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 قواعد
 

  النطق واإلمالء :

  بن ابنة اسم اثنان امرؤ امرأة ايم هللا : ا ما عدا:  قطعجميع األسماء .1
 " أل ". ما عدا.. جميع الحروف قطع ) إن إلى أو .. ( . " .2
 الرباعي  ما عدا: الثالثي والخماسي والسداسي  وصلغالب األفعال .3
 تحذف عند النصب : إن عمًرا .، الفارقة بتسمى الواو :  عمروكلمة .4
، وتفتح إذا سبقت  فاطمةتاء التأنيث تربط إذا سبقت بحرف مفتوح  .5

 . مسلمات – أختبحرف ساكن أو مد = 
الهمزة إذا كان ما بعدها مفتوًحا ) مآذن = مأاذن( أو بعدها همزة  تمد.6

 ساكنة ) آداب = أأْداب ( .
 تتصل تأء التأنيث بـ " ثم " شذوذًا " ثمت " ..7

 مهم ((اإلسناد إلى الضمائر 

حرف العلة ثم تضاف + ون  يحذف:  واو الجماعة+  المعتل اآلخر.8
 . يفعون= يسمو= يسم = أنتم يسمون على وزن 

حرف العلة ثم تضاف ين =  يحذف ياء المخاطبة+  المعتل اآلخر      
 . تفعينيسمو = يسم = أنِت تسمين على وزن 

شيء فقط تضاف نون النسوة =  ال يحذف نون النسوة+  المعتل اآلخر     
 . يفعلن: يسمو = أنتن تسمْون وزنه 

يفك التضعيف عند االتصال بنون النسوة : الفعل المضعف : 
 = ارددن األمانة .د األمانة ر  مثال :         

ن أن + ال : و المضارع منصوب أما : يجب أال نهمَل مكونة م "أال".9
 : تعال وإال أغضب . مكونة من إن + ال والمضارع مجزوم ." إال "

 عدل ... . –أغلبها سماعية : جلوس  الثالثي:  الصريحة  المصادر.01
 زلزال ومقاومة بجهاد للجماهير تلبية إجادتهو  اإلنتاج تحسين:  الرباعي.11

مفاعلة  –فعال  –تفعلة  –إفالة  –إفعال  –)تفعيل  . األسعار وبلبلة الغالء
 فعالل فعللة ( .

 انطالق وتقدم انتصار و اخضرار.والتعاون : التحدى  الخماسي.12
 : االستقالل استنارة و اطمئنان . السداسي.13

لكلمة واحدة تعرب حسب  ويحولأن + جملة : المصدر المؤول : .14
موقعها : أحب أن أصوم = أحب الصيام مفعول به . أو  ما + فعل : 

 اتق هللا عندما تعمل = اتق هللا عند العمل : مضاف إليه .
: يمكن  المصدر المؤول بعد األفعال اآلتية يعرب فى محل رفع فاعل

 يجب يبدو ينبغي وكل فعل به نون الوقاية .

وزنه : فَعلة : ضربة  ، صياغته : المصدر المذكر + ة :  اسم المرة.15
ضرب ضربًا ضربة . المصدر المؤنث + واحدة : دعا دعوة = 

: استغفر= استغفار=  له دعوة واحدة.. ومن غير الثالثي ال وزن
 استقام : استقامة واحدة . -استغفارة 

 .على وزن فِعلة ِجلسة ِضربة غالبًا من الثالثي : يأتي  اسم الهيئة.16
اسم ينتهي ) يّة ( وال يقع صفة : الديمقراطية  المصدر الصناعي :.17

 مبدأ.. وإذا وقع صفة ي سمي منسوبًا : الحياة الديمقراطية مبدأ  .

 من الثالثي :    المصدر الميمي .18

بكسر العين  : فى حالتين : مفِعل 
 . األول صحيح اآلخر : وقع موقِعمعتل .1
 = مجِلسصحيح اآلخر يجِلسمكسور أوسط مضارعه .2

بفتح العين : فى غير الحالتين السابقتين : دَخل = مدَخل . مفعَل 
 مشى = ممَشى. -= موفَى وفى 

يأتى على ميم مضمومة و فتح ما قبل اآلخر = : غير الثالثي
جتَمع  لتقى . –م   م 

oيفضل عند وضعه فى جملة أن تجعله مفعوالً مطلقًا .  ملحوظة : 
 

 أسئلة
 

 

 اسم شاذ (  –اسم  –)حرف أيها الناس : أيها قطع ألنها :.1

 خطأ ( –) صح "جميع الحروف وصل ما عدا " ال.2

مزة الفعل " أقبل " قبل على النفس واستكمل فضائلها :هأ.3

 ماضي رباعي ( –أمر ثالثي  –قطع ألنه )أمر رباعي 

 أخبرت عمرًوا خبًرا . صّوب الخطأ ..4

 مسلمات : لماذا فتحت تاء التأنيث ؟.5

" مدت  همزتها بسبب التقاء )همزتين األولى "آجالكلمة .6

 . همزو وبعدها حرف مد ( –مفتوحة والثانية ساكنة 

 ثمت : ما نوع التاء قى ثم ؟.7

 الفعل . زن  بالعلم " تسمون " أنتن -بالعلم "  تسمون أنتم.8

 ث.ع . في الجملتين السابقتين تسمون 

اجعل المبتدأ  ، ويسعون إليه  الرجال يدعون إلي السالم    

 ث.ع . ، وغير ما يلزم  للمؤنث      

إلى الخير . ما  يدعو العاقل -هللا يستجب لكم  دعواا

 ث.ع  الفرق بين الواو في الفعلين ؟

. أنَت تسعى : خاطب المؤنثة ثم زن الفعل 

.حب لنفسك ما تحب ألخيك : اجعلها لجمع المؤنث 

الفقير نحاسب .  نساعدالظالم ، إال  نساعديجب أال .9

 . فى الجملتين . يساعدأعرب الفعل 

 قياسية ( –غالب المصادر الثالثية ) سماعية .10

يجب تقوية اإلرادة لتعويد النفس على المشاركة .11

 –ة والتعاون البناء . عدد المصادر الرباعية ) أربع

 . ستة ( –خمسة 

غيرك إفساد لألخالق واضمحالل على التعدى والتطاول .12

 خمسة ( –أربعة  – الخماسية )اثنانعدد المصادر  للقيم

استشارة الحكماء طمأنينية للقلب : عدد المصادر .13

 اثنان ( –السداسية ) واحد 

 به (مفعول  –فاعل ) المصدر المؤول  ما تفعلسرنى .14

 حول المصدر ال يمكن أن تتحقق السعادة بقراءة كتاب :
 ث.عالمؤول إلى صريح . 

