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 واتس 

 توطئـــة

 

امحلد هلل خامق الأمسن وانلغات، جاػل الأمفاظ نلمؼاين حبسة ما ثلتضيه حمكه امبامغات،    

اذلي ػمل آ دم الأسامء لكها ؛فبأابن تذكل غن رشف انلغة وفضلها ، وامصالة وامسالم ػىل س يدان 

 محمد آأفصح اخللق مساان وآأغرهبم تياان ،وػىل آأههل وحصبه آأفضل امصالة وامتسلمي .

 مث آأما تؼد.

 /خواين املدرسنيا  آأغزايئ امطالب 

  آأكدم ممك هذا امؼمل اذلي ال آأخفي ػليمك آأهه كد آأخذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل آأن آأكدم شيئا يضاف ا 

ىل آأن    م.جبارة كام هبا آأساثذة آأفاضل خلدمة امطالب ومساػدهت غري آأين آأحة آأن آأشري 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 نلتبأند من حصة اال جاابت مقت اب 

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

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود آأدانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم آأهيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 آأمحد درديري                                              
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 مفهوم االستثناء :

 إخراج اسم )المستثنى(ٌقع بعد أداة استثناء من الحكم أو المعنى المفهوم للجملة قبل األداة .   

 قبل األداة فً الحكم  .فالمستثنى اسم ٌذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما     

 مثل  : برأ القاضً المتهمٌن إال متهماً .   

أي هو المستثنى من حكم  ،فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء  " متهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لؤلداة وهو البراءة 

 البراءة . 

 مَم ٌتكون أسلوب االستثناء ؟ 

 الُمستثَنى )متهماً(             المتهمٌن(        أداة االستثناء)إال(ٌتكون من :      الُمستثَنى منه)   

 الُمستثَنى منه :   وهو االسم الذي ٌقع قبل  أداة االستثناء وٌجوز  حذفه من الجملة   -ٔ

  []ما عدا ، ما خبل ،فعل]عدا ، خبل ، حاشا[ ، فعل أو حرؾ ]ؼٌر ، سوى[   اسم  ]إال [، حرؾ أداة االستثناء : -ٕ

 الُمستثَنى : االسم الواقع  بعد أداة االستثناء . -ٖ

 أنواع جمل االستثناء :

 جملة مثبتة : أي ال أداة نفً  فٌها .  - ٔ

 لٌس [  .  -ما    - ال  -لن   -جملة منفٌة : أي تبدأ بؤداة نفً ]لم   - ٕ

 وفاً .جملة تامة : أي ما كان المستثنى منه مذكوراً فً الجملة ولٌس محذ  - ٖ

 جملة ناقصة : وهً التً ال ٌذكر فٌها المستثنى منه  ، والمعنى لٌس تاماً )ؼٌر مكتمل( قبل أداة االستثناء   - ٗ

 : ما أنواع أسالٌب االستثناء ؟ ٕس

 أنواع أسالٌب االستثناء :

 تام منفً                        ناقص منفً                           تام مثبت  

 

 

 ثبلثة أحكام وهً : له 

 مثل : انصرؾ الضٌوؾ إال ضٌفاً . ،ٌجب نصبه إذا كان الكبلم تاماً ُمثبتاً   - ٔ

 ضٌفاً: مستثنى منصوب وعبلمة نصبه  الفتحة .  إال : أداة استثناء حرؾ مبنً على السكون . 

ا فٌجوز نصبه على االستثناء أو اتباعه للمستثن  - ٕ ًٌّ  ،ى منه فً إعرابه على أنه بدل إذا كان الكبلم تاماً منف

 ، المحافظُ ولون إال المحافَظ َئمثل : لم ٌحضر المس

 ولون "ئأو بدل مرفوع من " المس ،ٌعرب المحافظ على أنه مستثنى منصوب 

ا ناقًصا ٌعرب على حسب موقعه فً الجملة   - ٖ ًٌّ  :مثل ،وتكون )إال( فً هذه الحالة ُملؽاة ال عمل لها ، إذا كان الكبلم منف

 رسول : خبر مرفوع بالضمة . -      وما محمد إال رسول .    -

 طالب  : فاعل مرفوع بالضمة . -         لم ٌنجح إال طالب . -

 ملحوظة مهمة

 .ؼالباً إذا كان المستثنى منه مجرور اً، والجملة منفٌة فالمستثنى ٌعرب حسب موقعه فً الجملة  -

 فاعل    وزٌٌر( .مثل : ما حضر من الوزراء إال ) 

 مفعول به     لم أشاهد من المبارٌات إال ) مباراًة(        

و هناك طرٌقة بسٌطة لمعرفة هل الكبلم تام ، فً المثالٌن السابقٌن قد ٌتخٌل الطالب أن الكبلم تام منفً مع أنه ناقص منفً 

 منفً ؟ أم ناقص منفً ؟

ة فً ذهنك فالكبلم إذن تام منفً ، أما إذا لم ٌتم فالكبلم ناقص منفً ، و ما هً : حذؾ إال و ما بعدها ، فإذا تم معنى الجمل

  -بعد إال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة . مثــل:
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 لم أشاهد شٌئا من المسلسبلت إال مسلسبل = لم أشاهد شٌئا من المسلسبلت. -ٔ

مستثنى أو بدال )مسلسبل(: مستثنى منصوب أو بدل  تم معنى الكبلم قبل أداة االستثناء فالكبلم تام منفى وٌعرب ما بعد)إال(

 منصوب. 

 لم أشاهد من المسلسبلت إال مسلسبل. لم أشاهد من المسلسبلت. -ٕ

الجار والمجرور( فتصبح العبارة لم  –االستثناء  –أي نحذؾ )النفً ،  لم ٌتم معنى الكبلم فٌعرب ما بعد )إال( حسب الموقع 

 مفعول به منصوب. أشاهد مسلسبل. فنعرب)مسلسبل(:

 

 

 سوى { ٌجب جره باإلضافة ]أي ٌعرب مضافاً إلٌه [  -المستثنى بــ  } ؼٌر 

 مضاؾ إلٌه مجرور  )مصباح(:                 مثل :  أضاءت مصابٌح الشارع سوى مصباحٍ 

 )ؼٌر وسوى( ٌؤخذان حكم المستثنى بإال فً أحواله الثبلثة : تذكر أن 

 اماً مثبتاً وجب نصبهمافإن كان الكبلم ت  - ٔ

 أحمد )سوى( مثل :  فهم الطبلب القاعدة ؼٌرَ 

 ؼٌر)سوى(       : مستثنى منصوب وعبلمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ

 مضاؾ إلٌه مجرور :         أحمد 

ا جاز نصبهما أو إعرابهما بدالً  - ٕ ًٌّ ا منف  وإن كان الكبلم تاّمً

 طالب .  وى()سمثل : ما نجح الطبلب ؼٌَر  ]ؼٌُر[ أو 

 : مستثنى منصوب أو  بدل مرفوع)سوى(ؼٌَر   ]ؼٌُر[   أو 

ا أعربتا حسب موقعهما فً الجملة  - ٖ ًٌّ  إذا كان الكبلم ناقًصا منف

 ؼٌَر ] سوى [ : مفعول به منصوب . مثل : ما أعطٌت ؼٌَر ]سوى[ المحتاج . 

 سم مقصورالفرق بٌن )ؼٌر ( و )سوى( أن سوى إعرابها مقدر ألنها ا تذكر:

 مهم فً االمتحانات 

ضع ) ؼٌر أو سوى ( بدالً من )إال( فً المثال التالً مع ضبط )ؼٌر أو سوى( واالسم الواقع بعدها.. )ما نال الجائزة إال  -

 المتفوقون ( .

ما ٌعرب مضاؾ لئلجابة عن هذا السإال تذكر أنه بعد حذؾ )إال( ووضع )ؼٌر أو سوى( بدالً منها أن االسم الذي ٌقع بعده*  

سوى( هو نفس إعراب المستثنى الواقع بعد إال.. وٌكون المثال كالتالً :) ما نال  -إلٌه مجرور فقط وٌكون إعراب )ؼٌر 

 الجائزة ؼٌُر المتفوقٌن ( .

 

 

 تعرب إما حروؾ جر وما بعدها اسم مجرور، أو أفعال  ماضٌة وما بعدها مفعول بهحاشا {:  -خبل  -*} عدا 

 طالباً       أوالطبلب جمٌعاً عدا طالٍب          مثل : حضر

 طالٍب  : اسم مجرور  -  عدا  : حرؾ جر مبنً   :عدا طالٍب  -

 طالباً  : مفعول به   -  عدا طالباً :  عدا فعل ماٍض   جامد مبنً على الفتح المقدر ، وفاعله ضمٌر مستتر -

 بعدهما مفعول به منصوب   ٌعربان فعبلن ماضٌان ، وماما خبل{ :   -* }ما عدا 

 قاعدًة : مفعول به منصوب .  مثل :  قرأت جمٌع قواعد النحو ماعدا قاعدًة .

 .(ما)* )حاشا( ال ٌدخل علٌها 

 ( chives/3335https://dardery.site/arنهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/3335
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 تـــدريـــب

 حدد نوع أسلوب االستثناء فً الجمل التالٌة – ٔس

 اكتسب الفنٌون واألدباء. إال القلٌل مراكزهم،  -ٔ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ْشهِد السائحون من معالِم الحَضارِة المصرٌة -ٕ ٌَ  إال ُكلَّ باهٍر ُمْعِجبٍ  لم 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 .لم ٌكن لهم حدٌٌث َعْن مْصَر إال الثناء الجمٌل  -ٖ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ٌُنكُر عَظَمَة مْصَر إال مكابرٌ قال أحد ا -ٗ   .لمدُعوٌَن: ال 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ْشُعُروَن { -٘ ٌَ ْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما  ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             تناقص مثب  -ج

   ناقص منفً  -د

َم إِْسَرائٌِلُ َعلَى َنْفِسِه { -ٙ َعاِم َكاَن ِحبل لَِبنًِ إِْسَرائٌِلَ إاِل َما َحرَّ  قال تعالى : } ُكلُّ الطَّ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

َساِء إاِل َما َقْد َسلََؾ. {قال تعالى :  }َوال َتْنِكحُ  -7  وا َما َنَكَح آَباُإُكْم ِمَن النِّ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د
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ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب { -8 كَّ ذَّ ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ْنُهْم { -9 ا َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌِلٌ مِّ  قال تعالى : } مَّ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ْنُهمْ  َقلٌِبًل  إاِلَّ  ِمْنهُ  َفَشِرُبواقال تعالى : ) -ٓٔ   ( مِّ

          تتام مثب  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون -ٔٔ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ااااااااااااوقَ  َهااااااااااااذا هاااااااااااااجَ  َومااااااااااااا   -ٕٔ  َحماَمااااااااااااةٌ  إاِل الشَّ
  

ماااااااااااااااا. َترَحاااااااااااااااةً  رّ حاااااااااااااا سااااااااااااااااقَ  َدَعاااااااااااااات     َوَتَرنُّ
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ٌد َفِطاااااااااااااااااٌن      -ٖٔ ٌِّ اااااااااااااااااِدرُك المَجاااااااااااااااااَد إالَّ َسااااااااااااااااا ٌُ  ال 
  

ااااااااااااااااالُ.  ٌَشااااااااااااااااُق علااااااااااااااااى السااااااااااااااااادات َفعَّ  لِمااااااااااااااااا 
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ُكااااااااااااااااااالُّ جااااااااااااااااااارٌٍح ُترجاااااااااااااااااااى َسااااااااااااااااااابلمُتهُ    -ٗٔ
  

 إالَّ فاااااااااااااااااااااااااااااااإاداً دهتاااااااااااااااااااااااااااااااُه عٌناهاااااااااااااااااااااااااااااااا. 
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د
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 أبنااااااااااااااااُء عااااااااااااااام  كااااااااااااااالُ ذناااااااااااااااٍب المااااااااااااااارٍ         -٘ٔ
  

 إال الساااااااااااااااااااااااااااااعاٌَة بٌااااااااااااااااااااااااااااانهم مؽفاااااااااااااااااااااااااااااوُر. 
 

          تتام مثب  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ْتُرُكااااااااااوا لَاااااااااامْ    -ٙٔ ااااااااااهِ  أََثااااااااااًرا ٌَ ٌْ  اْلااااااااااَوَؼى ِماااااااااانَ  َعلَ
  

 إالّ َدماااااااااااااااااااااااااااااَءُهم علااااااااااااااااااااااااااااى ِسااااااااااااااااااااااااااااربالِه . 
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ُهاااااااااااااااااااو قاااااااااااااااااااد  -7ٔ  سااااااااااااااااااااعةً  إالَّ  الُعْمااااااااااااااااااارُ  نُ ٌَ
  

 .َمْوِضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَعا إالَّ  األرضُ  وَتُهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااونُ  
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 َحَساااااااااااابٌ  لااااااااااااه مااااااااااااا فِعاااااااااااالٍ  محمااااااااااااودِ  وُربّ    -8ٔ
  

 .األَدبِ  ِماااااااااااااااااااااااااان جاَءتااااااااااااااااااااااااااهُ  َصاااااااااااااااااااااااااانائعُ  إاّل  
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 باااااااااااه ألاااااااااااوذُ  شاااااااااااٌئاً  بهاااااااااااا وَجاااااااااااْدتُ  فماااااااااااا   -9ٔ
  

مااااااااااااااااااااااااااااامَ  إالّ    ..الّنااااااااااااااااااااااااااااارِ  َمْوقِاااااااااااااااااااااااااااادَ  وإالّ  الثُّ
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

ااااااااااااداري َوَكٌااااااااااااؾَ   -ٕٓ  نِعَمااااااااااااةٍ  حاِساااااااااااادَ  الَماااااااااااارءُ  ٌُ
  

 .َزوالُهااااااااااااااااااااااااااا إاِّل  ٌُرضااااااااااااااااااااااااااٌهِ  ال كااااااااااااااااااااااااااانَ  إِذا 
 

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

             ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ( archives/10369https://dardery.site/نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  )  
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 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 8  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 تخٌر اإلعراب الصحٌح لما تحته خط فً الجمل التالٌة – ٕس

ْعلَُم َتؤِْوٌلَُه إاِلَّ  -ٔ ٌَ ُ قال تعالى :}َوَما 
 { َللاَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             فاعل  -ج

   مفعول به  -د 

اِر َولَْن َتِجَد لَُهْم َنِصًٌراإاِل  قال تعالى :} إِنَّ اْلُمَنافِقٌِنَ  -ٕ ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّ  َتاُبوا َوأَْصلَُحوا { الَِّذٌنَ فًِ الدَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

ٌُِضلُّوَن إاِل  -ٖ ْشُعُروَن  أَْنفَُسُهمْ قال تعالى :}َوَما  ٌَ  {َوَما 

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

اُر إاِل  -ٗ َنا النَّ اًماقال تعالى :} َوَقالُوا لَْن َتَمسَّ ٌَّ  َمْعُدوَدًة { أَ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              ظرؾ  -ج

   مفعول به  -د

لٌَِن { أََساِطٌرُ لى : } إِْن َهَذا إاِل قال تعا -٘  األَوَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

 أََبٰى َواْسَتْكَبَر{ إِْبلٌِسَ قال تعالى :}َفَسَجُدوا إاِلَّ  -ٙ

         مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

َ قال تعالى :}َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبنًِ إِْسَرائٌِلَ اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ  -7
 { َللاَّ

        مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب 
              خبر  -ج
   مفعول به  -د
َنات  -8 ٌِّ اٍت َب ٌَ َك آ ٌْ ْكفُُر بَِها إاِلَّ قال تعالى :}َولََقْد أَنَزْلَنا إِلَ ٌَ  {اْلَفاِسقُونَ َوَما 
         مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب 
            مفعول به  -ج 
  فاعل  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 9  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

َة إاِلَّ  -9 ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ  َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرٰى{ َمنقال تعالى :}َوَقالُوا لَن 

          مستثنى  -أ

        مستثنى أو بدل  -ب

              فاعل  -ج 

   مفعول به  -د

ا َفَعلُوهُ إاِلَّ  -ٓٔ ْنُهْم { َقلٌِلٌ قال تعالى :} مَّ  مِّ

         مستثنى  -أ

              بدل  -ب 

              فاعل  -ج

   مفعول به  -د

ٌد إاِل  -ٔٔ سُ  َرُسولٌ قال تعالى :} َوَما ُمَحمَّ  لُ {َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

          مستثنى  -أ

        مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج 

   مفعول به  -د

ْقُتلَ ُمْإِمًنا إاِلَّ  -ٕٔ ٌَ  قال تعالى :} َوَما َكاَن لُِمْإِمٍن أَن 
 { َخَطؤً 

         مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب 

             خبر  -ج

   حال  -د 

ُسوِل إاِلَّ قال تعال -ٖٔ ا َعلَى الرَّ  { اْلَببَلغُ ى :} مَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             خبر  -ج

   مبتدأ مإخر  -د 

 ُمبٌٌِن { ِسْحرٌ قال تعالى :} لََقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِل  -ٗٔ

          مستثنى  -أ

        مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج 

   مفعول به  -د

ا إاِلَّ  -٘ٔ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  َولَْهٌو{ لَِعبٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

ِرٌنَ قال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ اْلُمْرَسلٌَِن إاِلَّ  -ٙٔ  نِذِرٌَن {َومُ  ُمَبشِّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             خبر  -ج

 حال  -د 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 10  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 { ُوْسَعَهاقال تعالى :} ال ُنَكلُِّؾ َنْفًسا إاِل  -7ٔ

         مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب 

              خبر  -ج

  ثان مفعول به  -د

ِ إاِل قال تعالى :} أََفؤَِمُنوا  -8ٔ ؤَْمُن َمْكَر َللاَّ ٌَ ِ َفبل   اْلَخاِسُروَن { اْلَقْومُ َمْكَر َللاَّ

         مستثنى  -أ

        مستثنى أو بدل  -ب 

              فاعل  -ج 

   مفعول به  -د

اُس إاِلَّ  -9ٔ ةً قال تعالى :} َوَما َكاَن النَّ  َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوا { أُمَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

      خبركان  -ج

   مفعول به  -د 

بُِع أَْكَثُرُهْم إاِل  -ٕٓ تَّ ٌَ اقال تعالى :} َوَما   { َظًنّ

          مستثنى  -أ

        مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

 ( https://dardery.site/archives/10373  نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ) 

ْلَبُثوا إاِل  -ٕٔ ٌَ ْحُشُرُهْم َكؤَْن لَْم  ٌَ ْوَم  ٌَ َهاِر { َساَعةً قال تعالى :} َو  ِمَن النَّ
         مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              ظرؾ  -ج
   فعول بهم  -د

 َما اْسَتَطْعُت { اإْلِْصبَلحَ قال تعالى :} إِْن أُِرٌُد إاِلَّ  -ٕٕ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

ا َتؤُْكلُوَن { َقلٌِبلقال تعالى :} َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ فًِ ُسْنُبلِِه إاِل  -ٖٕ  ِممَّ
          مستثنى  -أ
              بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

ِ إاِلَّ  -ٕٗ ْوِح َللاَّ ؤَُس ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه اَل   اْلَكافُِروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} إِنَّ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب

              فاعل  -ج

   مفعول به  -د

 

https://dardery.site/archives/10373


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 11  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

ِهْم { ِرَجااًل تعالى :} َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ  قال -ٕ٘ ٌْ  نُّوِحً إِلَ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

ا فًِ اْْلِخَرِة إاِلَّ  -ٕٙ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  . {َمَتاعٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

