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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌأتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 

المفعول المطلق والمفعول ألجله  والمفعول به مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (،
 التمٌٌزألحد المنصوبات وهو وسنقوم بعرض  والحال  والمفعول مغه والظرف

 

 
 
 
 

 ن ٌراد به أشٌاء كثٌرة. و المبهم الذي ٌأتً قبل التمٌٌز اسم نكرة منصوب )غالًبا( ٌذكر؛ لٌزٌل إبهاًما قبله ٌصلح أل
 ٌ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.  -شترٌت إردبا قمحا. الكٌل مثل: ا -
 أو  -تمٌٌز الملفوظ )الوزن والمساحة والكٌل( ٌجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة فنقول: اشترٌت إردبا قمًحا 

 أو إردب قمٍح. -إردبا من قمٍح 

 تمٌٌز العدد
 ٌنقسم العدد إلى أربعة أقسام:

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

 العدد المفرد:أواًل: 
 (: ٕ، ٔالعدد ) -ٔ
 لٌس لهما تمٌٌز )لفظ "واحد أو اثنان" إذا جاء بعد المعدود ٌعرب نعًتا(، وٌطابقان المعدود فً التذكٌر والتأنٌث.  -

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

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

 الذي مفرده ٌوم مذكر. 
 (: اشترٌت تسع قصص.ٕمثال)

 تسع: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وقصص تمٌٌز جمع مجرور باإلضافة، أو مضاف إلٌه. الحظ: العدد 
 تسع مذكر والمعدود قصص الذي مفرده قصة مؤنث.

 مالحظات مهمة
 ُتسكن الشٌن فً العدد )عشرة(. وا، وٌوافقه إذا كان مركًبا، ( ٌخالف المعدود إذا كان مفردً ٓٔالعدد ) -
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 إذا كانت مفردة )معً عْشرة كتب(. الحظ تسكٌن الشٌن والحظ تأنٌث عشرة وتذكٌر كتب الذي مفرده كتاب. -ٔ
 ود إذا كانت مركبة وتمٌٌزها مؤنث )نجح ثالث عْشرة طالبة( الحظ عْشرة الشٌن ساكنة والحظ أنها وافقت المعد -ٕ

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

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

 ور مضاف إلٌه.ألف: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، كتاب وقصة: تمٌٌز مفرد مجر
 (: جاء مائة رجل. رأٌت مائة فتاة. رجل وفتاة: تمٌٌز مفرد مجرور مضاف إلٌه.ٕمثال)

 ثانٌا: العدد المركب
 ٌوافقان المعدود )التمٌٌز( تأنًٌثا أو تذكًٌرا. ٕ، ٔ( تمٌٌزه مفرد منصوب، العدد 9ٔ -ٔٔاألعداد من ) -

 تب إحدى عشرة قصة. مثل: فرٌق الكرة احد عشر العًبا. ومثل: على المك
 ( 9ٔ: ٖٔالعدد من ) -

 ( ٌوافقه.ٓٔ( والجزء الثانً )9: ٖالجزء األول ٌخالف المعدود تذكًٌرا أو تأنًٌثا )
 ( ألن الجزء األول منه ٕٔ( ٌبنى على فتح الجزأٌن فً محل نصب أو رفع أو جر ما عدا العدد )9ٔ: ٔٔالعدد من )

 أمثلة:،  على الفتح ال محل له من اإلعرابنى ٌعرب إعراب المثنى، والجزء الثانً مب
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 فً محل رفع  -ٕ 

 ر مقدم، ست عشرة: مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع مبتدأ مؤخر، طائرة: تمٌٌز مفرد منصوب.خب
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.  ، العدد الذي ٌأتً قبل حرف الواو العدد المعطوف علٌه هو -

 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 "

 ( ٌوافق التمٌٌز فً التذكٌر أو التأنٌث.ٕ، ٔددان )الع -
 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 ) -

 لفاظ العقود :رابعا: أ
 (.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  -ٔ

 لًبا: تمٌٌز مفرد منصوب.عشرون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو. طا
 سلمت على سبعٌن طالبة.  -ٕ

