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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من حصة ما يلدموهه  وامتب ند امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 :  المثنى هو ما دل على اثنٌِن أو اثنتٌِن بزٌادِة ألٍف ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرِده. تعـرٌفــــــه -ٔ

ا، له ُمَماثلٌ  فً  شروطــــــه -ٕ ًٌّ ا أو إسناد ًٌّ ٌَُثنَّى أن ٌكوَن ُمفَرًدا ُمعَرًبا غٌَر مركٍب تركًٌبا مزج ٌُشترُط فً االسِم الذي   :

 اللفِظ والمعنى.

: ٌرفُع المثنى وعالمُة رفعه األلُف نٌابًة عن الضمِة، وٌنصُب وعالمُة نصبه الٌاُء نٌابًة عن الفتحِة ،  إعــرابـــــه -ٖ

 وعالمُة جرِه الٌاُء نٌابًة عن الكسرِة. وٌجر  

 . فاعم مرفوع وعالمح انرفع األنف  وياتح عه انضمحألوه مثىى. انطانثانجاَء  - :  مثل

 . مفعول ته مىصوب تانياء وياتح عه انفرحح ألوه مثىى .نطانثيهكافأ انمدرُس ا - 

 انكسرج  ألوه مثىى .. مضاف إنيه مجرور تانياء وياتح عه نطانثيهذهثُد مع ا - 

 

 ما ٌلحق به : -ٗ

ٌُلَحُق بالمثنى فً إعرابِِه ألفاٌظ هً    :و

 ال تجلس بٌن اثنٌن متخاصمٌن. - قرأت رواٌتٌن اثنتٌن.  -حضر طالبان اثنان : أمثلـــــــــــــة:{ } اثنان واثنتان - ٔ

 االسِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ إذا أضٌفتا إلى الضمٌر، أما  إذا أُضٌفتا إلى :  } كال وكلتا  { -ٕ

 فإنهما ٌعربان إعراب المثنى فنقول : جاء الطالبان كالهما . )توكٌد معنوي مرفوع باأللف(. إذا أضٌفتا إلى الضمٌر -

 لمقدرة( ، ) أي بالعالمات اأما  إذا أُضٌفتا إلى االسِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ   -

 فنقول :جاء كال الطالبٌن . )فاعل مرفوع بالضمة المقدرة(.    

 ملحوظة()

 اسمان لفُظهما مفرد، ومعناهما مثّنى. ولذلك ٌجوز مراعاة لفظهما أو معناهما، نحو: ]كال الطالبٌن  -كلتا(: –)كال  

 كما هو فً األمثلة التالٌة:وتبدو أهمٌة ذلك عند إعراب كال أو كلت مجتهٌد، وكال الطالبٌن مجتهدان[.

 الطالبان كالهما ناجح. )كال: مبتدأ  ثان خبره كلمة ناجح وال ٌجوز إعرابها توكٌد هنا( 

 ) كال :  توكٌد معنوي وال ٌجوز إعرابها مبتدأ ثان.(كان الطالبان كالهما ناجحٌن . 

 .)كال هنا ٌجوز إعرابها توكٌد أو مبتدأ ثان( الطالبان كالهما ناجحان . 

 المثنى . ( من الملحقات بالمثنى حٌث إن المفرد مبنٌا ولٌس معربا{،  و} اللذان واللتان} هذان وهاتان  -ٖ

ًَ ِعَوٌض عن التنوٌِن فً االسِم المفرِد؛ ولذلك ُتحَذُف عند اإلضافِة  كما  : َبْعُض أحكاِمه -٘ نوُن المثنى مكسورةٌ دائًما وِه

 الحالِة.ٌُحَذُف التنوٌُن أًٌضا فً هذِه 
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جمُع المذكِر السالُم : هو مادلَّ على أكثَر من اثنٌن بزٌادِة واٍو ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرده، وكان له مفرٌد  : التعرٌف -أ   

ًَ بالسالِم  لسالمِة مفرِدِه  من جنِسِه. فإن لم ٌكْن له مفرٌد من جنسِه، ودلَّ على أكثَر من اثنٌن، كان ُمْلَحًقا بالجمِع. وسمِّ

 من التغٌٌِر بعَد الجمِع.