َك أاَل َتْعُبُدوا إاِل  -7ٕ اهُ قال تعالى :} َوَقَضى َربُّ ٌَّ  { إِ

         مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب 

             خبر  -ج

   مفعول به  -د 

الُِموَن إِ  -8ٕ ٌَقُولُ الظَّ بُِعوَن إاِل قال تعالى :} إِْذ   َمْسُحوًرا { َرُجبلْن َتتَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د

اِت إاِلَّ  -9ٕ ٌَ  { َتْخِوًٌفاقال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ بِاْْل

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

           مفعول ألجله  -ج

   ظرؾ  -د

َن اْلِعْلِم إاِلَّ  -ٖٓ  { َقلٌِبًل قال تعالى :} َوَما أُوتٌُِتم مِّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             خبر  -ج

  ثان مفعول به  -د 

َطانُ قال تعالى :} َوَما أَْنَسانٌُِه إاِل  -ٖٔ ٌْ  أَْن أَْذُكَرهُ { الشَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              فاعل  -ج

   مفعول به  -د

ْحَمِن َفبَل َتْسَمُع إاِلَّ  -ٕٖ  {َهْمساً قال تعالى :}َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

              خبر  -ج

   مفعول به  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 12  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 لَُّهْم { َكبٌِراً ْم ُجَذاذاً إاِلَّ قال تعالى :}َفَجَعلَهُ  -ٖٖ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

        خبر  -ج
   مفعول به  -د

ا قال تعالى : } -ٖٗ ِهمُ  ُكتِبَ  َفلَمَّ ٌْ  .{ ِمْنُهمْ  َقلٌِبل إاِل َتَولَّْوا اْلقَِتالُ  َعلَ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

 ....(آَمُنوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ   َسافِلٌِنَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ  ُثمَّ   َتْقِوٌمٍ  أَْحَسنِ  فًِ اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ قال تعالى : ) -ٖ٘
          مستثنى  -أ
        مستثنى أو بدل بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

ْوَمئِذٍ  األَِخبلءُ قال تعالى : ) -ٖٙ قٌِنَ  إاِل َعُدو   لَِبْعٍض  َبْعُضُهمْ  ٌَ  .(اْلُمتَّ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

 ِخاااااااااااااااااااااااااااداعاً  إالّ  ُوّدُهاااااااااااااااااااااااااامْ  أرَ  َفلَاااااااااااااااااااااااااامْ    -7ٖ
  

 .نَِفاَقاااااااااااااااااااااااااااااااا إالّ  دٌاااااااااااااااااااااااااااااااَنُهمْ  أرَ  َولااااااااااااااااااااااااااااااام 
 

          نىمستث  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              حال  -ج
  ثان مفعول به  -د

 َودٌَعاااااااااااااااةٌ  إالَّ  واألْهلُاااااااااااااااونَ  الماااااااااااااااالُ  وَماااااااااااااااا   -8ٖ
  

 الودائاااااااااااااااااااااعُ  تاااااااااااااااااااااردّ  أن ٌوًماااااااااااااااااااااا والبااااااااااااااااااااادّ  
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

اااااااااااااامِ  فاااااااااااااً َنحااااااااااااان َوَهااااااااااااالْ   -9ٖ ٌّ  معاشااااااااااااارٌ  إاّل  األ
  

 عوارٌااااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااااردّ  أوْ  دٌوناااااااااااااااااااااً  ُنقّضااااااااااااااااااااً 
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

 باااااااااااااااااااااااااهِ  ٌُْساااااااااااااااااااااااااَتَطبُّ  دواءٌ  داءٍ  لكااااااااااااااااااااااااال  -ٓٗ
  

اااااااااااااااااااداوٌها مااااااااااااااااااان أَعٌاااااااااااااااااااتْ  الحماَقاااااااااااااااااااةَ  إالّ   ٌُ 
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د

 ( https://dardery.site/archives/10374نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

https://dardery.site/archives/10374


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 13  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 حدد نوع أسلوب االستثناء فً الجمل التالٌة – ٖس

 .ٌر الذهب تصدأ كلُّ المعادن ؼ  (ٔ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 سمعت القصٌدة ؼٌر بٌتٌن.  (ٕ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ال ٌسعى أحد فً طلب الفضٌلة سوى العاقل . (ٖ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ال أعرُؾ مذهبا سَوى مذهِب الحق.  (ٗ

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ال تثق بؤحد ؼٌَر األمٌن.    (٘
          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
 لم ٌنفْعنً سَوى الصدِق.  (ٙ

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
  .ال تقلْ ؼٌَر الحق  (7

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ال تتصلْ بؽٌِر األخٌار.  (8

          تام مثبت  -أ

       تام منفً  -ب

              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 14  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 نفسااااااااااهِ  ؼٌاااااااااار رأٌااااااااااهِ  فااااااااااً ٌستشـااااااااااـرْ  ولاااااااااام   -9
  

 .صااااااااااااااحبا الساااااااااااااٌؾ قاااااااااااااائمَ  إال ٌااااااااااااارضَ  ولااااااااااااام 
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
نً َصاااااااااااوتً َؼٌاااااااااارَ  َصاااااااااااوتٍ  ُكاااااااااالَّ  َوَدع   -ٓٔ  َفاااااااااااإِنَّ
  

ًُّ  الصاااااااااااااائِحُ  أَناااااااااااااا   الَصااااااااااااادى َواْلَخااااااااااااارُ  الَمحِكااااااااااااا
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
 َوَجاااااااااااااااااْدُتها الزماااااااااااااااااانِ  ُمصاااااااااااااااااٌباتِ  وكااااااااااااااااالُّ  -ٔٔ
  

 .الخْطاااااااااابِ  ٌنااااااااااةَ ه ـاااااااااا األحبااااااااااابِ  فُرَقااااااااااةِ  سااااااااااوى 
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
 قااااااااااد تمااااااااااُر علااااااااااى الفتااااااااااى الَمصااااااااااائِبِ  ُكاااااااااالُّ    -ٕٔ
  

 اأْلَْعاااااااااااااااااااااَداءِ  شاااااااااااااااااااااماتةِ  ؼٌااااااااااااااااااااارَ  فتهاااااااااااااااااااااون 
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   فًناقص من  -د
 َمناِزلِنااااااااااااااااا فااااااااااااااااً إال الَمجاااااااااااااااادُ  ٌنااااااااااااااااِزلُ  ال   -ٖٔ
  

 ..الُمَقاااااااااالِ  ِسااااااااااوى َمااااااااااؤوى لااااااااااه لااااااااااٌس كااااااااااالّنومِ  
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
 ِساااااااااوى َشاااااااااًءٌ  الاااااااااُدجى َتحاااااااااتَ  راَعناااااااااا ماااااااااا   -ٗٔ
  

ٌُنِ  الُنجااااااااااااااااااااومِ  ِشاااااااااااااااااااابهِ    .الُرَقباااااااااااااااااااااءِ  بِااااااااااااااااااااؤَع
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج
   ناقص منفً  -د
 َنِجاااااااااااد َفلَااااااااااام الاااااااااااببِلدِ  فاااااااااااً َطلَبناااااااااااا َولََقاااااااااااد   -٘ٔ
  

 .ٌُنَسااااااااااااااابُ  الَمكااااااااااااااااِرمِ  إِلاااااااااااااااى ِساااااااااااااااواكَ  أََحاااااااااااااااًدا 
 

          تام مثبت  -أ
       تام منفً  -ب
              ناقص مثبت  -ج

   ناقص منفً  -د

 ( https://dardery.site/archives/10377نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  )  
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 فً الجمل التالٌة لكلمة "ؼٌر " أو  "سوى"تخٌر اإلعراب الصحٌح  – ٗس

 سالم . سوىالركاب  ا منما نج -ٔ
          تثنىمس  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              فاعل  -ج
   مفعول به  -د
نقُص باإلنفاق  -ٕ ٌَ رَ كل شىء  ٌْ  الِعلِم. َؼ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د
رُ ال ٌؤبى الكَرامة  -ٖ   ٌْ  لئٌٍم.   َؼ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   فاعل  -د
 ُخلٍُق.   بَؽٌرِ ال قٌمة للِعْلِم  -ٗ 
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
      مضاؾ إلٌه  -ج
   اسم مجرور  -د

باق  -٘    باُحون إلى نهاٌِة السِّ باحٍ  سوىوَصلَ السَّ  .سَّ
          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د
ِة بطٍل عربىًّ  ِسَوىما َقَرأُت  -ٙ  قصَّ

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             فاعل  -ج

   مفعول به  -د 

 أخً بؽٌرال أثق  -7

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

     اؾ إلٌهمض  -ج

   اسم مجرور  -د 

 مهمٍل ال ؼٌر أحدا  ما ضربت -8

          مستثنى  -أ

         مستثنى أو بدل  -ب

             خبر  -ج

   مفعول به  -د 
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 قارٍ   رؼٌلٌس فً المكتبة  -9
          مستثنى  -أ
        مستثنى أو بدل  -ب
          اسم لٌس  -ج 
   مفعول به  -د 
 ال كاااااااااااالُّ ساااااااااااامٍح ؼٌااااااااااااَرك الٌااااااااااااوَم باطاااااااااااالُ أ   -ٓٔ
  

ٌّعُ  سااااااااااااااااواكَ وكاااااااااااااااالُّ ماااااااااااااااادٌٍح فااااااااااااااااً    مضاااااااااااااااا
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
     مضاؾ إلٌه  -ج
   اسم مجرور  -د 
 ولاااااااااااااااً أمااااااااااااااالٌ وحٌاااااااااااااااٌد لساااااااااااااااُت أثناااااااااااااااً   -ٔٔ
  

 لً.إْ وهااااااااااااااااو ُساااااااااااااااا سااااااااااااااااواهعلااااااااااااااااى شااااااااااااااااًٍء  
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
            خبر  -ج
   مفعول به  -د 
 ال ٌناااااااااااااااازلُ المجااااااااااااااااُد إاّل فااااااااااااااااً منازلنااااااااااااااااا   -ٕٔ
  

 المقاااااااااااِل. ساااااااااااوىكاااااااااااالنوِم لاااااااااااٌس لاااااااااااه ماااااااااااؤوى  
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
             خبر  -ج
   مفعول به  -د 
 َماااااااااااااااااااااان لعبااااااااااااااااااااااٍد أذلااااااااااااااااااااااه مااااااااااااااااااااااوالهُ   -ٖٔ
  

 .ساااااااااااااااااااواهمااااااااااااااااااا لاااااااااااااااااااه شاااااااااااااااااااافٌع إلٌاااااااااااااااااااِه  
 

          ستثنىم  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج
   مفعول به  -د
 ِماااااااااااانُكمُ  القُااااااااااااربِ  َعلااااااااااااى إاِّل  أََساااااااااااافً َومااااااااااااا   -ٗٔ
  

 بِآِساااااااااااااااؾِ  ِساااااااااااااااواهُ  َشاااااااااااااااًءٍ  َعلاااااااااااااااى َولَساااااااااااااااتُ  
 

          مستثنى  -أ
        مستثنى أو بدل  -ب
             خبر  -ج 
   مفعول به  -د 
 أاّل تااااااااااارى لهااااااااااام ساااااااااااوىفاااااااااااٌهم  وال عٌااااااااااابَ   -٘ٔ
  

 ضااااااااااااااااااًٌفا ٌجااااااااااااااااااوُع وال جاااااااااااااااااااًرا بمهتضااااااااااااااااااِم. 
 

          مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب
             خبر  -ج
   مفعول به  -د
 ساااااااااواكمُ ولااااااااام ألاااااااااَق صاااااااااحًبا فاااااااااً الحٌااااااااااِة    -ٙٔ
  

 ٌلاااااااااااااّذ لهااااااااااااام أن ٌحفظاااااااااااااوا السااااااااااااارَّ و العهاااااااااااااَد. 
 

          مستثنى  -أ
         لمستثنى أو بد  -ب
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             خبر  -ج
   مفعول به  -د
 َعَجاااااااابٌ  َعبَرتااااااااً ِماااااااان َولَُهاااااااام الَنااااااااوى أَشااااااااكو   -7ٔ
  

 .الَكلَااااااااااالِ  ِساااااااااااوى أَشاااااااااااكو َوماااااااااااا ُكناااااااااااتُ  َكاااااااااااذاكَ  
 

          مستثنى  -أ
        مستثنى أو بدل  -ب
              خبر  -ج 
   مفعول به  -د
 ؼٌااااااااااره ُحساااااااااانِك عنااااااااااد شاااااااااافٌعٌ  لااااااااااً فمااااااااااا   -8ٔ
  

 .باااااااااااااااااااااااااااالودِّ  التمساااااااااااااااااااااااااااك إال ساااااااااااااااااااااااااااببٌ  الو 
 

         مستثنى  -أ
        مستثنى أو بدل  -ب 
              خبر  -ج 
   مفعول به  -د
 حاَجااااااااااااااااااااااااةً  َللَاَ  َتسااااااااااااااااااااااااؤَلَ  أاَّل  َسااااااااااااااااااااااااؤَلُتكَ    -9ٔ
  

ُ  ُترجاااااااااااى ُدماااااااااااتَ  ماااااااااااا َعفاااااااااااِوهِ  ِساااااااااااوى   َوُتساااااااااااؤَل
 

         مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب 
              خبر  -ج
   مفعول به  -د
 هااااااااااااااااااااااااااااذه ربوعنااااااااااااااااااااااااااااا الزاهاااااااااااااااااااااااااااارة   -ٕٓ
  

 .بساااااااااااااااااااااااوانالااااااااااااااااااااااان تزدهاااااااااااااااااااااااً أباااااااااااااااااااااااداً  
 

         مستثنى  -أ
         مستثنى أو بدل  -ب 
     مضاؾ إلٌه  -ج
   اسم مجرور  -د

 ( https://dardery.site/archives/10378نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 : تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة لما ٌلً – ٘س 
 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ما ٌعرؾ الفضل من الناس إال المنصفون .  -ٔ  
  نٌالمنصف عٌرَ ما ٌعرؾ الفضل من الناس   -أ
 نٌالمنصف ؼٌرُ  من الناس ما ٌعرؾ الفضل  -ب
  ونالمنصف ؼٌرُ  ما ٌعرؾ الفضل من الناس  -ج
 األولى والثانٌة  -د
 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ......... .رٌنالقراءة تفٌد التبلمٌذ إال المقص  -ٕ  
  رونالمقص ؼٌرَ القراءة تفٌد التبلمٌذ   -أ
 ٌنقصرالقراءة تفٌد التبلمٌذ ؼٌَر الم  -ب
  رٌنالمقص ؼٌرُ القراءة تفٌد التبلمٌذ   -ج
 األولى والثانٌة  -د
ًَ  ٌا: )  البنه الزبٌر بن مصعب قال -ٖ   ( وؼٌر ما ٌلزمؼٌر( مكان )إالضع ) ........( . ؼٌري حاجةٌ  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن
ًَ  ٌا  -أ   إالي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن
ًَ  ٌا  -ب  إال أنا حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن
ًَ  ٌا  -ج   إال إٌاي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن
 الثانٌة والثالثة  -د
 

https://dardery.site/archives/10378
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 وؼٌر ما ٌلزم( سوى( مكان )إالضع ) ......... ال أرٌد سواك  معلما -ٗ
   معلما  إال أنتال أرٌد   -أ
 معلما  إال إٌاكال أرٌد   -ب
   إال المعلم أنتال أرٌد   -ج
 معلماإال ك ال أرٌد   -د
 ضع )ؼٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ال قٌمة للعلم إال بالخلق . .  -٘
   بالخلق ؼٌرُ ال قٌمة للعلم   -أ
 بالخلق ؼٌرَ ال قٌمة للعلم   -ب
   بالخلق ؼٌرِ ال قٌمة للعلم   -ج
 الخلقِ بؽٌِر ال قٌمة للعلم   -د
 دا أخٌك ... ضع ما( قبل )عدا ( فٌالجملة السابقة وؼٌر ما ٌلزمحضر الضٌوؾ أجمعون ع -ٙ
  حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخٌك  -أ
 حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخاك  -ب
  حضر الضٌوؾ أجمعون ماعدا أخوك  -ج
 .الثانٌة األولى و  -د
 ) أكمل(………… عدا ما التجار أوقر  -7
  الطماعُ   -أ
  الطماعَ   -ب
   الطماع  -ج
 الثانٌة والثالثة  -د
  ) أكمل(……… خبل سالمٌن الفدائٌون عاد - 8
  بكر أبو  -أ
   بكر أبى  -ب
   بكر أبا  -ج
 الثانٌة والثالثة  -د
 ) أكمل(… سوى............. المذٌعٌن من ٌرسب لم - 9
   أخوك  -أ
   أخاك  -ب
  أخٌك  -ج
 والثالثة األولى   -د
 ما حضر إال أخوك.....إعراب كلمة أخوك فً المثالٌن -خوك  ما حضر من الطبلب إال أ -ٓٔ
  فاعل -فاعل  -أ
  مستثنى –بدل   -ب
   فاعل مستثنى  -ج
 فاعل –بدل   -د
 بؤسلوب االستثناء؟أي  من اْلتً صورة صحٌحة للتعبٌر عن معنى الجملة «. منهم ٌذهب طالب، لم ذهب الطبلب إلى الرحلة» .ٔٔ
  منهم. طالبٌ إال  الرحلة إلى الطبلب لم ٌذهب  -أ
 منهم. طالبٌ إال  الرحلة إلى الطبلب ذهب  -ب
  منهم. طالباً إال  الرحلة إلى الطبلب ما ذهب  -ج
 منهم. طالباً إال  الرحلة إلى الطبلب ذهب  -د
 .السابقة الجملة فً « المتكبرٌن » كلمة أعرب. «المتكبرٌن إال أقدر الطبلب المتفوقٌن»  -ٕٔ
  .الٌاء جره وعبلمة مجرور إلٌه مضاؾ -أ 
 .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب مستثنى -ب 
   .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب نعت -ج 
 .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب بدل -د
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 االستثناء؟ على النصب واجب مستثنى على تشتمل اْلتٌة الجمل أيُّ   -ٖٔ

  .أخاك رأٌت فً الملعب إال ما -أ 

 .أخاك إال إلى الملعبوصل البلعبون  -ب 

  .أخاك إال لم ٌذهب البلعبون إلى الملعب -ج 

 أخاك إال أحًدا الملعب فً رأٌت ما -د 

 ال تصلح أن تكون أسلوب استثناء التً حدد الجملة  -ٗٔ

  قصٌدتٌنخبل  سمعت فً الندوةما   -أ

 التقوىؼٌر ذى  فازما   -ب

  رأت عٌناياال بما  تحدثت ما   -ج

 البٌت وقد خبل المسرح من المشاهدٌن عدت إلى  -د

ٌُهان بٌن الناس  -٘ٔ  الخلق السًءاال............  ال 

        ذوو  -أ

    ذوى  -ب

   ذا  -ج

 ذى  -د

 أي  من اْلتً لٌس صورًة أخرى صحٌحًة للجملة السابقة؟«. مدرساً إال  ذهب مدرسو المدرسة إلى فصولهم»  -ٙٔ
  .مدرساً ما خبل  صولهمف إلى المدرسة مدرسو ذهب  -أ
 .مدرسٍ ما خبل  فصولهم إلى المدرسة مدرسو ذهب  -ب
  .مدرساً خبل  فصولهم إلى المدرسة مدرسو ذهب  -ج
 .مدرسٍ خبل  فصولهم إلى المدرسة مدرسو ذهب  -د
 ، أسلوب االستثناء المعبر عن مضمون الجملة هو :   نشر اإلسبلم نور العلم -7ٔ
  اإلسبلم اال العلم نور نشرما   -أ
    العلم نوراال  اإلسبلم نشرما   -ب
  اإلسبلممن  نور العلماال  نشرما   -ج
    العلم نور اإلسبلم مناال  نشرما   -د
 ؼٌر .............. منهم أحب الطبلب -8ٔ
           المستهترون       -أ
 المستهترٌن               -ب
   المستهتران  -ج
 أولو االستهتار  -د
 لم أر سواك  معلما ......... ضع )إال( مكان )سوى( وؼٌر ما ٌلزم  -9ٔ
   لم أر إال أنت  معلما  -أ
 لم أر إال إٌاك  معلما  -ب
   لم أر إال المعلم أنت  -ج
  لم أر إال ك معلما  -د
 ما حضر إال أخوك.....إعراب كلمة أخوك فً المثالٌن -ما حضر من الطبلب إال أخوك    -ٕٓ
                      فاعل -اعلف  -أ

  مستثنى –بدل   -ب

   فاعل مستثنى  -ج

 فاعل -بدل   -د

 ( https://dardery.site/archives/10381نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

https://dardery.site/archives/10381
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 يشذضى . –ػصا -نزي آخشِ أنف الصيح يثم :   انفرَىْٕ االعى انًؼشب ا  -

 تنبٌهات: 
 دعا .....(ألنها أفعال –لٌس من المقصور )سعى  -ٔ
 إذا... ( ألنها مبنٌات -ا ) هذالمقصور لٌس من  -ٕ
 الداعً....( ألن آخرها ٌاء –) القاضً المقصور لٌس من  -ٖ
 ست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعراب) ذا بمعنى صاحب ( ألن األلؾ لٌالمقصور لٌس من  -ٗ
 إعـرابه :  

 ٌرفع  بالضمة المقدرة وٌنصب بـالفتحة المقدرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة .

 تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما

 عند تثنٌة االسم المقصور وجمعه جمعا مإنثا سالما : -

 هدٌات.  –هـَدى : هـَدٌان   –عصوات .  –عصا  :  عصوان إن كانت ألؾ المقصور ثالثة ترد إلى أصلها : مثل :  - ٔ

فؤصلها  واو  أما إذا كانت ثالثة ومكتوبة   ‘ مها -ارض  -ا ألؾ المقصور إذا كانت ثالثة ومكتوبة ألؾ صحٌحة مثل : عص 

نة  مثل :  هَدى  ٌّ  مَنى    فؤصلها  ٌاء . –ألؾ ل

 مرتضٌات .  –ٌاء :  مثل : مرتضى : مرتضٌان  إن كانت ألؾ المقصور رابعة فؤكثر قُلـِبـَت -ٕ

 جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما

 عند جمع االسم المقصور جمعا مذكرا سالما نحذؾ األلؾ ، ونبقً ما قبلها مفتـوحاً  ،مثل :   -

ن {،} مرتضى    -مصطفـَون   -}  مصطفى  ٌْ ن  {، } األعلى   -مرتضـَون  -مصطـفـَـ ٌْ ن{. –لَْون األع -مرتضـَ ٌْ  األعلَ

 ( https://dardery.site/archives/3414نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 ات على المقصور تـــدريـــب

د اْلتٌة، الكلمات بٌن من:  ٔس  .المقصور االسم حدِّ
  .دعا -أ
  ٍض قا -ب
  هذا -ج
 ُعلٌا -د
 .الترتٌب على الرفع، حالة فً «ُعبل»و ،«الُهدى» الكلمتٌن َثنِّ :  ٕس
  .ُعلَوان ، الُهدَوان -أ
ٌَان -ب ٌَان ، الُهد   .ُعل
ٌَان ، الُهدَوان -ج   .ُعل
ٌَان -د  .ُعلَوان ، الُهد
 .السابقة الجملة ًف"  هوى"  كلمة أعرب. «الكمبٌوتر ألعاب نحو كبٌرا هوى  لؤلطفال إنَّ : »ٖس
           .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع مإخر مبتدأ -أ
 .الظاهرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب مقدم به مفعول -ب 
       .المقدرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب مإخر إنَّ  اسم -ج
 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع إنَّ  خبر -د
ٌِّر الذكور، جماعة بالعبارة خاِطبْ . «بٌكأ قلب إلى األدنى أنتَ :  »ٗس  .ٌلزم ما وؼ
    أبٌكم قلب إلى األدَنون أنُتم -أ
        أبٌكم قلب إلى األدَنٌن أنُتم -ب
   أبٌكم قلب إلى األدَنٌون أنُتم -ج
   أبٌكم قلب إلى األدَنوون أنُتم -د
 

https://dardery.site/archives/3414
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 سالًما؟ جمًعا جمعها عند«  أعلى»  كلمة أللؾ ٌحدث الذي التؽٌٌر ما«.  درجة الطبلب أعلى أنت:  »٘س
  .ُتحَذؾ -أ
                .ٌاءً  ُتقلَب -ب
  .واًوا ُتقلَب -ج
 .هً كما َتبَقى -د
 .ٌلزم ما تؽٌٌر مع السابقة، الجملة فً المقصور االسم َثنِّ . «الشطرنج لعبة تجٌد الكبرى الفتاة: »ٙس
  . الشطرنج لعبة تجٌدان الكبرتان الفتاتان -أ
  الشطرنج لعبة تجٌدان الكبرٌٌن الفتاتٌن -ب
  . الشطرنج لعبة تجٌدان الكبرٌان الفتاتان -ج
  الشطرنج لعبة تجٌدان الكبرٌٌن الفتاتان -د
 السابقة؟ الجملة فً المقصور االسم إعراب عبلمة ما. «األخٌار المصطَفٌن البشر من السبلم علٌهم األنبٌاء:  »7س
  .الٌاء -أ
رةالُمق الفتحة -ب   .دَّ
  .الظاهرة الفتحة -ج
 .األلؾ -د
 فً" عصى" ،" العصا" كلمتً من كل   نوع ما. «األوالد من عصى لمن العصا: قولنا الخاطئة التربوٌة األسالٌب من: »8س

 .الترتٌب على السابقة الجملة
   .مقصور اسم مقصور، اسم -أ

 .ماٍض  فعل مقصور، اسم -ب

   .مقصور اسم ماٍض، فعل -ج

 .ماٍض  فعل ماٍض، لفع -د

 والجر؟ النصب حالَتً فً السابقة الكلمات من لكل   السالم المذكر جمع ما«.  ُمعافى أقصى، ُمعطى،:  »9س

    ُمعافٌِن أقِصٌن، ُمعِطٌن، -أ

  ُمعافٌٌِن أقِصٌٌن، ُمعِطٌٌن، -ب

    ُمعاَفٌن أقَصٌن، ُمعَطٌن، -ج

  ُمعاَفون أقَصون، ُمعَطون، -د

 والجر؟ النصب حالَتً فً السابقة الكلمات من كل   مثنى ما. «عظمى ُدنٌا، صؽرى،:  »ٓٔس

ن، -أ ٌْ ٌْن صؽرَت ن ، ُدنٌَت ٌْ     عظمَت

ن، -ب ٌْ ٌَ ن، صؽر ٌْ ٌَ ٌَ ن ُدن ٌْ ٌَ   عظم

ن، -ج ٌْ ن، صؽرَو ٌْ َو ٌَ ن ُدن ٌْ    عظمَو

ٌَان، -د ن، صؽر ٌْ ٌَ ٌَ   عظمٌان ُدن

 .السابقة الجملة فً «األولى» كلمة إعراب ما. «جائزة على األولى الطالبة حصلت:  »ٔٔس

  .المقدرة الكسرة جره وعبلمة مجرور، إلٌه مضاؾ -أ

 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، نعت -ب

  .المقدرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، به مفعول -ج

 .الظاهرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، بدل -د

 سالًما؟ جمًعا فٌها الفاعل جمع بعد السابقة للجملة الصحٌحة رةالصو ما«.  خصمه على األقوى البلعب فاز:  »ٕٔس

  .خصومهم على األقَوون البلعبون فاز -أ

 .خصمهم على األقَوٌن البلعبٌن فاز -ب

  .خصومهم على األقَوٌون البلعبون فاز -ج

 .خصومهم على األقُوون البلعبون فاز -د
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 : هو المقصور االسم...قدرا لناسا أعلى المصري أن والمجافً  الموالً ٌعلم -: ٖٔس
  .  الموالً -أ
  .المجافً -ب 
 .                   المصري -ج
 أعلى  -د 

 :  تصبح المذكر لجمع الجملة تحوٌل عند( .....العالم فً سعرا األؼلى هو البلعب هذا: ) ٗٔ س
  .العالم فً سعرا األؼلٌَن هم البلعبون هإالء -أ
  .العالم فً سعرا ألؼلَونا هم البلعبون هإالء -ب
                       .العالم فً سعرا األؼلوون هم البلعبون هإالء -ج
ٌُون هم البلعبون هإالء -د   .العالم فً سعرا األؼلَ
 الخطاب توجٌه عند الصحٌحة الصٌاؼة ٌلً مما مٌز(.... االختبارات فً قرنائك األول بٌن منزلة األسمى أنت:  ) ٘ٔس

 .المإنث الجمع إلى السابقة بالجملة
 االختبارات    فً  األولٌات قرنائكن بٌن منزلة األسَمٌات أنتن -أ
 االختبارات فً  األوالت قرنائكن بٌن منزلة األسَمٌات أنتن -ب
 االختبارات    فً  األوالت قرنائكن بٌن منزلة السمٌٌات أنتن -ج
 االختبارات فً  األولٌات قرنائكن بٌن منزلة السمٌٌات أنتن -د
ًّ  الُمهَدى الكتاب: )ٙٔس  :  تصبح للمثنى الجملة جعل عند(.... . قٌمة معلومات على ٌشتمل إل
ًّ  المهدان الكتابان -أ  قٌمة              معلومات على ٌشتمبلن إل
ًّ  المهدٌان الكتابان -ب  قٌمة معلومات على ٌشتمبلن إل
ًّ  المهدٌن الكتابان -ج  قٌمة             تمعلوما على ٌشتمبلن إل
ًّ  المهدٌان الكتابان -د  قٌمة معلومات على ٌشتمل إل
ًّ  إّناااااااااااً: 7ٔس  الهاااااااااااوى احتااااااااااارؾَ  الاااااااااااذي الدمشاااااااااااق
  

 ..األعشاااااااااااااااااااااااااابُ  بؽنائِاااااااااااااااااااااااااه فاخضوضااااااااااااااااااااااااارتْ  
 

 : هو السابق البٌت فً المقصور االسم
ًّ   -أ   .الدمشق
  .الهوى -ب 
    .الذي -ج 
 .بؽنائِه -د 

 :تصبح المإنث للجمع السابقة الجملة جعل عند(...الطبلب بٌن  األفضل هو المتفوق:) 8ٔس
  الطبلب بٌن  األفضبلت هن المتفوقات -أ
 الطبلب بٌن  الفضلٌات هن المتفوقات -ب
  الطبلب بٌن  الفضلوات هن المتفوقات -ج
 الطبلب بٌن  الفضلٌات هم المتفوقات -د
 :الجملة تصبح مفرد خبر إلى الجملة الخبر تحوٌل عند.(..لتفوقهم تقدٌرا شهادات أُعطوا المتفوقون الطبلب: )9ٔس
  لتفوقهم تقدٌرا شهادات ُمعُطون المتفوقون الطبلب -أ
  لتفوقهم تقدٌرا شهادات ُمعُطوون المتفوقون الطبلب -ب
   لتفوقهم تقدٌرا شهادات ُمعَطون المتفوقون الطبلب -ج
 .لتفوقهم تقدٌرا شهادات ُمعَطٌون المتفوقون الطبلب -د 

 مقصوًرا؟ اسًما ُتَعدُّ  اْلتٌة الكلمات أيُّ :  ٕٓس
  لوالك -أ
  مسعاك -ب

  دعاك -ج

 عٌناك -د

 ( https://dardery.site/archives/10391نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

https://dardery.site/archives/10391
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 يثم :  انماِضـً ، انذاِػً ، انًُاِدي . ، ًٓ تٍاء الصيح يكغٕس يا لثهٓا اعى يؼشب  ٌُر -

 تنبٌهات:
 ٌقضً .....(ألنها أفعال –لٌس من المنقوص )ٌجري  -ٔ     

 هذي ( ألنها مبنٌة –لٌس من المنقوص ) الذي  -ٕ      
 المستشفى....( ألن آخرها ألؾ –لٌس من المنقوص ) الفتى  -ٖ      
 لٌس من المنقوص ) ذي بمعنى صاحب ( ألن الٌاء لٌست الزمة تتؽٌر بتؽٌر اإلعراب -ٗ      
 رمً ....( ألن الٌاء مسبوقة بسكون ولٌس كسرة  -لٌس من المنقوص ) ظبً  -٘      
 الؽنً....( ألن آخرها ٌاء مشددة –لٌس من المنقوص ) القوي  -ٙ      
 ( ألن آخرها ٌاء النسبعربً.... -لٌس من المنقوص ) مصري  -7      
 صدٌقً....( ألن آخرها ٌاء المتكلم -لٌس من المنقوص ) كتابً  -8      

 إعـرابه : 
 ٌرفع بـالضمة المقدرة  وٌنصب بـالفتحة الظاهرة  وٌجر بـالكسرة المقدرة ..

 تثنٌة االسم المنقوص و جمعه جمعا مإنثا سالما   :  -
 ،ترد إذا كانت محذوفة ، مثل :القاضٌات (  –ٌـان ، القاضٌـٌَـِْن القاض –مثل : ) القاضً  ، تبقى ٌاإه
 قاضٌات (. –قاضٌٌن  –قاضٌان  –) قاٍض 

 جمع االسم المنقوص جمعا مذكرا سالما : -

ٌُزاد علٌها واو ونون مضموم ما قبلها فً حالة    الرفع، وٌاء ونون مكسور ما قبلها فً حالة النصب   ُتحذؾ ٌاإه و

 القاِضٌن(. -القاُضون  -) القاِضً  :والجر،مثل

 ( https://dardery.site/archives/10384نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 ات على المنقوص تـــدريـــب

 

     الِصاااااااااابا إِلااااااااااى َرَحلااااااااااتُ  لَااااااااااو أَلوفاااااااااااً  ُخلِقااااااااااتُ :  ٔس
  

 .باِكٌااااااااااااااا الَقلاااااااااااااابِ  موَجااااااااااااااعَ  َشااااااااااااااٌبً لَفاَرقااااااااااااااتُ  
 

د  .وأعربه منقوًصا، اسًما السابق البٌت من حدِّ

               .المقدرة الكسرة جره وعبلمة مجرور اسم ، الِصبا -أ 

 .الظاهرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب حال ، أَلوفاً  -ب 

    لظاهرة  ا الفتحة نصبه وعبلمة منصوب به مفعول ، َشٌبً -ج 

 .الظاهرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب حال ، باِكٌا -د  

 الخطؤ؟ تصوٌب بعد السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما. «إلٌه ساعً الخٌر إلى الداعٍ  إن: »ٕس

   إلٌه ساعٍ  الخٌر إلى الداعٍ  إن -أ 

  إلٌه ساعٍ  الخٌر إلى الداعً إن -ب 

   إلٌه ساعً الخٌر إلى الداعً إن -ج 

  إلٌه ساعٌا الخٌر إلى الداعً إن -د 

 فٌها؟ المبتدأ تثنٌة عند السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما. «القٌامة ٌوم منزلة األعلى هو ربه المرضً: »ٖس

   القٌامة ٌوم منزلة األعلٌان هما ربهما المرضان -أ 

  القٌامة ٌوم منزلة األعلوان هما ربهما المرضٌان -ب 

   القٌامة ٌوم منزلة األعلٌان هما ربهما المرضٌٌن -ج 

  القٌامة ٌوم منزلة األعلٌان هما ربهما المرضٌان -د 

https://dardery.site/archives/10384
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 الزائد؟ الجر حرؾ حذؾ بعد السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما«.   أحد على بباغٍ  لٌس المإمن: »ٗس

     أحد على باغٍ  لٌس المإمن -أ 

  أحد على باغٌ  لٌس المإمن -ب 

    أحد على باؼٌاً  سلٌ المإمن -ج 

   أحد على باؼً لٌس المإمن -د 

 السابقة؟ الجملة فً «ساعٌا» كلمة فً الٌاء بقاء سبب ما. «الخٌر فً ساعٌا الرجل أحب:  »٘س

   .مضافة جاءت ألنها -أ

 .ناسخ لحرؾ اسًما جاءت ألنها -ب

   .منصوبة جاءت ألنها -ج

 .نكرة جاءت ألنها -د

 .سالًما مإنثٍ  جمعَ  جمعها بعد جملة فً «الداعٌة» كلمة ضع: ٙس

  الشعوب كلمة جمع إلى الداعون هم المصلحون -أ 

 التراحم على الناس ٌحثون الخٌر دعاة -ب 

   دٌنٌة ندوة الداعٌات بعض أقامت -ج 

عاءات المحامً أبطل -د    المحكمة أمام الخصم ادِّ

 .صحٌحة اكتبها ثم السابقة، الجملة فً«  ةالمإمن»  كلمة ...ثنِّ «َللا بقضاء راضٌة المإمنة: » 7س

   َللا بقضاء راضتان المإمنتان -أ 

  َللا بقضاء راضٌان المإمنتان -ب 

   َللا بقضاء راضٌتان المإمنتان -ج 

  َللا بقضاء راضٌتٌن المإمنتان -د 

 .صحٌحةً  ملةالج اكتب ثم سالًما، مذكرٍ  جمعَ «  القاضً»  كلمة اجمع. «المتهم على القاضً حكم: »8س

   .المتهمٌن على القاضٌن حكم -أ 

 .المتهمٌن على القضاة حكم -ب

  .المتهمٌن على القاضٌون  حكم -ج 

 .المتهمٌن على القاضون  حكم -د 

 ؟"القاضً"  كلمة إعراب ما. «بالعدل الناس بٌن القاضً أحب: »9س

  .الظاهرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، فاعل -أ 

 .المقدرة الفتحة نصبه وعبلمة وب،منص به مفعول -ب 

  .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، فاعل -ج 

 .الظاهرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، به مفعول -د 

 السابقة؟ الجملة فً«  المإدي»  كلمة فً الٌاء بقاء سبب ما «التقدم إلى المإدي الطرٌق هو العلم: »ٓٔس

  .مضافة جاءت ألنها -أ

       .خبرا جاءت ألنها -ب

      .مرفوعة جاءت ألنها -ج 

 (.ال)بــ معرفة جاءت ألنها -د

 تثنٌتها؟ عند «هادٍ » لكلمة سٌحدث الذي التؽٌٌر ما. «للخٌر هادٍ  المإمن: »ٔٔس

  .المثنى عبلمة وُتَضاؾ التنوٌن، ٌُْحَذؾ -أ 

 .المثنى عبلمة وُتَضاؾ الٌاء، ُتْحَذؾ -ب 

  .الكلمة نهاٌة إلى المثنى عبلمة ُتَضاؾ -ج 

 .المثنى عبلمة وُتَضاؾ المحذوؾ، الحرؾ ٌَُردُّ  -د 
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 .صحٌحةً  الجملة اكتب ثم سالًما، مذكرٍ  جمعَ  السابقة الجملة فً«  محامٍ »  كلمة اجمع. «أمٌنٌ  محامٍ  هذا: » ٕٔس