 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  -ٕ
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 جرور باإلضافة. : تمٌٌزها جمع مٓٔ: ٖ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 
 أنًٌثا إذا كان مفرًدا وٌوافقه إذا كان مركًبا. : ٌخالف التمٌٌز تذكًٌرا أو تٓٔالعدد  

  ٕ-  )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(  - ٔ
 ل:طاب النٌل ماًء.. وأصله )طاب ماء النٌل(المحول عن الفاعل: مث - ٕ
 المحول عن المفعول به: مثل: أكبرت محمدا خلقا.. وأصله )أكبرت خلق محمد(. - ٖ

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

 رس.هلل دره فارًسا أو من فا –أو من بطل
 

 :مالحظات مهمة
ازداد اللص طمًعا(، وبعد  -قر عًٌنا -ٌأتً التمٌٌز بعد كفى )كفى باهلل شهًٌدا( وازداد وقّر وطاب وامتأل وفاض )طب نفًسا 

ا المنصف( والفعل على وزن َفُعل )حسن محمد خلًقا × أفعال المدح والذم )نِْعَم  ًٌ  َكُبرْت كلمة(. -قاض

 نماذج فً اإلعراب:
 ْبُت لِْتراً َحلٌِباً:َشرِ  -ٔ

 ضمٌر مبنً على الضم فً محل رفع فاعل. (التاء)َشِرْبُت: فعل ماض مبنً على السكون التصاله بالتاء المتحركة،و
 : تمٌٌز وزن ملفوظ منصوب، وعالمة (َحلٌِباً )آخره. لِْتراً: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على

 الظاهرة على آخره. نصبه الفتحة 
 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   نهخدزٚب اإلنكخسَٔٙ شٔزٔا يٕقع أحًد دزدٚس٘ نهخدزٚباث اإلنكخسَٔٛت )  

 التمٌٌزعلى  اتتـــدرٌـــب

 :تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة – ٔس

 

ًْٛسا ََٚسِ  حعانٗ: } قال .ٔ ٍة َخ ْم ِيْثقَاَل َذزَّ ًَ ٍْ َْٚع ًَ  {فَ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 .     ق يحًد عهٗ فقساء انقسٚت بقدح حًساحصد .ٕ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ِ حعانٗ: } قال  .ٖ ٍَ آَيُُٕا أََشدُّ ُحبًّا َلِِلَّ انَِّرٚ َٔ } 

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٍَ َكفَُسٔا بَ  حعانٗ: }قال  .ٗ ٌَّ انَِّرٚ ُْٓى إِ بَخُ ْٕ ٍْ حُْقبََم حَ ِْٓى ثُىَّ اْشَداُدٔا ُكْفًسا نَ اَِ ًَ  {.ْعَد إِٚ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 يا فٙ االزض قدز زاحت ظال. .٘

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز مساحةׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

https://dardery.site/
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ِْهَِّٛ  .ٙ ٌَ {قال حعانٗ: } أَفَُحْكَى اْنَجا ٍو ُٕٚقُُِٕ ْٕ ا نِّقَ ًً ِ ُحْك ٍَ َّللاَّ ٍُ ِي ٍْ أَْحَس َي َٔ  ۚ ٌَ  ِت َْٚبُغٕ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ْٛهَتً  حعانٗ: } قال .3 ٍَ نَ اَعْدََا ُيَٕسٗ ثاَلثِٛ َٔ َٔ} 

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َُُْٛكْى  ٗ: }حعانقال  .1 بَ َٔ ََُُْٛا  ًِٓٛدا بَ ِ َش  {فََكفَٗ بِاَلَِلَّ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ٍّ حدٚد نبُاء سٕز حٕل انحدٚقت .0 ّٙ أٌ أشخس٘ ط  كاٌ عه

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

ُ ِيائَتَ َعاٍو ثُىَّ بََعثَُّ قَاَل أَََّٗ ُْٚحِٛ  حعانٗ: }قال  .ٓٔ َٓا فَأََياحَُّ َّللاَّ حِ ْٕ ُ بَْعَد َي ِِ َّللاَّ َِْر  ٙ.} 

