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 مرتضى . –عصا -هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة مثل :   الفَتى  -

 دعا .....(ألوها أفعال –نٍس مه انمقصىز )سعى  -1: تنبٌهات

 إذا... ( ألوها مثىٍاخ –) هرا نمقصىز انٍس مه  -2      

 انداعً....( ألن آخسها ٌاء –) انقاضً انمقصىز نٍس مه  -3      
 ) ذا تمعىى صاحة ( ألن األنف نٍسد الشمح ذرغٍس ترغٍس اإلعسابانمقصىز نٍس مه  -4      

 مقدرة .: ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة ال إعـرابه    
 

 - : عند تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مؤنثا سالما 
 هدٌات.  –هـَدى : هـَدٌان   –عصوات .  –إن كانت ألف المقصور ثالثة ترد إلى أصلها : مثل : عصا  :  عصوان  - ٔ

كانت ثالثة مها  فأصلها  واو  أما إذا  –رضا  –ألف المقصور إذا كانت ثالثة ومكتوبة ألف صحٌحة مثل : عصا  
نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فأصلها  ٌاء . –ومكتوبة ألف ل

 مرتضٌات .  –إن كانت ألف المقصور رابعة فأكثر قُلـِبـَت ٌاء :  مثل : مرتضى : مرتضٌان  -ٕ
 

 جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما 
 - ا مفتـوحاً  ،مثل :  عند جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما نحذف األلف ، ونبقً ما قبله 

ن {،} مرتضى    -مصطفـَون   -}  مصطفى  ٌْ ن  {، } األعلى   -مرتضـَون  -مصطـفـَـ ٌْ ن{. –األعلَْون  -مرتضـَ ٌْ  األعلَ
 
 
 
 
 مثل :  القاِضـً ، الداِعً ، المناِدي . ، اسم معرب  ٌنتهً بٌاء الزمة مكسور ما قبلها  -

 ٌقضً .....(ألوها أفعال –نٍس مه انمىقىص )ٌجسي  -1: تنبٌهات

 هري ( ألوها مثىٍح –نٍس مه انمىقىص ) انري  -2      

 انمسرشفى....( ألن آخسها أنف –نٍس مه انمىقىص ) انفرى  -3      
 نٍس مه انمىقىص ) ذي تمعىى صاحة ( ألن انٍاء نٍسد الشمح ذرغٍس ترغٍس اإلعساب -4      
 ....( ألن انٍاء مسثىقح تسكىن ونٍس كسسج زمً  -نٍس مه انمىقىص ) ظثً  -5      
 انغىً....( ألن آخسها ٌاء مشددج –نٍس مه انمىقىص ) انقىي  -6      
 عستً....( ألن آخسها ٌاء انىسة -نٍس مه انمىقىص ) مصسي  -7      
 صدٌقً....( ألن آخسها ٌاء انمركهم -نٍس مه انمىقىص ) كراتً  -8      

  ة المقدرة  وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة ..: ٌرفع بـالضمإعـرابه 
  

 -  :   تثنٌة االسم المنقوص و جمعه جمعا مؤنثا سالما 
 –،ترد إذا كانت محذوفة ، مثل :) قاٍض القاضٌات (  –القاضٌـان ، القاضٌـٌَـِْن  –مثل : ) القاضً  ، تبقى ٌاؤه       

 .قاضٌات ( –قاضٌٌن  –قاضٌان 
 

 - مع االسم المنقوص جمعا مذكرا سالما :ج 
    ٌُزاد علٌها واو ونون مضموم ما قبلها فً حالة الرفع، وٌاء ونون مكسور ما قبلها فً حالة النصب   ُتحذف ٌاؤه و

 القاِضٌن(. -القاُضون  -والجر،مثل ) القاِضً 
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 اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة.  -

 د )جاء (ألوها فعم.نٍس مه انممدو -1 تنبٌهات:

 ( ألوها مثىٍح. هؤالء)انممدود نٍس مه  -2      

 ) قساءج( ألن آخسها ذاء مستىطح ونٍس همصج.انممدود نٍس مه  -3      
 ) عةء ( ألن انهمصج غٍس مسثىقح تأنف.انمقصىز نٍس مه  -4      

 ) ماء ( ألن األنف غٍس شائدج.انمقصىز نٍس مه  -4               

 - ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة ـرابه :إع  . 
  

