
 (العربي الصرف مادةأسئلة متنوعة في )

 :   الميزان الصرفي

 

عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة  ضعتدريب / س 1

 : الخطأ مما يلي

 ) نعم) لوزن الكلمات " فعل " استخدم الصرفيون مادة  -أ

 ) نعم) بالميزان الصرفي نتعرف على الكلمات المجردة والمزيدة  -ب

 ) ال) نسمي الحرف األول من الكلمة الثالثية عين الكلمة  -ج

 (نعم  (بالميزان الصرفي نتعرف على الحروف المحذوفة -د

 ) ال) جميع الكلمات توزن بالميزان الصرفي  -هـ

 

 

 : الكلمات اآلتية زن/ 2س

 ............فعل: .................قضى : ...................... َسِلَم 

 ........................فعل: .....وطن ................ :....تعيش 

 .............................: هانت:.................... شعب 

 ........................... : وَجَدت:................... َعِرَف 

 ............................ : أكتب: ................... تنافس 

 ...........................: يستغفر................  :اعتصموا 

 

 : السبب ت التي تحتها خط ال وزن لها اذكرالكلما/ 3س

 ...................................: ونعم أجر العاملين

 .............................. : ليس على األعمى حرج

 ............................... : ال تقتلوه عسى أن ينفعنا

 .................................... : اذهب أنت وأخوك

 ................................. : ... يا أيها الذين آمنوا

 

 : زني األفعال التالية/ 4س

 ..................... : زمجر: ...................... وسوس : .................... بعثر 

 .................. : زبرجد: ....................... غضنفر : ................. فرزدق 



 

 : الوزن الصحيح لما يلي راخت/ 5س

 (فعلل فعّل فعل) وفّق 

 )فاَعل فعّال فاِعل) ماِزح 

 ) فعّل فعلل فوعل) زلزل 

 ( افعّل افعلل فوعل)احمّر 

 (فعل فُل ُعل) قُل 

 ) يِعل يفِعل يِفل)  يبيع

 ) فُع ُعل فُل) قُم 

 

 

 : الكلمات اآلتية زن/ 6س

 .......................... : مكتوب: ................... كاتب : ................... كتب 

 .......................... : مكتبة: .................... مكتب : ................. استكتب 

 ...................... : تصالح: .................... َسْل : ..................... ى أت

 

 

 

 

 

 

 المجرد والمزيد

 : خطا تحت الفعل المجرد وخطين تحت الفعل المزيد فيما يلي ضع/ 7س

 ( استخدم درس أكرم تصالح تحرجت زلزل فهم يتعلم تقاتل

 

 : الجدول كما في المثال أكمل/ 8س

 

 الفعل مزيد بالهمزة مزيد باأللف مزيد بتضعيف العين

 سلم أَْسلَم سالَم سلّم

 قبل



 فهم

 حسن

 علم

 شهد

 

 

 : خطا تحت الفعل المزيد بحرف مع تحديد حرف الزيادة ضع/  9س

 . أعطى الغني الفقير

 . ناقش المعلم الدرس مع الطالب

 .  قّدم الفلسطيني روحه فداء الوطن

  . تغلغل الماء إلى جوف األرض

 

 

 : الفراغ فيما يلي بفعل مزيد بحرفين مما بين القوسين أكمل/ 11

 ( اطمأّن انكسر تحّطمت انتصر اخضّرت تسامح) 

 درالمسلمون في غزوة ب ...............

 الوالد على صحة ولده ...............

 الفريقان فيما بينهما ..............

 الطائرة بفعل الصاروخ .............

 األرض في فصل الربيع .............

 جذع الشجرة بسبب الرياح القوية .............

 

 : الفراغ بأفعال مزيدة بثالث حروف فيما يلي أكمل/ 11س

 المدارس الوسائل التعليمية الحديثة في شرح الدروس.........................

 الطالب المجد وقته.........................

 الورد في الحديقة ........................