   أُمناء محامٌون هإالء -أ 

   أُمناء محامٌن هإالء -ب 

     أُمناء محاُمون هإالء -ج 

  أُمناء محاَمون هإالء -د   

 .صحٌحةً  الجملة اكتب ثم سالًما، مذكرٍ  جمعَ  «المعطً» كلمة اجمع. «َللا من ُمثاب حقوقهم الناس المعطً:  » ٖٔس

  .َللا من ُمثابون حقوقهم الناس المعُطون -أ 

 .َللا من ُمثابون حقوقهم الناس المعِطٌن -ب 

  .َللا من ُمثابٌن حقوقهم الناس المعُطون -ج 

 .َللا من مثابون حقوقهم الناس المعِطٌون -د 

 لجمع َجْعلها عند السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما«.   واجبات من علٌه لما مإدٍ  بحقوقه الواعً  المواطن:  »ٗٔس

 السالم؟ المذكر

 .واجبات من علٌهم لما مإدٌون بحقوقهم الواعون المواطنون -أ 

 .واجبات من علٌهم لما مإدٌون همبحقوق الواعٌون المواطنون -ب 

 .واجبات من علٌهم لما مإدون بحقوقهم الواعون المواطنون -ج 

 .واجبات من علٌهم لما مإدون بحقوقهم الواعٌن المواطنون -د 

 ؟"مإدٍ "  كلمة فً الٌاء حذؾ سبب ما. «بإتقان عمله مإدٍ  العامل:  »٘ٔس

                            .مرفوًعا وقع مقصور اسم ألنها -أ 

 .واإلضافة «أل» من مجردة مجرورة نكرة جاءت ألنها -ب 

                         .مجروًرا وقع منقوص اسم ألنها -ج 

 .واإلضافة «أل» من مجردة مرفوعة نكرة جاءت ألنها -د  

اااااااااـِذي أََنـاااااااااـا:  ٙٔس  ُمـْجاااااااااـَتِهداً  األَْبـاااااااااـوابَ  أُْؼـلِاااااااااـقُ  الَـّ
  

نُ  ًالاااااااااااااااـمعاصِ  َعـلاااااااااااااااـى  ٌْ  .َتاااااااااااااااـْنُظُرنً َللاِ  َوَعاااااااااااااااـ
 

 :السابق البٌت فً المنقوص االسم

  أََنــا -أ 

ـِذي -ب     الَـّ

  الـمعاِصً -ج

 َتـْنُظُرنً -د 

ااااااااارَزق لَااااااااام الجاااااااااودُ  إِذا: 7ٔس      األَذى ِمااااااااانَ  َخبلصااااااااااً  ٌُ
  

 .باقٌِااااااااااااااا المااااااااااااااالُ  َوال َمكسااااااااااااااوباً  الَحماااااااااااااادُ  َفاااااااااااااابل 
 

 .السابق البٌت فً ابًاإلعر موقعها حسب «باقٌا» كلمة ثنِّ 

  باقٌان -أ 

   .باقان -ب 

  .باقٌن -ج

 باقٌٌن -د 

 :  الترتٌب على" والدٌك"   كلمة إعراب«.  والدٌك مرضً أنت»  –. «والدٌك مرٍض  أنت: »  8ٔ س

  .مجرور إلٌه مضاؾ - مجرور إلٌه مضاؾ -أ

 .مجرور إلٌه مضاؾ - منصوب به مفعول -ب

                            .منصوب به لمفعو - منصوب به مفعول -ج

 منصوب به مفعول - مجرور إلٌه مضاؾ -د 
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ْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  َما:  }تعالى قال:  9ٔس ِ  ِعْندَ  َوَما ٌَ  السابقة؟ اْلٌة فً«  َباقٍ »  كلمة إعراب ما ...{َباقٍ  َللاَّ

  .الظاهرة الكسرة جره وعبلمة مجرور، إلٌه مضاؾ -أ 

 .الظاهرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، خبر -ب 

  .المقدرة الكسرة جره وعبلمة مجرور، إلٌه مضاؾ -ج 

 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، خبر -د 

 :تصبح السابقة الجملة فً األخطاء تصوٌب بعد. «القضٌة أبعاد المحكمة لقاٍض  قلٌلة ثوانٍ  فً المحامٍ  شرح: » ٕٓ س

 .القضٌة أبعاد المحكمة اضًلق قلٌلة ثوانٍ  فً المحامً شرح -أ

 .القضٌة أبعاد المحكمة لقاضً قلٌلة ثوانً فً المحامً شرح -ب

 .القضٌة أبعاد المحكمة لقاٍض  قلٌلة ثوانٍ  فً المحامً شرح -ج

 ..القضٌة أبعاد المحكمة لقاٍض  قلٌلة ثوانً فً المحامً شرح -د

 ( https://dardery.site/archives/10392ظ  نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشات) 

 

 

 

 

 اعى يؼشب آخشِ ًْضج لثهٓا أنف صائذج.  -

 تنبٌهات: 

 لٌس من الممدود )جاء (ألنها فعل. -ٔ     

 ( ألنها مبنٌة. هإالء)الممدود لٌس من  -ٕ      

 ) قراءة( ألن آخرها تاء مربوطة ولٌس همزة. الممدودلٌس من  -ٖ      

 ) عبء ( ألن الهمزة ؼٌر مسبوقة بؤلؾ.المقصور لٌس من  -ٗ      

 ) ماء ( ألن األلؾ ؼٌر زائدة.المقصور لٌس من  -٘             

 إعـرابه : -

 ٌرفع بـالضمة الظاهرة وٌنصب بـالفتحة الظاهرة وٌجر بـالكسرة الظاهرة  . 

 :الممدود أنواع همزة -

 همزة الممدود تؤتً على ثبلث صور: 

 .{  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –} قُّراء : أصلٌة : مثل  – ٔ

 {عرجاء –بٌضاء  – الضراء –السراء –البؽضاء –البؤساء –عقرباء  –رؼداء  –} حمراء  : مزٌدة للتؤنٌث  : مثل – ٕ

 {.لقاء.  –شفاء -أسماء –رخاء – جفاء –قضاء –دعاء  –سماء  –ٌاء ( : مثل } بناء  –) واو  : منقلبة عن أصل – ٖ

 : الممدود تثنٌة -

 تعتمد تثنٌة الممدود على نوع الهمزة كما هو واضح من العرض التالً:

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء –إنشاء  –ضٌاء  –أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

  .{)إنشاءان، إنشاءٌن –، ضٌاءٌن(   ضٌاءان ) –ٌن(  قُّراءان ، قُّراء )}           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . (نوٌصحرا )صحراوان ،  – وٌن(رؼدا، وانرؼدا) – وٌن(حمرا، وانحمرا)}      

قضاء { ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو ُتْقلب  –دعاء  –سماء  –ء ( : مثل } بناء ٌا –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. ...سماوان أو  سماءان :سماء  –: بناءان  أو بناوان   واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 
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 جمع مإنث سالم : الممدود جمع -

 الً:تتطابق قواعد جمعه هنا مع قواعد تثنٌته كما هو واضح من العرض الت 

 :فنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ،  ابتداء..... –أصلٌة : مثل } إنشاء إذا كانت  – ٔ

  ...... {اتابتداء –ات } إنشاء           

 ( ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقول : صحراء –رؼداء  –مزٌدة للتؤنٌث  : مثل ) حمراء إذا كانت  – ٕ

 { . تواصحرا – واترؼدا – وات} حمرا     

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

 {. ت...سماوا ات أو سماء :سماء  –: بناءات أو بناوات   ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بناء 

 جمع مذكر سالم : الممدود جمع

 أٌضا مع قواعد تثنٌته على النحو  التالً: –تتطابق قواعد جمعه  

  .... {ون:   } قُّراءفنقول{ تبقى كما هً عند التثنٌة ، )صٌؽة مبالؽة من الفعل فرأ (..أصلٌة : مثل } قُّراء إذا كانت  – ٔ

 ل : {  ُتْقلب واواً عند التثنٌة ، فنقو .....( ) علم لمذكرمزٌدة للتؤنٌث  : مثل  } حمراء إذا كانت  – ٕ

 { .وون.....} حمرا 

األصل أن االسم المختوم بؤلؾ التؤنٌث الممدودة ال ٌجمع جمع مذكر سالم ولكننا افترضنا هنا أنه أصبح علم مبلحظة مهمة: 

 لمذكر بمعنى أن هناك رجل اسمه حمراء

ٌجوز فٌها أن تبقى همزة أو  (..{ بنىاء )صٌؽة مبالؽة من الفعل ٌاء ( : مثل } بنّ  –منقلبة عن أصل ) واو  إذا كانت – ٖ

 {. وون...بّناون أو ُتْقلب واواً عند التثنٌة فنقول:   } بّناء

؟ وما نوع ة ممدوداء أخبلء.....إلخ  هل تعتبر اسم –أشداء  –بخبلء  -عظماء  –الكلمات مثل : علماء سإال مهم : 

 همزتها؟

 هً  منتهٌة بهمزة قبلها ألؾ زائدة.هً أسماء ممدودة فقد انطبق علٌها التعرٌؾ ف، نعم اإلجابة: 

 مانوع همزتها : نوع همزتها زائدة ولكنها لٌست زائدة للتؤنٌث فبل تنطبق علٌها أحكام التثنٌة والجمع السابقة. ولكن 

 ( ps://dardery.site/archives/10385httنهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 ات على الممدودتـــدريـــب

ب: ٔس  .«حمراءٌن كرتٌن اشترٌت» جملة فً الخطؤ صوِّ
   حمراٌٌن كرتٌن اشترٌت -أ 
        حمراوٌن كرتٌن اشترٌت -ب 
      حمراتٌن كرتٌن اشترٌت -ج
  حمراءان كرتٌن اشترٌت -د 

جااااااااااااااااري َوالَشااااااااااااااااقاءُ  ُزرُتهااااااااااااااااا: ٕس        ائااااااااااااااااًَور ٌَ
  

 .أَماااااااااااااااااااامً ٌَساااااااااااااااااااري الَرجااااااااااااااااااااءِ  َوُشاااااااااااااااااااعاعُ  
 

 الترتٌب؟ على منهما كل   همزة نوع فما ،(الرجاء) ،( الشقاء) كلمتً وردت السابق البٌت فً
   .للتؤنٌث مزٌدة للتؤنٌث، مزٌدة -أ 

 .أصل عن منقلبة أصل، عن منقلبة -ب
   .أصلٌة أصلٌة، -ج 
 .للتؤنٌث مزٌدة أصل، عن منقلبة -د 

 أصل؟ عن منقلبة همزة على تحتوي اْلتٌة الجمل أيُّ : ٖس
  الخفاء فً كان ما الصدقة خٌر -أ 
 .الرواٌات بقراءة القراء ٌستمتع -ب 
  الظلماء  فً السٌر أخشى ال أنا -ج 
 الؽبراء أقلت من خٌر على َللا سبلم -د 
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 تثنٌتها؟ عند السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما«.  محبوب الحاجة ذوي المعطاء الرجل: »ٗس

   محبوبٌن الحاجة ذوي المعطاءان الرجبلن -أ 

  محبوبان الحاجة ذوي المعطاءان الرجبلن -ب 

   محبوبان الحاجة ذوي المعطاوان الرجبلن -ج 

 والثالثة الثانٌة -د 

               أعااااااااااااادنً كٌااااااااااااؾ التااااااااااااارٌخ أؼاااااااااااارب مااااااااااااا: ٘س
  

 .أحفاااااااااااااااااااادي مااااااااااااااااااان ساااااااااااااااااااـمراء لحفٌاااااااااااااااااااـدة 
 

 السابق؟ البٌت فً«  سـمراء»  الممدود االسم ةهمز نوع ما

   .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

  .للتؤنٌث زائدة -ب

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 

 .أصلٌة -د 

 ؟«واو» أصل عن منقلبة همزته اْلتٌة الممدودة األسماء أيُّ : ٙس
   .شعراء -أ 

   .قضاء -ب
   .جفاء -ج
 .ابتداء -د 

 سالًما؟ جمًعا جمعها أو تثنٌتها عند هً كما همزتها تبقى أن ٌجب اْلتٌة الكلمات أي: 7س
  .معطاء -أ 
   .صفراء -ب 
   .إنشاء -ج
 .عفراء -د 

 السالم؟ المإنث وجمع للمثنى جعلها عند السابقة للجملة الصحٌحة الصورة ما«.  بٌضاء فتاة هذه: »8س
 .بٌضاءات فتٌات هإالء: الجمع ، بٌضاءان فتاتان هاتان: المثنى -أ 
 .بٌضاءات فتٌات هإالء: الجمع ، بٌضاوان فتاتان هاتان: المثنى -ب 
 .بٌضاوات فتٌات هإالء: الجمع ، بٌضاوان فتاتان هاتان: المثنى -ج 
 .بٌضاوات فتٌات هإالء: الجمع ، بٌضاوتان فتاتان هاتان: المثنى -د 

 أصلٌة؟ همزته اْلتٌة الممدودة األسماء أيُّ : 9س
  إعطاء -أ 
  عظماء -ب 
  ابتداء -ج
 امتبلء -د 

َهاااااااااااااااااارُ  َذَكْرُتاااااااااااااااااكِ  َولََقااااااااااااااااادْ : ٓٔس عٌ  َوالنَّ  ُماااااااااااااااااَودِّ
  

نَ  َوالَقْلااااااااااااااااااااابُ   ٌْ  .َوَرَجااااااااااااااااااااااءِ  َمَهاَباااااااااااااااااااااةٍ  َبااااااااااااااااااااا
 

 سالًما؟ مإنث جمع واجمعها «رجاء» كلمة َثنِّ 
       .ورجاوات رجاءات: الجمع ورجاوان، رجاءان: المثنى -أ 

 .ورجاٌات رجاءات: معالج ورجاٌان، رجاءان: المثنى -ب
     .ورجاوات رجاٌات: الجمع ورجاٌان، رجاءان: المثنى -ج 
 .ورجاوات رجاٌات: الجمع ورجاوان، رجاٌان: المثنى -د  

 سالًما؟ جمًعا وجمعها تثنٌتها عند واًوا قلبها وٌجوز همزتها بقاء ٌجوز اْلتٌة الكلمات أي: ٔٔس
  .دعاء -أ 
   .خضراء -ب 
   .هٌفاء -ج
 .عمٌاء -د 
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         َخاااااااااواِطِري اْضاااااااااِطَرابَ  البحااااااااارِ  إلاااااااااً َشااااااااااكٍ : ٕٔس
  

ٌُِجٌُبنِااااااااااااااااااااااااااااً   .الَهْوجاااااااااااااااااااااااااااااءِ  بِرٌاِحااااااااااااااااااااااااااااهِ  َف
 

 السابق؟ البٌت فً«  الَهْوجاءِ »  الممدود االسم همزة نوع ما
      .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

  .للتؤنٌث زائدة -ب
    .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 
 .أصلٌة -د 

 .الترتٌب على سالًما مإنث جمع واجمعها «عرجاء» كلمة َثنِّ : ٖٔس
        .عرجاءات عرجاءان، -أ 

           .عرجاوات عرجاءان، -ب
            .عرجاوات عرجاوان، -ج
 .عرجاءات عرجاوان، -د  

 السالم؟ والجمع التثنٌة عند واًوا همزتها ُتقلب أن ٌجب اْلتٌة الكلمات أيُّ : ٗٔس
   .قّراء -أ 

  .كساء -ب
   .استعناء -ج 
 صحراء -د 

ااااااااااااـرَ  بِااااااااااااـكَ : ٘ٔس َناااااااااااات الَسااااااااااااماءَ  الااااااااااااـلَهُ  َبـشَّ ٌِّ                    َفُز
  

َعااااااااااااااااااـت   .الَؽبااااااااااااااااااراءُ  بِااااااااااااااااااكَ  ِمااااااااااااااااااـسكاً  َوَتـَضـوَّ
 

 الترتٌب؟ على منهما كل   همزة نوع فما  ، ممدودان اسمان ورد السابق البٌت فً
   .للتؤنٌث مزٌدة للتؤنٌث، مزٌدة -أ 

 .أصل عن منقلبة أصل، عن منقلبة -ب
   .أصلٌة أصلٌة، -ج 
 .للتؤنٌث مزٌدة أصل، عن منقلبة -د 

                  ُمنتهاااااااااااااااااااى وهاااااااااااااااااااذا الااااااااااااااااااادنٌا هكاااااااااااااااااااذا: ٙٔس
  

ً   كاااااااااااااالِّ   ً   ماااااااااااااااا حااااااااااااااا  .َبقااااااااااااااااء مااااااااااااااان لحاااااااااااااا
 

 السابق؟ البٌت فً الممدود االسم ما
   .الدنٌا -أ 

      ُمنتهى -ب
ً   -ج     .ح
 .َبقاء -د 

                  فٌااااااااااااااه لٌااااااااااااااـس معاصاااااااااااااارٍ  شااااااااااااااعرٍ  كاااااااااااااالُّ : 7ٔس
  

 .عااااااااااااااااااااـرجاءُ  نملااااااااااااااااااااةٌ  العصاااااااااااااااااااارِ  ؼصاااااااااااااااااااابُ  
 

 السابق؟ البٌت فً«  عـرجاءُ »  الممدود االسم همزة نوع ما
       .«واو» أصل عن منقلبة -أ 
   .للتؤنٌث زائدة -ب 
   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج
 .أصلٌة -د 

 الجملة فً الممدود االسم ما«.  والنبات الكؤل فٌها فٌنبت الجرداء األرض على فاضت بالماء السحب امتؤلت إذا» 8ٔس
 السابقة؟

  .امتؤلت -أ 
   .الماء -ب 
   .الجرداء -ج
 .الكؤل -د
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 :قبانً نزار ٌقول: 9ٔس
اااااااااااااااااتُ  َقااااااااااااااااادْ  أُكااااااااااااااااانْ  إنْ  ٌْ            بِااااااااااااااااابَلِدي لَْحااااااااااااااااامَ  َكَو
  

ِجااااااااااااااااـًءُ  َقاااااااااااااااادْ  اْلَكااااااااااااااااً َفِماااااااااااااااانَ   ااااااااااااااااَفاءُ  ٌَ  .الشِّ
 

َفاءُ »  الممدود االسم همزة نوع ما  السابق؟ البٌت فً«  الشِّ
          .«واو» أصل عن منقلبة -أ 
   .للتؤنٌث زائدة -ب 
      .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج
 .أصلٌة -د 

اءُ  صعد» ٕٓس ٌِّز....«بالسباق الفوز جائزة الستبلم العدَّ ا م  : «العداء» كلمة لمثنى الصحٌحتٌن الرسم حالتً ٌؤتً ممَّ

وان، -أ  ٌان العدَّ          .       العدَّ

اءان، -ب  اوان العدَّ          .    العدَّ

اوان، -ج اٌان العدَّ  .        العدَّ

اءان، -د  اٌان العدَّ  .العدَّ

 ( https://dardery.site/archives/10393نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 ات على المقصور والمنقوص والممدودتـــدريـــب

