
 3102/3102 النحو إمتحان اسئلة حل
 (خطأ هناك كان إن أخبرنني)

 
  السؤال األول

 

 تنكري تنوين                             رجل  

  حرف عن عوض تنوين                           يومئذ  

              كلمة عن عوض تنوين                             ليال  

 مجلة عن تنوين                              كلا 

 مقابلة تنوين                             صه  

 متكني تنوين                       معدودات  

 

 السؤال الثاني

 
  (تاء التأنيث الساكنة)فعل ماضي  :تقال

  "(ي"ياء املخاطبة+ طلب فعل )فعل أمر  :استغفري

  "(سني"حرف تنفيس )فعل مضارع  :سيعلمون

  " (لن"حرف نصب )فعل مضارع  :لن خترجوا

  " (ت"ضمري رفع متحرك )فعل ماضي  :أسلمت

  (طلب فعل)فعل أمر  :خذوا

  " (مل"حرف جزم )فعل مضارع  :مل يكن

 



 السؤال الثالث
  المبني                        المعرب                 

 (فعل معتل األخر)يسعى 
 (فعل مضارع)يعدو 
 (ممنوع من الصرف)عيسى
 (منوع من الصرف)مقاليد

 (مجع مؤنث سامل)مؤمنات
 (مثىن)رجلن
 (ركبامل عددال من األول اجلزء)مخسة 

 
 
 
 
 

 (فعل مضارع متصل بنون النسوة)يرضعن 
 (إسم فعل أمر)صه 

 (فعل مضارع متصل بنون توكيد)ألكيدن 
 (حرف جر)على

 (إسم موصول)الذي 
 (إسم اشارة)هذا 
 (شرط/إسم إستفهام)ما 
 (فعل ماضي)مسا

 (إسم شرط)حيث 
 (ركبامل عددال من الثاين اجلزء)عشر
 (إسم إستفهام)مىت 

 الرابع السؤال

  متحركة                                       املاضي الفعل

 ساكنة                              املضارع الفعل

  التأنيث تاء                                  األمر الفعل

  سني/سوف/لن قبول                                            مسعت تاء

  الرفع علمة                                            خرجت تاء

  اجلمع ضمري                                             فاطمة تاء

  النسوة ضمري                                            الضمري تاء

  التأنيث وتاء الفعل تاء قبول                                            التأنيث تاء

  املخاطبة وياء الطلب                                        يكتبون يف واو

  لفظي تأنيث                                      املسلمون يف واو

 متحرك رفع ضمري                                      يكتنب يف النون



  الخامس السؤال

  الفتح على مبين ماضي فعل :أفلح

 املفرد اإلسم يف التنوين علمة والنون سامل مذكر مجع ألنه الضم عن النائبة الواو رفعه وعلمة مرفوع، فاعل :املؤمنون

  السكون على مبين وإستقبال ونصب نفي حرف :لن

  اخلمسة األفعال من ألنه النون حذف نصبه وعلمة بلن منصوب مضارع فعل :تؤمنوا

  السكون على مبين ونصب وتعليل غاية حرف:حىت

  اخلمسة األفعال من ألنه النون حذف نصبه وعلمة حبىت منصوب مضارع فعل فعل :حتابوا

  الفتح على مبين تنفيس حرف :سوف

  الثقل ظهورها من منع الياء على املقدرة الضمة رفعه وعلمة مرفوع مضارع فعل :يأيت

  اخره على الظاهرة الضمة رفعه وعلمة مرفوع فاعل :اهلل

 "ت" متحرك رفع بضمري التصاله السكون على مبين ماضي فعل :ظلمت

  اخلمسة األفعال من ألنه النون حذف على مبين أمر فعل :اركعي

  السكون على مبين وقلب وجزم نفي حرف :مل

  اخلمسة األفعال من ألنه النون حذف جزمه وعلمة بلم جمزوم مضارع فعل :يكن

  اخلمسة األمساء من ألنه الضمة عن النائبة الواو رفعه وعلمة مرفوع( مضاف) فاعل :ذو

 التعذر ظهورها من منع املقصورة األلف على املقدرة الفتحة على مبين ماضي فعل :سعى

 الخامس السؤال
 
 النسوة ونون املخاطبة ياء يقبل ال ألنه /0
  الضمري وتاء الساكنة التأنيث تاء تقبل ال ألهنا /3
 التأنيث تاء يقبل ألنه /2
  النسوة ونون املخاطبة ياء وتقبل الطلب على تدل /2



 


