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 منصوبا ، و مجرورااالسم ٌأتً مرفوعا ، و 
 
 
 
 
 
 

 خبر إن وأخواتها -اسم كان وأخواتها   -الخبر   –مر بنا من المرفوعات فً الجملة االسمٌة ما ٌلً : المبتدا 
 نائب الفاعل. –ٌتبقى من األسماء المرفوعه مرفوعان  هما: الفاعل 

 
 
 
 
 ، أو االسم المنسوب.اسم مرفوع وقع بعد فعل غٌر معروف فاعله، أو وقع بعد اسم المفعول -

 عوقَب الُمسًء . -مثال: ما ٌقع بعد فعل غٌر معروف فاعله:          
 الشعب مستنزفٌة موارُده  -مثال: ما ٌقع بعد اسم المفعول:         
 أعراقً جارك؟ . -مثال: ما ٌقع بعد اسم منسوب:         

 فه.وقد ُسمً نائب الفاعل كذلك؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذ -

 :خطوات بناء الجملة للمجهول- 
ٌُشَرح   قبأل نفتح ماو ،الماضى)ُشِرحنضم أول الفعل ونكسر ما قبل أخره إذا كان فى  -ٔ  خره إذا كان فى المضارع )
 نحذف الفاعل  -ٕ
 .نغٌر عالمتة من النصب إلى الرفع نقٌم  المفعول به مقام الفاعل ف -ٖ

 ُكوفِئ المعلمون . : كافأت الدولة المعلمٌن  ٔمثال    

 : ما ٌنوب عن الفاعل بعد حذفه و ٌحل محله 
 المفعول به للفعل المتعدى لمفعول واحد     ، شاهدُت الكسوف . تصٌر الجملة ) شوهد الكسوُف  . - ٔ
 أخاً . المفعول به األول إذا كان الفعل متعدٌاً لمفعولٌن : نقول : َظَنْنُت الصدٌَق أخاً ، تصٌر )ُظنَّ الصدٌقُ  - ٕ
 الظرف المتصرف المفٌد معنى محدداً ففً قولنا َوَقَف السائُق أماَم اإلشارِة ، تصٌر : ُوقَِف أماُم اإلشارة . - ٖ
 الجار والمجرور مثل : نظر القاضً فً الشكوى . تصٌر : ُنِظَر فً الشكوى . - ٗ

 أشكال نائب الفاعل 
ٌَُقدر المخلص.  - ٔ  ًٌرا متصاًل: أُكِرْمت.ضم - ٕ   اسًما ظاهًرا. مثل: 
ٌُستثنى إال أنا. - ٖ ٌُشكر  - ٗ   أو منفصاًل: ما    ×.أو مستتًرا: خالد 
ل انتباهكم. - ٘ ٌَُفضَّ ل أن تنتبهوا:  ٌَُفضَّ  مصدًرا مؤواًل: 
ٌُْسَهر أمام التلفاز، ُنِظَر فً الشكوى. -ٙ  الظرف أو الجار والمجرور مثل: 

 وم إلى المبنً للمجهول:كٌفٌة تحوٌل الفعل من المبنً للمعل 
 الفعل الماضً -
ٌُضم أوله وٌكسر ما قبل آخره: فالفعل َعلَِم ٌصٌر ُعلَِم.  - ٔ  الفعل الماضً صحٌح العٌن، الخالً من التضعٌف، 
لَ  - ٕ لَ وَتَقبَّلَ. تصٌر: ُتفُضِّ  ُتقُبِلَ. -إذا كان الماضً مبدوًءا بتاء زائدة، فإن الحرف الثانً ٌضم مع األول، مثل: َتَفضَّ
 إذا كان الماضً مبدوًءا بهمزة وصل زائدة، فإن الحرف الثالث ٌضم مع األول مثل: استخرج تصٌر:  اُسُتخِرج. - ٖ
 الفعل الماضً األجوف مثل: صام وباع   ُتقلب عٌنه ٌاء لٌصبح: ِصٌم و بٌِع. - ٗ
 ل ، وُمّدِت الجسور.الماضً الثالثً المضعف مثل: شّد ومّد، فٌضم أوله مثل: ُشّد الحب - ٘
 إن كان ثانٌه أو ثالثه ألًفا زائدًة قلبت واًوا، نحو: جاهد = ُجوِهد، تعاهد = ُتُعوهد. -ٙ
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 -:المضارعالفعل  -
ٌُْعلَّم. - ٔ ْعلَّم: ٌصٌر  ٌَ ٌُفتح ما قبل اآلخر  ٌُضُم أول حرف فٌه و  الفعل المضارع 
ٌُقاُم لٌلُه. أما المضارع األجوف: فُتقلَب عٌنه ألًفا: ٌقول  - ٕ ٌُصاُم نهاُر رمضان و  ٌُعان مثل:  ٌُعٌن =  ٌُقال،   = 

