
 تدريبات لممراجعة لمصف األول الثانوي ) القواعد النحوية(

1ـ "قال المعمم البنو: عندما يوجد المخمصون يبيت المجتمع سعيدا فكن ساعيا راضيا تنل الدرجات الكبريات 
عند رب العالمين، وقد أخذ الساعون في المجتمعات المتقدمة يحرصون عمى إتقان العمل فعميكم أييا 

 الشباب الرجوع إلى الدين فعسى ربكم أن يرحمكم، وييييء لكم من أمركم رشدا"

 أ ــ أعرب ما تحتو خط.

ـــ اسما منقوصا.2ــ اسما مقصورا.                           1ب ــ استخرج:  

ــ ممحقا بجمع المذكر السالم.                          3  

أكمل بجمع مذكر سالم ،ثم أعربو. جـ ـــ " ما عوقب في المحكمة إال........ "  

 دـــ " كال الطالبين حققا النجاح" اجعل)كال( معربة إعراب المثنى في الجممة.

جمع المؤنث ،وغير ما يمزم.ىـ ــ " أنت ترجو الخير وتسعى إليو " خاطب   

 وـــ " ىناء طالبة مجتيدة" بين نوع اليمزة في كممة) ىناء( ثم اجمعيا جمعا سالما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2ـــ " مجاالت التطوع متعددة، وال يقتصر العمل التطوعي عمى مرحمة سنية، فبناء الوطن يحتاج لجيد أقوى 
من الصغير والكبير كمييما، فمدينا في مصر جمعيات ومؤسسات تقوم بالعمل التطوعي تشارك فييا نساء 

 أوالت جيد ورجال أولو عزيمة، فعميكم يا أبنائي أن تكونوا ساعين لرفعة وطنكم متسمحين بالعمم وحسن الخمق

 أــ أعرب ما فوق الخط بالفقرة السابقة.

ـــ ممحقا بالمثنى3ــ اسما ممدودا وبين نوع ىمزتو.  2ــ اسما مقصورا.  1ستخرج من الفقرة: ب ــ ا  

ــ ممحقا بجمع المذكر السالم.5ــ ممحقا بجمع المؤنث.     4  

 جـ ــ " ما غاب من الطالب إال طالب" ضع "غير" مكان "إال" وأعد كتابة الجممة ثم أعرب غير وما بعدىا.



3ـــ " إن العمماء أولو مكانة عظمى في ىذا المجتمع فيم يعممون عمى رفعة وطنهم ولن يرفع الوطن إال 
 أبناؤه فاجتيدن يا أوالت الخمق الرفيع لتنعمن بحياة كريمة"

 أــ أعرب ما تحتو خط.

ـــ ممحقا بجمع المذكر السالم، وأعربو.1ب ـــ استخرج من الفقرة:   

عالمة إعرابو.ــ ممحقا بجمع المؤنث السالم، وبين 2  

ـــ مستثنى وأعربو.4ــ اسما مقصورا، واجمعو.                   3  

 جـ ــ 1ـــ العامالن كالهما مخمص.           2ـــ العامالن كالهما مخمصان.

 أعرب ما تحتو خط.

عادل. محاميعادل.                      ـــ جاء  محامدـــ جاء   

في الجممة األولى، وعدم حذفيا في الجممة الثانية؟ ما سبب حذف الياء في كممة محام  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4ـــ " ال يعصم الشباب من االنحراف إال القيم الدينية الصحيحة؛ ألنيا تصنع جيال ساميا خمقه،ذا مستوى 
 رفيع في تحمل المسئولية. ومن أجل ذلك الهدف تسعى األمة وىى جاهدة لرعاية بنييا وحسن توجيو عقوليم"

ــ أعرب ما تحتو خط.أ  

ــ مستثنى،وأعربو.2        ــ اسما منقوصا، وثنو.    1ب ــ استخرج من العبارة :   

ــ اسما مقصورا واجمعو جمعا سالما.4ـ ممحقا بجمع المذكر السالم، واذكر سبب حذف نونو.      3  

إلى واو الجماعة نقول: ىم....... عند المقدرة، وعند إسناده إلى نون جـ ـــ أكمل: عند إسناد الفعل " يعفو" 
 النسوة نقول: ىن .... عند المقدرة.