نظرة واحدة ( ، اسم المرة  –اسم المرة من نظر ) نظرة .15

 . استعادة ( –من استعاد ) استعادة واحدة 

 ِمشية ( –اسم الهيئة من مشى ) َمشية .16
 

ال تكثر فى الحديث عن أمورك الشخصية كلمة .17

 منسوب ( . –) مصدر صناعي  الشخصية

وسَّع (  –موَسع  –المصدر الميمي من وسع : ) موِسع .18  م 

. ب الخطأ معلاًل  أقيم معَرض الكتاب . صّوِ

 مسعاك للمسجد يسعدني : كلمة مسعاك ) اسم مكان– 
 . مصدر ميمي ( –اسم زمان 

. صغ المصدر الميمي من " ولى " فى جملة مع الضبط 
مها بكل معنى ممكن فى جمل .كلمة " محتل " استخد 
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 قواعد
 

سالم ، من غير  = فاعل من الثالثي = : سم الفاعلا:  المشتقات .19

 . مضمومة مكسور ما قبل اآلخر : مسلم = ميم الثالثي 

 يصاغ من فعل مبني للمجهول من الثالثي = مفعول = اسم المفعول 

جَبر.ميم مضمومة مفتوح ما  غير الثالثي = محمود   قبل اآلخر = م 

 ) فعول فعيل مفعال فعّال فِعل ( . : صيغ المبالغة

ع فاعالً وقد : اسم الفاعل وصيغ المبالغة كالهما يرف عمل المشتقات .20

متفن أخوك النحَو؟  أو مفعولين الربيع مانح ينصب مفعوالً : هل 

األرض جماالً . واسم المفعول يرفع نائب فاعل : الصبر محمودة 

 . وقد ينصب مفعواًل به : هل ممنوحة المرأة حقوقها ؟. عواقبه

 اعتمدت على )ال فى كل األزمنة  تعمل المشتقات إذا شروط العمل : .21

 –مبتدأ قبل(وتعمل أيًضا إذاعتمدت على)ماضي مضارع مست

 استفهام ويدل زمن الجملة على الحال أو االستقبال ( –نفى –موصوف

 متعلقة  بالمشتقاتتحذيرات مهمة 

 اسم الفاعل قد يتشابه مع اسم المفعول ) مختار ( .  .22

  تحديد نوع المشنق )متطلعة( = اسم فاعل .تاء التأنيث ال تحسب عند 

 كلمة صاحب فعل أمر وليس اسم فاعل  " صاحب األخيار تكن منهم " 

  . ٍقد يحذف آخر اسم الفاعل : واع 

  جاٍء .جاء =  المهموز  من المضعف : مدّ = ماد ، ومنوقد يأتي 

  ِمد . مبنيّ اسم المفعول : الفعل منه  للمجهول : محمود = ح 

  ومن .اسم المفعول من األجوف = المضارع + ميم باع يبيع مبيع

 لحرف األخير فى حالة معتل اآلخر.الناقص رجا يرجو مرجّو يشدد ا

فعلى ( المعرف بأل يطابق : األخ األكبر  –: ) أفعل  اسم التفضيل .23

والمضاف لمعرفة يجوز أمى أقرب الناس إلى أو  -األخت الكبرى 

أمى قربى الناس إلّى ، والنكرة المضاف لنكرة  أو النكرة الخالى من 

 .اإلضافة يلزم أفعل : مكة أقدس مدينة للمسلم . 

سماء = فعل ال تخلط بين أفعل التفضيل وأفعل التعجب : ما أجمل ال .24

 اسم تفضيل .: تعجب. السماء أجمل 

 ال تخلط بين أفعل وفعلى : الرجالن األحسنان الفتاتان الحسنيان ..  .25

المضارع  –مفعَل مفِعل ) الفعل المثال  اسما الزمان والمكان : .26

من غير الثالثي و  ( .مجِلس  –موقِع  صحيح اآلخر مكسور األوسط

جتمع  م  مفتوح ما قبل اآلخر.  ا يضاف له تاء التأنيث : مفعلة أحيانً وم 

 –مفعلة مكنسة  –على وزن ) مفعل مشرط  مشتق اسم اآللة : .27

مفعال منشار وغير ذلك من  –فعالة : ثالجة  –فاعلول : شادوف 

 سكين فرجار ... جامداسم اآللة 

ينتهى بـ : ألف : عصا هدى مصطفى . يعرب حسب  االسم المقصور .28

 موقعه بعالمات مقدرة .

جمع المؤنث ) الف ثالثة مرسومة ألفًا تقلب  هوجمع تثنية المقصور .29

قلب ي ( مرسومة ي ت 3واًوا مثل : عصا عصو عصوان ( ) ألف 

  ) ألف أكبر من ثالثة تقلب ياء دنيا : دنييان .. ( هدى = هديان هديات

 جمع مذكر تحذف األلف : مصطفى = مصطفْون . جمع المقصور .30

 أسئلة
 

 حبيب ( –حاّب  –اسم الفاعل من حب ) مِحب  .19

  فعَم ) ف ِعم  فعَم ( . –أ فِعم  –الفعل من م 

  مجدة ( –اسم الفاعل من جدت ) جادة 

  مضياع ( –م ضاع  –اسم المفعول من أضاع ) مضيع 

  باع  باعة ( –مبيع  –اسم المفعول من باع ) م 

 ث.عولماذا؟ ؟ أنت قّراءوأنت قارئ ما الفرق في المعنى 

الناس بأحسن خلق تكن محمود الذكر طيّب السمعة  خالق .20

 وكن مطعًما الفقراء محبًا المساكين تذق السعادة الحقة :  