 :مالحظات مهمة 
 فعل األمر و الفعل الجامد ال ٌبنٌان للمجهول. -ٔ
 بعض األفعال الماضٌة وردت على صورة المبنً للمجهول، وال فعل معلوم لها وٌعرب ما بعدها فاعال ال نائب  -ٕ
 امُتقَِع )انُتقَِع  لونه ..  -أْغِمً علٌه الَخَبر  -ُجّن الشاب  -زكم الرجل  -الهالل  ُغمّ  -فاعل، مثل:)ُحّم الطفل    
 كما أن بعض الناس ٌخطئون فٌنطقون أفعااًل مبنٌة للمعلوم مثل: )َتَوفَّى ـ اْسَتْشَهَد فً سبٌل هللا ـ احَتَضَر   -ٖ
 احُتِضَر .والصواب أنها مبنٌة للمجهول: )ُتُوفًِّ ـ اْسُتْشِهَد ـ    

 ( https://dardery.site  ىيظذسٌذ حإلىنظشًّٗ صٗسٗح ٍ٘قغ أحَذ دسدٌشي ىيظذسٌزخص حإلىنظشٍّٗش  )  

 
 الفاعل نائب على اتتـــدرٌـــب

 الٌة من بٌن البدائل المتاحة:األمثلة الت فً المبنٌة للمجهول  الفاعل لألفعال  نائب  الصورة التً جاء علٌهاحدد  – ٔط

خ } قخه طؼخىى : .ٔ ََ ِٔ قَْزَو أَُ ٌَؤْطٍَُِن ٌِٗيِ خ رِظَؤْ ََ ِٔ اَِلا َّزاؤْطُُن ًٌ طُْشَصقَخِّ خ طََؼخ ََ  }ََل ٌَؤْطٍُِن

 مصدر مؤولׄ     ظاهراسم ׄ      متصل ضمٌرׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

حأْلَ }  قخه طؼخىى :   - .ٕ َٗ حِص  َٗ خ ََ ٍُْذ حىغا ِ َغ َلِِلا َٗ ِٔ ٍْ ماْو َػيَ َ٘ طَ َٗ ُش ُمئُُّ فَخْػزُْذُٓ  ٍْ ِٔ ٌُْشَجُغ حأْلَ ٍْ اِىَ َٗ  }ْسِض 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٌٍ }  قخه طؼخىى :   - .ٖ َُ اىى َػَزحٍد َػِظٍ ٗ ٌا ٌَُشدُّ ِِ ثُ ٍْ طَ شا ٍا  ٌُٖ رُ  }َعَُْؼزِّ

 مصدر مؤولׄ     ظاهراسم ׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َُ اِىَى حإِلرِِو َمٍَف ُخيِقَْض }  قخه طؼخىى :   - .ٗ ْْظُُشٗ  }أَفاَلَ ٌَ

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َٖخ }  قخه طؼخىى :   - .٘  }اَِرح ُصْىِضىَِض حأْلَْسُض ِصْىَضحىَ

 مؤولمصدر ׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ِ قَْزُو ۗ :  } قخه طؼخىى   - .ٙ ٍِ َ٘عٰى  ٍُ خ ُعجَِو  ََ ٌْ َم َُ أَُ طَْغؤَىُ٘ح َسُع٘ىَُن ًْ طُِشٌُذٗ   }أَ