5ــــ "صبرا بنى، فمن يحقق آمالك غير يديك، وىا ىو فضاء دنياك أمامك، فعميك بالسعى والصبر ، فكالىما 
أساسا النجاح في الحياة، وبيما تواجو سني حياتك غير خاش، واستبق لسماع نصائح الكبار، ولو بذلت 

 أعواما من حياتك في سبيل نصيحة واحدة".

األقواس.أ ــ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين   

ــ موقع كممة" غير" : ) فاعل ــ مبتدأ ــ صفة(1  

ــ عالمة رفع كممة " أساسا": ) ضمة ظاىرة ــ ضمة مقدرة ــ األلف(2  

ــ كممة "نصائح" في حالة: ) نصب ــ جر ــ رفع(3  

ــ موقع " أعواما" ىو: ) حال ــ فاعل ــ مفعول بو(4  

 ب ـــ استخرج من الفقرة:

ــ اسما ممدودا، وبين نوع ىمزتو.2واجميو جمعا سالما.    ــ اسما مقصورا، 1  

ـــ ممحقا بالمثنى، وأعربو.4ــ ممحقا بجمع المذكر السالم ، وأعربو.   3  

 جـ ــ وضح الحكم اإلعرابي لكممة" ىدفا" في الجمل اآلتية:

 1ــ أصاب الجندى األىداف إال هدفا.

 2ــ ما أصاب الجندى األىداف إال هدفا.

 3ــ ما أصاب الجندى إال هدفا.

 4ــ أصيبت األىداف ما عدا هدفا.

 د ــ رتب الكممات اآلتية حسب ورودىا في المعجم: ) فضاء ــ السعى ــ بذلت ــ صبرا (



ــ التاريخ قاض ال يحكم بصدق إال حين تموت كل أطراف القضية، والتاريخ ال يحاكم الموتى؛حتى ال 6
يستطيع أحد شراءه، ولمتاريخ عبرة وىي أن أحدا ال ينجو من أحكامو، وىو مخموق يولد ويموت، وموتو 

 يكون في اليوم الذي ينقمب فيو الكون إلى رب العالمين محذرا أن تكون في سمة التاريخ"

 أ ــ ما سبب رفع الكممات التي تحتيا خط.

ـــ اسما مقصورا.2ـــ اسما منقوصا، واجمعو جمعا سالما.     1ب ــ استخرج:   

ــ نعتا جممة.4ممحقا بجمع المذكر السالم.                          ــ 3  

ــ اسما ممدودا، وبين نوع ىمزتو.5  

 ج ــ ال عالقة لمتاريخ أو الموتى .... ضع ممحقا بالمثنى، ثم أعربو.

" ال يدخل الجنة إال المتقون" ضع " غير" مكان" إال" ثم أعرب غير وما بعدىا.د ــ   

لى" ياء" المخاطبة أخرى في جممةمن عندك.ه ـــ أسند  الفعل: " يمضي" إلى " ألف االثنين" مرة، وا   

7ــــ " إن بناء حضارات األمم يتوقف عمى ما يقدمو كل الشباب من أولى العمم والطموح، وما يبذلو المخمصون 
من أبناء الوطن باألفعال ال األقوال، فالمؤدي عممو يبغي بو وجه اهلل لن يضل، وكل داع إلى خير ىو من 

 المصطفين األخيار"

 أ ــ أعرب ما تحتو خط.