ٌُجمُع على هذا الجمع إال ما ٌؤتً : شروُطه : -ب     ال 

 أن ٌكون علماً لمذكر عاقل خاٍل من التاء والتركٌب . - ٔ

،وال )الحق ، وسابق( إذا كانت  للتركٌب( سٌبوٌهوال ) لوجود تاء التؤنٌث  فال ٌجمع جمع مذكر سالم )أسامة ، عطٌة ، حمزة (

 أعالم لحٌوان كالخٌل واإلبل .

أن ٌكون وصفاً لمذكر عاقل خاٍل من التاء وال مما ٌستوى فٌه المذكر والمإنث ، ولٌس على وزن أفعل فعالء ، وال فْعالن  - ٕ 

 َفْعلَى ، وال مما ٌختص بالمإنث .

، جرٌح ( . وال )أعرج ، أجرب ، أحمر( .  عجوزامة ، نسابة ( ،وال )فال ٌجمع جمع مذكر سالم الصفات مثل :)عالمة ، فه  

 وال )مرضع ، حامل (.   

 ،علٌونٌُلَحُق بجمِع المذكر السالم فً إعرابِه ألفاٌظ منها : َبُنوَن وأهلُوَن وُسُنوُن وأُولو وعالَُمون   الملَحُق به : -جـ  

 ، وثالثون إلى التسعٌن.وألفاُظ العقوِد وهً   عشرون                   

ٌُجران، وعالمُة ذلك   إعـرابـــه : -د ٌُنصبان و ٌُرفع جمُع المذكِر السالُم والملحُق به، وعالمُة ذلك الواُو؛ نٌابًة عن الضمِة، و

 نٌابًة عن الفتحِة والكسرِة.   الٌاء

ونوُن جمِع المذكِر السالِم والملحِق به مفتوحٌة دائًما وُتحَذُف فً حالِة اإلضافِة ؛ ألنها ِعَوٌض عن التنوٌن  :َبْعُض أحكاِمه -هـ 

 فً االسِم المفرِد.

 

 

 

 : جمُع المإنِث السالُم هو ما دلَّ على أكثَر من اثنتٌن بزٌادِة ألٍف وتاٍء على مفرِدِه. التعرٌف - أ

ٌُجمع على هذه  - ب  الصورِة :ما 

 سعاد -العلم المإنث فً المعنى ، مثل : زٌنب -ٔ           

 عزٌزة -العلم المإنث لفظا ومعنى ، مثل:  فاطمة -ٕ 

 حمزة. -العلم المإنث لفظا  ، مثل:  معاوٌة  -ٖ        . 

 فائزة -الوصف المختوم بتاء التؤنٌث ، مثل:  طالبة     -ٗ 

 سمراء. -بؤلف التؤنٌث المقصورة أو الممدودة ، مثل : كبرى االسم المختوم  -٘          
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 اسم الجنس لغٌر العاقل ، مثل : مطار  -ٙ 

 اجتهاد / اجتهادات ، نجاح / نجاحات . مثل : بعض المصادر، -7 

الكسرةُ،  ٌُرفُع جمُع المإنِث السالُم والملحُق به، وعالمُة الرفِع الضمُة كاالسِم المفرِد، وٌجر  وعالمُة ذلك إعـرابـــــــــه :    -جـ

ٌُنصُب وعالمُة ذلك الكسرةُ؛ نٌابًة عن الفتحِة.  و

ٌُلحـق بــه  -د  ٌُلحق بهذا الجمِع فً إعرابِه ما   :: 

ذوات ( فال مفرد لها من   -د لها من لفظها . مثل : أوالت ) صاحبات كلمات لها معنى جمع المإنث السالم ولكن ال مفر -ٔ

 لفظها.