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٌْ )}  قخه طؼخىى :   - .3 ِٕ ِْ رَْؼِذ ٍِ َِ أُِٗسثُ٘ح حْىِنظَخَد  ُا حىاِزٌ اِ َٗ{ 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ر متصلضمٌׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َِّزًٌشح}  قخه طؼخىى :   - .1 َٗ ٌِ   اِّاخ أَْسَعْيَْخَك رِخْىَحقِّ رَِشًٍشح  ِْ أَْصَحخِد حْىَجِحٍ ََل طُْغؤَُه َػ َٗ{ 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ََل }  قخه طؼخىى :   - .0 َٗ   َُ ًُ ََل ٌَِْطقُ٘ ْ٘ َزح ٌَ َٰٕ َُ ٌْ فٍََْؼظَِزُسٗ ُٖ ُُ ىَ  } ٌُْئَر

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٍِ }  قخه طؼخىى :   - .ٓٔ ٍِْش آِع خٍء َغ ٍا  ِ ٍِّ َٖخٌس  ّْ َٖخ أَ َُ ۖ فٍِ ظاقُ٘ َُ ِػَذ حْى ُٗ ثَُو حْىَجْاِش حىاظًِ   .}ٍا

 مؤول مصدرׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

َُ َػخىَِغغغغغغغغغغغغغغغغخً  -ٔٔ ُْ مغغغغغغغغغغغغغغغغخ ًِ ا ُا َصغغغغغغغغغغغغغغغغ ٍَش حىقَغغغغغغغغغغغغغغغغ٘  ٗا

  

ِٔ حىََحخفِغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوُ      َمزٍغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٌش اَرح ُسداْص اىٍغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 عغغغغغغغغغغغغغغغغغٍزمشًّ قغغغغغغغغغغغغغغغغغًٍ٘ ارح جغغغغغغغغغغغغغغغغغذ جغغغغغغغغغغغغغغغغغذٌٕ   -ٕٔ

  

 .ٗفغغغغغغغغغغغغغغً حىيٍيغغغغغغغغغغغغغغش حىظيَغغغغغغغغغغغغغغخء ٌ ظقغغغغغغغغغغغغغغذ حىزغغغغغغغغغغغغغغذس 

 

 مصدر مؤولׄ     هراسم ظاׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

https://dardery.site/
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 طقغغغغغغغغغغغغغغغخد ىغغغغغغغغغغغغغغغل حألرطغغغغغغغغغغغغغغغخه قزغغغغغغغغغغغغغغغو ىقغغغغغغغغغغغغغغغخثٌٖ -ٖٔ

  

 ألّٖغغغغغغغغغغغغٌ ٍغغغغغغغغغغغغِ ّقغغغغغغغغغغغغغ جٍشغغغغغغغغغغغغل قغغغغغغغغغغغغذ ػَغغغغغغغغغغغغ٘ح   

 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

ٔٗ-   ِٔ ُعغغغغغغغغغغغغغغغغغَ٘ه ىَْغغغغغغغغغغغغغغغغغٌ٘س ٌُْغظَ غغغغغغغغغغغغغغغغغخُء رِغغغغغغغغغغغغغغغغغ ُا حىشا  ا

  

ْغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيُ٘هُ   ٍَ ِْ ُعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٍِ٘   ِ  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ٍِ َْٖاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغٌذ  ٍُ. 

 

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

و أُ ٌغنض حىطالد أثْخء حىششح -٘ٔ  ٌُ  ا

 مصدر مؤولׄ     اسم ظاهرׄ      ضمٌر متصلׄ     ضمٌر مستتر  ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيظذسٌذ حإلىنظشًّٗ صٗسٗح ٍ٘قغ أحَذ دسدٌشي ىيظذسٌزخص حإلىنظشٍّٗش  )  

 

 
 فً حألٍثيش حىظخىٍش ٍِ رٍِ حىزذحثو حىَظخحش:حى خػو ّخثذ  حىؼخٍو فً حذد ّ٘ع  – ٕط

 