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

ازٍ  (ٔ اءٍ  )  قال تعالى:    } َهمَّ  بَِنِمٌٍم { . (  َمشَّ
                             اسم مقصور   -أ
 قوص                              اسم من  -ب
  اسم ممدود  -ج
 {. ( َقاٍض  ) قال تعالى:   }َفاْقِض َما أَنتَ  (ٕ
                             اسم مقصور   -أ
 اسم منقوص                                -ب
  اسم ممدود  -ج
ِل َوالنَّ  (ٖ ٌْ اتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّ ٌَ  ِمْن َفْضلِِه { ( َواْبتَِؽاُإُكمْ ) َهاِر قال تعالى:  } َوِمْن آ
                             اسم مقصور   -أ
 اسم منقوص                                -ب
  اسم ممدود  -ج
اِطٌَن ُكلَّ  (ٗ ٌَ اءٍ  ) قال تعالى:    } َوالشَّ اٍص { ( َبنَّ  َوَؼوَّ
                             اسم مقصور   -أ
 اسم منقوص                                -ب
  اسم ممدود  -ج
 { (  اْلُوْثَقى ) قال تعالى:   }َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ  (٘

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

هَ  (ٙ ٌْ  {.  ( َفانٍ  ) اقال تعالى:   }ُكلُّ َمْن َعلَ

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

 اسم ممدود  -ج

  

https://dardery.site/archives/10393
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َماءَ ) قال تعالى:  }الَِّذي َجَعلَ لَُكُم األَْرَض فَِراًشا وَ  (7  بَِناًء{. ( السَّ

                             اسم مقصور   -أ

                             اسم منقوص    -ب

  اسم ممدود  -ج

ِه بِإِْحَساٍن {  ( أََداءٌ ) قال تعالى:    } وَ  (8 ٌْ  .إِلَ

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

هُ  (9 َك {. ( َناجٍ  ) قال تعالى:   }َوَقالَ لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ  ِمْنُهَما اْذُكْرنًِ ِعْنَد َربِّ

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

َناَك َسْبًعا ِمنَ   قال تعالى:  قال (ٓٔ ٌْ  َواْلقُْرآَن اْلَعِظٌَم  {. (  اْلَمَثانًِ ) }َولََقْد آَت

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

 .إِْذ َجاَءُهْم َبؤُْسَنا إاِل أَْن َقالُوا...{  (  َدْعَواُهمْ  ) تعالى:   }َفَما َكانَ  قال (ٔٔ

                             اسم مقصور   -أ

      اسم منقوص                           -ب

  اسم ممدود  -ج

تًِ  (ٕٔ ٌَّ َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ ِم {. (  بَِوادٍ ) قال تعالى:   } َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ  َؼ

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

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

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

ااااااااااااً  -(ٗٔ ِعلَّااااااااااااةِ  َعلَااااااااااااى أََقْمااااااااااااتُ  إِنِّ  بااااااااااااـ)الُمَنى( التَّ
  

 .َدَوائاااااااااااااااً َتُكاااااااااااااااونُ :  َقاااااااااااااااالُوا ُؼْرَباااااااااااااااةٍ  فاااااااااااااااً 
 

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

 الَدهاااااااااااااـ ساااااااااااااالِؾِ  فاااااااااااااً األَهااااااااااااارامِ  َوُبنااااااااااااااةُ  -(٘ٔ
  

  )الَتَحااااااااااااااااااااّدي(  ِعناااااااااااااااااااادَ  الَكاااااااااااااااااااابلمَ  َكَفااااااااااااااااااااونً 
 

                             اسم مقصور   -أ

                 اسم منقوص                -ب

 اسم ممدود  -ج
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 وألااااااااااااـؾ ألااااااااااااـؾ قصٌااااااااااااـدة ماااااااااااااذا أقااااااااااااـولُ   -(ٙٔ
  

 أقااااااااااااااااـبلمُ  قبلااااااااااااااااـً سطااااااااااااااااـرتْ  َء ( عصمااااااااااااااااـا)  
 

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

 ( ــــااااااااااااااـاها بَ رُ )   حفلااااااااااااااتْ  ةٌ ي جنااااااااااااااادِ إَ فُاااااااااااااا -(7ٔ
  

 .ومِ ُساااااااااااااااااااااااااااوالرُ  ؾ المشااااااااااااااااااااااااااااهدِ لِاااااااااااااااااااااااااااتَ خْ مُ بِ  
 

                             اسم مقصور   -أ

 اسم منقوص                                -ب

  اسم ممدود  -ج

     )الُملتقاااااااااااااااااى(  صاااااااااااااااااخرةَ  ٌاااااااااااااااااا ساااااااااااااااااؤلُتك   -(8ٔ
  

قااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااا الاااااااااااااااااادهرُ  ٌجمااااااااااااااااااع متااااااااااااااااااى   فرَّ
 

                             اسم مقصور   -أ

 م منقوص                              اس  -ب

  اسم ممدود  -ج

 . ِصـاااااااااـرَت فرٌساااااااااة        ( البٌاااااااااداءِ ) ٌاااااااااا فاااااااااـارَس   -(9ٔ
  

 عــبـااااااااااااـداً ذلـٌـااااااااااااـبلً أســـااااااااااااـوداً مـااااااااااااـا أحقــااااااااااااـَره 
 

                             اسم مقصور   -أ
 اسم منقوص                                -ب
  اسم ممدود  -ج
 أََنااااااااااااـا الَّااااااااااااِذي أُْؼلِااااااااااااُق األَْبااااااااااااواَب ُمْجَتِهااااااااااااداً  -(ٕٓ
  

ُن َللاِ َتْنُظُرناااااااااااااـً (  المعاِصاااااااااااااً ) َعلاااااااااااااى   ٌْ  َوَعااااااااااااا
 

                             اسم مقصور   -أ
 اسم منقوص                                -ب
  اسم ممدود  -ج

 ( https://dardery.site/archives/10399هى انشاتظ  نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػ)  

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة  من بٌن البدائل المتاحة :  – ٕس

اتَِنا اْلُكْبَرى{  (ٔ ٌَ َك ِمْن آ ٌَ  .....مثنى كلمة كلمة" الكبرى" :قال تعالى:   }لُِنِر
           الكبرتٌن  -أ
   الكبروٌن  -ب
   الكبرٌٌن  -ج
 الكبرٌن  -د
ُكْم َعِظٌٌم { (ٕ  .....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:    } َوفًِ َذلُِكْم َببلٌء ِمْن َربِّ
  .«واو» أصل عن منقلبة -أ 
  .للتؤنٌث زائدة -ب 

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 

 .أصلٌة -د 

َبُعوهُ{ قال تعالى:    }إِنَّ أَْولَ  (ٖ اِس بِإِْبَراِهٌَم لَلَِّذٌَن اتَّ  .....إعراب كلمة" أولى": ى النَّ

  اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة      -أ

 المقدرة     خبر إن مرفوع بالضمة  -ب

    اسم إن منصوب بالفتحة  -ج

 خبر إن مرفوع بالضمة  -د

https://dardery.site/archives/10399
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اِر{ (ٗ  المثنى لكلمة " عقبى":.....قال تعالى:  }أُولَئَِك لَُهْم ُعْقَبى الدَّ

  عقبان                      -أ

                      عقبٌان          -ب 

   عقبوان  -ج

 عقبتان  -د

ا َوَنِصًٌرا  { (٘ ًٌ َك َهاِد َن اْلُمْجِرِمٌَن ۗ َوَكَفٰى بَِربِّ ا مِّ ً  َعُدًوّ لَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِ
ٰ
 .قال تعالى:   }َوَكَذ

 منقوص هنا هو"االسم ال

ً    -أ              َنبِ

ا   -ب    َعُدًوّ

   َكَفى  -ج 

ا  -د ًٌ  َهاِد

اِظِرٌَن {  (ٙ َضاُء لِلنَّ ٌْ ًَ َب َدهُ َفإَِذا ِه ٌَ  ......مثنى كلمة"  بٌضاء":قال تعالى:    } َوَنـَزَع 

 بٌضاتان                   -أ

   بٌضاءان  -ب  

      بٌضاوان  -ج

 بٌضاٌان  -د

بلِة اْلُوْسَطى{  (7 لََواِت َوالصَّ  .....جمع كلمة"  الوسطى":قال تعالى:  }َحافُِظوا َعلَى الصَّ
  الوسطات  -أ
  الوسطوات  -ب 
     الوسطٌات  -ج
 الوسطون  -د
ْه { (8 ٌَ  ":ُمبلٍق .......جمع  كلمة"  قال تعالى:   } إِنًِّ َظَنْنُت أَنًِّ ُمبلٍق ِحَسابِ
  اتُمبلق  -أ
   ٌونُمبلق  -ب 
    ونُمبلق  -ج
 ٌٌنُمبلق  -د 
ُ اْلُحْسَنى {  (9  " :اْلُحْسَنى .......إعراب كلمة" قال تعالى:    } َوُكبل َوَعَد َللاَّ
  مفعول به منصوب بالفتحة                                            -أ

   فاعل مرفوع بالضمة  -ب

 در                                  المق مفعول به منصوب بالفتحة  -ج

 المقدرة مرفوع بالضمة فاعل  -د

اٍء{. (ٓٔ ٌَ  ....نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:  }َفَجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشً َعلَى اْستِْح

       .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

  .للتؤنٌث زائدة -ب

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 

 .أصلٌة -د 

ُهْم َكاُنوا ُهْم أَْظلََم َوأَْطَؽى{  (ٔٔ  .....إعراب  كلمة " أطؽى"  هنا:قال تعالى:    }إِنَّ

   معطوؾ مرفوع بالضمة   -أ

  معطوؾ مرفوع بالضمة المقدرة   -ب

   معطوؾ منصوب بالفتحة  -ج

 المقدرة معطوؾ منصوب بالفتحة  -د
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ا  (ٕٔ ا َبْعُد َوإِمَّ ا َمّنً  ......نوع همزة الممدود هنا :فَِداًء{ .قال تعالى:  }َفإِمَّ

    .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

  .للتؤنٌث زائدة -ب  

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 

 .أصلٌة -د 

ْفلَى{  (ٖٔ  ......مثنى كلمة"  السفلى":قال تعالى:   }َوَجَعلَ َكلَِمَة الَِّذٌَن َكَفُروا السُّ

                       السفلتٌن  -أ

        األسفلٌن  -ب

    السفلٌٌن  -ج

 السفلوٌن  -د

ًنا {. (ٗٔ اتُِكْم َعلَى اْلبَِؽاِء إِْن أََرْدَن َتَحصُّ ٌَ  ......نوع همزة الممدود هنا :قال تعالى:  } َوال ُتْكِرُهوا َفَت

  .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

  .للتؤنٌث زائدة -ب 

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج 

 .أصلٌة -د 

َواءَ )َتِصااااااااااااااُؾ  -(٘ٔ ااااااااااااااَقاِم َوِذي (الاااااااااااااادَّ  لِااااااااااااااِذي السِّ
  

ااااااااااَنى) ( ِصااااااااااحَّ بِااااااااااِه َوأَْنااااااااااَت َسااااااااااقٌُِم.  (الضَّ ٌَ َمااااااااااا  ٌْ  َك
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:
  األول ممدود والثانً منقوص   -أ
 األول منقوص والثانً مقصور  -ب
  األول مقصور والثانً ممدود   -ج
 صوراألول ممدود والثانً مق  -د
           )الِؽناااااااااااى( ِمااااااااااانَ  الَكااااااااااارٌمِ  َعَطااااااااااالَ  ُتنِكاااااااااااري ال -(ٙٔ
  

 .)العاااااااااااااااااااالً( لِلَمكاااااااااااااااااااانِ  َحاااااااااااااااااااربٌ  َفالَساااااااااااااااااااٌلُ  
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:
  األول ممدود والثانً منقوص  -أ
 األول منقوص والثانً مقصور  -ب
  األول مقصور والثانً منقوص   -ج
 راألول ممدود والثانً مقصو  -د
 ُنفوُسااااااااااانا )الَمعاااااااااااالً( فاااااااااااً َعلٌَناااااااااااا َتهاااااااااااونُ  -(7ٔ
  

 الَمهاااااارُ  ٌُؽلِهااااااا لَاااااام )الَحسااااااناَء( َخَطاااااابَ  َوَماااااان    
 

 االسمان الموضوعان بٌن األقوس هنا:
  األول ممدود والثانً منقوص  -أ
 األول منقوص والثانً مقصور  -ب
  األول منقوص والثانً ممدود   -ج
 األول ممدود والثانً مقصور  -د
ااااااااااً ، فلساااااااااات  -(8ٔ    (ُمبالٌااااااااااا )وصاااااااااادقُت فااااااااااً حبِّ
  

 أن أمااااااااااااااااااااانَح الااااااااااااااااااااادنٌا باااااااااااااااااااااه أو أمنعاااااااااااااااااااااا 
 

 إعراب  كلمة " مبالٌا"  هنا:
  اسم لٌس  مرفوع بالضمة    -أ
  اسم لٌس  مرفوع بالضمةالمقدرة   -ب
   خبر لٌس منصوب بالفتحة  -ج
 المقدرة منصوب بالفتحة خبر لٌس  -د
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ْثنِ  ال اْلَمااااااااااارءُ  أََناااااااااااا -(9ٔ  )اْلُعااااااااااابل( َدَركِ  َعااااااااااانْ  ٌاااااااااااهِ ٌَ
  

ااااااااااااااااااااهِ  َتْعااااااااااااااااااااُدو َوال َنِعااااااااااااااااااااٌمٌ   ٌْ  اْلَمَفااااااااااااااااااااااقِرُ  َعلَ
 

 "  هنا: العبلإعراب  كلمة " 
  مفعول به منصوب بالفتحة    -أ
 مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة  -ب
  مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة    -ج
 مضاؾ إلٌه مجرور بالكسرة المقدرة  -د
 لَُجاااااااااااااااااااٌنٍ  ونُ نااااااااااااااااااا الهااااااااااااااااااابللَ  وكاااااااااااااااااااؤنَّ   -(ٕٓ
  

 )َزرقاااااااااااااااااااااِء( صااااااااااااااااااااحٌفةٍ  فااااااااااااااااااااً َؼِرَقااااااااااااااااااااتْ  
 

 نوع همزة الممدود هنا :

  .«واو» أصل عن منقلبة -أ 

   .للتؤنٌث زائدة -ب 

   .«ٌاء» أصل عن منقلبة -ج

 .أصلٌة -د 

 ( https://dardery.site/archives/10400نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 :األمثلة التالٌة تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة فً –ٖس

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

  الفتى(     –) القاضً   -أ

   السعً  (     -) القاضً   -ب

      المعتدى (    -) السعً    -ج

 حافٌا ( -) القاضً   -د 

 أجرى المحامون استفتاء حول دواعً األمن القومً. االسمان المنقوصان هنا هما: -ٕ

  (   المحامون –أجرى )  -أ

    (   دواعً -المحامون )  -ب 

      (    القومً - دواعً)  -ج

 (المحامون - القومً)  -د 

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

  الفتى(        -)جرى  -أ

   المرمى(       –) الفتى   -ب 

          الخالً(      -) المرمى   -ج

 الفتى( - الخالً)  -د 

 نا هما:ه مجرى( كلمتً )ذي( و)ذي البحٌرة مجرى جٌد للماء العذب ...................  -ٗ

  )اسم منقوص و اسم مقصور(    -أ

 )اسم مقصور و اسم منقوص(       -ب

   ) اسمان منقوصان(  -ج

 )اسم إشارة و اسم مقصور(   -د

 النبً داٍع ٌهتدي به الحٌارى من البشر............... االسم المقصور هنا هو  -٘
  النبً     -أ
  داٍع        -ب
           ٌهتدي                  -ج
 الحٌارى  -د

https://dardery.site/archives/10400
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 شفى الباري مرضانا بفضل دعاء المتقٌن.............  االسم المقصور هنا هو -ٙ
  شفى     -أ
  الباري       -ب
   مرضانا       -ج
 المتقٌن  -د
 المسلم القوي خٌر وأحب إلى َللا ...............كلمة " القوي " هنا -7 
   اسم مقصور    -أ
                        اسم ممدود  -ب
   اسم منقوص      -ج 

 لٌس شٌئا مما سبق  -د   
 أعطى الؽنً  قدرا كافٌا من المال  لذي الحاجة  ...........  االسم المنقوص هنا هو  -8  
  أعطى  -أ
  الؽنً    -ب 
    كافٌا  -ج
 ذي  -د
 المإنث تكون: هذا الطالب هو األعلى درجة  . .......عند تحوٌلها إلى جمع -9

  هإالء الطالبات هن األعلٌات درجة  -أ

 هإالء الطالبات هن األعلوات درجة    -ب

  هإالء الطالبات هن األعبلت درجة  -ج

 هإالء الطالبات هن العلٌٌات درجة    -د

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

   فً الشر ساعًلست   -أ

 فً الشر عًساب تلس ب 

   لست ساعٌا فً الشر   -ج

 ساٍع فً الشرال لست  -د

 أنت األكبر بٌن الحاضرٌن ........ عند مخاطبة المثنى المإنث نقول: -ٔٔ

  أنتما األكبران بٌن الحاضرٌن  -أ

 أنتما األكبرٌن بٌن الحاضرٌن  -ب

  أنتما الكبرتان بٌن الحاضرٌن  -ج

 اضرٌن أنتما الكبرٌان بٌن الح  -د

 هذا األحمق  ٌرى أنً ؼافل عنه... عند تحول الجملة للجمع المإنث نقول : -ٕٔ

   هإالء األحمقات ٌرٌن  -أ

 أنً ؼافل عنهنهإالء الحمقاٌات ٌرٌن   -ب

  نأنً ؼافل عنههإالء الحمقاءات ٌرٌن   -ج

 أنً ؼافل عنهنهإال الحمقاوات ٌرٌن   -د

 ن فً مادة الرٌاضٌات.        ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تصبح(:كرمت المدرسة الطالبتٌن األولتٌ -ٖٔ

 كرمت المدرسة الطالبتان األولتان فًٌ مادة الرٌاضٌات       -أ

 الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطالبتان األولٌان فً   -ب 

 كرمت المدرسة الطالبتٌن األولٌان فً مادة الرٌاضٌات         -ج

 بتٌن األولٌٌن فً مادة الرٌاضٌاتكرمت المدرسة الطال  -د
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 ..................................) أكمل(تقؾ السٌارات عندما تضًء اإلشارات -ٗٔ

  الحمراءات  -أ

  الحمراوات   -ب 

   الحمراٌات  -ج

 الحمرات  -د

ٌُون الدرجات العلٌوات فً الجنة . -٘ٔ  بح(:........ ) بعد تصوٌب الخطؤ فً الجملة تص ٌنال األتق

  ٌنال األتٌقون الدرجات األعلٌات فً الجنة  -أ

 ٌنال األتقون الدرجات العلٌٌات فً الجنة  -ب

  ٌنال األتقٌن الدرجات العلٌوات فً الجنة  -ج

 ٌنال األتقون الدرجات األعلٌات فً الجنة  -د

 .......... عند تحول الجملة للمثنى  نقول : هذا البناء عاٍل جدا.-ٙٔ

   لبناءٌن عالٌان جداهذان ا  -أ

 هذان البناوان عالٌان جدا  -ب

  هذان البناءان عالٌان جدا    -ج

 الثانٌة والثالثة  -د

 ........... احذؾ حرؾ الجر وأعد كتابة الجملة : األب راٍع لبنٌه  -7ٔ

  األب راٍع بنٌه  -أ

           األب راعً بنٌه      -ب

 األب راعً بنوه         -ج

 ولى والثانٌةاأل  -د

 : عند تحوٌل الجملة إلى الجمع نقول . ...........  الطالب األسمى منزلة بٌننا هو المتوضع –8ٔ

  الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعون  -أ

 الطبلب األسُمون منزلة بٌننا هم المتواضعون  -ب

  الطبلب األسَمون منزلة بٌننا هم المتواضعٌن  -ج

 ن منزلة بٌننا هم المتواضعونٌسمَ الطبلب األ  -د

 نقول  : المثنى . عند تحوٌل الجملة إلى ..........  الكرة الصفراء تبدو أكثر جماال –9ٔ

  الكرتان الصفراءان تبدوان أكثر جماال  -أ

 الكرتان الصفراوان تبدوا أكثر جماال  -ب

  الكرتان الصفرتان  تبدوان أكثر جماال  -ج

 وان  تبدوان أكثر جماالالكرتان الصفرا  -د

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

  الفتٌات ساهون عن شرح المعلم  -أ

 الفتٌات ساهٌات عن شرح المعلم  -ب

  الفتٌان ساهٌات عن شرح المعلم  -ج

 الفتٌات ساهٌن عن شرح المعلم  -د

 ( https://dardery.site/archives/10401إلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  نهرذسٌة ا) 

 

 

 

https://dardery.site/archives/10401
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 :  المثنى هو ما دل على اثنٌِن أو اثنتٌِن بزٌادِة ألٍؾ ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرِده. تعـرٌفــــــه -ٔ

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

 اللفِظ والمعنى.

