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 الوظٌفة النحوٌة 

 

 

 :ٌنمسم الفعل من حٌث اللزوم والتعدي إلى   -1

 معًا أ ، ج  -د متعد   -ج   ماض  -ب الزم    -أ

 : انمٌقغ االػراتي نهكهمح انري ذحريا خظ ىٌ انثاحثينأدىشد األميرج    -2

 مضاف الٌه  -د نعت -ج  مفعول به  -ب     فاعل         -أ

انؼظيمح انكهمح انري ذحريا خظ فيما سثق مفؼٌل تو  انمشرًػاخأنجسخ انذًنح  )  -3

 :منصٌب ًػالمح نصثو

 الضمة   -د  الفتحة -ج   كسرةال -ب الٌاء -أ

 .واجب علٌن أن تنبه .............لٌعودوا إلى رشدهم-4

 الغافالن    -د الغافالت    -ج  الغافلٌن   -ب الغافلون    -أ

 :لال تعالى:}إنا فتحنا لن فتًحا مبٌنًا{.نوع المفعول المطلك    -5

 سبكجمٌع ما    -د مبٌن للعدد -ج مإكد للفعل  ب مبٌن للنوع  -أ

 هنا:نوع المفعول المطلك   طرلُت الباَب طرلتٌن. -

 جمٌع ما سبك   -د مبٌن للعدد -ج ب مإكد للفعل  مبٌن للنوع  -أ

 ما تحته خط مفعول مطلك منصوب وعالمة نصبه غرتريناغررتد نطهة انؼهم  -7

 الممدرة الكسرة -د الفتحة -ج  لكسرة الظاهرةا-ب     الٌاء        -أ

 : انمفؼٌل انمطهق فيما سثق. نظر انطفم إنى أتيو نظراخ ًداع قثم سفره  ) -8

 سفره-د أبٌه –ج    وداع -ب نظرات  -أ

 يتبع 

 الخالدة للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني.مراجعة مقرر لغتي 
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 اإلجابة الصحٌحة أختارالرسم االمالئً :  

 ( أمام العبارات الخطؤ. ( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة )  ضع عالمة ) أ األسلوب اللغوي  

 

 

   

 

 

 

 

ٌُْح ِلَجْمعِ َكِلَمِة ) َمؤَْخذ ( ، ُهَو -أ  -1 ِح ًُّ الصَّ ْسُم اإلماَلئِ  :الرَّ

 َمآِخذُ      -د آِخَذات       -ج َمؤَْخَذات       -ب ُخْوذ   أُ     -أ

ٌَْها، نَِجدُ      -2 ٌَْسِة فِ ئِ ٌِْل َكِلَمِة ) َمآلً ( إلى األَْحُرِف الرَّ  ِعْنَد تَْحِل

 م أ ق ي     -د م أ ا ق ي  -ج  م آ ق ي   -ب م ا ق ي    -أ 

 :ِعْنَد ُدُخْوِل َهْمَزِة اْستِْفَهاٍم َعلى َكِلَمِة ) العََمِل ( فَِإنَّها تُْكتَُب  3

 أاْلعََملُ  -د   ااْلعََملُ   -ج  آْلعََملُ  -ب أْلعََملُ  -أ

 :   سبب كتابة الهمزة المتطرفة على السطر فً هذه الكلمة ألن ما لبلها  -4

 مكسور   -د ساكن  -ج مضموم  -ب مفتوح  -أ

 : أي الكلمات اآلتٌة اشتملت على همزة متطرفة   -5

 أسماء -د أخذ   -ج  مسائل -ب آٌة    -أ - أ

 (   )    عدد أدوات التمنً ثالث أدوات -1

تمنً أسلوب) لٌتنً سافرت معن (  ٌسمى  -2     (   ) 

3- 
التمنً هو الرغبة فً تحمٌك شًء محبوب حصوله سواء أكان تحممه ممكنا أو غٌر 

 ممكن
   (    ) 

 (    )   ٌنمسم التوكٌد إلى  توكٌد لفظً وتوكٌد معنوي -4

 (   )   البد من اشتمال ألفاظ التوكٌد المعنوي على ضمٌر ٌعود على المإكد -5

لفظًلرأت الكتاب كله اشتملت هذه الجملة على توكٌد  -6    (    ) 
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 الصنف اللغوي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 صلً كل كلمة تحتها خط بنوع الصنف الذي تمثله بتدوٌن الرلم الصحٌح أمام العبارة

 مجزوم بحذف النون                                                   .     رلرق –جلجل - 1

 معتل أجوف                                          مبًكرا.  تنامًٌا سعاد علٌن أن -2

 مرفوع بثبوت النون                                              وصف –وزن  –ولف - 3

 معتل مثال                                     على تمدٌم النفع.  ٌحرصونالعلماء -4

 مضعف رباعً                                                      نام –نال  –بات -5

 فعال الخمسة منصوبألافعل من                 فً الدفاع عن وطنهم .  الٌتخاذالجندٌان لم - 6

 

 

 

 (     )   سانم ًميمٌز ًمضؼف ينقسم انفؼم انصحيح إنى  -1

 (      ) ولف ،  ٌئس، وهب   أفعال معتلة  -2

 (      ) فعل صحٌح نالصانفؼم سأل    -3

 (       ) أنف االثنين ًًاً انجماػح ًياء انمخاطثحاألفؼال انخمسح كم فؼم مضارع اذصهد تو  -4

لن تهملوا صورة الفعل تهملون بعد دخول لن علٌه هً -5          (     ) 

)لتصلٌن( صورة الفعل تصلٌن عند دخول الم األمر علٌه هً -6       (      ) 
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 :سلوب اللغويألاتابع 

 :لواسألاجٌبً حسب المطلوب بٌن أ  

 (ضعً خط تحت أسلوب التوكٌد )        إٌان إٌان أن تتكاسل فً الدراسة. - 1

 (تحت أداة التمنً خطضعً  )                        .لٌت السالم ٌعم العالم -2

 (ضعً فً الفراغ توكٌد معنوي)       لرأت الكتاب ....................... ( - 3

 (توكٌد معنوي –توكٌد لفظً )       طرٌك النجاح . (  جتهاداالجتهاد اال-4

 (دعاء  -نداء  –تمنً  –ترجً )   سلوب ( ألانوع ) لٌت الشباب ٌعود ٌوما . -5

 

 

 

 

 الرسم الكتابً

 أكتب ما ٌلً بخط الرلعة

 ال تستسلم ، باالعتماد على التجربة والبحث الدإوب تثبت ما تعتمد صوابه  .

........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 