ٍِ }  قخه طؼخىى :   - .ٔ ٍِْش آِع خٍء َغ ٍا  ِ ٍِّ َٖخٌس  ّْ َٖخ أَ َُ ۖ فٍِ ظاقُ٘ َُ ِػَذ حْى ُٗ ثَُو حْىَجْاِش حىاظًِ   .}ٍا

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

حُد  ى : }قخه طؼخى .ٔ َ٘ ٌُ حألَْر ُٖ ٍُ َظاَحشً ىَ  ٍُ  {َجْاخِص َػْذ

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

ٌْ } قخه طؼخىى : .ٕ ِٕ ِْ رَْؼِذ ٍِ َِ أُِٗسثُ٘ح حْىِنظَخَد  ُا حىاِزٌ اِ َٗ{. 

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

ٌ٘ع ىَُٔ حىْاخُط{قخه طؼخىى : }  .ٖ َُ ْج ٍَ  ًٌ ْ٘ ِْ َخخَ  َػَزحَد حَِخَشِس َرىَِل ٌَ ََ  ىِ

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

َٖخقخه طؼخىى : }   .ٗ ْعَؼ ُٗ ْؼُشِٗ  ۚ ََل طَُنياُف َّْ ٌظ اَِلا  ََ ِا رِخْى ُٖ طُ َ٘ ِمْغ َٗ ِا  ُٖ ىُِ٘د ىَُٔ ِسْصقُ ْ٘ ََ َػيَى حْى َٗ  } 

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

 فخسعً أر٘ٓ  -سحَٔ    –مخُ عٍزٌ٘ٔ  .٘

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

 طجغغغغغغغغغغغغغغغغغغذٓ مغغغغغغغغغغغغغغغغغغخىطٍش ٍق ٘صغغغغغغغغغغغغغغغغغغخً جْخحغغغغغغغغغغغغغغغغغغخُٓ     ّنىىىىىىىىىىىى اتجهىىىىىىىىىىىَت إلىىىىىىىىىىىى اإلسىىىىىىىىىىىالم فىىىىىىىىىىىً بلىىىىىىىىىىىـدٍ أ -7
 

       اسم منسوبׄ      لمفعواسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

ًُ رخىِؼَيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغِو     لََعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلّ َعْتَبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَك َمْحُمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوٌد َعَواقُِبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهُ  -8 ََغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغخ َصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغّحضِ حألْجغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغخ  فُشرّ
 

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

غغغغغغغغغغغغغغغغخ َعغغغغغغغغغغغغغغغغِؼَذْص ِسَجغغغغغغغغغغغغغغغغخهٌ  -0 ٍَ  ٌُ  فَيَغغغغغغغغغغغغغغغغَ٘لَ حىِؼْيغغغغغغغغغغغغغغغغ

  

    ًُ  َٗل ػغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغش  حىحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالُه َٗل حىحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغشح

 

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        جهولللمفعل مبنً   ׄ  

 قيزغغغغغغغغغغغغغغغغغغغً مَْغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذٌو حىغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ٘دحع ٍغغغغغغغغغغغغغغغغغغغزيال    -ٓٔ

  

 رَغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذحٍغ ٍجٖ٘ىغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغش حألحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذح    

 

       اسم منسوبׄ      مفعولاسم ׄ        للمجهولفعل مبنً   ׄ  

 ( https://dardery.site  ىيظذسٌذ حإلىنظشًّٗ صٗسٗح ٍ٘قغ أحَذ دسدٌشي ىيظذسٌزخص حإلىنظشٍّٗش  )  
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 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:فً األمثلة  حدد ما ناب عن الفاعل عند حذفه  –ٖس