 همزة الممدود تأتً على ثالث صور: أنواع همزة الممدود 
 .{  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –أصلٌة : مثل } قُّراء  – ٔ
 {عرجاء –بٌضاء  – الضراء –اءالسر –البغضاء –لبأساءا –عقرباء  –رغداء  –حمراء  }مثل  مزٌدة للتأنٌث  : – ٕ
 {.لقاء.  –شفاء -أسماء –رخاء – جفاء –قضاء –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  – ٖ
 

 الممدود تثنٌة : 
 :ًتعتمد تثنٌة الممدود على نوع الهمزة كما هو واضح من العرض التال 
 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء –شاء إن –ضٌاء  –أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .{إنشاءٌن )إنشاءان، –ضٌاءٌن(   ، ضٌاءان ) –ٌن( قُّراء ان ، قُّراء )}           
 : فنقول( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ،  صحراء –رغداء  –مزٌدة للتأنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رغدا، وانارغد) – وٌن(حمرا، وانحمرا)}      
قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ..........سماوان  أو  سماءان :سماء  –: بناءان  أو بناوان   :   } بناء فنقولواواً عند التثنٌة 
 

 جمع مؤنث سالم : ممدودال جمع 
   كما هو واضح من العرض التالً:تتطابق قواعد جمعه هنا مع قواعد تثنٌته 
 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء..... –أصلٌة : مثل } إنشاء إذا كانت  – ٔ

  .{..... اتابتداء –ات إنشاء }           
 : فنقول( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ،  صحراء –رغداء  –مزٌدة للتأنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . واتصحرا – واترغدا – واتحمرا}      
قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. .......... تسماوا ات أو سماء :سماء  –: بناءات أو بناوات   :   } بناء فنقولواواً عند التثنٌة 
 

 جمع مذكر سالم : الممدود جمع 
   التالً: مع قواعد تثنٌته على النحو   -أٌضا –تتطابق قواعد جمعه 
  .{... ونقُّراء:   } فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ، )صٌغة مبالغة من الفعل فرأ (..قُّراء أصلٌة : مثل } إذا كانت  – ٔ
 { .وون.....حمرا:  }  فنقولُتْقلب واواً عند التثنٌة ،  {  .....( ) علم لمذكرحمراء }  مزٌدة للتأنٌث  : مثل ذا كانت إ – ٕ

األصل أن االسم المختوم بألف التأنيث الممدودة ال يجمع جمع مذكر سالم ولكننا افترضنا هنا أنه أصبح علم : مالحظة مهمة
 مراءلمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه ح

{ ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو (.. بنى)صٌغة مبالغة من الفعل اء ٌاء ( : مثل } بنّ  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ
 {. وون...بّناون أو بّناء:   } فنقولُتْقلب واواً عند التثنٌة 

؟ ة ممذوداء بش اسمهل حؼخ أخالء.....إلخ  –أشذاء  –بخالء  -ػظماء  –الكلماث مثل : ػلماء :  سؤال مهم

 وما نىع همضحها؟
 هي أسماء ممدودة فقد انطبق علجوا التعريف فوي  منتوجة بومزة قبلوا ألف زائدة.،  نعماإلجابة: 

 : نوع همزتوا زائدة ولكنوا لجست زائدة للتأنجث فال تنطبق علجوا أحكام التثنجة والجمع السابقة.مانوع همزتوا  ولكن 

