
 

 (تدريبات حنو وصرف)اللغة العربية 

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    
 (.أل( على أن يكون الفاعل معرَّفًا بـ)ِنْعَم( خمصوصًا باملدح مستخدمًا )املقاومةاجعل كلمة ) (1

 ( اسم جامد، نوعه:.........القمح) -(: ......حيّثوزن ) -(: اسم جامد. نوعه:..الرغبة)امأل الفراغ مبا يناسب، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:  (2

 (.                    ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )ال ميوت احلقُّتعّجْب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (3

 ابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثّم انقلها إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:                              اخرت اإلج (4

 إعالل باحلذف، إعالل بالقلب، إبدال، إعالل بالتسكني(.)(: مغانيالعلة الصرفية يف كلمة )     

 (: )فعيتم، فليتم، فعلتم، عليتم(.شفيتموزن كلمة )     

 (، مراعيًا الضبط الصحيح.                    باملروءاتتغنَّت خّط توكيدًا معنوّيًا يف اجلملة اآلتية: )أّكْد ما حتته  (5

 ( مراعيًا الضبط بالشكل.                          ما أفعله( مستخدمًا صيغة )طاب امللتقىتعّجْب من الفعل يف اجلملة اآلتية: ) (6

 (.                            يريد انتهاء الطريقجلملة اآلتية: )حّول املفعول به إىل مصدر مؤول يف ا (7

 اسم مشتّق نوعه: .....،  (أصيد) -امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (8

 ( اسم جامد. نوعه: .....ُمهرك(: .....، )انتشْت( فعل. مصدره: .....، وزن كلمة )أرقناها) -

 (، ثّم وّضْحها.                                                               ضاقتالصرفية يف كلمة )سمِّ العّلة  (9

 (. اجعلها عاملة، وأجر التغيري الالزم. بالقطر الذي ليس يهطُلعاملة )غري ( يف اجلملة اآلتية ليس) (11

 ( مع الضبط بالشكل.دهاهااذكر وزن كلمة ) - (، ثّم وّضحها.أغْثسّم العلة الصرفية يف كلمة ) - أجب عّما يأتي: (11

 مصدر، فعله:........... (تتزلزل )-(:.... يُنحَّىوزن كلمة ) -(:....، طالْتالعلة الصرفية يف ) امأل الفراغ مبا يناسبه، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (12

( يف قول أبيعالمة إعراب كلمة ) - إجابتك مع التعليل:اخرت اإلجابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثمَّ انقلها إىل ورقة  (11

 (،هي: )عالمة إعراب أصلية، عالمة إعراب فرعية(.وطين ما زلُت أعوك أبيالشاعر)

 (.                    ما أفعله!مستخدمًا صيغة ) (،طال جوى املغرتب: )تعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية (14

 (؟                                               أباحوا(؟ وما وزن كلمة )زار)ما العلة الصرفية يف كلمة  (15

 (.النسماتدعوا أّكْد ما وِضع حتته خّط توكيدًا معنوّيًا مرة، ولفظيًا مرة أخرى، مراعيًا الضبط الصحيح فيما يأتي: ) (16

 والثانية بعالمة إعراب فرعية:كلمتني األوىل معربة بعالمة إعراب أصلية، اآلتي استخرج من البيت  (17

 أنا املهاجر ذو نفسنِي واحدٍة     تسرُي سريي وأخرى رهَن أوطاني

 ( اسم مشتّق نوعه: ...،موطن) - امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (18

 مشتق. نوعه:.............( اسم املخلب) -(: .....، ازدهرْتوزن كلمة ) -( فعل. مصدره: ..، تقاضاني) -

 (. ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )عبقه املنسكبتعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (19

( فعل. مصدره: تسّلقَت) -( اسم مشتّق نوعه: ........،  نشوان) -امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (22

  ( اسم جامد. نوعه:..............الذهب) -:............. (تدلَّْتوزن كلمة ) -.....، 

 (. ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )طهرت مدارجهاتعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (11

