
 ات على األسماء المعربة بعالمات فرعٌةٌـــبتـــدر
 حدد نوع االسم المعرب بعالمة فرعٌة  فٌما ٌلً: –

1- َُٗ ِ ٘   نَ ففففففففف َٔ فففففففففَ  ِو  َٔ َ  نِفففففففففِى٘  ن   فففففففففففففففَ  َ ففففففففففففففف ِٛىء       تَِصفففففففففاء  نفففففففففَق َْ  َ َٔ ًَففففففففففففففف  َِٚصفففففففففففففففَ   ِفففففففففففففففِّ   َكْٛ
 

   لخمسةمن األسماء ا□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

ٌِ ق ل تع نٗ :  -2 َُتَ  ِ َج ٍْ َخ َف َيَ  َو َر ّ  ًَ نِ َٔ"  
 ممنوع من الصزف□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 " إن كنتم صادقٌن "قال تعالى :  -2

   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 " إلى أجل هم بالغوه"الى : قال تع -3

 ممنوع من الصزف□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 يففففففففٍ ي  فففففففففهٍٛ انفففففففففٗ  نٓفففففففففقٖ  ففففففففف  جففففففففف  ٔ     ٚففففففففففف  خٛففففففففففف  يفففففففففففٍ جففففففففففف    نٕجفففففففففففٕ  ت ٛففففففففففف         -5
 

  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 "فً سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً"قال تعالى :  -5

   من األسماء الخمسة□  جمع مؤنث سالم□  سالم        المذكز الجمع ملحق ب□     مثنى  □ 

ٌَا " قال تعالى :  -7 ْن ٌَاِة الدُّ  " اْلَمالُ َواْلَبُنوَن ِزٌَنُة اْلَح

  سماء الخمسةمن األ□  جمع مؤنث سالم□  جمع المذكز السالم        ملحق ب□     مثنى  □ 

 " لم تكونوا بالغٌه إال بشق األنفس"قال تعالى :  -8

 ممنوع من الصزف□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 ٔقفففففففففففففق   فففففففففففففًُ  ٔيففففففففففففف  ت ُفففففففففففففٙ  نعُ قٛفففففففففففففق    َ يفففففففففففف  َففففففففففففٕ  ٛ  يصفففففففففففف   ففففففففففففٍ  ع ن ٓفففففففففففف  -9
 

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

 " وما أدراك ما علٌون"قال تعالى :  -01

 ممنوع من الصزف□  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع المذكز السالم        ملحق ب□ 

اَء مستهم  قال تعالى : " -00  "وإَذا أذقنا اإلنَساَن رحمًة من بعِد َضرَّ

 ممنوع من الصزف□  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□                  مثنى  □ 

ْلَباِب " قال تعالى :   -01 ُر ُأوُلو اأْلَ ٌََتَذكَّ َما   " إِنَّ

 ممنوع من الصزف□  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□     سالم         المذكز الملحق بجمع □ 

نُكْم " ." إَِذا َحَضَر َأَحَدُكمُ اْلَمْوُت ِحٌَن اْلوَ قال تعالى:  -02 ٌَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل مِّ  ِص

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  ملحق بالمثنى □ 

 " وما نحن بتاركً آلهتنا عن قولك"قال تعالى :  -03

  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

ٙ  اَِ    ََهفففففففففففففففففففَ   ن -15 ِ ففففففففففففففففففف  َ ففففففففففففففففففف  َُ َُ      َِطففففففففففففففففففف َو َن  تَِخفففففففففففففففففف   َنففففففففففففففففففّء  نَ  َفففففففففففففففففف  ِ ء َ فففففففففففففففففف ِجقْٚ
 

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

 "فاجلدوهم ثمانٌن جلدة"قال تعالى :  -05

  ء الخمسةمن األسما□   جمع مؤنث سالم□ سالم         المذكز الملحق بجمع □     مثنى  □ 



ُقوَن"قال تعالى :  -07 ُكْم َتتَّ ْلَباِب َلَعلَّ ٌَا ُأولًِ اأْلَ ٌَاٌة   "َوَلُكْم فًِ اْلِقَصاِص َح

 ممنوع من الصزف□  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□ ملحق بجمع مذكز سالم         □ 

 " فأصبحوا فً دارهم جاثمٌن"قال تعالى :  -08

 ممنوع من الصزف□   جمع مؤنث سالم□  سالم         جمع مذكز□     مثنى  □ 

 " كال إن كتاب األبرار لفً علٌٌن"قال تعالى :  -09

  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□ ملحق بجمع مذكز سالم         □     مثنى  □ 

 " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا "قال تعالى :  -11

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  م        جمع مذكز سال□ 

 " َفاْسَتْفتِهِْم َألَِربَِّك اْلَبَناُت َوَلهُمُ اْلَبُنوَن"قال تعالى :  -10

  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        ملحق ب□     مثنى  □ 

 علٌها صعٌدا جرزا" " وإنا لجاعلون ماقال تعالى :  -11

 ممنوع من الصزف□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 فًفففففففففففف يِ  نعففففففففففففى  نففففففففففففى ٚخهفففففففففففف  ن  فففففففففففف ٌ    ال ت   ففففففففٕ   نُٛففففففففم اٌ نففففففففى تعًهففففففففٕ   ًفففففففف ا  -23
 

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

 إن هذا أخً له تسع وتسعون نعجة""قال تعالى :  -13

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

ِن َتُذوَداِن " قال تعالى : -14 ٌْ  " َوَوَجَد ِمن ُدونِهِمُ اْمَرَأَت

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مذكز سالم□     مثنى □  

ففففففففٕ  ٔفففففففففٙ نعفففففففف   حتَففففففففٗ  -26  ْٓ ففففففففَ  فففففففففٙ ن َْ  ٔ نًفففففففففففٕوء َ فففففففففففَٕ  ٚٓفففففففففففٕ٘ ف ت ففففففففففف ا فففففففففففف ِء     يتففففففففٗ َ 
 

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□            جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 " وهللا ذو الفضل العظٌم "قال تعالى :  -17

 فممنوع من الصز□   من األسماء الخمسة□   جمع مذكز سالم□     مثنى  □ 

 "وإنا لموفوهم نصٌبهم"قال تعالى :  -18

   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

 كفففففففففففففم  ن ٓفففففففففففففِٕ  ففففففففففففففق  ء ْفففففففففففففى   نفففففففففففففٕ  ٘      نطفففففففففففففففففففف    ٔ   ن ففففففففففففففففففففع   ٔ   هًٛٓفففففففففففففففففففف  -29  
 

  الخمسة من األسماء□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □     ملحق بالمثنى  □ 

 َ ففففففففففٕ  ن ففففففففففً  ا ٔال َ ٚفففففففففف ا   ٔرٚفففففففففف   فففففففففف       ن ففففففففففففففع  نٛفففففففففففففف   حً يفففففففففففففف  و  َفففففففففففففف طٛ ْ  -33  
 

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

ٌََضْعَن َحْمَلهُنقال تعالى :  -20 ى  هِنَّ َحتَّ ٌْ  ""َوإِْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل َفَأْنفُِقوا َعَل

  من األسماء الخمسة□   جمع المؤنث السالمملحق ب□  جمع مذكز سالم        □     مثنى  □ 

ِذَي ُأنِزلَ فٌِِه اْلُقْرآُن  قال تعالى : " -21  "َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

 



ِ  قال تعالى :. -22 ْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَّهَُما ُأفٍّ "" إ ٌَ ا   مَّ

  من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□ جمع مذكز سالم         □     ملحق بالمثنى □  

ٌَشَ قال تعالى :  -23 ْأُخَذ َأَخاهُ فًِ ِدٌِن اْلَملِِك إاِلَّ َأن  ٌَ ُ "" َما َكاَن لِ  اَء هللاَّ

 ممنوع من الصزف□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

ٌُّوْا بَِأْحَسَن ِمْنَها قال تعالى : " -24 ٌٍَّة َفَح ٌٌُِّتم بَِتِح  "َوإَِذا ُح

 ممنوع من الصزف.□   من األسماء الخمسة□   جمع مؤنث سالم□  جمع مذكز سالم        □ 

 ( http://dardery.site  هتقرٚ   إلن ت َٔٙ زٔرٔ  يٕقع  حًق  ر ٚ ٘ نهتقرٚ  و  إلن ت َٔٛ   ن) 

 
 عالمات اإلعراب الفرعً فً األسماءات على تـــدرٌـــب

 حدد عالمة اإلعراب المناسبة لالسم المعرب بعالمة فرعٌة  فٌما ٌلً: –

ٌَتِهِْم َقْبلَ ِوَعاِء َأِخٌِه " قوله تعالى : .0  " َفَبَدَأ بَِأْوِع

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " صادقٌن " إن كنتمقال تعالى : .1

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  منصوب باأللف          □ 

 هم جاثمٌن"" فأصبحوا فً دار: قال تعالى  .2

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء □   مزفوع بالواو          □ 

4-   ٙ ِ فففففففففففففففففف  َ فففففففففففففففففف  َُ َُ     اَِ    ََهففففففففففففففففففَ   ن َِطفففففففففففففففففف َو َن  تَِخفففففففففففففففففف   َنففففففففففففففففففّء  نَ  َفففففففففففففففففف  ِ ء َ فففففففففففففففففف ِجقْٚ
 

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□   مزفوع بالواو          □ 

 كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا "" ما قال تعالى:  .4

 منصوب باأللف□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

ْلَباِب "قال تعالى : .5 ُر ُأوُلو اأْلَ َتَذكَّ ٌَ َما   " إِنَّ

 مجزور بالياء□   مزفوع باأللف□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 " َفاْسَتْفتِهِْم َألَِربَِّك اْلَبَناُت َوَلهُمُ اْلَبُنوَن"قال تعالى :  .7