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َََُّٓى أََشدُّ َحّساً  حعانٗ: }قال  .ٔٔ  {.قُْم ََاُز َج

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 أطعًج اندجاجت يمء انكف َحبَّا.    .ٕٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

َٕث شافِٛاك .ٖٔ ًَ ٍَّ أَياَِٛا ******فٗ بَِك داًء أٌَ حَسٖ ان ُاٚا أٌَ َُٚك ًَ َحسُب ان َٔ 

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 انحٛقت قٛساطا بسسًٛا فٙ كم أسبٕعاحخاج إلطعاو حٕٛاَاث  .ٗٔ

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز مساحةׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

د  .٘ٔ ًّ ٍَ يح ٌّ دٚ ُج بأ ًْ ٌِ انبسِّٚت دُٚا********ٔنقد عه ٍْ خِٛس أدٚا  ي

 تمٌٌز ملحوظׄ     تمٌٌز عددׄ       تمٌٌز كٌلׄ     تمٌٌز وزن  ׄ  

 حة:تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتا – ٕس

 

 ما الجملة التً تحوي تمًٌٌزا ملفوًظا فٌما ٌأتً؟ .ٔ

 

 .درست األسماء الخمسة -ب     اشترٌُت كٌاًل أرًزا. -أ

 .األرض قمحازرعُت  -د     .ازداد محمد حبا ألخٌه -ج

 

 ٌقول الشاعر: .ٕ

 

ٌَِعش َثمانٌَن  ٌَسأَمِ  َحوالً َسئِمُت َتكالٌَف الَحٌاِة َوَمن   ال أَبا لََك 

ٌِّن نوع ما تحته   خط، وأعربه.ب

 

 حال، منصوبة. -ب    خبر كان محذوفة، منصوب. -أ

 تمٌٌز ملفوظ، منصوب. -د      نعت، منصوب. -ج
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اًل عن مفعول؟ .ٖ  أيُّ الجمل اآلتٌة تحوي تمًٌٌزا ُمحوَّ

 

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

ٌر َوأَحْ  -ج ٌْ لَِك َخ
َٰ
ٌُوًنا -د     .َسُن َتأِْوٌاًل َذ ْرَنا اأْلَْرَض ُع  .َوَفجَّ

فً الجملة السابقة « طالبا»و« عشر ثالثة»ما إعراب «. كرمت المدرسة ثالثة عشر طالبا متفوقا» .ٗ

 على الترتٌب؟

 

 مضاف إلٌه مجرور /بدل مرفوع، -أ

 تمٌٌز منصوب/عدد مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع فاعل،  -ب

 تمٌٌز منصوب / صوب،مفعول به من -ج

 مضاف إلٌه مجرور/نعت مرفوع،  -د

 

ما الصورة الصحٌحة للجملة السابقة بعد تصوٌب الخطأ «. قصٌدة عن الوطناثنً عشرة  فً الدٌوان» .٘

 فٌها؟

 

 فً الدٌوان اثنا عشرة قصٌدة. -ب    فً الدٌوان اثنً عشر قصٌدة. -أ

 .دقصائفً الدٌوان اثنً عشر  -ج    فً الدٌوان اثنا عشر قصٌدة. -ج

 

لٌ عن .« استشاط محمد غضبا»فً جملة  .ٙ  تمٌٌٌز ملحوٌظ ُمحوَّ

 

 خبر -د   مبتدأ -ج   فاعل -ب    مفعول -أ

 

ما الصورة الصحٌحة للجملة السابقة بعد كتابة األعداد فٌها «. مدرسة 9ٔو مكتبة 00 المدٌنةفً » .0

 بالحروف العربٌة؟

 

 فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة. -أ

 ٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة.فً المد -ب

 فً المدٌنة سبعة وسبعون مكتبة ، وتسع عشرة مدرسة. -ج

 فً المدٌنة سبع وسبعون مكتبة ، وتسعة عشر مدرسة. -د

 

ًبا  » قوله تعالى:ما نوع التمٌٌز فً  .0 ٌْ ْأُس َش  ؟«َواْشَتَعلَ الرَّ

 

 ذات. -د   عددي. -ج    ملحوظ. -ب   ملفوظ. -أ

 

اكتب العددٌن فً الجملة السابقة بالحروف العربٌة، «. العبة ٕٔ و، العب ٖٓ خب تضم بعثة المنت» .9

 واضبط تمٌٌزهما بالشكل.