 مثل: جمالت ،عطٌات ، عناٌات ،   ،صار علما لمذكر أو مإنث عاقل أو غٌر عاقل وهذا الجمع سمً به من ما   -ٕ

 عرفات ، أذرعات ، بركات ، نعمات . ألنها  فقدت معنى الجمع ودلت على مفرد .

 ( https://dardery.site/archives/6300نهردرية اإلنكررووي وانرأكد مه اإلجاتاخ اضغط عهى انراتط  ) 

 

 على المثنى والجمع وما يلحق بهما تـــدريـــب

 :من بٌن البدائل المتاحة الموضوع بٌن القوسٌن حدد نوع االسم  –ٔس

  الوادي هذا فداءُ  الجهودِ  كل ) بكلٌهما (  أو بالشعر أو بالطبِّ  -ٔ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

هِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ :  تعالى قال -ٕ َتاِن (  َربِّ  "  ) َجنَّ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

قُولُونَ : "  تعالى قال -ٖ ٌَ  " (   َصاِدقٌِنَ )  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َو

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َضْعنَ  أَنْ  أََجلُُهنَّ  ( اأْلَْحمالِ   َو) أُوالتُ : "  تعالى قال -ٗ  "  َحْملَُهنَّ  ٌَ

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

  جاءوا بك الهدى إلى ) مرسلٌن (  من  تحٌة الوجود جاء من خٌر ٌا -٘

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا(   َسْبُعونَ )  َذْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فًِ : " تعالى قال -ٙ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

https://dardery.site/archives/6300
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اةِ  ِزٌَنةُ  َو) اْلَبُنوَن (  اْلَمالُ : "  تعالى قال -7 ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  "  الد 

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  األْنفُسِ  بِِشقِّ  إاِل َبالِِغٌِه ( َتُكوُنوا)  لَمْ  َبلَدٍ  إِلَى أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ : "  تعالى قال -8

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

  صبا ورٌح.. ناٌاً  وال السماء، نحو نـطٌرها ) حمامـاٍت (  لٌـس الشعر -9

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ٌ وَن(  َما أَْدَراكَ  َوَمآ: "  تعالى قال -ٓٔ  " ) ِعلِّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِهنَّ  َفؤَْنفِقُوا َحْملٍ  ) أُوالِت (  ُكنَّ  َوإِنْ : " تعالى قال -ٔٔ ٌْ  " َحْملَُهن ٌََضْعنَ  َحتَّى َعلَ

 السالم المإنث بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َما: "  تعالى قال -ٕٔ ُر)  إِنَّ َتَذكَّ  "  ( اأْلَْلَبابِ   أُولُو ٌَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِة)  ِحٌنَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َحَضرَ  إَِذا: " تعالى قال -ٖٔ ٌَّ نُكمْ  َعْدلٍ  ( َذَوا  اْثَنانِ  اْلَوِص  " .  مِّ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

 "  َقْولِكَ  َعن (آلَِهتَِنا )بَِتاِرِكً َنْحنُ  َوَما: "  تعالى قال -ٗٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ً   لََنا الفَِطامَ  َبلَغَ  إَِذا -٘ٔ َنا الَجَبابُِر)  لَهُ  َتِخر   َصبِ ٌْ  (   َساِجد

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

 "  َجْلَدةً (   َثَمانٌِنَ )  َفاْجلُِدوُهمْ  : " تعالى قال -ٙٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

اةٌ  اْلقَِصاِص  فًِ َولَُكمْ : " تعالى قال -7ٔ ٌَ ا َح  " َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  ) أُولًِ (  ٌَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  
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 " (   َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحوا: "  تعالى قال -8ٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ٌَن ( لَفًِ األْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكال: "  تعالى قال -9ٔ ٌِّ  " ) ِعلِّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا:. "  تعالى قال -ٕٓ ْبلَُغنَّ  إِمَّ  "  أُف   لَُّهَما َتقُل ( َفاَل   ِكاَلُهَما أَْو)  أََحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعنَدكَ  ٌَ

