
 

 מאגר שאלות דקדוק ערבית – לשתי חידות –

  למרכזים ערביים  חורף 0202  

 مجمّ ع أسئلة في قواعد اللّ غة العربيّ ة _لوحدتين تعليمّيتين  _

  للمراكز التّ عليمّية العربّية- شتاء 0202

 تدريبات في قواعد اللّ غة العربيّ ة

 

 تمارين عن األفعال: الفعل الماضي ، المضارع ، األمر

 

 2-  َعيِّن األفعال المضارعة المرفوعة في الجمل اآلتية و بيِّن سبب رفعها:

يَ َوُد عليٌّ أن يلعب بالكرِة.    -2  

َيُشدُّ األطفاُل الحبَل.    -0  

بِظلِّها. يستظّلونجرِة كي إلى الشّ  يذىبون    -3  

وُر يحرَث األرضَ الثّ     -4  

الكلُب يحرُس المنازَل و المزارع    -5  

صيحةعليك أن تسمَع النّ     -6  

ذي يحرُص على نظافِة ثيابِِو.ُأِحبُّ الولَد الّ     -7  



 

األكُل الكثيُر يُفِسُد المعدَة.    -8  

تسقط أوراق األشجار خريًفا.     -9  

َيستفيُد اإلنسان من قراءِة الكتِب.    22  

 

 0-أتمم الجمل اآلتية بوضع فعٍل مضارٍع مرفوعٍ  في األمكنة الخالية:

الفالُح ..... القطن.    -2  

......الفأرة.القطّ     -0  

هر.اإِلوّز......في النّ     -3  

........الشّ     -4 جر.الُبستانيُّ  

عَر.    -5 الحاّلُق.......الشَّ  

اجُر......البنَّ التّ    -6  

المرأُة.......الجّرةَ    -7  

الولُد...... المصباَح.   -8  

الخادُم......المائدةَ    -9  

البنُت.......الوردة-22  

 



 

 3- كون خمس جمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مرفوع.

 

 4- كون خمس جمل يتوسط كاّلً  منها فعل مضارع مرفوع.

 

 5- عيّ ن األفعال المضارعة المرفوعة و المنصوبة و المجزومة في العبارة اآلتية:

يَدخل  الماُء و الهواُء في باطنها ، و إذا لم يَفعل ذلك ، َيحرُث الفالُح أرَضُو قبل زرِعها كي تتشقَّق ، ولكى 

ُفذ إلى أعماقها ، و بذلك تقلُّ َغلَّتها , وَيذَىب تَ َعُب  فإنَّ الماَء يِقف َعَلى سطِحها َو يُمرُّ الهواُء من غيِر أْن يَ ن ْ

 العاِمِلين فيها سدًى.

 

جزم مّرة ُأخرى، واضبطها  حرف نصب مرَّة، وحرف الّتالية أدخل على األفعال الُمضارعة في الُجمل -6

 كل الّتام في جميع الحاالت"بالشَّ 

 

 نحُن نُثني على الُمجتهد. -

 دُّ يَد العوِن ِلطالِبِو.ىي َتمُ  -

 تتعالى الُهتافاُت في الُمظاىَرِة. -

ْيَن بَِأْجَمِل األلحانِ  -  أنِت تَتَغن َّ

روَر. -  أنِت تُبديَن السُّ



 

غيير لى أفعال مضارعة ثم أدخل عليها حرف الجزم "لم" وأجر التّ الية إل الماضية في الجمل التّ حّول األفعا-7

 . المناسب في كل فعل

 الوقت المحّدد انتهى. -

 يح.مالت األغصان مع الرّ  -

 ا.العّمال بدأوا العمل مبّكرً  -

 سعيت في طلب المنفعة. -

 البة صديقتها.زارت الطّ  -

 

خمسة أفعال مضارعة منصوبة، )سبب نصب كل منها مختلف( بّين سبب نصب كل منها، استخرج مّما يلي -8

 ثّم أعربها إعرابا تاّما.

 

 ذين خلوا من قبلكم...".قال تعالى:" أم حسبتم أن تدخلوا الجّنة ولّما يأتكم مثل الّ  -

 ا".طريقً ذين كفروا وظلموا لم يكن الّلو ليغفر لهم وال ليهديهم قال تعالى: " إن الّ  -

 عب أو أدرك المنى          فما انقادت اآلمال إالّ لصابر.ألستسهلّن الصّ  -

 أال ال يجهلن أحد علينا                        فنجهل فوق جهل الجاىلينا. -

 راط المستقيم.ال تكذب وتأمر غيرك باتّباع الصّ  -

 



 

، مع الُمحافظة على البناء النَّحوي في الُجملة، ماع بنوعيهجملة الُمفردة،  والُمثَ ّنى واخاطب  بالعبارة الّتالي -9

كل الّتام.  واضبط  جميع الكلمات فيها بالشَّ

 

 ** يا سائَق الّسيّارة تَأنَّ لِتْنُجوَ 

 

 

 مع الّشكل الّتام. ماالُمؤّنث الُمفردة، الُمثّنى ، والجمع بنوعيه خاطب بالعبارة الّتالية -22