 مزفوع بالواو           □   منصوب بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 "ٌظنون أنهم مالقو ربهم"قال تعالى : .8

 بالياءمجزور □   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □  

 فًفففففففففففف يِ  نعففففففففففففى  نففففففففففففى ٚخهفففففففففففف  ن  فففففففففففف ٌ    ال ت   فففففففففٕ   نُٛفففففففففم اٌ نفففففففففى تعًهفففففففففٕ   ًففففففففف ا  -9
 

 مجزور بالياء□   مجزور بالفتحة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

ًنا"قال تعالى : .01 ٌْ  " َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َع

 مجزور بالياء□   ب بالفتحة منصو□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " وأولئك هم المعتدون"قال تعالى : .00

 مزفوع بالواو□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 
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ا َلُه َلَحاِفُظوَن"قال تعالى : .01 ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  "إِنَّ

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  ءمنصوب باليا□  مزفوع باأللف          □ 

 " فال تكونن من الممترٌن"قال تعالى : .02

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 "فً سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً"قال تعالى : .03

 وع بالواو           مزف□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلٌِمٌ "قال تعالى : .04

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 "واجعل لً لسان صدق فً اآلخرٌن"قال تعالى : .05

 زور بالياءمج□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 " وأولئك هم المتقون"قال تعالى : .07

 مزفوع بالواو           □   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

ِذَي ُأنِزلَ فٌِِه اْلُقْرآُن  " قال تعالى : .08  "َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

 ر بالفتحةمجزو□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

هِمُ اْلَباَب "قال تعالى : .09 ٌْ هَِما اْدُخُلوا َعَل ٌْ ُ َعَل ٌََخاُفوَن َأْنَعمَ هللاَّ ِذٌَن   " َقالَ َرُجاَلِن ِمَن الَّ

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " قال ال أحب اآلفلٌن"قال تعالى : .11

 منصوب باأللف□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□            مزفوع بالواو □ 

 "إن الخاسرٌن الذٌن خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم القٌامة"قال تعالى : .10

 مجزور بالياء□  مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

ِن َتذُ قال تعالى : .11 ٌْ  وَداِن "" َوَوَجَد ِمن ُدونِهِمُ اْمَرَأَت

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " وإن ٌأت األحزاب ٌودوا لو أنهم بادون فً األعراب"قال تعالى : .12

 مزفوع بالواو           □   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

ٌُّوْا بَِأْحَسَن ِمْنهَ  َوإَِذا "قال تعالى : .13 ٍة َفَح ٌَّ ٌٌُِّتم بَِتِح   "ُح

 مجزور بالفتحة□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " الحسنٌٌن بنا إال إحدى تربصون قل هل "قال تعالى : .14

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 " ٌوم هم بارزون ال ٌخفى على هللا منهم شًء"الى :قال تع .15

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 "وحمله وفصاله ثالثون شهر"قال تعالى : .17

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 



 "لقْد خلقَنا اإلْنَساَن فً َأْحَسِن تقوٌمٍ  " لى :قال تعا .18

 مجزور بالفتحة□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " األمر منكم وأولً ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول "قال تعالى : .19

 مجزور بالياء□   و           مزفوع بالوا□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 "والمالئكة باسطو أٌدٌهم"قال تعالى : .21

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□ مزفوع باأللف          □ 

 "فاجلدوهم ثمانٌن جلدة"قال تعالى : .20

 مجزور بالياء□   مجزور بالفتحة□  منصوب بالياء□  مزفوع باأللف          □ 

 " لم تكونوا بالغٌه إال بشق األنفس": تعالى قال  .21

 مجزور بالياء□   مزفوع بالواو           □  منصوب بالياء□ مزفوع باأللف          □ 

 "فمن لم ٌستطع فإطعام ستٌن مسكٌناً": قال تعالى  .22

 مجزور بالياء□   مجزور بالفتحة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

  فففففففففففففففففس ل  نفففففففففففففففففقْ   ٚفففففففففففففففففٍ  نً فففففففففففففففففهًٌٕ       ُٙ ٔآن ففففففففففففففف ى كفففففففففففففففم ح  ففففففففففففففف  ٔآنً   ففففففففففففففف  -34
 

 مجزور بالياء□   منصوب بالفتحة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 "إن هذا أخً له تسع وتسعون نعجة"قال تعالى:  .24

 مجزور بالياء□   مجزور بالكسزة□  منصوب بالياء□  مزفوع بالواو           □ 

 ( http://dardery.site   َٔٙ زٔرٔ  يٕقع  حًق  ر ٚ ٘ نهتقرٚ  و  إلن ت َٔٛ   نهتقرٚ   إلن ت) 
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