  أربعة (  –خمسة  –) ستة المشتقات العاملة فى العبارة 

  ِب الخطأ .أرحيم أباك ؟  صو 

 اسم  صامدتحية إلى كل صامد من أجل وطنه : كلمة  .21

 غير عامل ( . اختر معلاًل . –فاعل : ) عامل 

 . محمد قارئ القرآن باألمس . اجعل اسم الفاعل عامل 

القمح محتاج إليه )األولى اسم فاعل  -أنت محتاج للعلم  .22

 األولى اسم مفعول والثانية اسم فاعل ( –والثانية مفعول 

  اسم مفعول( –الطموح متطلعة نفسه متطلعة )اسم فاعل 

  صاحب األخيار ، وال تكن صاحب األشرار : عدد أسماء

 اثنان ( –الفاعل فى الجملتين ) واحد 

   خطأ ( –اسم الفاعل اهتدى : مهتٍد ) صح 

  بورك (  –بارك  –العيد  مبارك الفعل من مبارك )برك 

  عائق (  ، اسم  –معاق  –اسم المفعول من عاق ) معوق

 ْبنَى (م   –مبنّى  –المفعول من بنى ) مبنى 

 المصري األظرف حديثًا . ما حكم اسم التفضيل ؟ .23

 فعل ماضى (  –ما أروع حضارتنا أروع ) اسم تفضيل  .24

  حول أسلوب التعجب  :ما أعظم مشروع مدينة العلوم

 ث.ع. مشروع إلى أسلوب تفضيل واضبط فيه كلمة

 ث.عالعليّة (  –العالية  –مؤنث األعلى ) العليا  .25

  أفلى ( –أفعل  –: أقوى على وزن ) أفعى أقوى عودًا 

  ً  ث.ع: خاطب بالعبارة المثنى بنوعيه.  أنت األعلى شأنا

 اختروعلل.مهبَط ( الوحي .  –الجزيرة العربية ) مهبِط  .26

  معال ( –مفعل  –كلمة "مكان ومجال"على وزن )مفال 

 –كلمة منشار ) اسم آلة جامد الكاذب منشار الشائعات  .27

 صيغة مبالغة ( –اسم آلة مشتق 

  حاسوب عدد أسماء اآللة  –رمح  –مكنسة  –فرجار

 ال يوجد ( –ثالثة  –المشتقة في هذه الكلمات ) اثنان 

أكثركم تواضعًا أدناكم من قلبي ورد بالعبارة اسم  .28

 اختر محددًا .خطأ (   –مقصور ) صح 

دنياوان (               –دنيوان  –دنيا ) دنييان مثنى  .29

 عصات (  –عصوات  –يات جمع عصا )عصا

 راضون ( . –ِرضْون –جمع رضا ) رضوون  .30

 

 



 

 
 

     benzaker.comاحصل على اإلجابات النموذجية  ال يخرج عنها االمتحان إن شاء هللا تعالىنحوية معلومة  011

 

 قواعد
 

محامي . يعرب  –: قاضي  ) أصلية (  ينتهي بياء االسم المنقوص.31

 حسب موقعه بضمة وكسرة مقدرة وفتحة ظاهرة .

 ال واإلضافة والنصب : أنت محاٍم إذا خال من  تحذف ياء المنقوص.32

رأيت محاميًا ( لم  –رأيت محامي الخصم  –أما : أنت المحامي 

 تحذف الياء لعدم توفر الشروط .

 جمع مذكر سالم تحذف ياؤه : ساهى = ساهون . عند جمع المنقوص.33

حسناء . يعرب حسب  –بناء  –ينتهى : اء : إنشاء  االسم الممدود.34

 موقعه وجميع عالماته ظاهرة .

: همزة الممدود أصلية إذا كان فعلها به همزة  نوع همزة الممدود.35

آخره : إنشاء : أنشأ / ةقد تكون منقلبة إذا كان آخرف الفعل علة بناء 

 حسناء = حسن . وال علة همزة  الأصله بنى / أما الزائدة : 

: الهمزة األصلية تبقى : إنشاء = إنشاءان  تثنية وجمع الممدود.36

إنشاءات / المنقلبة تقلب واًوا أو تبقى : بناء : بناءان أو بناوان / 

 الزائدة تقلب واًوا حسناء : حسناوات .

ن  هناك أفعال تسمى أفعال تالزم البناء للمجهول.37 م  -: ج   –غ م  –ح 

ماضي يعرب امتقع . ما بعد هذه األفعال فى حالة ال –فلج  –ثلج 

= فاعل , تجن  األسعارفاعالً وفى حالة المضارع نائب فاعل : جنت 

 : نائب فاعل . االسعار

المريض ي حتضر  قلتَوفى الرجل /  وال تقلت وفى الرجل  :قــــــل .38

 يَحتضر / قل ا ست شِهد الجندى وال تقل استشهد الجندى . وال تقل

مجهول وهذه األفعال ) ت وفى بين األفعال التى تالزم البناء للال تخلط .39

 ا ست شِهد ( . –ي حتضر  –

 
 
 

 
 الجملة االسمية :

اسم إشارة :  -ناجح  أنتضمير:  –رسول هللا  محمد) اسم :  المبتدأ.40

أن مصدر مؤول :  -يصبر ينجح  الذياسم موصول  -أخي  هذا

 . خير لكم ( تصوموا

شبه  - نعمه كثيرة، هللا  يرزقناجملة : هللا  - واحد: هللا  الخبر مفرد.41

 . معناجملة : هللا 

/  فى بيتنا رجل : شبه جملة + نكرة ) مهم جدًا ( يتقدم الخبر :.42

فى الخبر ضمير يعود على /  : أين محمد ؟ اسم استفهام + اسم

 لكل شعب تقاليده .:  المبتدأ

مع  -: فى اإلشعار بالقسم : في ذمتي ألنجحن  يحذف المبتدأ.43

 -عن فعله : صبرجميل أصلها صبري صبر جميل  المصدر النائب

 نعم وبئس : نعم الرجل محمد . أصلها معم الرجل هو محمد .

: لوال العلم ما تقدمنا أصلها لوال العلم  لوالمع يحذف الخبر: .44

: لعمرك إنك ناجح أصلها لعمرك  القسم الصريح -ما تقدمنا  موجود

سالحه أصلها الجندى الجندى و بعد واو المصاحبة -إنك ناجح  قسمي

 .  متالزمانوسالحه 

 

 أسئلة
 

 بالعبارةويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون : .31

 ثالثة أسماء . اختر. –اسمان منقوصان  –اسم منقوص 

لراج منك خيًرا :  استخرج من العبارة اسًما إنى .32

 منقوًصا وأعربه وبين سبب حذف يائه .