ِشٌذٍ }  قخه طؼخىى :   - .ٔ ٍُ  ُْْٔ ٍِّ ٌْ ىَ ًِ َشلٍّ  ِٕ ِ رَْؼِذ ٍِ َِ أُِٗسثُ٘ح حْىِنظَخَد  ُا حىاِزٌ اِ َٗ){. 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ِ ََل طَُنياُف اَِلا َّْ َغلَ )}  قخه طؼخىى :   - .ٕ َِ  ( فَقَخطِْو فًِ َعزٍِِو  ا ٍِْ ٍِ ْئ َُ َِ حْى ٍِ{. 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ِ٘س َّ ْ }  قخه طؼخىى :   - .ٖ حِحَذسٌ فَبَِرح ُّ َِخ فًِ حى ُّ َٗ  .}َخشٌ 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ٌِ }  قخه طؼخىى :   - .ٗ زٍِ ٍُ ٍخ أََّخ اَِلا َِّزٌٌش  َٗ ًا  ُْ أَطازُِغ اَِلا ٍخ ٌُ٘حى اِىَ  .}اِ

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َُ }  قخه طؼخىى :   - .٘ ِضثُ٘ ْٖ ِٔ ٌَْغظَ خ َمخُّ٘ح رِ ٍَ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َِ َعِخُشٗح  ِْ قَْزيَِل فََحخَ  رِخىاِزٌ ٍِ ِضَة رُِشُعٍو  ْٖ ىَقَِذ حْعظُ َٗ{. 

   الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

  

َُ أَ }  قخه طؼخىى :   - .ٙ خرُِشٗ فاى حى ا َ٘ خ ٌُ ََ ٍِْش ِحَغخدٍ اِّا ٌْ رَِ  ُٕ  .} ْجَش

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َِ }  قخه طؼخىى :   - .3 ىٍِ ٗا َزح اَِلا أََعخِطٍُش حأْلَ َٰٕ  ُْ ِْ قَْزُو اِ ٍِ َزح  َٰٕ آرَخُإَّخ  َٗ  ُِ ِػْذَّخ َّْح ُٗ  .}ىَقَْذ 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َاى َعْيَغزٍِالً }  قخه طؼخىى :   - .1 ٍْْخً فٍِٖخ طَُغ  .}َػ

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ٍِْش }  قخه طؼخىى :   - .0 ِْطَق حىطا ٍَ َْخ  َْ َٖخ حىْاخُط ُػيِّ قَخَه ٌَخ أٌَُّ َٗ{.  

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ًؼخ }  قخه طؼخىى :   - .ٓٔ َْ ٌْ َج ُٕ ْؼَْخ ََ ِ٘س فََج ُّ َِخ فًِ حى ُّ َٗ{. 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َّ } ) قخه طؼخىى :   - .ٔٔ َٗ ٌِ اِّاخ أَْسَعْيَْخَك رِخْىَحقِّ رَِشًٍشح  ِْ أَْصَحخِد حْىَجِحٍ ََل طُْغؤَُه َػ َٗ  .} (ِزًٌشح ۖ 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َزح فَُخُزُٗٓ }  قخه طؼخىى :   - .ٕٔ َٰٕ  ٌْ ُْ أُٗطٍِظُ َُ اِ  .}ٌَقُ٘ىُ٘

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

 

ٖٔ. -   ٌْ ُٖ ًٍْشح ىَ َُ َخ ِٔ ىََنخ َُ رِ خ ٌَُ٘ػظُ٘ ٍَ ٌْ فََؼيُ٘ح  ُٖ ا ْ٘ أَّ ىَ َٗ  .}قخه طؼخىى :  } 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

َش قخه طؼخىى :  }   - .ٗٔ أَخا َٗ  ًَ خ قَذا ََ جٍِز رِ ٍَ ْ٘ ٌَ ُُ َّْغخ  .}ٌَُْزاؤُ حإْلِ

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

ٔ٘.    .{ ٌْ ِٕ ِْ رَْؼِذ ٍِ َِ أُِٗسثُ٘ح حْىِنظَخَد  ُا حىاِزٌ اِ َٗ   قخه طؼخىى :} 

    الظرفׄ        الجار والمجرورׄ      المفعول األول ׄ      المفعول به  ׄ  

 

 

 ( https://dardery.siteٌزخص حإلىنظشٍّٗش    ) ىيظذسٌذ حإلىنظشًّٗ صٗسٗح ٍ٘قغ أحَذ دسدٌشي ىيظذس   
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 التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:فً األمثلة  تخٌر اإلجابة الصحٌحة  –ٗس