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

  أََتلَْعَثمِ  َولَمْ  ُعْصفُورٍ  لَخَبْطُتَهاَكَخْبَطةِ  ( َحْولََها  ) َبُنوها ولوال -ٕٔ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا: "  تعالى قال -ٕٕ َها َما ) لََجاِعلُوَن ( َوإِنَّ ٌْ  "  ُجُرًزا َصِعًٌدا َعلَ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ا : " تعالى قال -ٖٕ رَ  ( َنِصٌَبُهمْ  ) لَُمَوف وُهمْ  َوإِنَّ ٌْ  "  َمنقُوٍص  َغ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

َذا إِنَّ  : " تعالى قال -ٕٗ ًَ  َنْعَجةً (   تِْسُعونَ ) وَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخً َهَٰ نًِ أَْكفِْلنٌَِها َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِ  "  اْلِخَطابِ  فًِ َوَعزَّ

 السالم المذكر بجمع ملحقׄ                سالم مإنث جمعׄ                   سالم مذكر جمعׄ                       مثنىׄ  

ِن (  ُدونِِهمُ  ِمن َوَوَجدَ : "  تعالى قال -ٕ٘ ٌْ  "  َتُذوَدانِ  ) اْمَرأََت

 بالمثنى ملحقׄ   سالم مإنث جمعׄ   سالم مذكر جمعׄ   مثنىׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6300نهردرية اإلنكررووي وانرأكد مه اإلجاتاخ اضغط عهى انراتط  ) 
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01156008819 واصل للت

 واتس 

 :المتاحةمن بٌن البدائل   القوسٌن بٌن الموضوع لالسمحدد عالمة اإلعراب المناسبة  –ٕس

قُولُونَ قال تعالى :"  .ٔ ٌَ  " (  َصاِدقٌِنَ )  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َو

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    منصوب باأللف          ׄ   

 "  ( َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحواقال تعالى : "  .ٕ

 مجرور بالٌاءׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاء ׄ    مرفوع بالواو          ׄ   

ْسَتِطعْ  لَمْ  َفَمنْ  قال تعالى : " .ٖ ٌنَ )  َفإِْطَعامُ  ٌَ  " ِمْسِكًٌنا (  ِستِّ

 مجرور بالٌاءׄ             منصوب  بالكسرةׄ                  منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

َذا إِنَّ  قال تعالى: " .ٗ ًَ  َنْعَجةً   ( تِْسُعونَ ) وَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخً َهَٰ نًِ أَْكفِْلنٌَِها َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِ  " اْلِخَطابِ  فًِ َوَعزَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مجرور بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

٘-   ً َنا ) لَُه الَجَبابِرُ َتِخر   إَِذا َبلََغ الفَِطاَم لََنا َصبِ ٌْ   ( َساِجد

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو          ׄ   

ُر  .ٙ َتَذكَّ ٌَ َما   اأْلَْلَباِب "  ( أُولُو) قال تعالى :" إِنَّ

 مجرور بالٌاءׄ     مرفوع باأللفׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

َك اْلَبَناُت َولَُهُم   .7  " ( اْلَبُنونَ ) قال تعالى :" َفاْسَتْفتِِهْم أَلَِربِّ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

ُظن ونَ  الَِّذٌنَ  قال تعالى :" .8 ُهمْ  ٌَ ِهمْ   ( ) ُماَلقُو أَنَّ ُهمْ  َربِّ هِ  َوأَنَّ ٌْ  " َراِجُعونَ  إِلَ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ    

ًنا" ( اْثَنَتا  ) قال تعالى :" َفاْنَفَجَرْت ِمْنهُ  .9 ٌْ  َعْشَرَة َع

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب بالكسرة ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