 ( https://dardery.site  وسوا مىقغ أحمذ دسديشي للخذسيباث اإللكخشونيت  للخذسيب اإللكخشوني ص) 

https://dardery.site/
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 اتتـــدرٌـــب

 : البدائل المتاحة  بٌن حدد نوع االسم الموضوع بٌن القوسٌن من – ٔس
ازٍ  (ٔ اءٍ  )  قال تعالى:    } َهمَّ  بَِنِمٌمٍ { . (  َمشَّ

 {. ( َقاٍض  ) اْقِض َما َأنتَ قال تعالى:   }فَ  (ٕ

َهاِر  (ٖ ِل َوالنَّ ٌْ ٌَاتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّ  ِمْن َفْضلِِه { ( َواْبِتَغاُؤُكمْ ) قال تعالى:  } َوِمْن آ

ٌَاِطٌَن ُكلَّ  (ٗ اءٍ  ) قال تعالى:    } َوالشَّ اٍص { ( َبنَّ  َوَغوَّ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

 { (  اْلُوْثَقى ) قال تعالى:   }َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ  (٘

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

َها (ٙ ٌْ ُّ َمْن َعَل  {.  ( َفانٍ  ) قال تعالى:   }ُكل

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               مقصىزاسم  □ 

َماءَ ) قال تعالى:  }الَِّذي َجَعلَ َلُكمُ اأَلْرَض ِفَراًشا وَ  (7  بَِناًء{. ( السَّ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ِه بِإِْحَساٍن {  ( َأَداء  ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .إَِل

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

هُ  (9  ِمْنهَُما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربَِّك {. ( َناجٍ  ) قال تعالى:   }َوَقالَ لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

َناَك َسْبًعا ِمنَ }  قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  َواْلُقْرآَن اْلَعِظٌمَ  {. (  اْلَمَثانًِ ) َوَلَقْد آَت

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

 .إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا إاِل َأْن َقاُلوا...{  (  َدْعَواُهمْ  ) تعالى:   }َفَما َكانَ  قال (ٔٔ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ً أَ  (ٕٔ َنا إِنِّ ٌَّتًِ قال تعالى:   } َربَّ ِم {. (  بَِوادٍ ) ْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ  َغ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

وِء وَ  (ٖٔ ْأُمُرُكْم بِالسُّ ٌَ َما   { .(  اْلَفْحَشاءِ ) قال تعالى:  }إِنَّ

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ـــــــــت  -ٗٔ ـــــــــ  الخؼل  ـــــــــي أقمــــــــج  ػلـ  ( بالم نـــــــــ    )  إنــ
  

ـــــــــــــشبت  ـــــــــــــالىا -فــــــــــــ   ـ ــــــــــــي. -قـــــ  حكــــــــــــى  دوا 
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ـــــــــــــذهش -18 ــــــــــــــــــذ يكفــــــــــــــــــىن    وبنـــــــــــــاة األهـــــــــــــشا  فـــــــــــــي ســـــــــــــال  ال   (  الخحــــــــــــــــــذي )  الكــــــــــــــــــال  ػن
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ـــــــــــــذة  -10 ـــــــــــــ  ق ي ـــــــــــــ  أل ـــــــــــــى  وأل ــــــــــــارا أق  قـــــــــــــــــال قبلـــــــــــــــــي س ـــــــــــــــــشث أ (  ػ مـــــــــــــــــاء)     م
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

 ( https://dardery.site  للخذسيب اإللكخشوني صوسوا مىقغ أحمذ دسديشي للخذسيباث اإللكخشونيت  ) 

https://dardery.site/
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 ( ربــــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـاها  ) فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي جنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه حفلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  -7ٔ
  

ــــــــــــــــــــــــــ  الم ــــــــــــــــــــــــــاهذ والشســــــــــــــــــــــــــى .   بمخخل
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

     (  الملخقـــــــــــــــ  )  ســـــــــــــــ لخ  يـــــــــــــــا  ـــــــــــــــخشة   -11
  

 مخــــــــــــــــ  يامــــــــــــــــغ الــــــــــــــــذهش مــــــــــــــــا فشقــــــــــــــــا . 
 