: ٌرفُع المثنى وعبلمُة رفعه األلُؾ نٌابًة عن الضمِة، وٌنصُب وعبلمُة نصبه الٌاُء نٌابًة عن الفتحِة ،  إعــرابـــــه -ٖ

 ٌجرُّ وعبلمُة جرِه الٌاُء نٌابًة عن الكسرِة.و

 . فاػم يشفٕع ٔػاليح انشفغ اِنف  ٍَاتح ػٍ انضًحَِّ يثُى. انطانثاٌجاَء  - :  مثل

 . يفؼٕل تّ يُصٕب تانٍاء ٍَاتح ػٍ انفرحح َِّ يثُى .نطانثٍٍكافأ انًذسُط ا - 

 انكغشج  َِّ يثُى .. يضاف إنٍّ يجشٔس تانٍاء ٍَاتح ػٍ نطانثٍٍرْثُد يغ 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 - ٔ

 السِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ إذا أضٌفتا إلى الضمٌر، أما  إذا أُضٌفتا إلى ا:  } كبل وكلتا  { -ٕ

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

 مقدرة( ، ) أي بالعبلمات الأما  إذا أُضٌفتا إلى االسِم الظاهِر، فإنهما ُتعَربان إعراَب االسم المقصورِ   -

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

 ملحوظة()

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

 ما هو فً األمثلة التالٌة:وتبدو أهمٌة ذلك عند إعراب كبل أو كلت كمجتهٌد، وكبل الطالبٌن مجتهدان[.

 الطالبان كبلهما ناجح. )كبل: مبتدأ  ثان خبره كلمة ناجح وال ٌجوز إعرابها توكٌد هنا( 

 ) كبل :  توكٌد معنوي وال ٌجوز إعرابها مبتدأ ثان.(كان الطالبان كبلهما ناجحٌن . 

 )كبل هنا ٌجوز إعرابها توكٌد أو مبتدأ ثان(. الطالبان كبلهما ناجحان . 

 المثنى . ( من الملحقات بالمثنى حٌث إن المفرد مبنٌا ولٌس معربا{،  و} اللذان واللتان} هذان وهاتان  -ٖ
ًَ ِعَوٌض عن التنوٌِن فً االسِم المفرِد؛ ولذلك ُتحَذُؾ عند اإلضافِة  كما  : َبْعُض أحكاِمه -٘ نوُن المثنى مكسورةٌ دائًما وِه

 لحالِة.ٌُحَذُؾ التنوٌُن أًٌضا فً هذِه ا
 
 

 

 

جمُع المذكِر السالُم : هو مادلَّ على أكثَر من اثنٌن بزٌادِة واٍو ونوٍن أو ٌاٍء ونوٍن على مفرده، وكان له مفرٌد  : التعرٌؾ -أ   

ًَ بالسالِم لسبلمِة مف رِدِه  من جنِسِه. فإن لم ٌكْن له مفرٌد من جنسِه، ودلَّ على أكثَر من اثنٌن، كان ُمْلَحًقا بالجمِع. وسمِّ

 من التؽٌٌِر 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  فبل ٌجمع جمع مذكر سالم )أسامة ، عطٌة ، حمزة (

 بلم لحٌوان كالخٌل واإلبل .أع



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 39  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

أن ٌكون وصفاً لمذكر عاقل خاٍل من التاء وال مما ٌستوى فٌه المذكر والمإنث ، ولٌس على وزن أفعل فعبلء ، وال فْعبلن  - ٕ 
 َفْعلَى ، وال مما ٌختص بالمإنث .

( . وال )أعرج ، أجرب ، أحمر( . ، جرٌح  عجوزفبل ٌجمع جمع مذكر سالم الصفات مثل :)عبلمة ، فهامة ، نسابة ( ،وال )  
 وال )مرضع ، حامل (.   

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

 وألفاُظ العقوِد وهً   عشرون ، وثبلثون إلى التسعٌن.                  

ٌُجران، وعبلمُة ذلك   ـــه :إعـراب -د ٌُنصبان و ٌُرفع جمُع المذكِر السالُم والملحُق به، وعبلمُة ذلك الواُو؛ نٌابًة عن الضمِة، و

 نٌابًة عن الفتحِة والكسرِة.   الٌاء

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

 فً االسِم المفرِد.

 

 

 

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

ٌُجمع على هذه الصورِة : - ب  ما 

 سعاد -العلم المإنث فً المعنى ، مثل : زٌنب -ٔ           
 عزٌزة -عنى ، مثل:  فاطمةالعلم المإنث لفظا وم -ٕ 

 حمزة. -العلم المإنث لفظا  ، مثل:  معاوٌة  -ٖ        . 
 فائزة -الوصؾ المختوم بتاء التؤنٌث ، مثل:  طالبة     -ٗ 
 سمراء. -االسم المختوم بؤلؾ التؤنٌث المقصورة أو الممدودة ، مثل : كبرى  -٘          
 ر اسم الجنس لؽٌر العاقل ، مثل : مطا -ٙ 

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

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

ٌُنصُب وعبلمُة ذلك الكسرةُ؛ نٌابًة عن الفتحِة.  و

ٌُلحـ -د  ٌُلحق بهذا الجمِع فً إعرابِه ق بــه ما   :: 

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

 ، مثل: جمبلت ،عطٌات ، عناٌات   ،صار علما لمذكر أو مإنث عاقل أو ؼٌر عاقل وهذا الجمع سمً به من ما   -ٕ
 عرفات ، أذرعات ، بركات ، نعمات . ألنها  فقدت معنى الجمع ودلت على مفرد .

 ( https://dardery.site/archives/6300نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 لحق بهماعلى المثنى والجمع وما ي تـــدريـــب

 :من بٌن البدائل المتاحة الموضوع بٌن القوسٌن حدد نوع االسم  –ٔس
  الوادي هذا فداءُ  الجهودِ  كل ) بكلٌهما (  أو بالشعر أو بالطبِّ  -ٔ
  مثنى  -أ
  سالم مذكر جمع  -ب
  سالم مإنث جمع  -ج
 بالمثنى ملحق  -د
هِ  َمَقامَ  َخاؾَ  َولَِمنْ :  تعالى قال -ٕ  "  َتاِن ( ) َجنَّ  َربِّ
  مثنى  -أ
  سالم مذكر جمع  -ب
  سالم مإنث جمع  -ج

 بالمثنى ملحق  -د

https://dardery.site/archives/6300


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 40  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

                    مثنى  -أ

                  سالم مذكر جمع  -ب

              سالم مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

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

 مثنى                   -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المإنث بجمع ملحق  -د 

   تحٌااااااااااااة دالوجااااااااااااو جاااااااااااااء ماااااااااااان خٌاااااااااااار ٌااااااااااااا -٘
  

 .جااااااااااءوا باااااااااك الهااااااااادى إلاااااااااى(   مرسااااااااالٌن)  مااااااااان 
 

 مثنى                      -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم            مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د

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

 مثنى                    -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم               مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د

اةِ  ِزٌَنةُ  َو) اْلَبُنوَن (  اْلَمالُ : "  تعالى قال -7 ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  "  الدُّ

 مثنى                  -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب 
 سالم              مإنث جمع  -ج
 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 
 "  األْنفُسِ  بِِشقِّ  إاِل َبالِِؽٌِه ( َتُكوُنوا)  لَمْ  َبلَدٍ  إِلَى أَْثَقالَُكمْ  َوَتْحِملُ : "  تعالى قال -8
 مثنى                     -أ
 سالم                 مذكر جمع  -ب 
           سالم    مإنث جمع  -ج 
 السالم المذكر بجمع ملحق  -د
 َوُدوَناااااااااااااااااااااااااهُ  (الهاِدٌاتِ ـ)بااااااااااااااااااااااااا فؤلَحَقناااااااااااااااااااااااااا -9
 

ااااااااااااااال لااااااااااااااامٍٍ  صااااااااااااااارة فاااااااااااااااً جواِحرهاااااااااااااااا  ٌَّ  .تز
 

 مثنى                   -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب 
 سالم               مإنث جمع  -ج
 السالم المإنث بجمع ملحق  -د

ٌُّوَن(  َما أَْدَراكَ  َوَمآ: "  تعالى قال -ٓٔ  " ) ِعلِّ
 مثنى                   -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب 
 سالم               مإنث جمع  -ج
 السالم المذكر بجمع ملحق  -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 41  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

 مثنى                   -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم               مإنث جمع  -ج

 السالم المإنث بجمع ملحق  -د

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

 مثنى                   -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

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

  مثنى  -أ

  سالم مذكر جمع  -ب

  سالم مإنث جمع  -ج

 بالمثنى ملحق  -د

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

 مثنى                    -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم               مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د

ً   لََناااااااااااااااااااااا الفَِطاااااااااااااااااااااامَ  َبلَاااااااااااااااااااااػَ  إَِذا -٘ٔ  َصااااااااااااااااااااابِ
  

َنا)  الَجَباااااااااااااااااااابِرُ  لَاااااااااااااااااااهُ  َتِخااااااااااااااااااارُّ   ٌْ  .(  َسااااااااااااااااااااِجد
 

 مثنى                   -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب 

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 
 "  َجْلَدةً (   َثَمانٌِنَ )  َفاْجلُِدوُهمْ  : " تعالى قال -ٙٔ
 مثنى                    -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب
 سالم              مإنث جمع  -ج
 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

اةٌ  اْلقَِصاِص  فًِ َولَُكمْ : " تعالى قال -7ٔ ٌَ ا َح  " َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  اأْلَْلَبابِ  ) أُولًِ (  ٌَ
 مثنى                    -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب
 سالم               مإنث جمع  -ج
 السالم المذكر بجمع قملح  -د

 " (   َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحوا: "  تعالى قال -8ٔ
 مثنى                     -أ
 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 42  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

 مثنى                     -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم               مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د

ا:. "  تعالى قال -ٕٓ ْبلَُؽنَّ  إِمَّ  "  أُؾ   الَُّهمَ  َتقُل ( َفبَل   ِكبَلُهَما أَْو)  أََحُدُهَما اْلِكَبرَ  ِعنَدكَ  ٌَ

  مثنى  -أ

  سالم مذكر جمع  -ب

  سالم مإنث جمع  -ج

 بالمثنى ملحق  -د

 لَخَبْطُتَهاااااااااااااااا َحْولََهاااااااااااااااا(   َبُنوهاااااااااااااااا)  ولاااااااااااااااوال -ٕٔ
  

 .أََتلَْعااااااااااااااااااااَثمِ  َولَاااااااااااااااااااامْ  ُعْصاااااااااااااااااااافُورٍ  َكَخْبَطااااااااااااااااااااةِ  
 

 مثنى                     -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

      سالم        مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

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

 مثنى                     -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

اوَ  : " تعالى قال -ٖٕ رَ  ( َنِصٌَبُهمْ  ) لَُمَوفُّوُهمْ  إِنَّ ٌْ  "  َمنقُوٍص  َؼ

 مثنى                     -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

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

 مثنى                     -أ

 سالم                  مذكر جمع  -ب

 سالم              مإنث جمع  -ج

 السالم المذكر بجمع ملحق  -د 

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

                   مثنى  -أ

                    سالم مذكر جمع  -ب

                         سالم مإنث جمع  -ج

 بالمثنى ملحق  -د

 ( :dardery.site/archives/10405https//نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/10405


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 43  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :من بٌن البدائل المتاحة  القوسٌن بٌن الموضوع لبلسمحدد عبلمة اإلعراب المناسبة  –ٕس
قُولُونَ قال تعالى :"  .ٔ ٌَ  " (  َصاِدقٌِنَ )  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهَذا َمَتى َو

  منصوب باأللؾ             -أ

            منصوب بالٌاء   -ب

          منصوب  بالكسرة   -ج

 مجرور بالٌاء   -د

 "  ( َجاثِِمٌنَ )  َداِرِهمْ  فًِ َفؤَْصَبُحواقال تعالى : "  .ٕ

  مرفوع بالواو             -أ

             منصوب بالٌاء    -ب

        منصوب  بالكسرة   -ج
 مجرور بالٌاء   -د
ْسَتِطعْ  لَمْ  َفَمنْ  قال تعالى : " .ٖ ٌنَ )  ْطَعامُ َفإِ  ٌَ  " ِمْسِكًٌنا (  ِستِّ
  مرفوع بالواو              -أ
                منصوب بالٌاء   -ب
           منصوب  بالكسرة   -ج
 مجرور بالٌاء   -د
َذا إِنَّ  قال تعالى: " .ٗ ًَ  َنْعَجةً   ( تِْسُعونَ ) وَ  تِْسعٌ  لَهُ  أَِخً َهٰ نًِ ْكفِْلنٌَِهاأَ  َفَقالَ  َواِحَدةٌ  َنْعَجةٌ  َولِ  " اْلِخَطابِ  فًِ َوَعزَّ
  مرفوع بالواو              -أ
   منصوب بالٌاء   -ب
  مجرور بالكسرة   -ج
 مجرور بالٌاء   -د
ً   لََنااااااااااااااااااااااا الفَِطااااااااااااااااااااااامَ  َبلَااااااااااااااااااااااػَ  إَِذا -٘  َصاااااااااااااااااااااابِ
  

َنا)  الَجَباااااااااااااااااااااابِرُ  لَاااااااااااااااااااااهُ  َتِخااااااااااااااااااااارُّ   ٌْ  (  َسااااااااااااااااااااااِجد
 

  مرفوع بالواو             -أ

   بالٌاءمنصوب    -ب
   منصوب  بالكسرة   -ج
 مجرور بالٌاء   -د
ُر  .ٙ َتَذكَّ ٌَ َما   اأْلَْلَباِب "  ( أُولُو) قال تعالى :" إِنَّ
  مرفوع بالواو              -أ
   منصوب بالٌاء   -ب
   مرفوع باأللؾ   -ج
 مجرور بالٌاء   -د
َك اْلَبَناتُ   .7  " ( اْلَبُنونَ ) َولَُهُم  قال تعالى :" َفاْسَتْفتِِهْم أَلَِربِّ
  مرفوع باأللؾ             -أ
   منصوب بالٌاء   -ب
  منصوب بالكسرة   -ج
 مرفوع بالواو              -د
ُظنُّونَ  الَِّذٌنَ  قال تعالى :" .8 ُهمْ  ٌَ ِهمْ   ( ) ُمبَلقُو أَنَّ ُهمْ  َربِّ هِ  َوأَنَّ ٌْ  " َراِجُعونَ  إِلَ

    مرفوع باأللؾ           -أ 

              منصوب بالٌاء   -ب

             مرفوع بالواو           -ج

 مجرور بالٌاء   -د 

 



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 44  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

              منصوب بالٌاء   -ب

   منصوب بالكسرة    -ج

 لٌاءمجرور با   -د

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

        منصوب بالٌاء   -ب

                     منصوب  بالكسرة   -ج 

 مرفوع بالواو    -د

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

   منصوب بالٌاء   -ب

 مرفوع بالواو             -ج

 مجرور بالٌاء   -د 

 "  ( اْلُمْمَتِرٌنَ )  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َفبَل  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ قال تعالى :"  .ٕٔ

         مرفوع بالواو       -أ

              منصوب بالٌاء   -ب

                منصوب  بالكسرة   -ج 

 مجرور بالٌاء   -د

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

   منصوب بالٌاء   -ب

 منصوب  بالكسرة   -ج

 الواو           مرفوع ب   -د

 "  ( اْلِخِرٌنَ )  فًِ ِصْدقٍ  لَِسانَ  لًِ َواْجَعلْ  قال تعالى :" .ٗٔ

  مرفوع بالواو              -أ
                  منصوب بالٌاء   -ب
   منصوب  بالكسرة   -ج 
 مجرور بالٌاء   -د
 (كبلهمااااااااااااااااااااااا)  والطبٌااااااااااااااااااااااب المعلاااااااااااااااااااااام إن -٘ٔ
  

 .ٌكرماااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااام هماااااااااااااااااااا إذا ٌنصاااااااااااااااااااحان ال 
 

  مرفوع باأللؾ             -أ
                  منصوب بالٌاء   -ب
                 منصوب  بالكسرة   -ج
 مرفوع بالواو              -د

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

   مرفوع باأللؾ             -أ

  منصوب بالٌاء   -ب

  مرفوع بالواو              -ج

 مجرور بالٌاء   -د
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 "ٌقصد عمر بن الخطاب  وعمرو بن هشام)أبو جهل( ( العمرٌن ) قال )ص( :" اللهم أعز اإلسبلم بؤحد  .7ٔ

  مرفوع بالواو              -أ

                 منصوب بالٌاء   -ب

                     منصوب  بالكسرة   -ج

  مجلرور بالٌاء   -د

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

   مرفوع باأللؾ             -أ

  منصوب بالٌاء   -ب

  مرفوع بالواو              -ج

 بالٌاء مجرور   -د

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

   مرفوع باأللؾ             -أ

  منصوب بالٌاء   -ب

 مرفوع بالواو             -ج

 مجرور بالٌاء   -د 

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

                منصوب بالٌاء   -ب 

  منصوب  بالكسرة   -ج

 مرفوع بالواو              -د

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

  مرفوع بالواو              -أ

  بالٌاءمنصوب    -ب

   منصوب  بالكسرة   -ج

 مجرور بالٌاء   -د

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

   منصوب بالٌاء   -ب

  مرفوع بالواو              -ج

 مجرور بالٌاء   -د

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

  مرفوع باأللؾ             -أ

   منصوب بالٌاء   -ب

  مرفوع بالواو              -ج

 مجرور بالٌاء   -د

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

      مرفوع باأللؾ         -أ

  منصوب بالٌاء   -ب

  مرفوع بالواو              -ج

 مجرور بالٌاء   -د
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 " َجْلَدةً   ( ) َثَمانٌِنَ  َفاْجلُِدوُهمْ  قال تعالى :" .ٕ٘
  مرفوع باأللؾ             -أ
              منصوب بالٌاء   -ب
   منصوب  بالكسرة   -ج
 مجرور بالٌاء   -د

 ( https://dardery.site/archives/10406رأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔان) 

 : تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحةٖس
 .«كبل» كلمة أعرب. «األمطار بسبب مؽلق كبلهما الملعبان»   -ٔ
              .المقدرة لضمةا رفعه وعبلمة مرفوع، نعت   -أ
 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌد   -ب
                   .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، ثانٍ  مبتدأ   -ج
 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، مإخر مبتدأ   -د
 : *الترتٌب على الجملتٌن فً كبل كلمة إعراب..........حاضر الطالبٌن كبل ــــ-حاضر كبلهما الطالبان   -ٕ
                  باأللؾ مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع توكٌد   -أ
 باأللؾ مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع مبتدأ   -ب
        المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع مبتدأ   -ج
 المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ -باأللؾ مرفوع توكٌد   -د
 * الجملة فً(  كبل) إعراب...........متمٌزان كبلهما البلعبٌن إن   -ٖ
                                                    المقدرة بالفتحة منصوب توكٌد   -أ
 باأللؾ منصوب توكٌد   -ب
                                                     المقدرة بالضمة مرفوع مبتدأ   -ج
 باأللؾ فوعمر مبتدأ   -د
 * الجملة فً( كبلهما) إعراب.........خائفان كبلهما الرجبلن كان   -ٗ
  المقدرة بالفتحة منصوب كان خبر   -أ
 باأللؾ مرفوع توكٌد   -ب
  المقدرة بالضمة مرفوع توكٌد   -ج
 باأللؾ مرفوع مبتدأ   -د
 ؟«مبدعتان كلتاهما الطالبتان» جملة فً «كلتا» كلمة إعراب ما   -٘
                        .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌد   -أ
 .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، مإخر مبتدأ   -ب
   .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، نعت   -ج
 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، خبر   -د
 : هماكبل إعراب......................مسافران كبلهما الصدٌقان   -ٙ
  المقدرة بالضمة مرفوع توكٌد   -أ
 بالؤللؾ مرفوع توكٌد   -ب
  باأللؾ مرفوع ثان مبتدأ   -ج
 والثالث الثانً ٌجوز   -د
 المثنى؟ إعرابَ  «كلتا» كلمة فٌه ُتعَرب ال اْلتً من أي     -7
اااااااااااااااهِ  ِكْلتاااااااااااااااا   -أ ٌْ َد ااااااااااااااااثٌ  ٌَ ٌَ  َنفُعُهَماااااااااااااااا َعااااااااااااااامَّ  ِؼ
  

عُروهُ  َوال ٌُْساااااااااااااااااااااااااَتْوَكفاِن،   .َعاااااااااااااااااااااااااَدمُ  مااااااااااااااااااااااااااٌَ
 

 لااااااااااااااااااااذةٍ  خماااااااااااااااااااارة للسااااااااااااااااااااكر كلتاهمااااااااااااااااااااا   -ب
  

 .حااااااااااارام هاااااااااااواكِ  فاااااااااااً ســـاااااااااااـكري قاااااااااااال مااااااااااان 
 

لاااااااااااااتِ    -ج       ِجراَحاااااااااااااةً  َحشاااااااااااااايَ  فاااااااااااااً َعٌَناااااااااااااكِ  َمثَّ
  

 .َنجاااااااااااااااااااااااااااااابلءُ  ِكلتاُهمااااااااااااااااااااااااااااااا َفَتشاااااااااااااااااااااااااااااااَبها 
 

 .، الصدٌق بكر ابً ابنتا كلتاهما واسماء عائشه   -د

https://dardery.site/archives/10406


  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 47  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

هم» كلمة(...كلٌهما وأخٌه بمحمد مررت)   -8 ٌْ  اإلعرابً الموقع فما الٌاء، جرها وعبلمة مجرورة السابقالمثال  فً «اِكلَ
 لها؟
  .بدل   -أ
  .إلٌه مضاؾ   -ب
  .نعت   -ج
 .معنوي توكٌد   -د
 ( *عرفات) كلمة إعراب.............. الرٌاضً لتمٌزه عرفات الطالب المدرسة كرمت - 9
  بالفتحة منصوب به مفعول   -أ
 تحةبالف منصوب بدل   -ب
  بالكسرة منصوب به مفعول   -ج
 بالكسرة منصوب بدل   -د

 المثنى؟ إعرابَ  «ِكبل» كلمة فٌها ُتعَرب اْلتٌة الجمل أيُّ    -ٓٔ
  .الرٌاضٌات فً متفوق الطالبٌن كبل   -أ
 .ذهبٌة مٌدالٌة على البلعبٌن كبل حصل   -ب
  هماٌكل والنصوص النحو أحب   -ج
 .رٌبٌنالؽ الرجلٌن كبل أكرمت   -د
 حقهـاااااااااااااـا لهاااااااااااااا صااااااااااااونوا مصااااااااااااار بنااااااااااااى   -ٔٔ 
  

 .الشـــــاااااااااااااااااااـٌم كباااااااااااااااااااار النفاااااااااااااااااااوس كباااااااااااااااااااار 
 

 : هنا( بنً: )  كلمة إعراب
  المقدرة بالفتحة منصوب به مفعول   -أ
 المقدرة بالفتحة منصوب منادى   -ب
  بالٌاء منصوب به مفعول   -ج
 بالٌاء منصوب منادى   -د

 ؟«اثنان» لكلمة اإلعرابً الموقع ما. .....«ٌبالتدر عن تخلفا اثنان العبان»   -ٕٔ
  .بدل   -أ
  .خبر   -ب
  .مإخر مبتدأ   -ج
 .نعت   -د

 السالم؟ المذكر بجمع ملحًقا لٌست اْلتٌة الكلمات أيُّ    -ٖٔ
  .أهلون   -أ
  .العلم أولو   -ب
  .مهتدون   -ج
 .ثبلثون   -د

ا: " السبلم علٌه نوح لسان على تعالى قال  -ٗٔ ٌَ ًَّ ا: " السبلم علٌه ٌعقوب لسان على تعالى قال ـــــ-"َمَعَنا اْرَكبْ  ُبَن ٌَ  ًَّ  َبنِ
ُسوا اْذَهُبوا  : *الترتٌب على اْلٌتٌن فً المنادى إعراب"........َوأَِخٌهِ  ٌُوُسؾَ  ِمن َفَتَحسَّ

  المقدرة بالفتحة منصوب -المقدرة بالفتحة منصوب   -أ
 ٌاءبال منصوب -بالٌاء منصوب   -ب
  بالٌاء منصوب -المقدرة بالفتحة منصوب   -ج
 المقدرة بالفتحة منصوب -بالٌاء منصوب   -د

ٌٌِّن» كلمة ....أعرب( علٌٌن بؤهل واجمعنا وٌقٌن ثباتا وارزقنا الٌمٌن أصحاب من اجعلنا اللهم)    -٘ٔ  المثال فً «عل
 .السابق

  .الٌاء جره وعبلمة مجرور، إلٌه مضاؾ   -أ
 .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب، نعت   -ب

  .الٌاء نصبه وعبلمة منصوب، بدل   -ج

 .الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، نعت   -د
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 (: ذوات)  كلمة إعراب.........الثابتة األصول ذوات الشجٌرات الرٌاح تقتلع ال   -ٙٔ

  بالفتحة منصوب به مفعول   -أ

 بالكسرة منصوب نعت   -ب

  بالفتحة منصوب حال   -ج

 بالفتحة منصوب نعت   -د

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

  باأللؾ مرفوع توكٌد   -أ

 باأللؾ مرفوع فاعل   -ب

  المقدرة بالضمة مرفوع توكٌد   -ج

 المقدرة بالضمة مرفوع فاعل   -د

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

  قوي كلٌهما المصارعٌن إن   -أ

 قوي كلٌهما المصارعان إن   -ب

  قوي كبلهما المصارعٌن إن   -ج

 قوي كبلهما المصارعان إن   -د

 .«كبل» كلمة أعرب ......«البلعبٌن ِكبل صافحنً»   -9ٔ

                .األلؾ نصبه وعبلمة منصوب، به مفعول   -أ

 .المقدرة الفتحة نصبه وعبلمة منصوب، معنوي توكٌد   -ب

            .المقدرة الضمة رفعه وعبلمة مرفوع، فاعل   -ج

 .األلؾ رفعه وعبلمة مرفوع، معنوي توكٌد   -د

 بالمثنى؟ ملحق على ٌشتمل ال اْلتً من أي     -ٕٓ

    . اثنان مطربان الحفل حضر   -أ

 .طوٌلة سنٌن منذ بنٌت األهرامات   -ب

  .التفوق على حرٌصتان اكلتاهم الطالبتان   -ج

 النبً بعد الخبلفة تولى كبلهما وعمر بكر أبو   -د

 ( https://dardery.site/archives/10408نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 
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 ل للضمائر؟ما المقصود بإسناد الفع

 نعلم أن للجملة الفعلٌة ركنٌن أساسٌٌن: ) فعل + فاعل ( : 

 الفعل : وهو عبارة عن حدث فً زمن ،  •

 والفاعل : وهو من أسند إلٌه هذا الحدث. •

 فعندما نقول : ) سافر  زٌد ( فقد أسند الفعل )سافر( إلى " زٌد ". -

 فر( إلى الضمٌر " واو الجماعة ".وعلٌه فعندما نقول )سافروا( فقد أسند الفعل )سا -

 وقبل الحدٌث عن  إسناد الفعل للضمائر  ٌجب معرفة أنواع الفعل ، وهً كاْلتً : 

 الفعل نوعان :

 صحٌح : هو ما كان جمٌع أصوله صحٌحة      ، مثل ضرب                                                                   -ٔ 

 جرى                                                                  -قال –ي (  ، مثل وعد  -ا  -كان أحد أصوله حرؾ علة ، حروؾ العلة ) و  معتل : هو ما -ٕ 

 والفعل الصحٌح ثبلثة أنواع :

 عرؾ ( –فهم  –سالم :  تخلو أصوله  من الهمزة والتضعٌؾ. ) كتب  -ٔ 

 )وٌكون  مهموز الفاء  أخذ    أو مهموز العٌن   سؤل  أو مهموز البلم   قرأ (مهموز : أحد أصوله همزة  -ٕ 

 حق ( –حب  -هد  –شد  –عد  –مضعؾ : عٌنه والمه من جنس واحد ) مد  -ٖ 

 والمعتل كذلك ثبلثة أنواع :

 وثب ( –وهب  –وجد  –وقؾ  –مثال : فاإه حرؾ علة ) وعد  -ٔ 

 عاد ( –نام  –باع  –م صا –أجوؾ : عٌنه حرؾ علة ) قال  -ٕ 

 نمى ( –نما  –قضى  –جرى  –سعى  -ناقص : المه حرؾ علة ) دعا  -ٖ 

 أمر ( –مضارع  –وٌتبقى أن نتذكر  أنواع الفعل من حٌث الزمن وهً :) ماض  

 صحٌح أو معتل ، ماض أو مضارع أو أمر وهً كاْلتً : –إسناد أي فعل  –وأخٌرا نصل إلى كٌفٌة اإلسناد  

 ٌة نقرر أن ضمائر الرفع  التً تسند إلى الفعل نوعان هما:بدا 

 نون النسوة( –ناء الفاعلٌن  -ضمائر الرفع المتحركة وهى: )تاء الفاعل  -ٔ

 ٌاء المخاطبة( -واو الجماعة -ضمائر الرفع السامنة: وهى)ألؾ االثنٌن  -ٕ

 واو الجماعة( فبل سند إلى )ٌاء المخاطبة( -ألؾ االثنٌن -ة نون النسو –ناء الفاعلٌن  -الفعل الماضً ٌسند إلى: )تاء الفاعل -

 -ٌاء المخاطبة( فبل ٌسندان إلى)تاء الفاعل -واو الجماعة -ألؾ االثنٌن -الفعل المضارع واألمر ٌسندان إلى: )نون النسوة  -

 ناء الفاعلٌن(

 أوال :الفعل الصحٌح

 إسناد الفعل الصحٌح إلى ضمائر الرفع: -أوال:

 ـاد الفعل الماضى الصحٌح إسـنـ-ٔ

 مثل نوعه
 ضمائر الرفع الساكنة ضمائر الرفع المتحركة

 التؽٌٌر
 واو الجماعة ألؾ االثنٌن نون النسوة نا الفاعلٌن تاء الفاعل

 لم ٌحدث تؽٌٌر عرفوا عرفا عرفن عرفنا عرفت عرؾ سالم

 لم ٌحدث تؽٌٌر سؤلوا سؤال سؤلن سؤلنا سؤلت سؤل مهموز

 مّدوا مّدا مددن مددنا مددت مدّ  مضعؾ
ٌفك التضعٌؾ مع 

 ضمائر الرفع المتحركة
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 ٌبلحظ من الجدول السابق أن: 

نون النسوة( ولم ٌحدث  -واو الجماعة -ألؾ االثنٌن -نا الفاعلٌن -الماضً السـالـم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) تاء الفاعل -ٔ  

 فٌه تؽٌٌر 

ذا أسـنااـد إلااى ضاامائر الرفااع المتحركااة مثاال )تااـاء الـفاعااـل ونااا الفاعـلااـٌن ونااـون الماضااً المضعااـؾ ٌفااـك تضااعٌفه إ- ٕ   

 الـنـسـوة ( وٌبقى التضعٌؾ عند إسناده إلى )ألؾ االثنٌن وواو الجماعة(

 إسـنــاد الفعل المضارع الصحٌح -ٕ

 مثل نوعه

ضمائر الرفع 

 المتحركة
 ضمائر الرفع الساكنة

 التؽٌٌر

 ٌاء المخاطبة واو الجماعة نٌنألؾ االث نون النسوة

 لم ٌحدث تؽٌٌر تعرفٌن ٌعرفون ٌعرفان ٌعرفن ٌعرؾ سالم

 لم ٌحدث تؽٌٌر تسؤلٌن ٌسؤلون ٌسؤالن ٌسؤلن ٌسؤل مهموز

 تمّدٌن ٌمّدون ٌمّدان ٌمددن ٌمدّ  مضعؾ
ٌفك التضعٌؾ عند اإلسناد إلى 

 نون النسوة

 ٌبلحظ من الجدول السابق أن: 

 ٌاء المخاطبة(وال ٌحدث فٌهما تؽٌٌر -نون النسوة -واو الجماعة -لم والمهموز ٌسـنـدان  إلى) ألؾ االثنٌنالمضارع السا -ٔ

 المضارع المضعـؾ ٌفـك تضعٌفه إذا أسـنـد إلى نـون الـنســوةوٌبقى تضعٌفه عند إسناده إلى ضمائر الرفع الساكنة-ٕ

 (الٌسند المضارع إلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن  -ٖ

 

 إسـنــاد الفعل األمر الصحٌح -ٖ

 مثل نوعه

ضمائر الرفع 

 المتحركة
 ضمائر الرفع الساكنة

 التؽٌٌر

 ٌاء المخاطبة واو الجماعة ألؾ االثنٌن نون النسوة

 لم ٌحدث تؽٌٌر اعرفً اعرفوا اعرفا  اعرفن اعرؾ  سالم

 لم ٌحدث تؽٌٌر اسؤلً اسؤلوا اسؤال اسؤلن اسؤل مهموز

ٌفك التضعٌؾ عند اإلسناد إلى  ُمّدي ُمّدوا ُمّدا امددن ُمدّ  مضعؾ

 نون النسوة وٌبدأ بؤلؾ وصل

 

ٌااء  -ناون النساوة -واو الجماعاة -األمــــر السالـاـم والمهماوز ٌسـناـدان إلاى) ألاؾ االثناٌن -ٌٔبلحظ من الجدول السابق أن: 

 المخاطبة(وال ٌحدث تؽٌٌر 

 أسـند إلى نون النسوة وٌوضع له ألؾ وصل فى أولهاألمر المضعـؾ ٌفـك إدؼـامه إذا  -ٕ

 الٌسند األمرإلى )تاء الفاعل أو ناء الفاعلٌن (. -ٖ
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 -إسناد الفعل المعتل إلى ضمائر الرفع: -ثانٌا:

 إسـنــاد الفعل الماضى المعتل-ٔ

 مثل نوعه
 ضمائر الرفع الساكنة ضمائر الرفع المتحركة

 التؽٌٌر
 واو الجماعة ألؾ االثنٌن نون النسوة ٌننا الفاعل تاء الفاعل

 لم ٌحدث تؽٌٌر وصفوا وصفا وصفن وصفنا وصفت وصؾ مثال

 قالوا قاال قلن قلنا قلت قال أجوؾ
ٌحذؾ حرؾ العلة عند اإلسناد إلى 

 ضمائر الرفع المتحركة

 ناقص

 

 سعى

 

ٌْت  سع

 

نا ٌْ  سع

 

ن ٌْ  سع

 

ا ٌَ  سَع

 

 سَعوا

 ترد األلؾ إلى أصلها )ٌاء(

 عند اإلسناد إلى واووتحذؾ 

 الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها

 

 دعا

 

 دعوتُ 

 

 دَعونا

 

 دَعون

 

 دَعَوا

 

 َدَعْوا

 ترد األلؾ إلى أصلها )واو(

وتحذؾ عند اإلسناد إلى واو 

 الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها

 

 أعطى

 

 أعطٌتُ 

 

 أعطٌنا

 

ن ٌْ  أعط

 

 أعطٌا

 

 أعَطوا

 تقلب األلؾ )ٌاء(إذا كانت رابعة

حرؾ العلةعند اإلسناد إلى وٌحذؾ 

 واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها

تُ  خِشى ٌْ نا خِش ٌْ  خُشوا خَشٌا خشٌن خشـِ
ٌحذؾ حرؾ العلةعند اإلسناد إلى 

 واو الجماعة فقط وٌضم ما قبلها

 سُروا سُرَوا سُرون سُرونا سُروتُ  سُرو
ٌحذؾ حرؾ العلةعند اإلسناد إلى 

 واو الجماعة فقط وٌضم ما قبلها

 -ٌبلحظ من الجدول أن:

 لم ٌحدث فٌه تؽٌٌر عند إسناده إلى ضمائر الرفع  الفعل الماضى المثال -ٔ

نـون الـنـساـوة( ، وال ٌحاـذؾ ماع )ألاؾ  -نا الـفـاعلـٌن  -ٌحـذؾ منه حرؾ العلة مع )تاء الفاعـل  الفعل الماضى األجوؾ -ٕ

 واو الجماعة(. –االثنٌن 

 -:الفعل الماضى الناقص -3

أ(إذا كانت ألفه ثالثة ترد األلؾ إلى أصلها )الٌاءأو الواو(وتحذؾ عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلهاا ، مثال:   )

 دعا(–)سعى 

 )ب( إذا كانت ألفه رابعة قلبت )ٌاء(وحذؾ حرؾ العلة عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وٌفتح ما قبلها ، مثل:  )أعطى(

ل اْلخر بـ )الواوأو الٌاء( حذؾ حرؾ العلة عند اإلسناد إلى واو الجماعة فقط وضم ما قبلها ، مثال:  )ساُرو )ج( إذا كان معت

 خِشى( –

 إذااتصلت تاء التؤنٌث بـ الماضً المعـتـل اْلخرباأللؾ حذفت ألـفـه مثـل:دَعـْت ،َسَعـتْ :ملحـوظة
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 إسـنــاد الفعل المضارع المعتل -ٕ

 مثل نوعه

ضمائر الرفع 

 لمتحركةا
 ضمائر الرفع الساكنة

 التؽٌٌر

 واو الجماعة ألؾ االثنٌن نون النسوة
ٌاء 

 المخاطبة

 لم ٌحدث تؽٌٌر تصفٌن ٌصفُون ٌصَفان ٌصْفن ٌصؾُ  مثال

 تقولٌن ٌقولون ٌقوالن ٌقلن ٌقول أجوؾ
ٌحذؾ حرؾ العلة عند اإلسناد إلى نون 

 النسوة فقط

 ناقص

 ٌسَعى
 

ن ٌْ ْسَع ٌَ 

 

ٌَان  ٌسع

 

 سَعْونٌ

 

