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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

 
 
 
 
 

ٌصلح ألن ٌراد به أشٌاء كثٌرة. و المبهم الذي ٌأتً قبل  اسم نكرة منصوب )غالًبا( ٌذكر؛ لٌزٌل إبهاًما قبله

 التمٌٌز ٌسمى: ممًٌزا.

 التمٌٌز نوعان: -

 :التمٌٌزالملفوظ )الذات( أوال 

 عدد(. -الكٌل  -المساحة  -وهو الذي ٌظهر فً الكالم بعد )الوزن 

 المساحة مثل: زرعت فدانا أرزا.  -الوزن مثل: بعت كٌلو برتقاال.  -

 العدد مثل: معً عشرون جنٌها.  -الكٌل مثل: اشترٌت إردبا قمحا.  -

 تمٌٌز الملفوظ )الوزن والمساحة والكٌل( ٌجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة فنقول: اشترٌت إردبا

 أو إردب قمٍح. -أو إردبا من قمٍح  -قمًحا 

 تمٌٌز العدد

 ٌنقسم العدد إلى أربعة أقسام:

 وٌشمل األعداد من واحد إلى عشرة، والعدد: )مائة( ومضاعفاتها والعدد: ألًفا ومضاعفاته. العدد المفرد: -ٔ

 ا(.9: ٔٔالعدد المركب: وهو األعداد من ) -ٕ

 (.9ٓ -0ٓ -0ٓ -ٓٙ -ٓ٘ -ٓٗ -ٖٓ -ٕٓأعداد العقود: وهً: ) -ٖ

 (.99 :ٕٔ( عطف علٌه عدد من ألفاظ العقود )9: ٔالعدد المعطوف: وهو كل عدد مفرد ) -ٗ
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 أواًل: العدد المفرد:

 (: ٕ، ٔالعدد ) -ٔ

لٌس لهما تمٌٌز )لفظ "واحد أو اثنان" إذا جاء بعد المعدود ٌعرب نعًتا(، وٌطابقان المعدود فً  -

 التذكٌروالتأنٌث. 

مثال: قرأت قصة واحدة، اشترٌت كتاب واحًدا، سلمت على طالبٌن اثنٌن، فالكلمات )واحدة، وواحًدا، واثنٌن( 

 نعت.

 (: ٓٔ: ٖالعدد من ) -ٕ

 تمٌٌزه جمع مجرور باإلضافة أي ٌعرب مضاف إلٌه. -

 ٌخالف العدد المعدود تذكًٌرا أو تأنًٌثا، وٌعرب العدد حسب موقعه فً الجملة. -

 (: فً األسبوع سبعة أٌام. ٔمثال)

سبعة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أٌام تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة ) الحظ( العدد سبعة مؤنث 

 والمعدود أٌام الذي مفرده ٌوم مذكر. 

 (: اشترٌت تسع قصص.ٕمثال)

تسع: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وقصص تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة، أو مضاف إلٌه. 

 ر والمعدود قصص الذي مفرده قصة مؤنث.الحظ: العدد تسع مذك

 مالحظات مهمة

 ُتسكن الشٌن فً العدد )عشرة(. و( ٌخالف المعدود إذا كان مفرًدا، وٌوافقه إذا كان مركًبا، ٓٔالعدد ) -

إذا كانت مفردة )معً عْشرة كتب(. الحظ تسكٌن الشٌن والحظ تأنٌث عشرة وتذكٌر كتب الذي مفرده  -ٔ

 كتاب.

مركبة وتمٌٌزها مؤنث )نجح ثالث عْشرة طالبة( الحظ عْشرة الشٌن ساكنة والحظ أنها وافقت إذا كانت  -ٕ

 المعدود ألنها مركبة )ثالث + عشرة(.