 

 قبَل أن تُبتَّ فيومِر األعد الّنظَر في أ

 

 استخرج مما يلي خمسة أفعال مضارعة وبّين حالة اإلعراب وعالمتو في كل منها.  -22

 

 ال تكوني مخادعة! -

 لن يرقى المرء إال بالجّد والعمل. -

 قال تعالى:" وما كان اهلل ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون". -

 الذي ال تعاتبو إذا كنت في كل األمور معاتبا صديقك لم تلق -

 

 

 



 

 20- أدخل حرف جزم على الفعل الُمضارع في ُكلِّ ُجملة مّما يلي واشكلو، وأجِر الّتغيير الاّل زم في الُجملة: 

 

يصون صديقي نفسو من الخطر. -  

أنتم تطلبون الُمستحيل. -  

العامالت يعتنين بالمنزل. -  

تائج.أنت تسعى للحصول على أفضل النّ  -  

القيام بذلك.إنَّك تسعين  -  

 

 23- استخرج من ُكّل ُجملة من الُجمل الّتالية فعُل امرٍ ، وبّين عالمة بنائو.

 

ُقل الحقَّ وال تخَش لومَة الئٍم. -2  

اسَع في الخيِر تجد خيًرا.  -0  

وا لالمتحاِن  جيِّدا كي تنجحوا. -3 استِعدُّ  

قومي بالواجب خير قياٍم.  -4  

ي ىي أحسن.عاشر بمعروٍف، أو فارق  بالت -5  

 



 

 41-  خاطب بالعبارة التالّية الُمفرد الُمؤّنث والُمثّنى ،وَّ الجمع بنوعيو، واضبط جميع الكلمات بالّشكل الّتام.

   

ال تُِعد ما تقول  لكي ال تندَم!    

 

 25- أشر بالعبارة  الّتالية إلى الُمفرد الُمؤنَّث ثُّم إلى الُمثّنى والجمع بنوعيهما ُمجريً ا الّتغيير الُمناسب.

 

ىذا ىو ُمعلُِّم الّصف.     

 

26- أدخل "لم" مّرة" و" لن" مّرة أخرى على ُكلِّ فعل  في الُجمل الّتاليِة، وأجِر الّتغيير الاّل زم، مع ضبط أواخر 

 األفعال بالّشكل التّ ام.

 

ة المطلوبة.أخوك يعتني ببستانو العناي -2  

الموضوع.أنِت تجيدين البحث في ىذا  -0  

العامالت ينتهين من العمل في الوقت الُمحّدِد. -3  

أنتم تقومون بالواجب. -4  

أنت ترضى بالّنتيجة ىذه المرَّة. -5  



 

  

 تمارين عن الفاعل والمفعول بو:

 

حّول الُجمل الفعلّية إلى ُجمل اسمّية: -27  

.-----------------------حون الخيرات:يُعطي الفاّل  -  

.--------------------------بالعناقيد: تمتلئ الكروم -  

.---------------------ىبّية:تُرسل الّشمس أشّعتها الذّ  -  

.----------------------------ا:أتى الّربيع ضاحكً  -  

.-----------------------ُغرزت الّسكة في الّتراب: -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 28- ضع مفعول بو ُمناسبً ا لكّل جملة من الجمل التالية: 

.------------ح:زرع الفاّل  -0.          -----------رطّي :يُنّظم الشّ  -2  

----------------تُربي األُم   -3    

  ---------عاقبتُ  -6                   أقصد.   ---------- -5نجاحك.       ---يُسرّ -4

---------أيقظ الّرعد -8.        -----------كسر الهواء -7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29- بّين المفعول بو في الُجمل التّالّية، ثُّم بّين نوعو: 

.--------------------عاقبُتُو على كذبو:   -  

 

.-------------------إيّاك أعني واسمعي يا جارة: -  

 

.-----------------------ُيحبُّون الماَل ُحبّا جّما: -  

 

.------------------------------تنجَح:ن تمّنيُت أ -  

 

.--------------------------خيل:افُرشي شعرك فوقي  مثل غابات النّ -  

 

.--------------------------قال أبو الّدرداء: أنصف ُأذنيك من فيك: -  

 

.----------------------األوالد حّضُروا  قاعة االحتفال، والبناتُ  رتّبن األزىار: -  

 

 



 

 02- أشر إلى الفاعل في الُجمل الّتالّية ُمبيّ نً ا نوعو:

  

.----------------------------زرعنا األشتال في الُحقول:  -  

 

.-------------------------------كتبت القّصة في دفتري: -  

 

.-------------------------ساعدُه الُمعّلمُ  في حلِّ الوظائف: -  

 

.-----------------حسابهم وىم في غفلة ُمعرضون:اس اقترب للنّ  -  

 

.------------ا:ذي كفروا لن تُغني عنهم أموالهم وال أوالدىم من اهلل شيئً إّن الّ  -  

 

.--------------------------ال يعرف فضل الّصحة إال المريض: -  

 

.----------------------------أشتهي رائحة الُبّن وطعم الّزنجبيل:-  

 



 

 02- بّيِن الفاعل والمفعول بِو في الجمل الّتالية:

 المفعول بو   الفاعل الجملة

   علْيِو أْن َيِجدَ  ُمناَسَبًة طبيعّية.