  اسم ممدود□                                مىقىص اسم□                               اسم مقصىز □ 

 ػــبـــــــــــــذاأ رلـيـــــــــــــالأ أســــــــــــــــىداأ مـــــــــــــا أحقـــــــــــــــش      . ِصـؤؤؤؤؤؤؤؤؤـرَت فرٌسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة        ( البٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤداءِ )  ٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤـارَس  -9ٔ
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

ــــــــــــ -06 ن  ـــــــــــذاأ أ  خ هـا باــــــــــــىا   م اا ـــــــــــ   األ  لـا ــــــــــــزاي أ  ا لــــــــــــ     ـا ال  ــــــــــــي )  ػ  نـــــــــــــي (  المؼا ا ش  ظ  ــــــــــــيار  ـا ح نا ػ   و 
 

  اسم ممدود□                                اسم مىقىص□                               اسم مقصىز □ 

 البدائل المتاحة :  بٌن تخٌر اإلجابة الصحٌحة  من – ٕس
 

ٌَاتَِنا اْلُكْبَرى{  (ٔ ٌََك ِمْن آ  قال تعالى:   }لُِنِر

 كلمة" الكبرى" : مثنى كلمة

 انكثسٌه □    انكثسٌٍه □     كثسوٌهان□                              انكثسذٍه□ 

 قال تعالى:    } َوفًِ َذلُِكْم َبالء  ِمْن َربُِّكْم َعِظٌم  {  (ٕ

 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبة□                                   زائدة□                               ٌةأصل□  

َبُعوهُ{  (ٖ ِذٌَن اتَّ اِس بِإِْبَراِهٌَم َللَّ  قال تعالى:    }إِنَّ َأْوَلى النَّ

 إعراب كلمة" أولى" 

 خثس إن مسفىع تانضمح □    رححاسم إن مىصىب تانف □      خثس إن مسفىع تانضمح□   اسم إن مىصىب تانفرحح   □ 

اِر{ (ٗ  قال تعالى:  }ُأوَلِئَك َلهُْم ُعْقَبى الدَّ

 المثنى لكلمة " عقبى

 عقثران□    عقثىان□                                عقثٍان□                               عقثان □ 

ًٍّ َعدُ  (٘ ِ ِّ َنب لَِك َجَعْلَنا لُِكل
ًٌا َوَنِصًٌرا  {.قال تعالى:   }َوَكَذَٰ َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفىَٰ بَِربَِّك َهاِد ا مِّ  ًوّ

 االسم المنقوص هنا هو"

 □   ً ا □                               وَثِ  هَاِدٌ ا □    َكفَى □     َعُدو ّ

اِظِرٌَن {  (ٙ َضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب ٌََدهُ َفإَِذا ِه  قال تعالى:    } َوَنـَزَع 

 ة"  بٌضاء"مثنى كلم

 تٍضاٌان □    تٍضاوان □     تٍضاءان□                              تٍضاذان □ 

الِة اْلُوْسَطى{  (7 َلَواِت َوالصَّ  قال تعالى:  }َحاِفُظوا َعَلى الصَّ

 جمع كلمة"  الوسطى"

 انىسطىن □    انىسطٍاخ □   انىسطىاخ□                              انىسطاخ □ 
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ٌَْه {ق (8 ِ ً ُمالٍق ِحَساب ً َظَنْنُت َأنِّ  ال تعالى:   } إِنِّ

 "ُمالٍق جمع  كلمة"  

 هٍٍُمالق □    ىنُمالق □     ٍىنُمالق□                              اخُمالق □ 

ُ اْلُحْسَنى  قال تعالى:    } (9  { َوُكال َوَعَد َّللاَّ

 " اْلُحْسَنى إعراب كلمة" 