ْرقُُبونَ  اَل قال تعالى :"  .ٓٔ   َواَل  إاًِلّ  ُمْإِمنٍ  فًِ ٌَ
 
ًة ئِكَ  ِذمَّ  "  ( ْلُمْعَتُدونَ ) ا ُهمُ  َوأُولََٰ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

ا لَُه  .ٔٔ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  " ( لََحافُِظونَ ) قال تعالى :"إِنَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو          ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

 "  ( اْلُمْمَتِرٌنَ )  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفاَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحق  قال تعالى :"  .ٕٔ

 مجرور بالٌاءׄ                  منصوب  بالكسرةׄ                 منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

 " َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا  ( َسْبُعونَ  ) َذْرُعَها ِسْلِسلَةٍ  فًِ قال تعالى :" .ٖٔ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   
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 "  ( اآلِخِرٌنَ )  فًِ ِصْدقٍ  لَِسانَ  لًِ َواْجَعلْ  قال تعالى :" .ٗٔ

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع بالواو           ׄ   

 ال ٌنصحان إذا هما لم ٌكرما  ( كالهما ) إن المعلم والطبٌب -٘ٔ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللف          ׄ   

ِهُم اْلَباَب "  ( َرُجاَلنِ  ) قال تعالى :" َقالَ  .ٙٔ ٌْ ِهَما اْدُخلُوا َعلَ ٌْ ُ َعلَ َخافُوَن أَْنَعَم َّللاَّ ٌَ  ِمَن الَِّذٌَن 

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللف          ׄ   

 "ٌقصد عمر بن الخطاب  وعمرو بن هشام)أبو جهل( ( العمرٌن ) قال )ص( :" اللهم أعز اإلسالم بؤحد  .7ٔ

  مجلرور بالٌاءׄ                       منصوب  بالكسرةׄ                    منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

ْومَ   ( َو) أَْهلٌِِهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُروا الَِّذٌنَ  اْلَخاِسِرٌنَ  إِنَّ  قال تعالى :" .8ٔ اَمةِ  ٌَ ٌَ  " اْلقِ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللف          ׄ   

نِ ) قال تعالى :" َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم  .9ٔ ٌْ  َتُذوَداِن "  ( اْمَرأََت

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ    منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللف          ׄ   

ؤْتِ  َوإِنْ قال تعالى :"  .ٕٓ وا األْحَزابُ  ٌَ َود  ُهمْ  لَوْ  ٌَ  " األْعَرابِ  فًِ (  ) َباُدونَ  أَنَّ

 مرفوع بالواو           ׄ    منصوب  بالكسرةׄ                  منصوب بالٌاءׄ     مرفوع باأللف          ׄ   

نِ  إِْحَدى إاِلَّ  بَِنا َتَربَُّصونَ  َهلْ  قُلْ قال تعالى :"  .ٕٔ ٌْ ٌَ  "  ( ) اْلُحْسَن

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ    منصوب بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ   

 " َشْهًرا  ( َوفَِصاله) َثاَلُثونَ  َوَحْمله قال تعالى :" .ٕٕ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

اقال تعالى :"  .ٖٕ َها ٌَ  ٌ َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ
ُسولَ  َوأَِطٌُعوا َّللاَّ  " ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  (  َو) أُولًِ الرَّ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     بالٌاء منصوبׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

ِدٌِهمْ   ( ) َباِسُطو َواْلَماَلئَِكةُ  قال تعالى :" .ٕٗ ٌْ  " أَ

 مجرور بالٌاءׄ    مرفوع بالواو           ׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

 " َجْلَدةً   ( ) َثَمانٌِنَ  َفاْجلُِدوُهمْ  قال تعالى :" .ٕ٘

 مجرور بالٌاءׄ     منصوب  بالكسرةׄ     منصوب بالٌاءׄ    مرفوع باأللف          ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6300نهردرية اإلنكررووي وانرأكد مه اإلجاتاخ اضغط عهى انراتط  ) 
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 : تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحةٖس

 .«كال» كلمة أعرب. «األمطار بسبب مغلق كالهما الملعبان»   -ٔ

 .المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ                .المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، نعتׄ   

 .األلف رفعه وعالمة مرفوع، مإخر مبتدأׄ                     .األلف رفعه وعالمة مرفوع، ثانٍ  مبتدأׄ   

 : *الترتٌب على الجملتٌن فً كال كلمة إعراب..........حاضر الطالبٌن كال ــــ-حاضر كالهما الطالبان   -ٕ

 باأللف مرفوع مبتدأ -باأللف مرفوع مبتدأׄ                   باأللف مرفوع مبتدأ -باأللف مرفوع توكٌدׄ   

 المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللف مرفوع توكٌدׄ         المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللف مرفوع مبتدأׄ   

 * الجملة فً(  كال) إعراب...........متمٌزان كالهما الالعبٌن إن   -ٖ

 باأللف منصوب توكٌدׄ                                                     المقدرة بالفتحة منصوب توكٌدׄ   

 باأللف مرفوع مبتدأׄ                                                       المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأׄ   

 * الجملة فً( كالهما) إعراب.........خائفان كالهما الرجالن كان   -ٗ

 باأللف مرفوع توكٌدׄ    المقدرة بالفتحة منصوب كان خبرׄ   

 باأللف مرفوع مبتدأׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 ؟«مبدعتان كلتاهما الطالبتان» جملة فً «كلتا» كلمة إعراب ما   -٘

 .المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، مإخر مبتدأׄ                         .األلف رفعه وعالمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ   

 .األلف رفعه وعالمة مرفوع، خبرׄ     .المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، نعتׄ   

 : كالهما إعراب......................مسافران كالهما الصدٌقان   -ٙ

 بالأللف مرفوع توكٌدׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 والثالث الثانً ٌجوزׄ    باأللف مرفوع ثان مبتدأׄ   

 المثنى؟ إعرابَ  «كلتا» كلمة فٌه ُتعَرب ال اآلتً من أي     -7

هِ  ِكْلتاׄ    ٌْ َد اثٌ  ٌَ ٌَ  َعَدمُ  ٌَعُروُهما َوال ٌُْسَتْوَكفاِن،، َنفُعُهَما َعمَّ  ِغ

 حرام هواكِ  فً ســــكري قال من لذةٍ  خمرة للسكر كلتاهماׄ   
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لتِ ׄ     َنجالءُ  ِكلتاُهما َفَتشاَبها     ِجراَحةً  َحشايَ  فً َعٌَنكِ  َمثَّ

 .، الصدٌق بكر ابً ابنتا كلتاهما واسماء عائشهׄ   

هما» كلمة(...كلٌهما وأخٌه بمحمد مررت)   -8 ٌْ  لها؟ اإلعرابً الموقع فما الٌاء، جرها وعالمة مجرورة لسابقالمثاال فً «ِكلَ

 .معنوي توكٌدׄ    .نعتׄ    .إلٌه مضافׄ    .بدلׄ   

 ( *عرفات) كلمة إعراب.............. الرٌاضً لتمٌزه عرفات الطالب المدرسة كرمت - 9

 بالفتحة منصوب بدلׄ    بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالكسرة منصوب بدلׄ    بالكسرة منصوب به مفعولׄ   

 المثنى؟ إعرابَ  «ِكال» كلمة فٌها ُتعَرب اآلتٌة الجمل أي     -ٓٔ

 .ذهبٌة مٌدالٌة على الالعبٌن كال حصلׄ    .الرٌاضٌات فً متفوق الطالبٌن كالׄ   

 .الغرٌبٌن الرجلٌن كال أكرمتׄ    كالهما والنصوص النحو أحبׄ   

 : هنا( بنً: )  كلمة إعراب.....الشــــــٌم كبار النفوس كبار***  حقهــا لها صونوا مصر بنى   -ٔٔ