 

 ثالثون العب ، أحد وعشرون العبة. -ب   ، أحد وعشرٌن العبة.اثالثون العب -أ

 ، إحدى وعشرون العبة.اثالثٌن العب -د   ، إحدى وعشرٌن العبة. اثالثٌن العب -ج
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ما الصورة الصحٌحة للجملة السابقة بعد كتابة «.  مهندسٌن ٙ، وعامل ٔٔ نتتكون الشركة م» .ٓٔ

 األعداد بها بالحروف العربٌة؟

 

 ، وست مهندسٌن.عامالأحد عشر  تتكون الشركة من  -أ

 تتكون الشركة من  أحد عشرة عامال ، وستة مهندسٌن. -ب

 تتكون الشركة من  أحد عشر عامال ، وستة مهندسٌن. -ج

 ، وست مهندسٌن.الشركة من  إحدى عشر عاملٍ تتكون  -د

 

اًل عن مبتدأ؟ .ٔٔ  أيُّ الجمل اآلتٌة ال تحوي تمًٌٌزا ُمحوَّ

 

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

 .التحدٌاتالعلم أقوى سالًحا من غٌره فً مواجهة  -د     محمد أكثر منك نشاطا -ج

 

 

 اكتب العدد فً الجملة السابقة بالحروف العربٌة.«. مجلة خالل أجازة نهاٌة األسبوع ٕٔ  قرأت» .ٕٔ

 

 اثنتا عشر. -د  اثنً عشر. -ج  اثنتً عشرة. -ب   اثنا عشرة. -أ

 

 إعراب كلمة أٌام:«. األسبوع سبعة أٌام» .ٖٔ

  

 مبتدأ -د  تمٌٌز مجرور -ج   .بدل مرفوع -ب   .تمٌٌز منصوب

 لعقود؟أيُّ الكلمات اآلتٌة من ألفاظ ا .ٗٔ

 

 سنون. -د  ثمانون. -ج    بنون. -ب    أهلون. -أ

 

 أيُّ الجمل اآلتٌة تحوي تمًٌٌزا ملحوًظا؟ .٘ٔ

 

 عشر عاًما  أربعة الدراسةقضٌُت فً  -ب    ٌحترم الطالب ُمعلِّمه احتراًما. -أ

 .اشترٌت كٌلو برتقاال -د   .خبرة مع تقدم العمر اإلنسان ٌزداد  -ج

 

 

 ؟كبامرأيُّ الجمل اآلتٌة تحوي عدًدا  .ٙٔ

 

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

  .عدد أٌام الدراسة خمسة أٌام -د     .فً الشهر ثالثون ٌوما -ج

ق الرجل كلَّ ٌوم » .0ٔ  الكلمة التً تحتها خط تمٌٌز .«. لحما على جاره برطلٌتصدَّ

 

 للعدد -د   للكٌل -ج   للوزن -ب   للمساحة -أ
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 ة تحوي عدًدا معطوًفا؟أيُّ الجمل اآلتٌ .0ٔ

 

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

  عدد أٌام الدراسة خمسة أٌام. -د      فً الشهر ثالثون ٌوما. -ج

 

 أيُّ الجمل اآلتٌة ورد فٌها تمٌٌز للمساحة؟ .9ٔ

 

 .نزل الملعب أحد عشر العبا -ب      ا تفاًحا.كٌلوأكلُت  -أ

 .األطفال أشد قسوة فً معاملة الحٌوانات الصغٌرة -د     .أرزااًنا فد زرع الفالح  -ج

 "اشترٌت إردبً  ذرة" ..إعراب كلمة )ذرة( هنا: .ٕٓ

 

 مفعول به -د  تمٌٌز مجرور -ج   بدل مرفوع. -ب   تمٌٌز منصوب. -أ

 