 تفتح الشٌن فً حالة العدد المركب الذي تمٌٌزه مذكر )نجح ثالثة عَشر طالبا(.  -ٖ

 ( ومضاعفاتها: ٓٓٔالعدد ) -ٖ

 ٌتساوى فٌه التمٌٌز المؤنث والمذكر، وتمٌٌزها مفرد مجرور باإلضافة.  -ٔ

فً حالة تثنٌة )مائة وألف( ٌعربان إعراب المثنى )باأللف رفًعا وبالٌاء نصًبا وجًرا( مع حذف النون عند  -

 اإلضافة. 

 نا ألفً شجرة. )مثال( نجح مائتا طالب، تصدقت على مائتً محتاج، اشترك ألف سائح فً المهرجان، غرس
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 (: فً المكتبة ألف كتاب وألف قصة. ٔمثال)

 ألف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، كتاب وقصة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاف إلٌه.

 (: جاء مائة رجل. رأٌت مائة فتاة. رجل وفتاة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاف إلٌه.ٕمثال)

 ثانٌا: العدد المركب

 ٌوافقان المعدود )التمٌٌز( تأنًٌثا أو تذكًٌرا. ٕ، ٔمفرد منصوب، العدد  ( تمٌٌزه9ٔ -ٔٔاألعداد من ) -

 مثل: فرٌق الكرة احد عشر العًبا. ومثل: على المكتب إحدى عشرة قصة. 

 ( 9ٔ: ٖٔالعدد من ) -

 ( ٌوافقه.ٓٔ( والجزء الثانً )9: ٖالجزء األول ٌخالف المعدود تذكًٌرا أو تأنًٌثا )

( ألن الجزء ٕٔى على فتح الجزأٌن فً محل نصب أو رفع أو جر ما عدا العدد )( ٌبن9ٔ: ٔٔالعدد من )

 ، األول منه ٌعرب إعراب المثنى، والجزء الثانً مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب

 أمثلة: 

جاء سبع عشرة طالبة: جاء: فعل ماض، سبع عشرة مبنٌة على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل، طالبة  -ٔ 

 تمٌٌز مفرد منصوب.

فً المطار ست عشرة طائرة: فً: حرف جر، المطار: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة، وشبه الجملة  -ٕ 

ل رفع مبتدأ مؤخر، طائرة: تمٌٌز مفرد فً محل رفع خبر مقدم، ست عشرة: مبنً على فتح الجزأٌن فً مح

 منصوب.

فً السنة اثنا عشر شهًرا: اثنا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، عشر مبنٌة على الفتح ال  -ٖ 

 محل لها من اإلعراب، شهًرا تمٌٌز مفرد منصوب.

 ( 99: ٕٔثالًثا: العدد المعطوف من )

 مثال: فً الفصل واحد وعشرون قصة.  ، ٌأتً قبل حرف الواوالعدد المعطوف علٌه هو العدد الذي  -

واحد: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة، الواو حرف عطف مبنً ال محل له من اإلعراب، عشرون: 

 معطوف على واحد مرفوع وعالمة رفعه الواو، قصة: تمٌٌز مفرد منصوب "

 التأنٌث.( ٌوافق التمٌٌز فً التذكٌر أو ٕ، ٔالعددان ) -

 مثال: قرأت إحدى وعشرٌن قصة  سلمت على اثنٌن وخمسٌن طالًبا..

 ( ٌخالف المعدود )التمٌٌز( تذكًٌرا أو تأنًٌثا.9 - ٖالعدد من ) -

 مثال: فً الحدٌقة ثالثة وعشرون كلًبا. 

 ( تمٌٌزه مفرد منصوب.99 -ٕٔالعدد من ) -



  

 

العربي النحو في تايلوس   

 ذاٚهٕط 5

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

 رابعا: ألفاظ العقود :

 (.9ٓ، 0ٓ، 0ٓ، ٓٙ، ٓ٘، ٓٗ، ٖٓ، ٕٓوهى: )

 تعرب حسب موقعها فً الجملة.  -

 ترفع بالواو وتنصب وتجر بالٌاء ألنها ملحقه بجمع المذكر السالم.  -

 تمٌٌز ألفاظ العقود مفرد منصوب دائًما. -

 أمثلة: 

 حضر عشرون طالًبا  -ٔ

 عشرون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو. طالًبا: تمٌٌز مفرد منصوب.