، ( فعل. مصدره:.....انطوى) -( اسم مشتّق نوعه:.....، تليد) -امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (22

  ( اسم جامد. نوعه:..............كبود) -(:...مقلةوزن كلمة ) -

 (.احلمى شرُف الفتىأّكد اجلملة اآلتية مبؤّكدين: ) (13

 (.ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )كان التالقي خيااًلتعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (14

 ( هو:........موافيًاوزن ) -(:.........قْفالعلة الصرفية يف ) - امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي: (22

 (.  تقتلوها، ال يأتلي مبزيدال ما نوع )ال( يف كل من اجلملتني اآلتيتني: ) (16

 (.   اليدانتبنيها أّكْد ما وضع حتته خّط توكيدًا معنويًا، واضبط التوكيد بالشكل الصحيح فيما يأتي: ) (17

  ( هي: ...........تهفوالعلة الصرفية يف كلمة ) -( اسم مشتق. نوعه:.........، منرب) - جابتك فيما يأتي:امأل الفراغ مبا يناسبه، ثمّ انقله إىل ورقة إ (28

 .إنِّي ألملس ما انطوى من غابٍر -.   بأنت إال خمالطما  - :اآلتيتني( يف كلٍّ من اجلملتني ماما نوع ) (22

                                                  ( على أن تكون مرة استفهامية، ومرة أخرى خربية، مراعيًا الضبط الصحيح.                                                          معركة نفضت جناحيها( على اجلملة اآلتية: )كمأدخل ) (31

  (، ثّم وّضحها.دعواسّم العلة الصرفية يف كلمة ) (31



 

( اسم مشتق. نوعه:......، كليل) -( فعل مصدره:....، أملَّ) -إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله  (12

 ( اسم جامد. نوعه:.......جبني) -(:.....، أدمىوزن كلمة ) -

 أغلَبها. أرقنا الدماَء -ها.   بكلَّ أرقنا الدماَء -أ حّدد البدل والتوكيد، واذكر نوع كلٍّ منهما فيما يأتي: (11

 الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:امأل  (34

 ( اسم جامد. نوعه:.......األقالم) -(:.....، مغنىوزن كلمة ) -( فعل مصدره:....، واسم الفاعل منه:......، أنصف)     

 (، ثّم وّضحها.جينونسّم العلة الصرفية يف كلمة ) (35

 (. ما أفعله!خدمًا صيغة )( مستمثار الفوزتعّجْب من اجلملة اآلتية: ) (36

 ( فعل. مصدره: .....، أمثرْت( اسم مشتّق نوعه:....، )مدار) - امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (13

 ( اسم جامد. نوعه: ....         اجلهل(: .....، )الدنياوزن كلمة )

 (.    ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )ركن العدليثبت تعّجْب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (33

 -(: ........... تقوىوزن ) -(: اسم جامد. نوعه:....... أفنان) - امأل الفراغ مبا يناسب، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (12

 (: مشتّق، نوعه: ..........حمفوفة) -( فعٌل، مصدره:.......... جيين)

 (: اسم جامد. نوعه:........... األسياف) - انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: امأل الفراغ مبا يناسب، ثّم (02

 (: اسم مشتق. نوعه:.............غّض) -(: ........... انطفاءوزن ) -(: اسم جامد. نوعه:....... العلم) - 

 ( فعل. مصدره: .....،اشتدَّ) -مشتّق نوعه: .....، ( اسم َضِرعًا) - امأل الفراغ مبا يناسبه، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (01

 .....(:..باتاالعلة الصرفية يف كلمة ) -( اسم جامد، نوعه:...........الكرم) -( اسم جامد. نوعه: ..... غذاء(: .....، )أذنُتوزن كلمة ) - 

 (: .........تثنَّْتوزن كلمة ) -( فعل. مصدره: .....، أعجزه) -اسم مشتقّ نوعه: .....،  ( األغنياء) - امأل الفراغ مبا يناسبه، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (02

 (.                ما أفعله!مستخدمًا صيغة ) (،أشرق الفجُر)تعّجب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية:  (43

( فعل. افرتَّْت) -( اسم مبيّن، نوعه:...........هنا) -...........  (:هّلليوزن ) -امأل الفراغ مبا يناسب، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (00

 (:.......تالشْتالعلة الصرفية يف كلمة ) -( اسم جامد، نوعه:...........يديها) -(. فعل: اسم الفاعل منه:......... ترامْت) -مصدره:............. 