   مسفىع تانضمح فاعم□                                                   تانفرحح  مىصىب  مفعىل ته □ 

 المقدرة مسفىع تانضمح فاعم □                                            انمقدز مىصىب تانفرححمفعىل ته  □ 

ٌَاٍء{. (ٓٔ  قال تعالى:  }َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعَلى اْستِْح

 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبة□                                 زائدة□                               أصلٌة□  

هُْم َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى{  (ٔٔ  قال تعالى:    }إِنَّ

 إعراب  كلمة " أطغى"  هنا:

  المقدرة  معطوف مرفوع بالضمة □      معطوف مرفوع بالضمة  □ 

 المقدرة معطوف منصوب بالفتحة □      معطوف منصوب بالفتحة □ 

ا ِفَداًء{ . (ٕٔ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمّنً  قال تعالى:  }َفإِمَّ

 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبة□                                 زائدة□                               أصلٌة□  

ٖٔ)  َ ْفَلى{  قال تعالى:   }َوَجَعل ِذٌَن َكَفُروا السُّ  َكلَِمَة الَّ

 مثنى كلمة"  السفلى"

 هٌانسفهى □    هانسفهٍٍ □        هاألسفهٍ□                              هٍانسفهر □ 

ًنا  قال تعالى:  } (ٗٔ ٌَاِتُكْم َعَلى اْلبَِغاِء إِْن َأَرْدَن َتَحصُّ  {.َوال ُتْكِرُهوا َفَت

 نا :نوع همزة الممدود ه

  منقلبة□                                 زائدة□                               أصلٌة□  

َواءَ )َتِصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُف  -٘ٔ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤَقاِم َوِذي (الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدَّ  لِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤِذي السِّ
  

ــــــــــن  ) ( ــــــــــقاي  .  (الض  ــــــــــج  س  نا أ  اــــــــــ ا و  ِ  ب ــــــــــ ــــــــــا ي  ا يام   ك 
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول مىقىص وانثاوً مقصىز□                                ىصاألول ممدود وانثاوً مىق □ 

 األول ممدود وانثاوً مقصىز □         األول مقصىز وانثاوً ممدود  □ 

           (الغنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى)التنكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرٌم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  -ٙٔ
  

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــالي )فالســــــــــــــــــيل حــــــــــــــــــش  للمك  .(الؼ
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول مىقىص وانثاوً مقصىز□                               ثاوً مىقىصاألول ممدود وان □ 

 األول ممدود وانثاوً مقصىز □       مىقىصاألول مقصىز وانثاوً  □ 

 ( https://dardery.site  للخذسيب اإللكخشوني صوسوا مىقغ أحمذ دسديشي للخذسيباث اإللكخشونيت  ) 

https://dardery.site/
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ـــــــــــي -7ٔ ـــــــــــا ف ـــــــــــال )يهـــــــــــى  ػلين    نفىســـــــــــنا (يالمؼ

ـــــــ  يملهـــــــا المهـــــــش (الحســـــــناء )ومـــــــر يخ ـــــــب      ل
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:

 األول مىقىص وانثاوً مقصىز□                               األول ممدود وانثاوً مىقىص □ 

 وً مقصىزاألول ممدود وانثا □      وانثاوً ممدود  مىقىصاألول  □ 

ـــــــــي   فلســــــــــج  -11 ِ  الـــــــــــــــــــــذنيا بـــــــــــــــــــــ  أو أمنؼـــــــــــــــــــــا      (م باليــــــــــا )و ــــــــــذقج  فــــــــــي حبـ   أ  أمـــــــــــــــــــــن
 

 إعراب  كلمة " مبالٌا"  هنا:

  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة  □     اسم لٌس  مرفوع بالضمة  □ 

 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌس□      خبر لٌس منصوب بالفتحة□ 