   قْبَل أن ترفَ َعوُ .

   الحَظتْ  ُأّمي اْخِتفاَءىا.

   لم َتِجدْ  شيئً ا.

   أبي لْم يَ ُقلْ  شيًئا.

   ولّما رََفعَ  رأَسُو.

   أّمي ىي أّول من رآىا.

   َجرَّْبتُ  الّدواء الَعْلَقَم.

   صاَفْحُتَك ِبحرارٍَة.

    اشترى أبي الّسجادة من إيران

 

 

 

 



 

 تمارين ُمنّوعة في الُمبتدأ والخبر 

 

 00- حّول الُجملة الّتالية إلى الُمفردة الُمؤنّثة، ثُّم إلى الُمثّنى

لوالديو محبوٌب عند اهلِل والّناسِ الُمطيُع    بنوعيو، ثُّم إلى الجمع بنوعيو:         

 

 03- اجعل  ُكّل اسم من األسماء الّتالية خبًرا ِلُمبتدأ يُناسبو:

--------------ائحة:.     ذكّية الرّ -------------------سريع العدو:   

: ُمعتنياتٌ   ضروِريٌّ   ---------------.      مفروشات:---------------بِأطفالهنَّ

-----------------للحياة:  

 

 04- ُدلَّ على الخبر وبَ يِّن نوعو في النَّصِّ التّالي:

لها ُعرٌف تورََّد والَتوى إلى اليساِر، وساقانِ  الُغراِب، ولمعاُن ريِشها لمعاُن ريّشِو.   سواُدىا سواد   

 .نحيفتاِن تنتهيان بأصابع ممشوقةٍ   

 .الُمتعُة الُمثلى لها أن تجلَس على عتبِة بيتها، وترَقُب دجاجتها، وىي َتحُفُر ُحفرًة في التُّرابِ  

 .الفاكهُة تدلَّت على أغصانها، وُعصفوُر التِّيِن حان َصيُدُه، والتُّفاُح أطلَّت عليك ُخدوُدهُ 

 



 

 05- اجعل كّل اسم من األسماء اآلتية مبتدأ واخبر عنوُ :

 الّدراجُة       المنِزُل        الّساعُة     الحاِرساِن     الَراكبونَ 

 البحاُر       المعّلمتاِن    الّنهُر        اْلخاِدماُت     الّناِفذتانِ 

 اْلَقَلماِن       اْلِجباُل       اْلُعّماُل      اْلَمدارُس     الّساحاتُ 

 

 06-اجعل كّل اسم من األسماء اآلتية خبًر لمبتدأ يُناِسبوُ :

 سريُع اْلَعْدِو       ُمضيئٌة          ُضروريٌّ للحياةِ 

 ناِجحوَن           غائِباٌت          فائِزاِن                

 

 07-بين المبتدأ والخبر في الجمل الّتالية:

 الخبر المبتدأ الجملة

   الفاّلح المجَتِهُد كريٌم.

لميُذ ُيحضُِّر دروَسُو.التّ     

جرُة أغصانُها عاليٌة.الشّ     

   الّسَمُك في الّشبكِة.

          



 

 08- ضع خطّ ا تحت الجملة الفعلّية وخطين تحت الجملة االسمّية :  

الى البحر األسود , فهو موصل بين البحر األسود في الشمال وبحر الدردنيل في  يمتد البوسفور من اآلستانة

 الجنوب.

ظر ,  مس على زجاج النوافذ , المعة تبهر النّ واجمل ما تشاىده من مناظر قبيل الغروب , انعكاس اشعة الشّ 

ت في الغرف.عت بو تلك المنازل , ثم تحمر , فيخيل اليك أن الّنار شبّ كأنها منعكسة عن ماس ترصّ   

على صفحات الماء , والجالس في منزل من منازل تلك ماء فاذا غابت الّشمس , وخّيم الّظالم, ارتسمت السّ 

 القرى , فأنّو يشرف على المياه , والبواخر تسبح فيها

 

. 

 09-  حول الجمل الفعلّية الى جمل اسمّية :

حون الخيرات.يعطي الفاّل -  

تمتلئ الكروم بالعناقيد.-  

تها الّذىبّية.مس اشعّ ترسل الشّ -  

ا.بيع ضاحكً أتى الرّ -  

راب.كة في التّ غرزت السّ -  

 

 

 

 



 

 

 

 32- : أعرب

شيط .ح النّ رة بفضل الفاّل ربة خيّ التّ -  

تزين سماء وطننا غيمات ناصعة. -  

دق يصون الكرامة.الصّ -  

داقة.الوفاء شيمة الصّ  -  

ريق.غار مشوا على الطّ الصّ -  

مؤكد.ان تجتهْد فنجاحك -  

اسق العطاش واطعم الجياع.-  

ورّد على سؤالي.اتركّن العبث  -  

  

 

              

 