 ن طالبة. سلمت على سبعٌ -ٕ

 سبعٌن: اسم مجرور وعالمة جره الٌاء. وطالبة: تمٌٌز مفرد منصوب.

 تلخٌص درس العدد

 العدد ٌعرب حسب موقعه فً الجملة:  -ٔ

 : لٌس لهما تمٌٌز وٌدل علٌهما لفظ المعدود. ٕو  ٔالعددان  -ٕ

 : تمٌٌزها جمع مجرور باإلضافة. ٓٔ: ٖاألعداد من  -ٖ

 : تمٌزها مفرد منصوب. 99: ٔٔاألعداد من  -ٗ

 ومضاعفاتها: مفرد مجرور باإلضافة.  ٓٓٔاألعداد  -٘

 : ٌوافقان التمٌٌز تذكًٌرا أو تأنًٌثا. ٕو  ٔاألعداد  -ٙ

 ٌخالفان التمٌٌز تذكًٌرا أو تأنًٌثا.  9: ٖاألعداد من  -0 

 فرًدا وٌوافقه إذا كان مركًبا. : ٌخالف التمٌٌز تذكًٌرا أو تأنًٌثا إذا كان مٓٔالعدد  

  ٕ-  )التمٌٌز الملحوظ )النسبة 

 وهو الذي ٌلحظ من الكالم وال ٌنطق به، وتمٌٌزه منصوب فقط. 

 أنواع التمٌٌز لملحوظ: 

 المحول عن المبتدأ: مثل: مصر ألطف البالد هواء. وأصله )هواء مصر ألطف(  - ٔ

 ماًء.. وأصله )طاب ماء النٌل(المحول عن الفاعل: مثل:طاب النٌل  - ٕ

 المحول عن المفعول به: مثل: أكبرت محمدا خلقا.. وأصله )أكبرت خلق محمد(. - ٖ

 -قد ٌأتً التمٌٌز لملحوظ غٌر محول وٌجوز نصبه وجره بمن: مثل: ما أعظمه بطال أو من بطل - مالحظة:

 هلل دره فارًسا أو من فارس. –أعظم به بطاًل أو من بطل
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 :مهمةمالحظات 

ازداد   -ا قر عٌنً  -ٌأتً التمٌٌز بعد كفى )كفى باهلل شهًٌدا( وازداد وقّر وطاب وامتأل وفاض )طب نفًسا 

ا المنصف( والفعل على وزن َفُعل )حسن محمد خلًقا × اللص طمًعا(، وبعد أفعال المدح والذم )نِْعَم  ًٌ  -قاض

 َكُبرْت كلمة(.

 نماذج فً اإلعراب:

 لِْتراً َحلٌِباً:َشِرْبُت  -ٔ

 ضمٌر مبنً فً محل رفع فاعل. (التاء)َشِرْبُت: فعل ماض مبنً على السكون التصاله بالتاء المتحركة،و

: تمٌٌز وزن ملفوظ منصوب، (َحلٌِباً )آخره. لِْتراً: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على

 الظاهرة على آخره. صبه الفتحة نوعالمة 

 حُسَن أحمُد خلقاً:  -ٕ

 حُسَن: فعل ماض جامد مبنً على الفتح.أحمُد: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 خلقاً: تمٌٌز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 

 ( https://dardery.site/archives/3600نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ عهٗ انشاتظ  ) 

 ات على التمييزتـــدريـــب

 ذخٛش انصٕاب يٍ تٍٛ انثذائم انًراحح: – ٔط

 

ًْٛشا ََٚشِ { قال-ٔ ٍج َخ ْم ِيْثقَاَل َرسَّ ًَ ٍْ َْٚع ًَ  ذعانٗ: } فَ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 .     ذصذق يحًذ عهٗ فقشاء انقشٚح تقذح ذًشا -ٕ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٖ-  } ِ ٍَ آَيُُٕا أََشذُّ ُحثًّا َلِِلَّ انَِّزٚ َٔ  قال ذعانٗ: } 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