ـــــــــ   -10 ـــــــــشء   يثني ـــــــــا الم ـــــــــبأن ـــــــــال )ػـــــــــر  ل  (الؼ
  

ــــــــــــــــــــاقش  ــــــــــــــــــــ  المف ــــــــــــــــــــذو ػلي ــــــــــــــــــــي  و  حؼ  نؼ
 

 "  هنا: العالإعراب  كلمة " 

 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة □      مفعول به منصوب بالفتحة  □ 

 مضاف إلٌه مجرور بالكسرة المقدرة □      مضاف إلٌه مجرور بالكسرة   □ 

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــحيفت    وكـــــــــــــــــــ   الهـــــــــــــــــــال  نـــــــــــــــــــى  لاـــــــــــــــــــير  -ٕٓ ـــــــــــــــــــج ف ـــــــــــــــــــا ) شق  (ء.صسق
 

 نوع همزة الممدود هنا :

  منقلبة□                                 زائدة□                              أصلٌة □  

 ( https://dardery.site  للخذسيب اإللكخشوني صوسوا مىقغ أحمذ دسديشي للخذسيباث اإللكخشونيت  ) 

 :األمثلة التالٌة لصواب من بٌن البدائل المتاحة فًتخٌر ا –7ط 

 قضى القاضً على الفتى بالسعً حافٌا نحو المعتدى علٌه. االسمان المنقوصان هنا هما: (ٔ

 حافٌا ( -) القاضً  - المعتدى (    د -) السعً   -السعً  (    ج -) القاضً  - الفتى(    ب –) القاضً  -أ

 استفتاء حول دواعً األمن القومً. االسمان المنقوصان هنا هما:أجرى المحامون   قال تعالى:  (ٕ

 (المحامون - القومً) - (    دالقومً - دواعً) -(   جدواعً -المحامون ) - (    بالمحامون –أجرى ) -أ

 جرى الفتى نحو المرمى الخالً.  االسمان المقصوران هنا هما: (ٖ

 الفتى( - الخالً) - الخالً(       د -) المرمى  -ج        المرمى( –) الفتى  - الفتى(        ب -)جرى -أ

 للماء العذب . ما تحته خط هنا هما: جٌد مجرىالبحٌرة  ذي (ٗ

  )اسم مقصور و اسم منقوص(     -ب     )اسم منقوص و اسم مقصور(   -أ

 )اسم إشارة و اسم مقصور( - د       ) اسمان منقوصان( -ج

 ى من البشر. االسم المقصور هنا هو النبً داٍع ٌهتدي به الحٌار (٘

 الحٌارى –ٌهتدي                         د    -ج     داٍع       -ب    النبً    -أ

 ( https://dardery.site  للخذسيب اإللكخشوني صوسوا مىقغ أحمذ دسديشي للخذسيباث اإللكخشونيت  ) 
 

https://dardery.site/
https://dardery.site/
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 رضانا بفضل دعاء المتقٌن.  االسم المقصور هنا هوشفى الباري م (ٙ

 المتقٌن –د    مرضانا      -ج    الباري      -ب    شفى    -أ

 المسلم القوي خٌر وأحب إلى َّللا كلمة " القوي " هنا  (7

 لٌس شٌئا مما سبق –د    اسم منقوص      -ج    اسم ممدود      -ب     اسم مقصور   -أ

 را كافٌا من المال  لذي الحاجة  .  االسم المنقوص هنا هوأعطى الغنً  قد    (8

 ذي–د     كافٌا  -ج     الغنً    -ب      أعطى -أ

 هذا الطالب هو األعلى درجة  . عند تحوٌلها إلى جمع المؤنث تكون: -9 (9

 هؤالء الطالبات هن األعلوات درجة   -ب      هؤالء الطالبات هن األعلٌات درجة -أ

 هؤالء الطالبات هن العلٌٌات درجة   -د     طالبات هن األعالت درجةهؤالء ال -ج

 