 (.                 ُعْد يف غٍدلتوكيد مع التعليل: )أّكد الفعل يف اجلملة اآلتية مبا يناسبه، واذكر حكم ا (45

 (: اسم مشتق. نوعه:...........مربع) - امأل الفراغ مبا يناسب، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: (04

 (: اسم مشتق. نوعه:.............مستحيال) -(: ........... غٍدوزن ) -(: ......تبينالعلة الصرفية يف كلمة: ) -

                                                    إنَّما الناس سطور   ُكتبْت لكن مباء استخرج من البيت اآلتي حرفًا بُطَل عمله، واذكر السبب: (47

 (.                ما أفعله!( مستخدمًا صيغة )تالشت األحالمتعجْب من الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (43

 ( هي: ...........ألقْتالعلة الصرفية يف كلمة ) -. نوعه:....... جامد(: اسم املروءة)امأل الفراغ مبا يناسب، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:  (02

 ( امسًا خمصوصًا باملدح، مستخدمًا )ِنعم( على أن يكون الفاعل امسًا ظاهرًا.              الشفق الوردّياجعل كلمة ) (51

 (: .....، تاهوزن كلمة ) -( فعل. مصدره: .....، أناخْت) -  الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:امأل (21

 . فعل اسم املكان منه: ............جيمع -( اسم جامد. نوعه:..........اليأس) -

 (، ثم وضحها.يغريهسمِّ العلة الصرفية يف كلمة ) (51

 ( اسم جامد. نوعه:..............النسيم) -يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:امأل الفراغ مبا  (21

 (:............. تسابقواوزن كلمة ) -( فعل. مصدره: .....، ُتهملون) -( اسم مشتّق نوعه: ........،  وضَّاء) -

 (، ثّم وضحها.تنبوسمِّ العلة الصرفية يف كلمة: ) (54

  اآلتي امسًا معربًا بعالمة إعراب أصلية، وآخر بعالمة إعراب فرعية. واذكر عالمة اإلعراب لكلٍّ منهما:استخرج من البيت  (22

                                                                                                                         فتسابقوا اخلرياِت فهي أمامكم     َميداُن سبٍق للجواد الناِل

 (.                  الساهرينهلل درُّ أّكد ما وضع حتته خط توكيدًا معنويًا، مراعيًا الضبط الصحيح فيما يأتي: ) (56

 ( فعل. مصدره: ............. ُيطلُّ( اسم مشتق، نوعه:..............، )ِغربال) - ا يأتي:امأل الفراغ مبا يناسبه، فيم (23

 (، واضبطها بالشكل.                                                    انزْل على بردىهات صيغة أمر أخرى من الفعل ) (53

( اسم اهلزل) -( اسم مشتق. نوعه:.........، احمليطني) -( اسم مشتق. نوعه:.........، معجزات)تي: امأل الفراغ مبا يناسبه، ثمّ انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأ (22

 ( مصدر، فعله:...............اإلذالل) -(:..........، ُأخبِّئُهوزن كلمة ) -( هي: ........... مساءالعلة الصرفية يف كلمة )- جامد، نوعه:......... 
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 (مالء ومعجماتإتدريبات اللغة العربية) 

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    
 (.                          استطلع( واهلمزة على صورتها يف )الرغبةعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (1

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات. معضالتأين جتد معنى كلمة ) (2

 (.                                                          مشّقة، عنُتعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (1

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟ استيالءأين جتد كلمة ) (0

                                        (.                     أسلحة، عاليةعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (2

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات. استطالِع ،ويطرُي اآلفاِق، ،إدراِكرّتب الكلمات اآلتية: ) (4

 (.                إخفاق( واهلمزة على صورتها يف )بدايات، تربيةعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (3