بالعبارة السابقة مثنى خاطب  أنت ساع إلى الخير.33

 ث . ع .المؤنث وجمع المذكر

 ممدود ( –منقوص  -" اسم ) مقصور بناء كلمة " .34

 زائدة ( –منقلبة  –همزة امتالء ) أصلية .35

 منقلبة ( –زائدة  –همزة رجاء ) أصلية 

 

 

بناوات ( ) األولى  –بنايات  –جمع بناء ) بناءات .36

 الثالثة فقط ( –الثانية والثالثة  –والثالثة 

 

 

لد .37 ن  –و  امتقع : ضع  -غم  –حم  –فلج  –ثلج  –ج 

 خًطأ تحت الفعل الذي ال يالزم البناء للمجهول .

نت األسعار تجن األسعار ) األولى فاعل والثانية  –ج 
 األولى نائب فاعل والثانية فاعل ( –نائب فاعل 

استشهد  –على صدق قوله أمام المحقق  الجندىاستشهد .38

 فى ميدان القتال . أعرب كلمة الجندى . الجندى

 يَحتضر المريض . ي حتضر المريض : ضع خًطا تحت
 العبارة الصحيحة .

الفعل استثشهد من أشهر األفعال التى تالزم البناء .39

 خطأ ( –للمجهول ) صح 

 األولى فاعل والثانية  المريضي توفى  – المريضت وفى(
كالهما  –الثانية فاعل األولى نائب فاعل و –نائب فاعل 
 نائب فاعل (

أن تصوموا خير لكم : المصر المؤول فى محل ) رفع .40

 . جر مضاف إليه ( –نصب مفعول به  –مبتدأ 

ستظل مصر شامخة  –ستظل مصر رايتها شامخة .41

رايتها : نوع الخبر فى الجملتين ) األولى جملة اسمية 

 كالهما جملة اسمية ( –كالهما مفرد  –والثانية مفرد 

من أبرز سمات األمة العربية  أعرب ما تحته خط :.42

 ث.ع . هدفلكل عصر . األسري  الرباط

 من نتائج الحضارة الحديثة وآثار التعليم الشامل الموحد
 ث.عما يسمونه الرأي العام .  ظهور

 

لمبتدأ محذوف : شباب مصر صبر جميل  ااستخرج خبرً .43

 حتى تتحقق آمالكم ، ونعم رأس األمر الحكمة .

 

لوال الدين ما استقامت أمور الناس كلمة الدين ) خبر .44

 مبتدأ خبره محذوف ( –لمبتدأ محذوف 
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 قواعد
 

 النواسخ : 
  تنصب الخبر [] ترفع المبتدأ  كان وأخواتها أفعال ناسخة :

 –بات  -أمسى  -أضحى  -أصبح ) (المضي: كان ثالثة عشر فعاًل ) .45

ما فتيء  -ما اْنفَكَّ  -ما بَِرَح )(  كلها أفعال تدل على التحول :  صار

 ( . تدل على النفي ليسَ ( )كلها تدل على االستمرار ما دامَ  -ما َزاَل  -

إذا لم تدل األفعال السابقة على المعانى يبطل عمل األفعال السابقة : .46

المحددة أمامها تصبح أفعااًل تامة ترفع فاعاًل : خرجت فكان المطر : 

 المطر فاعل ألن كان بمعنى حدث أو نزل 

 .أو أمر  ةمضارع أوماضية  تعمل األفعال الناسخة.47

 إن وأخواتها حروف ناسخة : ] تنصب المبتدأ وترفع الخبر [
وبعد يت لعل . تكسر همزة " إن " فى بداية الجمل إن أن كأن لكن ل.48

 ، وتفتح فى حالة المصدر المؤول فقط .أال كال حيث

ما عدا ليت يجوز أن ذا دخلت " ما " الكافة إيلغى عمل إن وأخواتها .49

 تعمل أو يبطل عملها .

 ] ترفع المبتدأ وخبرها جملة فعلية فى محل نصب [ كاد وأخواتها
: أخذ بدأ شرع  الشروع: عسى ..  الرجاء: كاد أوشك .  المقاربة.50

 طفق جعل أنشأ . خبر هذه األفعال البد أن يكون مضارًعا .

مع المقاربة والرجاء وال يجوز مع الشروع . يجوز دخول أن 

إذا لم يأت خبر كاد وأخواتها مضارًعا يبطل عملها ويعرب اسمها .51

 لعدوه : فاعل . الرجلفاعال : كاد 

 نافية للجنس : ] تنصب اسمها أو تبنيه وترفع خبرها [ال ال
شروطها : اسمها نكرة بدون فاصل وال يسبقها حرف جر . اسمها .52

 المفرد مبنى والمضاف والشبيه بالمضاف منصوب . 

 قد يحذف خبرها .خبر ال النافية للجنس مرفوع ، 

ال النافية للجنس يلغى عملها بسبب : حرف جر اسمها مجرور ، أو .53

 وجود فاصل بينها وبين اسمها أو لتعريف اسمها ويعرب اسمها مبتدأ ل

 يعرب اًسًمأ لهذا الناسخ.سواء حرفًا أو فعالً  الضمير المتصل  بناسخ.54

 المنصوبات

 نا: هللا يرزق ضمير متصل. أو  الناس: خلق هللا  اسم المفعول به :.55

أو  أن أصوم: أحب  مصدر مؤولنعبد . أو  إياك:  ضمير منفصل .

 .اإلسالم حق : قال محمد :  جملة

: مع األفعال التي تنصب مفعولين ) ظن حسب  يتعدد المفعول به.56

زعم خال : تدل معناها على الظن أو الرجحان / علم رأى وجد يدل 

 سبيالً  اإلسالم. رأىت  سهالً  العلممعناها على اليقين : حسب محمد 

ويل : معناها على التحرد يدل   اتخذ ـ  إلى الحق .. صيَّر ـ جعل ـ

 . بابًا الخشبجعل النجار 

إذا لم تدل األفعال السابقة على المعاني المحددة أمامها تنصب .57

 . محمدًا يت المحاسب النقود. رأ: حسب  مفعوالً واحدًا

مصدر يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويسأل عنه  المفعول ألجله :.58

 بلماذا : أذاكر أمالً فى النجاح .

 

 

 

 أسئلة
 

 

أخوات كان ثالثة عشر حرفًا ناسًخا تنصب المبتدأ .45
ب العبارةوترفع الخبر .   . صو 

 
 اسم كان ( . –) فاعل  فتنةقاتلوهم حتى ال تكون .46

 التقدمحيثما يوجد تخطيط جيد يكن   
كن جميالً تر الوجود جميالً : أعرب هذه الجملة إعرابًأ .47

 كامالً.
 

