
 ريبات على حروف الجر تد

  أكمل كل جملة مما يأتي بحرف الجر المناسب  - 

 كالم الحق ثقيل ................. ................المبطلين.  -   

 .......................... رمية من غير رام.  -    

 لم يخرج صديقي.......................... بيته ............................... ثالثة أيام.  -    

 زرت لبنان -ثم أقمت ....................... بيروت ....................... انتهاء اإلجازة. ،       

 تتعجل فـ.................. .......العجلة الندامة. ل -    

 :اآلتيةالفراغ بحرف الجر المطلوب في الجمل  مأل نـ ـ3  

 «.................»      يدي.  )حرف جر يفيد اإللصاق ( ........أمسكت الحبل -

 «.................»     ) حرف جر يفيد التبعيض (       شعرك.  ........أنشدنا -

 «.................»      ) حرف جر شبيه بالزائد (  رمية من غير رام. ........ -

 «...........» ــ «.........»(  غايةــ ثالثة أيام.  ) حرف جر بداية  ........بيته ........لم يخرج صديقي -

 ــ «.........»انتهاء غاية (  –يفيد الظرفية ) حرف جر  ء العطلةانتها ........بيروت ........زرت لبنان ثم أقمت -

«...........» 

 «..................»السيف إن لم تقطعه قطعك.  ) حرف جر يفيد التشبيه (  ........الوقت -

   

هو الهادي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فيجب أال  - صلى هللا عليه وسلم -إذا كان الرسول »

 «.يد عن وصاياهح  نَ

 :يأتياستخرج من الفقرة السابقة ما ــ    

  «.................» :  حرف جر بمعنى انتهاء الغاية المكانيةــ 1       

 «.................»  :              حرف جر بمعنى االستعانةــ 2       

 «.................» :               حرف جر بمعنى المجاوزةــ 3       

 

 

 :  حدد معنى حرف الجر في كل جملة من الجمل اآلتية -

 قرأت ثالثة من فصول القصة                   .      )من( هنا تفيد .....................  -    

 للرجال خلق النساء وللنساء خلق الرجال.            )الالم( هنا تفيد ....................  -    

 د .................... الكريم يسمو بنفسه على الصغائر.                    )على( هنا تفي -    

 عوقب المجرم في سوء ما فعل.                       )في( هنا تفيد ......................  -    

  

 



  يأتي :  فيما نحوّي  خطأ كل صوب  -

 ............................................             ..قرض ؟ يسمى القرض الذي يحقق ربحا للمبما  -    

                        .........................................................                 أعد هللا الجنة للمتقون       -    

 ................... ...............بنعيم اآلخرة عما قليال.   ............... سيفرح المؤمنون -    

  ....................................................   ابتعد الشاب في طريق المخدرات.       -    

 لم ترجع للمسلمين قوتهم على فرقتهم.  .................................................  -    

   ...............................................     سهر الطالب يدرس من الفجر.   -    

 :مع بيان معنى حرف الجر تصوب الخطأ في الجمل اآلتيةــ 2 

  .ــ معناه:    «.................»       أقمت إلى المدينة................................................ 
  ــ معناه:    «.................»  السرير. من نام الطفل................................................ 
  .ــ معناه:    «.................»  أنفقت على مصروفي................................................ 
 .ــ معناه:    «.................»          الدار عن محمد................................................  
 .ــ معناه:    «.................»    وصلت على األندلس................................................ 

 وظف كل حرف جر مما يأتي في سياق حسب المطلوب. -

 ..................................... ) عن ( : تفيد السببية :       .......................... -

 .............................................................. ..................:  ختصاصم ( : تفيد اال) الال -    

 .........................................................      ) الباء ( : زائدة  :  -    

 ........................................................( : تفيد الظرفية المجازية :     ...... ) في -    

 :، و موقع ما بعدها من اإلعرابدة ئالجر الزا ــ أحرف

)األخالق الحسنة تزين المسلم و ما من خلق أجمل من التواضع، وما شاهدت من رجل يتصف به إال ورفعه  

وكفى باهلل مكافئاً، وصاحب األخالق أقرب الناس منزلة من الرسول صلى هللا عليه وسلم في هللا في الدنيا، 

 .الجنة والمؤمن ليس بفقير األخالق، فهل من متصف بها؟(

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

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

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

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

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