تَرُُْٓى {.قال  -ٗ ْٕ ٍْ ذُْقثََم ذَ ْى ثُىَّ اْصَداُدٔا ُكْفًشا نَ ِٓ اَِ ًَ ٍَ َكفَُشٔا تَْعَذ إِٚ ٌَّ انَِّزٚ  ذعانٗ: } إِ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 يا فٙ االسض قذس ساحح ظال. -٘

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ      تمٌٌز مساحةׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٙ- } ٌَ ٍو ُٕٚقُُِٕ ْٕ ا نِّقَ ًً ِ ُحْك ٍَ َّللاَّ ٍُ ِي ٍْ أَْحَس َي َٔ  ۚ ٌَ ِْهَِِّٛح َْٚثُغٕ  قال ذعانٗ: } أَفَُحْكَى اْنَجا

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

https://dardery.site/archives/3600
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ْٛهَحً { قال -7 ٍَ نَ اَعْذََا ُيَٕسٗ ثاَلثِٛ َٔ َٔ  ذعانٗ: } 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َُُْٛكْى { -8 تَ َٔ ََُُْٛا  ًِٓٛذا تَ ِ َش  قال ذعانٗ: } فََكفَٗ تِاَلَِلَّ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٍّ حذٚذ نثُاء سٕس حٕل انحذٚقح -9 ّٙ أٌ أشرش٘ ط  كاٌ عه

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ُ ِيائَحَ َعاٍو ثُىَّ تََعثَُّ {. -ٓٔ َٓا فَأََياذَُّ َّللاَّ ذِ ْٕ ُ تَْعَذ َي ِِ َّللاَّ َِْز  قال ذعانٗ: } قَاَل أَََّٗ ُْٚحِٛٙ 

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َََُّٓى أََشذُّ َحّشاً {. -ٔٔ  قال ذعانٗ: } قُْم ََاُس َج

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 أطعًد انذجاجح يمء انكف َحثَّا.    -ٕٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ىىىىىىىىٕخَ  ذَىىىىىىىىشٖ أٌَ داءً  تِىىىىىىىى َ  كفىىىىىىىىٗ -ٖٔ ًَ  شىىىىىىىىافِٛا ان

  
َحسىىىىىىىىىىىىىىةُ     ُاٚىىىىىىىىىىىىىىا َٔ ًَ ٍَّ  أٌَ ان  أَياَِٛىىىىىىىىىىىىىىا َُٚكىىىىىىىىىىىىىى

 
 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  
 احراج إلطعاو حٕٛاَاخ انحٛقح قٛشاطا تشسًٛا فٙ كم أسثٕع -ٗٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز مساحةׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ىىىىىىىىىىىدُ  ٔنقىىىىىىىىىىىذ -٘ٔ ًْ ٌّ  عه ٍَ  تىىىىىىىىىىىأ ىىىىىىىىىىىذ دٚىىىىىىىىىىى ًّ  يح

  
    ٍْ ٌِ  خٛىىىىىىىىىىىىىشِ  يىىىىىىىىىىىىى  دُٚىىىىىىىىىىىىىا انثشّٚىىىىىىىىىىىىىحِ  أدٚىىىىىىىىىىىىىا

 
 تمٌٌز ملحوظׄ    تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3600نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ عهٗ انشاتظ  ) 

 

 ذخٛش انصٕاب يٍ تٍٛ انثذائم انًراحح: – ٕط

 

 يهفٕظًا فًٛا ٚأذٙ؟يا انجًهح انرٙ ذحٕ٘ ذًًٛٛضا  -ٔ

 .درست األسماء الخمسةׄ         اشترٌُت كٌاًل أرًزا.ׄ  

 .األرض قمحازرعُت ׄ        .ازداد محمد حبا ألخٌهׄ  

َيىىىىىىىىىٍ انَحٛىىىىىىىىىاجِ  ذَكىىىىىىىىىانٛفَ  َسىىىىىىىىى ًِدُ  -ٕ  َِٚعىىىىىىىىىى  َٔ

 
    ٍَ  َٚسىىىىىىىىىىىىأَوِ  نَىىىىىىىىىىىى َ  أَتىىىىىىىىىىىىا ال َحىىىىىىىىىىىىٕالً  ثًَىىىىىىىىىىىىاَٛ

 
 تٍِّٛ َٕع يا ذحرّ خظ، ٔأعشتّ.