أن     همزة " إن " ؟ وهللا إنك ناجح : لماذا كسرت.48
 تصوموا خير لكم : لماذا فتحت همزة " أن" ؟

 –ليتما الشاب يفيق : كلمة الشباب : ) اسم ليت منصوب .49
 كالهما صحيح ( –مبتدأ مرفوع 

 

ب الخطأأخذت المصريون أن يتقدموا : .50 .   بدأ  صو 
البناء أعرب  المهندسونيبنون . بدأ  المهندسون

 "المهندسون".
أخذت أتعلم . أعرب الضمير " ت " فى  –أخذت حقي   .51

 الفعلين أخذت .
 إن الساعين لحل مشكالت الشباب موفقون فى

 ث .عسعيهم ضع "عسى"مكان إن وغير ما يلزم. 
 

 
يعلو صوت الحق . ال  صوتال :  ما تحته خط أعرب.52

 وال المرأة يرضيان بالظلم  الرجلعلم مهمل . ال  طالب
 . ناجحال مهمل 

 . أعرب شكأحبك بال  .53

  
كدت  أصل .  –إنا نعمل على تقدم مصر  -لست بكذاب .54

 أعرب كل ضمير فى الجمل السابقة .

ضع خًطا تحت كل ما يصلح ان يكون مفعوال به :  قلت .55

يوًما لصديق : ال تستطيع أن ترضي كل الناس ، ولكن 

 احترمهم يمنحوك كثيًرا من رضاهم .

معناها على الظن : تدل  و ....... و ...... و ..... ... .56

يدل معناها على  .... و .... و .....  . أو الرجحان

...... و .......... و .......... يدل معناها على اليقين 

 .ويل التح

 كلمة عاقالً : ) حال  عاقالً جعل هللا اإلنسان :– 
 تمييز ( –مفعول به ثاني 

 محمدًا صادقًا . رأيت السفينة قادمة رغم الظالم .رأيت .57

رأيت  –الفعل الذي ينصب مفعولين ) رأيت األولى 

 الثانية (

 فى النجاح . أعرب . آمالأذاكر  –فى النجاح  أمالً أذاكر .58
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 مبنيظرف الزمان والمكان ، ومن الظروف ما هو  المفعول فيه :.59

مثل :  معرب.. ومنها ما هو  إذا -أمس  -حيث  -اآلن دائًما مثل : 

أى ال يعرب إال  - ما يالزم الظرفية... ومنها  تحت -بين  -فوق 

ما يعرب أحيانًا .. ومنها  قبل -عند  -اآلن  -حيث مثل :  -ظرفًا 

 .مثل : يمين شمال ساعة شهر  ظرفًا وأحيانًا حسب موقعه فى الجملة

ا خلت من اإلضافة بنيت إذا أضيفت نصبت وإذ )قبل وبعد(كلمتا .60

 مبنية على الضم.  قبل  منصوبة ، لم أره  اليوم قبلَ لم أره  على الضم 

اسم يذكر بعد واو تسمى المعية وهى واو ال يجوز  المفعول معه :.61

 إشراك ما بعدعها مع ما قبلها مثل : صحوت وآذان الفجر .

مصدر من نفس حروف الفعل ، وأنواعه :  المفعول المطلق :.62

الوباء أو مبين للنوع إذا وصف أو أضيف انتشر التدخين انتشار 

انتشر التدخين انتشاًرا كبيًرا : مبين للعدد إذا دل على عدد : حاربنا 

 حربين ، مؤكد للفعل فى غير ذلك : انتشر التدخين انتشاًرا .

: أعمل  صفته – سروًرا: فرحت  معناه ينوب عن المفعول المطلق :.63

 –االختالف  أشداختلف  كلمات تتوسط بين الفعل ومصدره – كثيًرا

 . سوًطا: ضربته  آلتهاالنتصار ،  ذلكانتصرنا 

: ياتي منصوبًا بعد إال والكالم مثبت تام ، أما بعد إال  المستثنى.64

والكالم تام منفي مستثنى منصوب أو بدل والناقص المنفي حسب 

موقعه فى الجملة .. وبعد عدا خال حاشا مفعول به أو اسم مجرور أو 

 وبعد غير وسوى مضاف إليه    بهبعد ما عدا وما خال يعرب مفعوالً 

:  فعُل،  سنًا: أكبر  أفعل: ملحوظ ويأتى نكرة منصوبة بعد :  التمييز.65

 صفة  بئسرجالً  نعم،  حجًماكب ر 

ضاق  شأنًا، أفعال الزيادة والنقصان : زاد  أصالً المنسوب : عربّى 

 كيل،  بضع،  كم،  مساحة وزن،  عدد.. أما الملفوظ : بعد :  صدًرا

لتر ماء   -" عبّوة " ) علبة سمن يكون الكيل هو كل ما يصلح أن : 

 كيس أرز (   –

ينصب التمييز الملحوظ دائًما ، أما الملفوظ ينصب إعراب التمييز : .66

 كم االستفهامية . 99 -11من 

=  والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف المضاف:  المنادى.67

لنفسك تب . قال رجل  ظالًمايا  –العرب افيقوا  حكاممثل : يا  ينصب

 خذ بيدي . رجالً أعمى يا 

: يا  يبنى على ما يرفع به:  أيها والنكرة المقصودة العلمالمنادى .68

 الناس اتقوا ربكم . أيها –أجب  طالب  يا  - محمد

: بدون الالم  ، الورد اسم مجرور لجماليا  النداء التعجبي

 .  منادى منصوب

: المفرد : اسم مشتق نكرة يصف معرفة يسأل عنه بكيف  الحال.69

 .سعيدًا حًراوقد يتعدد: غن يا طير  . ضاحًكاويحوز حذفه . جاء زيد 

الحال الجملة وشبه الجملة =  معرفة + جملة بها ضمير يعود على .70

صاحب الحال أو شبه جملة ويجوز حذف الجملة أو شبه الجملة : 

 – وجهه ضاحك، جاء زيد  ضاحكوهو ، جاء زيد  يضحكجاء زيد 

 . بينناجاء زيد 

 

 أسئلة
 

منصوب (  –أجلس حيث يتاح لي : حيث ظرف ) مبنى .59

 –جلست بيَن الطالب بين ظرف مبنى على الفتح )صح 

خطأ( أحب شهر رمضان . كلمة شهر ليست ظرف 

 خطأ (  –زمان ) صح 

 

 منصوب ( . –لم يـأت بعد : كلمة بعد ظرف ) مبنى .60

 
 : كلمة مبادئ : هذا العمل يتعارض ومبادئ األخالق.61

 مبتدأ ( . –مفعول معه  –) معطوف  

: نوع المفعول انطلق الجيش انطالق األسود من عرينها .62

 مبين للعدد. –للفعل  مؤكد –مبين للنوع المطلق : 

مفعول مطلق  –: كلمة حثيثًا ) حال تسعى مصر حثيثًا .63

 نائب عن المفعول المطلق ( –

 

 
يحرص أكثر الناس على مصالحهم إال ذوي الهمم .64

 بدل مجرور ( .  –الضعيفة . ذوي ) مستثنى منصوب 

      فاز المتسابقون إال متسابق . صوب الخطأ .