 المقدرة بالفتحة منصوب منادىׄ    المقدرة بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالٌاء منصوب منادىׄ    بالٌاء منصوب به مفعولׄ   

 ؟«اثنان» لكلمة اإلعرابً الموقع ما. .....«التدرٌب عن تخلفا اثنان العبان»   -ٕٔ

 .نعتׄ    .مإخر مبتدأׄ    .خبرׄ    .بدلׄ   

 السالم؟ المذكر بجمع ملحًقا لٌست اآلتٌة الكلمات أي     -ٖٔ

 .ثالثونׄ    .مهتدونׄ    .العلم أولوׄ    .أهلونׄ   

ًَّ : " السالم علٌه نوح لسان على تعالى قال  -ٗٔ اُبَن ا: " السالم علٌه ٌعقوب لسان على تعالى قال ـــــ-"َمَعَنا اْرَكبْ  ٌَ ٌَ  ًَّ  َبنِ

ُسوا اْذَهُبوا  : *الترتٌب على اآلٌتٌن فً المنادى إعراب"........َوأَِخٌهِ  ٌُوُسفَ  ِمن َفَتَحسَّ

 بالٌاء منصوب -بالٌاء منصوبׄ    المقدرة بالفتحة منصوب -المقدرة بالفتحة منصوبׄ   

 المقدرة بالفتحة منصوب -بالٌاء منصوبׄ    بالٌاء منصوب -المقدرة بالفتحة منصوب  ׄ  
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ٌٌِّن» كلمة ....أعرب( علٌٌن بؤهل واجمعنا وٌقٌن ثباتا وارزقنا الٌمٌن أصحاب من اجعلنا اللهم)    -٘ٔ  المثال فً «عل

 .السابق

 .الٌاء نصبه وعالمة منصوب، نعتׄ    .الٌاء جره وعالمة مجرور، إلٌه مضافׄ   

 .الفتحة نصبه وعالمة منصوب، نعتׄ    .الٌاء نصبه وعالمة منصوب، بدلׄ   

 (: ذوات)  كلمة إعراب.........الثابتة األصول ذوات الشجٌرات الرٌاح تقتلع ال   -ٙٔ

 بالكسرة منصوب نعتׄ    بالفتحة منصوب به مفعولׄ   

 بالفتحة منصوب نعتׄ    بالفتحة منصوب حالׄ   

 ( *كلتا) كلمة إعراب..........الطالبتٌن كلتا حضرت  -7ٔ

 باأللف مرفوع فاعلׄ    باأللف مرفوع توكٌدׄ   

 المقدرة بالضمة مرفوع فاعلׄ    المقدرة بالضمة مرفوع توكٌدׄ   

 : نقول الجملة على( إن) إدخال عند...........قوي كالهما المصارعان  -8ٔ

 قوي كلٌهما المصارعان إنׄ    قوي كلٌهما المصارعٌن إنׄ   

 قوي كالهما المصارعان إنׄ    قوي كالهما المصارعٌن إنׄ   

 .«كال» كلمة أعرب ......«الالعبٌن ِكال صافحنً»   -9ٔ

 .المقدرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب، معنوي توكٌدׄ                 .األلف نصبه وعالمة منصوب، به مفعولׄ   

 .األلف رفعه وعالمة مرفوع، معنوي توكٌدׄ              .المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، فاعلׄ   

 بالمثنى؟ ملحق على ٌشتمل ال اآلتً من أي     -ٕٓ

 .طوٌلة سنٌن منذ بنٌت األهراماتׄ      . اثنان مطربان الحفل حضرׄ   

 النبً بعد الخالفة تولى كالهما وعمر بكر أبوׄ    .التفوق على حرٌصتان كلتاهما الطالبتانׄ   

 ( https://dardery.site/archives/6300نهردرية اإلنكررووي وانرأكد مه اإلجاتاخ اضغط عهى انراتط  ) 

 بالتوفٌق والسداد

 دردٌريأحمد 
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