 حال، منصوبة.ׄ       منصوب.خبر كان محذوفة، ׄ  

 تمٌٌز ملفوظ، منصوب.ׄ         نعت، منصوب.ׄ  
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 ذاٚهٕط 8

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

اًل عٍ يفعٕل؟ -ٖ َّٕ ُّ٘ انجًم اٜذٛح ذحٕ٘ ذًًٛٛضا ُيح  أ

ٍء ِعْلًما.ׄ   ًْ َنا ُكلَّ َش ِ ׄ        َوِسَع َربُّ ا هلِلَّ  َوالَِّذٌَن آَمُنوا أََشدُّ ُحًبّ

ٌر َوأَْحَسُن َتأِْوٌاًل.ׄ   ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا.ׄ        َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  َوَفجَّ

فٙ انجًهح انساتقح عهٗ « طانثا»ٔ« عشش ثالثح»يا إعشاب «. كشيد انًذسسح ثالثح عشش طانثا يرفٕقا» -ٗ

 انرشذٛة؟

 تمٌٌز منصوب/عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل، ׄ   مضاف إلٌه مجرور /بدل مرفوع،ׄ  

 مضاف إلٌه مجرور/نعت مرفوع، ׄ   تمٌٌز منصوب / مفعول به منصوب،ׄ  

يا انصٕسج انصحٛحح نهجًهح انساتقح تعذ ذصٕٚة انخطأ «. قصٛذج عٍ انٕطٍاثُٙ عششج  فٙ انذٕٚاٌ» -٘

 فٛٓا؟

 فً الدٌوان اثنا عشرة قصٌدة.ׄ       فً الدٌوان اثنً عشر قصٌدة.ׄ  

 .قصائدفً الدٌوان اثنً عشر ׄ       فً الدٌوان اثنا عشر قصٌدة.ׄ  

ٌل عٍ .« اسرشاط يحًذ غضثا»فٙ جًهح  -ٙ َّٕ  ذًٌٛٛض يهحٕظٌ ُيح

 خبرׄ     مبتدأׄ     فاعلׄ      مفعولׄ  

يا انصٕسج انصحٛحح نهجًهح انساتقح تعذ كراتح األعذاد فٛٓا «. يذسسح 9ٔٔ يكرثح 77 انًذُٚحفٙ » -7

 تانحشٔف انعشتٛح؟

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة.ׄ   مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.فً المدٌنة سبعة وسبعون ׄ  

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة.ׄ   فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة.ׄ  

ْٛثًا »  قٕنّ ذعانٗ:يا َٕع انرًٛٛض فٙ  -8 ْأُط َش اْشرََعَم انشَّ  ؟«َٔ

 ذات.ׄ     عددي.ׄ      ملحوظ.ׄ     ملفوظ.ׄ  

اكرة انعذدٍٚ فٙ انجًهح انساتقح تانحشٔف انعشتٛح، «. العثح ٕٔ ٔ، العة ٖٓ ذضى تعثح انًُرخة » -9

 ٔاضثظ ذًٛٛضًْا تانشكم.