أعرب سوى . ال يحقق الناس أهدافهم سوي األذكياء : 

 –ضاق الناس صدًرا بالغالء : صدًرا تعرب ) تمييز .65

 مفعول به (

 ا فى غياب األمن : ظهوًرا تمييز تشتد األزمات ظهورً 

 ملفوظ ( –) ملحوظ 

أكثر من ألف عاًما مضت على الحضارة اإلسالمية فى .66

 مصر . صوب الخطأ .

 

 
 حكام منادى  يا حكام العرب اتقوا هللا فى شعوبكم . .67

 منصوب ( –) مبنى 

منادى مبنى  –أيها الناس اتقوا ربكم : أيها : ) أداة نداء .68

 على الضم (

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . أعرب. عظمةيا 

 
 : نوع الحالأقبلت الشعوب على ثورتها متحمسين .69

 شبه جملة ( –جملة  –) مفرد  

 
تعيشوا مرفوعة أعالمكم .  تعيشوا وأعالمكم مرفوعة .70

 .ما نوع الحال فى الجملتين 

 العتاة و هم يفرضون قوانينهم  ونيواجهالحكام األقوياء

 الحال الجملة إلى حال مفرد . . حول الجائرة
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 -على  –عن  -إلى  -حروف الجر المعروفة : من حروف الجر : .71

 الالم . -في  -الكاف  -الباء 

وهناك حروف الجر أخرى لها شروط ويعرب ما بعدها اسًما .72

 ( المنزلِ مجروًرا : ) حتى + اسم مثل سرت حتى 

+ اسم منذ اليوِم ( اء القسم : تاهللِ( ) منذ أو مذ ت –) واو القسم : وهللاِ 

 ) عدا خال حاشا  بدون ما ( .

 ) الباء مع ليس و كفى وأفعل ب بحسبك ( وتزيد  تزاد حروف الجر.73

ن ( إذا سبقت بطلب أو نفي ، وتزاد الكاف  إذا اتصلت بكلمة " ) مِ 

.  مثل " وما بعد حرف الجر الزائد يعرب حسب موقعه بعالمة مقدرة

ّب ( حرف جر شبيه بالزائد وما بعده يعرب  وهناك ما يعرف ب ) ر 

 مبتدأ مجرور لفًظا مرفوع محالً .

كم االستفهامية يأتي بعدها تمميز مفرد منصوب  : كم االستفهامية.74

ً  إذا سبقت  غالبًا : كم عاًما مرت على بناء الهرم ؟ مجرور أحيانا

 بحرف جر من كم عاٍم ب نى الهرم ؟ 

وقد يأتي  دائًما مجرور جمعأو  مفرديأتي بعدها تمييز  :برية كم الخ.75

حرف الجر " من " بعدها . كم بطٍل ضحى أو كم أبطاٍل ضحوا . كم 

 من بطٍل ضحى . 

مفعول  –: تقع الجمل مثل الكلمات ) خبر  محل الجمل من اإلعراب.76

نائب فاعل ( وهناك جمل ال محل لها من  –نعت  –حال  –به 

  ( االعتراضية  –بعد االسم الموصول  –اإلعراب الجمل ) االبتدائية 

الظرف مضاف  صفات وبعد وبعد النكرات أحوال الجمل بعد المعارف
 .أجلسجلس رجل حيث  يسعىجاء الرجل  يسعىإليه جاء رجل 

  -خمس عشرة حالة :  الممنوع من الصرف :.77

أعالم : فاطمة أحمد عمر رمضان إسماعيل بورسعيد . ست 
أوصاف : أفعل فعلى فعالن فعالء . أربع 

جموع : مفاعل مفاعيل أ َخر . ) منتهى الجموع ( وثالثة 

مفعل ف عال . مثنى ثالث ..  وعددان : 
العلم المؤنث الثالثي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه والعلم  .78

 ط يصرف . األعجمي الثالثي ساكن الوس

: يجر بالفتحة إذا خال من أل واإلضافة  إعراب الممنوع من الصرف.79

 وبالكسرة إذا عرف بأل أو أضيف .

ذو فو أبو أخو حمو : ترفع بالواو وتنصب باأللف  األسماء الخمسة :.80

ردة مضافة إلى غير ياء المتكلم و وتجر بالياء : بشرط أن تكون مف

لواو وليس بالميم . غير ذلك ال با "فو" بمعنى صاحب و" ذو "  تكون

 وتعرب بعالمات اإلعراب العادية . تعتبر أسماء خمسة.

: مهم جدًا (  كال وكلتا ( 

وتتبع المؤكد : إن  توكيدًا معنويًاتعرب  اتصلت بضمير وجاز حذفها.81

 الرجل والمرأة كليهما عماد األسرة . 

تعرب حسب موقعها بعالمات المثنى  بها ضمير وال يجوز حذفها :.82

 مرفوع باأللف .  مبتدأ ثان.  نجح كالهماالطالبان 

تعرب حسب موقعها بعالمات المفرد : كال  لم يكن بها ضمير: إذا.83

 الطالبين نجح . مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة .

 " نفس عين كل جميع كال كلتا + ضمير ألفاظ التوكيد المعنوى

 ذلك تعرب حسب موقعها .ويجوز حذفها ، غير 

 أسئلة
 

 استشر من حولك تستفد من آرائهم . حرف الجر ورد.71

 مرة واحدة ( –) مرتين  

الحضارة تتطور منذ الرعي وحتى العصر الحديث : .72

 استخرج حرفى جر وأعرب ما بعدهما .