 

 

 : خطا تحت كل فعل مزيد مما يلي مبينة حرف الزيادة ضع/ 12س

 اندحر االحتالل عن قطاع غزة ذليال

 لمسلمون فيما بينهم بالحقاستوصى ا



 

 المعرب والمبني

الذي تتغير حركة آخره حسب موقعه في : هو  /؟ ج االسم المعربما / 13س

 الجملة

هو الذي يلزم حركة واحدة مهما تغير موقعه  / ؟ جاالسم المبني ما / 14س

 اإلعرابي

 

 

 : خطا تحت االسم المعرب فيما يلي ضع/ 15س

 . هذه قصة التي جيوش الجامعة معلم هم سهم الذين طالب

 

 : خطا تحت االسم المبني فيما يلي ضع/ 16س

 <  مرحلة كيف أين مجتهد متى الواجب هالعامل نحن أولئك ال  

 

ا المطلوب مما بين القوسين مستعينالفراغ في الجمل التالية بحسب  أكمل/  17س

 : بالكلمات

 (  ما المؤمنون، هذه ، تاج  ، الحكمة ، ءهؤال)  

 ) اسم معرب) مخافة هللا ..................... رأس 

 ) اسم مبني) الطالبة نالت إعجاب الجميع .............

 ) اسم معرب) على رؤوس األصحاء ................ الصحة 

 )اسم معرب) إخوة ..................... إنما 

 (اسم مبني" ) عاهدوا هللا عليه ........... من المؤمنين رجال صدقوا  "

 ) اسم مبني) رجال المستقبل  ..................

 

 : خطا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يلي ضع/ 18س

 ) هؤالء )عالمة بناء اسم اإلشارة  _

 . )السكون، الكسر  ، الفتح، الضم  (

 

 : واحدة من األسماء التالية معرب /  19س_



 ( هو، أخوة ، هؤالء  ، أنا )

 

 :واحدة من األسماء التالية مبنية / 21س

 ) ونالمعلم، ذلك  ، مصطفى ، المحامي (

 : واحدة من أسماء اإلشارة التالية معرب / 21س

 )هذه ، هذان ، أولئك، ذلك  (

 

 

 : أي من الضمائر التالية مبني على الضم/ 22س

 ) هم ، أنتم ، أنا ، نحن (

 : في العبارة" من " " من يتق هللا يجعل له مخرجا  / 23س

  ) اسم استفهام، اسم شرط  ، سم موصولا، اسم إشارة  (

 

 : خطا تحت االسم المعرب وخطين تحت االسم المبني في ما يلي ضع/ 24س

يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن  "

 " ذلك من عزم األمور

 

 

 :تصريف األفعال

 : الفعل المضارع من األفعال التالية هات/  25س

 ..................... : لجأ: .................... جاء : .................. كافأ 

 ..................... : هزأ: ......................هدأ : .................. هنّأ 

 

 : كل فعل ماض تحته خط إلى مضارع حول/  26س

 . الماء على النار غلى

 .الربيع األشجار حلة خضراء كسا

 . الخشب فوق سطح الماء طفا

 .  يتا جميالالرجل ب بنى

 : الفعل المضارع الذي تحته خط بفعل ماض استبدل/ 27س

 .  الطالب من نومه مبكرا يصحو



 . البستاني أشجار الحديقة يسقي

 .المعلم القصة للتالميذ يروي

 . السماء من الغيوم بعد سقوط المطرتصفو 

 

 : الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين أكمل/  28س

 ) حبى حبي حبا) الطفل على يديه ورجليه  ....................

 ) فتى فتي فتا) كريم ........... .....مصطفى 

 ) أسما أسمو أسمى) من جمال الجسوم ............. جمال النفوس 

 ) صلى صلي صال) المسلم صالة التراويح جماعة في المسجد  ...............

 ) يحيا يحيى يحيي) خذ الكتاب بقوة .............. يا 

 

 : لكلماتسبب رسم األلف في نهاية ا حدد/  29س

 .................................................. : الدنايا

 ................................................. : الندى

 ............................................... : كسرى

 .............................................. : استراليا

 ............................................... : امتطى

 ................................................ : هوى

 

المبني  الفعل الماضي كيف يحول الفعل الماضي المبني للمعلوم إلى/ 31س

 للمجهول ؟ 

المبني  المضارعالفعل  المبني للمعلوم إلى المضارعكيف يحول الفعل / 31س

 للمجهول ؟ 

 