 ثالثون العب ، أحد وعشرون العبة.ׄ      ، أحد وعشرٌن العبة.اثالثون العبׄ  

 ، إحدى وعشرون العبة.اثالثٌن العبׄ      ، إحدى وعشرٌن العبة. اثالثٌن العبׄ  

يا انصٕسج انصحٛحح نهجًهح انساتقح تعذ كراتح األعذاد «.  يُٓذسٍٛ ٙ، ٔعايم ٔٔ ذركٌٕ انششكح يٍ» -ٓٔ

 تٓا تانحشٔف انعشتٛح؟

 تتكون الشركة من  أحد عشرة عامال ، وستة مهندسٌن.ׄ    ، وست مهندسٌن.عامالأحد عشر  تتكون الشركة من ׄ  

 ، وست مهندسٌن.تتكون الشركة من  إحدى عشر عاملٍ ׄ    الشركة من  أحد عشر عامال ، وستة مهندسٌن.تتكون ׄ  

اًل عٍ يثرذأ؟ -ٔٔ َّٕ ُّ٘ انجًم اٜذٛح ال ذحٕ٘ ذًًٛٛضا ُيح  أ

ا.ׄ    لحقائق األمورمن غٌرهم أكثر فهما العلماء ׄ   ر قلبً قدر أُنملة حّبً ٌَّ  لم ٌتغ

 .التحدٌاتالعلم أقوى سالًحا من غٌره فً مواجهة ׄ       محمد أكثر منك نشاطاׄ  
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 ذاٚهٕط
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 اكرة انعذد فٙ انجًهح انساتقح تانحشٔف انعشتٛح.«. يجهح خالل أجاصج َٓاٚح األسثٕع ٕٔ قشأخ » -ٕٔ

 اثنتا عشر.ׄ          اثنً عشر.ׄ     اثنتً عشرة.ׄ        اثنا عشرة.ׄ  

 إعشاب كهًح أٚاو:«. األسثٕع سثعح أٚاو» -ٖٔ

 مبتدأׄ    تمٌٌز مجرورׄ    .بدل مرفوعׄ     .منصوبتمٌٌز 

ُّ٘ انكهًاخ اٜذٛح يٍ أنفاظ انعقٕد؟ -ٗٔ  أ

 سنون.ׄ     ثمانون.ׄ     بنون.ׄ      أهلون.ׄ  

ُّ٘ انجًم اٜذٛح ذحٕ٘ ذًًٛٛضا يهحٕظًا؟ -٘ٔ  أ

 عشر عاًما  أربعة الدراسةقضٌُت فً ׄ       ٌحترم الطالب ُمعلِّمه احتراًما.ׄ  

 .اشترٌت كٌلو برتقاالׄ      .خبرة مع تقدم العمر اإلنسان ٌزداد ׄ  

ُّ٘ انجًم اٜذٛح ذحٕ٘ عذًدا -ٙٔ  ؟يشكثاأ

 .المبنى مكون من أحد عشر طابقاׄ     .عدد الطالب فً الفصل خمسة وعشرون طالباׄ  

  .عدد أٌام الدراسة خمسة أٌامׄ        .فً الشهر ثالثون ٌوماׄ  

 انكهًح انرٙ ذحرٓا خظ ذًٛٛض .«. عهٗ جاسِ نحًا تشطمٚرصذَّق انشجم كمَّ ٕٚو » -7ٔ

 للعددׄ     للكٌلׄ     للوزنׄ      للمساحةׄ  

ُّ٘ انجًم اٜذٛح ذحٕ٘ عذًدا يعطٕفًا؟ -8ٔ  أ

 المبنى مكون من أحد عشر طابقا.ׄ     عدد الطالب فً الفصل خمسة وعشرون طالبا.ׄ  

  عدد أٌام الدراسة خمسة أٌام.ׄ        فً الشهر ثالثون ٌوما.ׄ  

ُّ٘ انجًم اٜذٛح ٔسد فٛٓا ذًٛٛض نهًساحح؟ -9ٔ  أ

 .نزل الملعب أحد عشر العباׄ        ا تفاًحا.كٌلوأكلُت ׄ  

 .األطفال أشد قسوة فً معاملة الحٌوانات الصغٌرةׄ       .أرزافداًنا  زرع الفالح ׄ  

 )رسج( ُْا:"اشرشٚد إسدتٙ  رسج" ..إعشاب كهًح  -ٕٓ

 مفعول بهׄ    تمٌٌز مجرورׄ    بدل مرفوع.ׄ     تمٌٌز منصوب.ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3600نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ عهٗ انشاتظ  ) 
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