 ب ــ استخرج من الفقرة ما يأتي:

ــ ممحقا بجمع المذكر السالم، وأعربو.2ــ اسم فاعل عامال، وأعرب معمولو.           1  

ـــ اسما ممدودا، وثنو.4ــ اسما منقوصا، ثم اجمعو جمعا مذكرا سالما.   3  

مقصورا، واذكر ما حدث فيو من تغيير.ــ اسما 5  

ـــ صوب الخطأ فيما يأتي:  ــــــ نجح الطالبان كمييما في المسابقة.1جـ ــ   



 ــــ لم يحضر من الضيوف إال أخيك.

 2ـــ ـــ المصريون يرجون الخير.                ــــ المصريات يرجون الخير.

  ـــ أعرب ما تحتو خط في الجممتين السابقتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وليم تأمل سام يجعميم في أعمى درجات  " خشية اهلل والحرص عمى طاعتو سمة أولي القموب المؤمنة،ــــ 8
الصفاء، وىم خاشعو القموب، يدعون ربيم دعاء صادقا ألن يديم عمييم خشيتو وطاعتو كمتييما حرصا عمى 

 محبتو"

 أ ـــ أعرب ما تحتو خط.

ــ اسما منقوصا، واجعمو مثنى.1ب ــ استخرج من الفقرة:   

ــ اسما مقصورا، واجمعو جمع مذكر سالما.2  

اسما ممدودا، وبين نوع ىمزتو.ــ 3  

ــ ممحقا بالمثنى، وأعربو.4  

 جـ ــ " ما غاب الطالب إال طالب" اضبط ما تحتو خط، مبينا سبب الضبط.

 دـــ " غاب الطالب خال طالب" أعرب ما تحتو خط.

 ه ــ ثن واجمع الكممتين التاليتين: " مصطفى ـــ صحراء"

اعة مرة، وألف االثنين مرة أخرى في جممتين مفيدتين.أسند الفعل " تسعى" إلى واو الجمو ــ   

 

 



9ـــ " لطالبات مدرستنا أوالت الخمق مواهب عال شأنيا،يسعين فييا إلظيار التفوق والعمم كالىما، وما ينكر 
 قدرتين غير جاحد، وأنت فتاة المستقبل عميك العمل البناء بإخالص في سني دراستك لكى تحصدي المنى

فالجميع مدرك ما قمت بو من جيد عظيم، فنعم الطالبات أنت، فانبذن ــ أيتيا الطالبات ــ الكسل أينما كانت 
 إحداكن حتى ترقى بكن بمدكن الكبرى"

 أ ــ أعرب ما تحتو خط.

ـــ ممحقا بجمع المذكر، وأعربو.2ــ اسما منقوصا، وثنو.    1ب ـــ استخرج من العبارة:   

ــ اسما ممدودا، وثنو.4سالما.             ــ اسما مقصورا، واجمعو جمعا 3  

ــ ممحقا بجمع المؤنث، وأعربو6ــ مستثنى، وأعربو.                           5  

 جـ ــ في العبارة خطأ نحوى مقصود، حدده ثم صوبو.

 د ــ اكشف في معجمك عن كممة " التفوق"

11ـــ " الكذب والنفاق ال رجاء لمخير في ظالليما يا بني آدم، فيما سبب االنحطاط إلى الدرجة الدنيا، واآلن 
 أقوليا ــ غير خاش لوماــ : ليس لكم إال حسن الخمق سبيال لمنجاة من حساب الضمير"

 أ ــ أعرب ما تحتو خط.

ــ اسما مقصورا، واجمعو جمعا سالما مناسبا.2ــ اسما منقوصا، وأعربو.   1ب ــ استخرج :   

ـــ اسما ممدودا، وبين نوع ىمزتو.4السالم، وأعربو.      ــ ممحقا بجمع المذكر 3  

 جـ ــ " الطالب تال القرآن" . اجعل العبارة لممثنى المذكر مرة، وجمع المذكر أخرى.

 دــ  1ـــ الطالبان كالهما ناجح.            2ــــ كال الطالبين ناجحان.

 ـــ أعرب ) كال( في الجممتين.
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