 

 ُمّشٍض حىطخىزش ىظ ٘قٖخ......................حنٌ طؤٍّث حى ؼو ْٕخ: - .ٔ

 مظٍش -د    ٍَظْغ -ج    جخثض -د     ٗحجذ -أ 

 .......... ػْذ حىزْخء ىيَجٖ٘ه:.حىالػزٍِ فً حىَيؼذٌشخٕذ حىْخط  .ٕ

 ٌُشٕ٘ذ حىالػزُ٘  فً حىَيؼذ -د     ٌُشخٕذ حىالػزُ٘ فً حىَيؼذ -أ 

 ٌُشٕ٘ذ حىالػزُ٘ فً حىَيؼذ -د     ٌُشخٕذ حىالػزٍِ فً حىَيؼذ -ج 

 ........ػْذ حىزْخء ىيَجٖ٘ه:مخفؤ حىَؼيٌ حىَجظٖذٌِ. -٘ .ٖ

 م٘فؤ حىَجظٖذُٗ -د  م٘فت حىَجظٖذٌِ -ج   ُمخفئ حىَجظٖذُٗ -د  ُم٘فت  حىَجظٖذُٗ -أ 

 حعظشٖذ حىجْذي رآٌخص ٍِ حىقشآُ ـــــــــ-  حُعظُشٖذ حىجْذي فً حىَؼشمش .ٗ

 اػشحد ميَش حىجْذي فً حىَثخىٍِ:      

 ّخثذ فخػو -فخػو  -د      ّخثذ فخػو    –ّخثذ فخػو -ج فخػو            –ّخثذ فخػو -د   فخػو–فخػو  -أ 

 حىط يٍِ اىى حألرٌِ٘..........ػْذ حىزْخء ىيَجٖ٘ه ّق٘ه: حىششطً أػخد   .٘

 أُػٍذ حىط الُ اىى حألرٌِ٘ -د      أُػٍذ حىط يٍِ اىى حألرٌِ٘ -أ 

 أُػٍذح  حىط الُ اىى حألرٌِ٘ -د      أُػٍذح  حىط يٍِ اىى حألرٌِ٘ -ج 

 ػخقذ حىَؼيٌ حىطالد حىََٖيٍِ.  .ٙ

 ػ٘قز٘ح  حىطالد حىََٖيٍِ -د      ػ٘قذ  حىطالد حىََٖيٍِ -أ 

 ػ٘قز٘ح حىطالد حىََٖيُ٘ -د      ػ٘قذ حىطالد حىََٖيُ٘ -ج 

 طجخده حىطخىزخُ  أٍخً حىَذسط .3

ًَ حىَذسط -أ  ًُ حىَذسط -د      ُجِ٘ده أٍخ  ُجِ٘ده أٍخ

ًَ حىَذسط -ج  ًُ حىَذسط -د      طُُجِ٘ده أٍخ  طُُجِ٘ده أٍخ

 ف حىَحزُ٘  رخىطزٍؼش.......................اػشحد ميَش حىَحزُ٘:ُش ِ   .1

 ٍ ؼ٘ه رٔ -د   خزش -ج    ّخثذ فخػو -د    فخػو -أ 

 أػخُ  حىَذسط حىطخىزظٍِ حىَظؼثشطٍِ .0

 أُػٍْض حىطخىزظخُ حىَظؼثشطٍِ -د     أُػٍِ حىطخىزظخُ حىَظؼثشطخُ -أ 

 ٗحىثخىثش حألٗىى -د     أُػٍْض حىطخىزظخُ حىَظؼثشطخُ -ج 

 صخدًّ حألػذحء .ٓٔ

 ِصٍذصُ  -د    ُصذُص   -ج   ُصذُص     -د    ِصذصُ  -أ 

 

 ( https://dardery.site) ىيظذسٌذ حإلىنظشًّٗ صٗسٗح ٍ٘قغ أحَذ دسدٌشي ىيظذسٌزخص حإلىنظشٍّٗش     
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