 

 

 – أنصارما للظالمين من  –شهيدًا  باهللكفى  أعرب:.73

إال بإذن هللا  شيءما يكون من  –لم تلده أمي  أخٍ رب 

 تعالى . 

 

 

كثير من الشباب يريدون نهضة بلدهم . عبر عن هذا .74

 المعنى مرة بكم الخبرية ومرة بكم االستفهامية .

 

 يمر على الناس وال يتعظون . أين تمييز كم ؟ كم .75

 
 

إلنسان من يوم مولده ساع نحن أمة تارخها عريق ، ا.76

: احترم من يحترمك :  من لقائه مفر إلى ربه حيث ال

 –جملة فى محل رفع   –استخرج جملة فى محل جر 

 جملة ال محل لها من اإلعراب .

 

  استخرج ممنوًعا من الصرف مما يلي :.77

o الرأي العام  ظهور من نتائج الحضارة الحديثة . 

o موظف الحكومة يستطيع أن يؤدي عمالً أحسن في

 . التي يقضيها كل يوم في مكتبه الساعات تلك

 ما حكم مصر من الصرف ؟ .78

 .في جملة بحيث تكون مجرورة بالفتحة  البصائر " ضع.79

في جملة بحيث تكون مجرورة بالفتحة أعمق ضع كلمة . 

 

الحائط أزرق . غفر  ذاأخاك . إن  أخاك.   فوكال ف ض .80

 العقول فى راحة . ذوو.  أخوة. إنما المؤمنون  ألبيهللا 

 

 العامة ةامتحانات الثانويكل األسئلة التالية من 

 أعربمؤدبان . كالهما الطالبان -مؤدب  كالهما الطالبان.81

 .للتوكيد   كلتا اجعل.  كلتا الفترتين ضروريتان لألمة.82

 .بهمفعوالً  التوكيداجعل  والمغول كليهما الصليبيين حطمنا.83

 كال " ضعأساسان إلنسان … إن القيم الروحية والعلم"  

 الحرص على نبذ اإلرهاب. كلاألجهزة  كلتحرص 

 أنفسالمحسن يحيي  – أنفسهمالمحسن يحيي البائسين 

  أعربالبائسين .  

للمحاكمة نفسه وقدم للشرطة نفسه استسلم المجرم .  
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 قواعد
 

يبنى على ما يجزم به  الفعل األمرمبنى دائًما . و  الفعل الماضي.84

 مضارعه .

المضارع إذا سبق بأداة نصب ) أن لن كى  ينصبالفعل المضارع : .85

 . الم التعليل حتى فاء السببية الم الجحود واو المعية إذن (

مع  أوإذا سبق بأداة جزم ) لم لما الم األمر ال الناهية (  يجزم

أدوات الشرط الجازمة ) إن من ما مهما أينما ومتى أنى أيان 

حيثما أى ( . ويجزم فى جواب األمر والنهي إذا وقع نتيجة لهما 

 غير ذلك .ويجزم إذا عطف على مجزوم . ويرفع 

يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد وعلى السكون إذا اتصل بنون .86

 النسوة .

 األساليب
 : التعجب.87

 : ما أجمَل مصَر !  ما أفعل 

مبنى على الفتح ى محل رفع مبتدأ . أجمل فعل ماضي ما : اسم مبنى ف

 رفع خبر . والجملة فى محلوالفاعل مستتر مصر مفعول به منصوب 

 أجمل بمصر : أجمل فعل ماضي جاء على صيغة األمر بـ : أفعل

 والباء حرف زائد مصر فاعل مجرور لفًظا مرفوع محالً .

 مدح  و الذم : ال.88

نعم فعل ماضي جامد مبنى على الفتح ، المرء :  نعم المرء الصادق :

 فاعل مرفوع بالضمة ، الصادق : مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف 

 ال نافية حب : فعل ماضي ، ذا اسم إشارة مبنى فى ال حبذا الكسل :

 .الجملة فى محل رفع خبر  و محل رفع فاعل ، الكسل مبتدأ مؤخر

 : مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعنى. المختص.89

: مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم في  المغرى به والمحذر منه.90

 اإلغراء واحذر في التحذير.

يجوز عليه  معطوف مكرر مفرد صور المغرى به والمحذر منه

 مع المعطوف عليه والمكرر.ب جالمفرد وي حذف الفعل مع

مفعول به ثاني إياك الكذب  أو معطوف  المحذر منه مع إياك :

 إياك والكذب أو اسم مجرور إياك من الكذب .

: يجب توكيد المضارع بالنون قسم + الم قسم متصلة  القسم.91

بمضارع مثبت يدل على االستقبال : وهللا لننتصرّن . ويجوز التوكيد: 

 طلب + مضارع : هل  ننتصرّن . ويمتنع إذا اختلت الشروط .

مدة : يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان : اسمية طلبية جا الشرط.92

 مسبوقة بقد سوف السين لن ما . وال يجزم جواب الشرط مع الفاء.

 يخالف .  9: 3   يطابق .  2،  1     العدد : .93

 تطابق مركبة تخالف مفردة .   10  

 99:  11تمييز األعداد كله مجرور ما عدا . 
 19إلى  11ى على فتح الجزأين موقعه ويبن حسب يعربالعدد  

منه إعراب المثنى . ويبنى  األول الجزء(  يعرب  12)  الرقم
جاء اثنا عشر رجاًل : اثنا فاعل مرفوع باأللف وعشر  الجزء الثانى :

 عدد مبنى على الفتح .
( تعرب إعراب جمع المذكر السالم  90إلى  20ألفاظ العقود ) 

 

 

 أسئلة
 

 يا بنيتى : الفعل اعتني مبنى علىاعتني بحجابك .84

 السكون ( –حذف العلة  –) حذف النون  

الدنيا  لتملكنفسك  ولتملك،  فتفقد أعصايك  تغضب ال.85

،  ليحالفكغضوبًا فما كان االحترام   تكن، فإن 

خالفه ، وارحم من فى  وتأتىبأمر  تنصحوإياك أن 

من فى السماء . أعرب كل فعل  يرحمكاألرض 

 مضارع ورد بالفقرة .