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                                                 مأتىأين جتد معنى كلمة ) (8

                             (.كثرية، والتاء مربوطة يف )(قدماء: )كلمة على صورتها يف مزةعلل كتابة اهل (2

     ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.   التحّدي ،هتاُفه ،ينطويرّتب الكلمات اآلتية: ) (12

 (.      ضّيقة، أنشأُت(، والتاء على صورتها يف كلٍّ من: )يومئعلل كتابة اهلمزة على صورتها يف: ) (11

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                               يّتسُمأين جتد معنى كلمة ) (12

 (.        اهلدايا(، واأللف ممدودة يف نهاية كلمة: )ابتسامة، ينأىعلى صورتها يف: ) علل كتابة اهلمزة (11

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                               املتناثرأين جتد معنى كلمة ) (10

                            (.         زعماء، اجتماععلل كتابة اهلمزة على صورتها يف الكلمتني اآلتيتني: ) (12

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                                  حيتاجأين جتد معنى كلمة ) (14

 (.                             قرى(، واأللف مقصورة يف كلمة )إقامةعلل كتابة اهلمزة على صورتها يف: ) (13

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.                                    نفّضلأين جتد معنى كلمة ) (18

 (.                                          املرآة(، والتاء مربوطة يف: )أخرجتعلل كتابة اهلمزة على صورتها يف: ) (12

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟يستمّدأين جتد معنى ) (22

 (.مستوى(، واأللف مقصورة يف كلمة )توّصلُت، األزمنةتابة التاء على صورتها يف نهاية كلٍّ من: )علل ك (21

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                                اإليقاظأين جتد معنى كلمة ) (22

 (.املقالة، واكبْتيف كلٍّ من ) (، والتاء على صورتهاالذائقةعلل كتابة اهلمزة على صورتها يف كلمة: ) (21

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟                             ازدهارأين جتد معنى كلمة ) (20

 (.                                                يؤذي( واهلمزة على صورتها يف )إجاباتعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (22

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟    الراقيى كلمة )أين جتد معن (24

                                                                                                 (.رأى( واهلمزة على صورتها يف )ذاتعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (23

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟  املؤاتيةأين جتد كلمة ) (28

                            (.إجنازات، واهلمزة على صورتها يف )(العّزةعلل كتابة التاء على صورتها يف: ) (22

          ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.       انطالق نقطَة، انزالٍق،رّتب الكلمات اآلتية: ) (12

 (.                                                                  اليمنى( واأللف على صورتها يف )فساحةصورتها يف: )علل كتابة التاء على  (11

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.                                                 عامرة، أمنُع قلوبًا، أفكارًا،رّتب الكلمات اآلتية: ) (12

 (.                                                 اخرتاع( واهلمزة على صورتها يف )القضاةالتاء على صورتها يف: ) علل كتابة (11

 ( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟    مرياثأين جتد معنى كلمة ) (10



 

 تدريبات إمالئية
أفقعه وتأمالتعه وإنانعه،    والقراءة فّن ال يتقنه كثري من الناس ، فإذا كان هذا الفّن منّظمًا هادفًا منح العقل قّوة جّبارة ، وزاد من جتارب اإلنسان، ووّسعع       

 وال عجب أن يكون أول فرٍض يف اإلسالم هو القراءة، بدليل قوله تعاىل: )اقرأ باسم رّبك الذي خلق(.  

ريًا يصععحبنا يف رفععالت متنّوعععة مععع العلمععاء واملفكععرين          وإنَّ اخت      يععار الكتععاب للقععراءة أمععر هععام، وغايععة يف ايطععورة، لععذلك ينبّععي أن يتععار كتابععّا صعّع

وبهجعة  والشعراء، فالكتاب صديقك املخلُص الذي ال خيدعك إن أفسنَت صحبه، وال يتخّلى عنك يف وفدتك، قال أفد املفكرين: الكتاب غعذاء الشعباب،   

 .الشيخوخة، فهو الزينة أيام اإلقبال، والرجاء ساعات احلزن
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