمع المذكر السالم 1

 …...... الفتحة الفتحة الضمة الممنوع من الصرف 2

 حذف النون ……. حذف النون ثبوت النون األفعال الخمسة 3

 ……. الفتحة المقدرة الضمة المقدرة الفعل المعتل اآلخر 4
حذف حرف 

 العلة

 …….. الياء الياء األلف المثنى 5

 