 

 اجعل الفعل " يدعو " مبنيًا على الفتح في جملة ..86

: النون فى يحتشمن نون ) النسوة  يحتشْمنلعل النساء 

 . كالهما يجوز ( –التوكيد  –

 األساليب
 : أعرب ما يلي

 أجمل بمصر !      -   ما أجمَل مصَر ! .87

 

 

 ال حبذا الكسل ..    الصادق  المرءنعم .88

 

  لمين نوحد ربنا.سنحن الم.89

 ضار بالصحة . أعرب التدخينالتدخين ،  التدخين .90

 

 الكسل الكسل : ما صورة المحذر منه ؟

 

 أعرب. . الكذبأو إياك من  والكذبإياك ،  الكذبإياك 

 

 أكد الفعل بالنون وبين حكم توكيده . .لتؤد واجبك .91

 

 

معيشة ضنًكا . علل  من يعرض عن ذكر هللا فإن له.92

 اقتران جواب الشرط بالفاء .
 

طالب بالمراكز األولى ،  (10) في الثانوية العامة فاز.93

 ث.ع . من الطالبات (3) وكان التفوق لـ

استبدل   (15) كتاباً و أقرأ اآلن الكتاب (14) قرأت

 ث.ع . باألرقام كلمات مبيناً موقعها اإلعرابي
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 قواعد
 

 للمجهول :  البناء.94

. "تغيير شكل الفعل : ماضي "ف ِعل " مضارع " ي فعَل 

.. حذف الفاعل ومتعلقاته : ضمير عائد نعت مضاف إليه إلخ 

. جعل المفعول به نائب فاعل وتغيير شكله إلى مرفوع 

 ) تأخذ عالمات إعراب ما تلحق به ( الملحققات :.95

كال وكلتا + ضمير . اثنان واثنتان .  الملحق بالمثنى : 

: أهلون بنون سنون أرضون  الملحق بجمع المذكر السالم

 ( . 90 – 20عالمون أولو ألفاظ العقود ) 

 كل جمع مؤنث سالم صارعلًما: بجمع المؤنث السالم : الملحق

 زينات نجحت.

 كلها تعرب : اسم فعل مبنى . أسماء األفعال :.96

ت أ= بَع د شتان= افترق سرعان = أسرع :هيها اسم فعل ماضي 

يكفى  :  آه = أتوجع  أف = أغضب ، قط =اسم فعل مضارع. 

حّى  رويدًا إليك : ابتعد عليك=الزم. آمين:  أسماء األفعال األمر 

 المبني والمعرب :.97

الضمائر وأسماء االستفهام واسماء األفعال  المبنى من األسماء :

واألسماء الموصولة ما عدا المثنى وأسماء اإلشارة ما عدا 

 المثنى وبعض الظروف .

الماضي واألمر والمضارع المتصل بنون  المبنى من األفعال :

 النوسة أو نون التوكيد .

جميع الحروف . المبنى من الحروف : 

: التاء" فاطمة أخت خرجت ألف  التأنيثعالمات التذكير والتأنيث : .98

 .التأنيث المقصورة : كبرى . ألف التأنيث الممدودة حسناء 

 : أنوع التأنيث 

. حقيقى : فاطمة ، فراشة  ألنها تنجب مثلها 

) مجازى : منضدة شمس ) ال ينجب مثله 

 قصة . –لفظي : به عالمة تأنيث : معاوية 

 معنوى : دل على مؤنث وليس به عالمة : سحر 

  الفعل يؤنث وجوبًا : الفاعل مؤنث حقيقي بدون فاصل :جاءت

 أشرقت.أو كان الفاعل ضميًرا مستتًرا يعود على مؤنث الشمس  فاطمة

 البدل : .99

درجة قرابة أو  –: اسم إشارة + مشار إليه معرف بأل  مطابق

د ، الفارةق عمر ، األستاذ لقب أو مهنة + اسم صاحبها : عمى محم

 محمد ، تكرار كلمة بغرض توضيحها = أحب البناء بناء المواطن .

من كل : كلمتان الثانية جزء من األولى وبها ضمير :  بعض

 أكلت الرغيف نصفه .

كلمتان الثانية جزء معنوى غالبًا من األولى وبها  لاشتما :

 ضمير : أحب البنت خلقها .

 الكشف فى المعجم :.011

... كل المعاجم : باب األول فصل الثاني ثم . 

. المحيط : باب األخير فصل األول مع مراعاة األوسط 

 نجرد الكلمة ونرد العلة ألصلها بالمضارع أو المصدر أو

 . قال = يقول ، استقام = قام = يقوم ، استفاض فاض يفيض .الجمع

 أسئلة
 

 الجمل اآلتية للمجهول : ابن.94

المدرسة تابك القراءة ثقافة . زادتنى 
. عث يبيد طوفان المعلومات فاقدي الهوية. 

. األذكياء أرشدتهم محاسن الناس إلى إصالح عيوبهم 

 استخرج كل ملحق وأعربه :.95

. بالعلم والمال كليهما تبنى الحضارة 

. الحمد هلل رب العالمين 

. يكتسب المرء كثير من الخبرات أثناء سنى التعليم 

 هللا يا أولى األلباب .اتقوا 

 

 رويدًا قبل أخذ القرار ..96

. عليك برَّ والديك 

 فقطكتبت كتابين     قطلم أره . 

 بال عمٍل . النجاحهيهات 

 استخرج كل كلمة مبنية فيما يلى وبين السبب :.97

 الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

المستقيم صراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط 

 الذين انعمت عليهم وال الضالين .

 

 ما حكم تأنيث الفعل فىما يلي :.98

الدولة مشاريع :  أقامت 

السيدة خديجة أول النساء . أسلمت 

كل مافي وسعها األمهات . بذلت 

 أجب بما هو مطلوب :

. حمزة أسد هللا . ما نوع التأنيث فى حمزة 

فى سعاد . سعاد إحدى الفائقات . ما نوع التأنيث 

 

 استخرج البدل مما يلي وأعربه :.99

. اهدنا الصراط المستقيم صؤاط الذين أنهمت عليهم 

.أسس طلعت حرب بنك العزة والكرامة بنك مصر 

. حقق المجتهدون تلكم األهداف التي حددوها 

.متى زاد يوم فى عمر اإلنسان نقص ذلكم العمر يوًما 

 

 أين تكشف عن اللكمات اآلتية :.011

 –نعتز  –مرآة  –ناجين  –اعتبارية  –مستساغ 

 –التاريخ  –اختيار  –الثقات  –االتصال  –االهتمام 

 الرخاء . –تنمية  –اضطراب  –الحقة 

 تم بحمد هللا اللهم وفق