 :(بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة تصبح )  .لست ساٍع فً الشر (ٓٔ

 فً الشر عًساب لست -ب      فً الشر ساعًلست  -أ
 ساٍع فً الشرال لست  -د       لست ساعٌا فً الشر -ج
 ى المؤنث نقول:أنت األكبر بٌن الحاضرٌن  عند مخاطبة المثن (ٔٔ

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌن -ب      أنتما األكبران بٌن الحاضرٌن -أ

 أنتما الكبرٌان بٌن الحاضرٌن  -د     أنتما الكبرتان بٌن الحاضرٌن -ج 

 . عند تحول الجملة للجمع المؤنث نقول :أنً غافل عنه..ٌرى  األحمق هذا  (ٕٔ

 أنً غافل عنهنٌرٌن  حمقاٌاتالهؤالء  -ب     ٌرٌن األحمقاتهؤالء  -أ

 أنً غافل عنهنٌرٌن  الحمقاواتهؤال  -د           نأنً غافل عنهٌرٌن  الحمقاءاتهؤالء  -ج 

 ) بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة تصبح(:        .الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطالبتٌن األولتٌن فً مادة  (ٖٔ

 الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطالبتان األولٌان فً  -ٌات      بالرٌاضكرمت المدرسة الطالبتان األولتان فًٌ مادة  -أ

 كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌٌن فً مادة الرٌاضٌات  -الرٌاضٌات     دكرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌان فً مادة  -ج

 ) أكمل(..................................تقف السٌارات عندما تضًء اإلشارات - (ٗٔ

 الحمرات –د    الحمراٌات  -ج    الحمراوات  -ب      الحمراءات -أ

 ) بعد تصوٌب الخطأ فً الجملة تصبح(:  . ةون الدرجات العلٌوات فً الجنٌُ ٌنال األتق (٘ٔ

 ٌنال األتقون الدرجات العلٌٌات فً الجنة -ب   ٌنال األتٌقون الدرجات األعلٌات فً الجنة -أ

 ٌنال األتقون الدرجات األعلٌات فً الجنة -د   جنةٌنال األتقٌن الدرجات العلٌوات فً ال -ج 

 نقول : للمثنى . عند تحول الجملة   جدا. البناء عالٍ هذا  (ٙٔ

 هذان البناوان عالٌان جدا -ب   هذان البناءٌن عالٌان جدا -أ

 الثانٌة والثالثة-د              هذان البناءان عالٌان جدا –ج 

 وأعد كتابة الجملة :. احذف حرف الجر   لبنٌه  األب راعٍ  (7ٔ

 األب راٍع  بنوه-د         األب راعً بنوه –ج     األب راعً بنٌه -ب   بنٌه األب راعٍ  -أ
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 : عند تحوٌل الجملة إلى الجمع نقول .    الطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتوضع – (8ٔ

 بٌننا هم المتواضعونالطالب األسُمون منزلة  -ب   الطالب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعون -أ

 ن منزلة بٌننا هم المتواضعونٌالطالب األسمَ  -د           الطالب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعٌن –ج 

 نقول  : المثنى . عند تحوٌل الجملة إلى    تبدو أكثر جماال الصفراءالكرة  – (9ٔ

 تبدوا أكثر جماال الصفراوانالكرتان  -ب   تبدوان أكثر جماال الصفراءانالكرتان  -أ

 تبدوان أكثر جماال الصفراوان الكرتان  -د  تبدوان أكثر جماال  الصفرتانالكرتان  –ج 

 :  جمع المؤنث نقول. عند تحوٌل الجملة إلى    الفتى ساٍه عن شرح  المعلم  – (ٕٓ

 الفتٌات ساهٌات عن شرح المعلم -ب   الفتٌات ساهون عن شرح المعلم -أ

 الفتٌات ساهٌن عن شرح المعلم -د  ن شرح المعلمالفتٌان ساهٌات ع –ج 
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