ن ٌْ  َتْسَع

ُترد األلؾ إلى أصلها )ٌاء(عند اإلسناد إلى  -

 نون النسوة وألؾ االثنٌن

ٌحذؾ حرؾ العلة وٌفتح ما قبل واو  -

 الجماعة وٌاء المخاطبة

 تْدِعٌن ٌدُعُون ٌدعوان ٌدُعْون ٌدعو
ٌحذؾ حرؾ العلة وٌضم ما قبل واو 

 الجماعة وٌكسر ما قبل ٌاء المخاطبة

ٌَان ٌْنٌمضِ  ٌمِضى  تمِضٌن ٌمُضون ٌمض
ٌحذؾ حرؾ العلة وٌضم ما قبل واو 

 ما قبل ٌاء المخاطبة وٌكسرالجماعة 

 ٌالحظ يٍ انجذٔل انغاتك أٌ: 

 نى ٌحذز فٍّ ذغٍٍش ػُذ إعُادِ إنى ضًائش انشفغ  انفؼم انًضاسع انًثال -1

 ٌحـزف يُّ حشف انؼهح يغ َـٌٕ انـُـغـٕج فمظ انفؼم انًضاسع اِجٕف -2

 -:انفؼم انًضاسع انُالص -3

) أ(إرا كاٌ يؼرم اَخش تاِنف ذشداِنف إنى أصهٓا )ٌاء( ػُذ اإلعُاد إنى ٌَٕ انُغٕج ٔأنف االثٍٍُ ٌٔحزف حشف انؼهح ٌٔفتر  

 يا لثم ٔأ انجًاػح ٌٔاء انًخاطثح  

 ػح ٌٔكغش يا لثم ٌاء انًخاطثح.)ب( إرا كاٌ يؼرم اَخش تـ )انٕأأٔ انٍاء( حزف حشف انؼهح ٌٔضى يا لثم ٔأ انجًا

 

 إسـنــاد الفعل األمر المعتل -ٕ

 مثل نوعه

ضمائر الرفع 

 المتحركة
 ضمائر الرفع الساكنة

 التؽٌٌر

 واو الجماعة ألؾ االثنٌن نون النسوة
ٌاء 

 المخاطبة

 لم ٌحدث تؽٌٌر ِصفًِ ِصفُوا ِصَفا ِصْفن ِصؾْ  مثال

 قُولًِ ْقولُوا قُوال قـُْلنْ  قـُلْ  أجوؾ

 ٌرد حرؾ العلة المحذوؾ إلى

 أصله عند اإلسناد إلى ضمائر

 الساكنةالرفع 

 ناقص
 

 اسعْ 

 

ن ٌْ  اْسَع

 

ا ٌَ  اسع

 

 اسَعْوا

 

 ًْ  اْسَع

 ٌرد حرؾ العلة المحذوؾ  إلى أصله

 )ٌاء(عند اإلسناد إلى نون النسوة 
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 وألؾ االثنٌن

 ٌفتح ما قبلوٌحذؾ حرؾ العلة 

 واوالجماعة وٌاء المخاطبة 

 

 ادعُ 

 

 ادُعْون

 

 ادُعوا

 

 ادُعُوا

 

 اْدِعً

 ٌرد حرؾ العلة المحذوؾ  إلى أصله

 )واو( عند اإلسناد إلى نون النسوة

 وألؾ االثنٌن 

 وٌضم ما قبل واوٌحذؾ حرؾ العلة 

 الجماعة وٌكسر ما قبل  ٌاء المخاطبة

 

 اهدِ 

 

 اهدٌن

 

ا ٌَ  اهِد

 

 اهُدوا

 

 اهِدى

 ٌرد حرؾ العلة المحذوؾ  إلى أصله

 )ٌاء( عند اإلسناد إلى نون النسوة 

 وألؾ االثنٌن

 وٌضم ما قبل واوٌحذؾ حرؾ العلة 

 الجماعة وٌكسر ما قبل  ٌاء المخاطبة

 ٌالحظ يٍ انجذٔل انغاتك أٌ: 

 نى ٌحذز فٍّ ذغٍٍش ػُذ إعُادِ إنى ضًائش انشفغ  انفؼم اِيشانًثال -1

 أصهّ ػُذ إعُادِ إنى ضًائشانشفغ انغاكُح ٌشد حشف انؼهح انًحزٔف إنى انفؼم اِيش اِجٕف -2

) أ(إرا كاٌ يؼرتم اَختش تتاِنف ٌتشد حتشف انؼهتح انًحتزٔف  إنتى أصتهّ ػُتذ اإلعتُاد إنتى َتٌٕ انُغتٕج -:انفؼم اِيش انُالص -3

 ٔأنف االثٍٍُ ٌٔفر  يا لثم ٔأ انجًاػح ٌٔاء انًخاطثح  

انؼهتح انًحتزٔف  إنتى أصتهّ ػُتذ اإلعتُاد إنتى َتٌٕ انُغتٕج ٔأنتف االثُتٍٍ )ب( إرا كاٌ يؼرم اَخش تـ )انٕأأٔ انٍاء( ٌشد حتشف 

 .ٌٔضى يا لثم ٔأ انجًاػح ٌٔكغش يا لثم ٌاء انًخاطثح

 ( 7https://dardery.site/archives/630نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 على إسناد الفعل للضمائر تـــدريـــب

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة فٌما  ٌلً:

 .الفعل عٌن ضبط مع الترتٌب على النسوة ونون الجماعة واو إلى «ٌجري» من األمر فعل أسند: ٔ
  .اجِشٌ، –اجُشٔا   -أ

  .اجِشٌٍ، –اجُشٌٔ   -ب

  .اجِشٌٍ، –اجُشٔا   -ج

 .اجِشٌ، – اجُشٌٔ   -د

 :عدا ما الساكنة الرفع ضمائر من  ٌلً مما كل :ٕ
  االثٍٍُ أنف   -أ

  .انًخاطثح ٌاء   -ب

  .انُغٕج ٌَٕ   -ج

 .انجًاػح ٔأ   -د

 :ٌلً فٌما الجماعة واو على اشتملت التً الجملة:ٖ

  ستٓى يٍ انُصش  انًغهًٌٕ ٌشجٕ   -أ

ّٕ  انًخهص انصذٌك   -ب  انشذائذ فً يشج

  عٓال االيرحاٌ ٌكٌٕ أٌ ٌشجٌٕ بانهطال   -ج

 .ِتُائٓى انخٍش ٌشجٌٕ اِيٓاخ   -د
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 .صحٌحة اكتبها ثم للمثنى، السابقة الجملة فً الخطاب اجعل....«لآلخرٌن العون ٌد ومدّ  خٌرا، قل المسلم، أٌها» : ٗ

        .نُخشٌٍ انؼٌٕ ٌذ ٔيذاٌ ، خٍشا لُٕاَل  انًغهًاٌ، أٌٓا   -أ

 .نُخشٌٍ انؼٌٕ ٌذ ٔايذداٌ ، خٍشا لُٕاَلٌ ، ٌانًغهًا أٌٓا  -ب

   .نُخشٌٍ انؼٌٕ ٌذ ٔيّذاٌ ، خٍشا لُٕاَلٌ ، انًغهًاٌ أٌٓا   -ج

 .نُخشٌٍ انؼٌٕ ٌذ ٔيّذا ، خٍشا لُٕاَل  ، انًغهًاٌ أٌٓا   -د

 :هً التالٌة الجمل بٌن من الصحٌحة الجملة: ٘

  تانصه  ٌشّضٌٕ انًخرصًاخ   -أ

 تانصه  شُضٌٌٕ انًخرصًاخ   -ب

  تانصه  ٌشّضٍٍ انًخرصًاخ   -ج

 تانصه  ٌشِضٍٍ انًخرصًاخ   -د

 :أجوؾ التالٌة األفعال أي: ٙ

  تٕاجثكٍ لًٍُ   -أ

  جٍذا انحثم ايذدٌ   -ب

ٌ   -ج ْٕ   كثٍشا هللا ادُػ

 انًؼاصً اْجشٌ   -د

 لترتٌبا على نقول الجماعة واو إلى «وصؾ» الفعل من واألمر  الماضً إسناد عند:  7

  .صفٕا  صفٌٕ،   -أ

   .أِٔصفٕا  أٔصفٕا،   -ب

  .ٔصفٕا  ٔصفٕا،   -ج

 .ِصفٕا  ٔصفٕا،   -د

 :نقول المثنى إلى األمر توجٌه عند.......الشتاء فصل فً الجو لً صؾ: 8

   انشراء فصم فً انجٕ نً صفا   -أ

 انشراء فصم فً انجٕ نً صفاٌ   -ب

   انشراء فصم فً انجٕ نً صفٕا   -ج

 انشراء فصم فً انجٕ نً صفٍا   -د

 :نقول المثنى مخاطبة عند..........جفاك من تجفو أن الذكاء من لٌس: 9

  جفاكًا يٍ ذجفٕاٌ أٌ انزكاء يٍ نٍظ   -أ

َٕ  أٌ انزكاء يٍ نٍظ   -ب  جفاكًا يٍ اذجف

  جفاكًا يٍ ذجفٍاٌ أٌ انزكاء يٍ نٍظ   -ج

 اجفاكً يٍ ذجفٍا أٌ انزكاء يٍ نٍظ   -د

 .الترتٌب على النسوة نون إلى«  صفا - نسى» من المضارع فعل أسند:  ٓٔ

  ٌصفٌُٕ -ٌُُغٌٕ   -أ

   ٌصفٍٍَ -ٌٍٍُغ   -ب

  ٌصفٌُٕ -ٌَُغٍٍ   -ج

 ٌصفٍٍ -ٌُُغٌٕ   -د

 .«الملعب إلى البلعب وصل» : ٔٔ
 .تؽٌٌر من فٌه حدث ما واذكر ٌب،الترت على المخاطبة وٌاء االثنٌن، وألؾ النسوة، نون إلى«  وصل»  من األمر أسند 
  .ذغٍٍش ٌحذز نى - أٔصهً أٔصال، ، أٔصهٍ   -أ

 .أٔنّ حزف - ِصهٍٍ ِصالٌ، ِصهٍ،   -ب

  .أٔنّ حزف - ِصهٍٍ ِصال، ِصهٍ،   -ج

 .أٔنّ حزف - ِصهً ِصال، ِصهٍ،   -د



  

 

 تايلوس في اللغة العربية

اٌهٕطذ 55  

ذشو ثاٌ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 باأللؾ اْلخر معتل التالٌة األفعال : أئٕ

           اجفٌٕ   -أ

                                 اسضٍٍ   -ب

                   ادٌَٕ   -ج 

 اغذٌٔ   -د 

 «. قلٌبل نفسك إلى......  ،دةالسٌ أٌتها»    ،«قلٌبل بعضكما إلى.....  ، السٌدان أٌها: »ٖٔ

 .الترتٌب على ،«خبل» الفعل من المناسب األمر فعل الفراغ مكان ضع   

  اخهٍٍِ اخهُٕاٌ،   -أ

ا،اخهُ    -ب      اخهًِ َٕ

  اخهًِ اخهَٕاٌ،   -ج

 اخهٍٍِ اخهُٕا،   -د

 :نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند... تنفد ال إٌجابٌة بطاقة أبناءهن األمهات : تمدٗٔ

   ذُفذ ال إٌجاتٍح تطالح أتُاءٍْ ًٌذٌٔ اِيٓاخ   -أ

  ذُفذ ال إٌجاتٍح تطالح أتُاءٍْ ًٌّذٌ اِيٓاخ   -ب

   ذُفذ ال إٌجاتٍح تطالح أتُاءٍْ ًٌذدٌ ٓاخاِي   -ج

  ذُفذ ال إٌجاتٍح تطالح أتُاءٍْ ًٌذٌٍ اِيٓاخ   -د

 :الترتٌب على الجملتٌن فً( تنسٌن) الفعل إعراب".لكن أقول ما دائما تنسٌن أنتن "– "لك أقوق ما دائما تنسٌن أنت": ٘ٔ

   ٌٕانُ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع   -أ

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  سفغ يحم فً يثًُ يضاسع   -ب

   سفغ يحم فً يثًُ يضاسع -  سفغ يحم فً يثًُ يضاسع   -ج

   سفغ يحم فً يثًُ يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع   -د

 .الترتٌب على النسوة ونون الجماعة واو إلى «شدّ » من األمر فعل أسند : ٙٔ

  ٌشذّ  - شّذٌٔ   -أ

  اشّذٌ - شّذٔا   -ب

  اشذدٌ - شّذٔا   -ج

 اشذدٌ - شّذٌٔ   -د

 .الفعل عٌن ضبط مع النسوة نون إلى «هجا رضً، هدى، وقؾ،» من المضارع أسند : 7ٔ

، ٌُٓذٌ، ٌٕلِفٍ،   -أ ٍَّ   .ٌَٓجٌٕ ٌشُض

 .ٌُٓجٍ ٌشِضٍٍ، ٌِٓذٌٍ، ٌمِفٍ،   -ب

ٍٍْ، ٌَٓذٌٍ، ، ٌٕلِفٍ   -ج   .ٌُٓجٌٕ ٌشَض

ٍٍْ، ، ٌِٓذٌٍ ، ٌمِفٍ   -د  .ٌُٓجٌٕ ٌشَض

 حددها؟ خطؤ جملة هناك ، الساكنة الرفع ضمائر إلى «صاد قال،» من األمر إسناد عند  : 8ٔ
  .ِصٍذٔا لٕنٕا،   -أ

  .ِصذي لُهً،   -ب

  .ِصٍذا لُٕال،   -ج

 .ِصٍذي لُٕنً،   -د

 الصحٌحة؟ األفعال من ٌُعدُّ  ال اْلتٌة األفعال أيُّ  : 9ٔ
  .شأل   -أ

  .ػاد   -ب

  .أيش   -ج

 .شذّ    -د
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 (ٌعفون) كلمة فً الواو نوع.... األبناء أخطاء عن  ٌعفون  األمهات: ٕٓ

  أصهٍح   -أ

  انجًغ ٔأ   -ب

  انجًاػح ٔأ   -ج

 سفغ ضًٍش   -د

 ( https://dardery.site/archives/10420نهرذسٌة اإلنكرشًَٔ ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ اضغظ ػهى انشاتظ  ) 

 

 الترتٌب على( ٌرجون) الفعل إعراب(...َللا رحمة ٌرجون المإمنون( ) َللا رحمة ٌرجون المإمنات): ٕٔ

 انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼم انٌُٕ، تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼم   -أ

 انًمذسج تانضًح يشفٕع يضاسع فؼم انظاْشج، تانضًح يشفٕع يضاسع فؼم   -ب

 انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع فؼم ، سفغ يحم فً يثًُ يضاسع فؼم   -ج

 .سفغ يحم فً يثًُ يضاسع فؼم ، انًمذسج تانضًح يشفٕع يضاسع فؼم   -د

 :عدا ما الماضً الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: ٕٕ

  االثٍٍُ أنف   -أ

  .انًخاطثح ٌاء   -ب

  .انُغٕج ٌَٕ   -ج

 .انجًاػح ٔأ   -د

كة الرفع ضمائر من  ٌلً مما كل : ٖٕ  :عدا ما المتحرِّ

  .انفاػم ذاء   -أ

  .انفاػهٍٍ َا   -ب

  .انُغٕج ٌَٕ   -ج

 .انجًاػح ٔأ   -د

 .الترتٌب على المخاطبة وٌا النسوة نون إلى «قال» من األمر فعل أسند : ٕٗ

  لٕنً - لٕنٍ   -أ

   لٕنً - لهٍ   -ب

  لٕنٍٍ - لهٍ   -ج

 لٕنٍٍ - لٕنٍ   -د

 ( : :ٌسمون) كلمة فً الواو نوع" الدرجات ألعلى ٌسمون المجتهدون" : ٕ٘

   انجًاػح ٔأ   -أ

   انغانى انًزكش جًغ ٔأ   -ب

   انكهًح يٍ أصهٍح   -ج

 انحال ٔأ   -د

 نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند.....للتفوق الطالبتان سعت: ٕٙ

      نهرفٕق عؼا انطانثراٌ   -أ

          نهرفٕق عؼرا انطانثراٌ   -ب

      نهرفٕق عؼٍا انطانثراٌ   -ج

  نهرفٕق عؼٍرا انطانثراٌ   -د
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 نقول الجمع إلى التحول عند.... المتخاصمٌن بٌن بالحق ٌقضً القاضً: 7ٕ

  انًرخاصًٍٍ تٍٍ تانحك ٌمضٌٍٕ انمضاج   -أ

 انًرخاصًٍٍ تٍٍ تانحك ٌٌٕمض انمضاج   -ب

  انًرخاصًٍٍ تٍٍ تانحك ٌمضٍٍ انمضاج   -ج

 .انًرخاصًٍٍ تٍٍ تانحك ٌمضٕا انمضاج   -د

 على الموضعٌن فً( ٌدنون) الفعل وزن(.....ٌدنون) أٌضا نساء هناك وكان منً( ٌدنون) الرجال بدأ مكانً فً أنا بٌنما:8ٕ

 :الترتٌب

  ٌفُؼٌٕ - ٌفُؼٌٕ   -أ

                  ٌفُؼهٍ أ– ٌٍفُؼه   -ب

         ٌفُؼٌٕ - ٌفُؼهٍ   -ج 

 ٌفُؼهٍ – ٌفُؼٌٕ   -د

 :عدا ما األمر الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر كل: 9ٕ

  انفاػهٍٍ َا   -أ

                   .انًخاطثح ٌاء   -ب

           .انُغٕج ٌَٕ   -ج 

 .انجًاػح ٔأ   -د

 :نقول بذلك المإنث جمع مخاطبة عند...الدرجات أعلى تنالوا حتى  الطبلب أٌها بدروسكم اهتموا: ٖٓ

ًٌّٕ   -أ  انذسجاخ أػهى ذُانٌٕ حرى - انطانثاخ أٌرٓا-تذسٔعكٍ اْر

ًٍّ   -ب  انذسجاخ أػهى ذُانٍ حرى - انطانثاخ أٌرٓا-تذسٔعكٍ اْر

 انذسجاخ أػهى ذُهٍ حرى - انطانثاخ أٌرٓا-تذسٔعكٍ اْرًًٍ   -ج

 انذسجاخ أػهى ذُانٍ حرى - انطانثاخ أٌرٓا-تذسٔعكٍ اْرًًٍ   -د

 : المذكر للمثنى الجملة  جعل عند....... واستكبر  طؽى الظالم: ٖٔ

  ٔاعركثشاٌ  طغٍاٌ انظانًاٌ   -أ

 ٔاعركثشاٌ طغٕاٌ انظانًاٌ   -ب

  ٔاعركثشا طغٕا انظانًاٌ   -ج

 ٔاعركثشا طغٍا انظانًاٌ   -د

 :الترتٌب على الجملتٌن فً( تنسٌن) الفعل وزن.....لكن أقول ما دائما تنسٌن أنتن – لك أقوق ما مادائ تنسٌن أنت: ٕٖ

  ذفؼٍٍ - ذفؼٍٍ   -أ

  ذفؼهٍ - ذفؼهٍ   -ب

  ذفؼٍٍ - ذفؼهٍ   -ج

 ذفؼهٍ - ذفؼٍٍ   -د

 :الترتٌب ىعل(  ٌشدون) الفعل فً النون......باألناشٌد ٌشدون الطالبات – باألناشٌد ٌشدون الطبلب: ٖٖ
  ضًٍش – إػشاب حشف   -أ

    ضًٍش - ضًٍش   -ب

  إػشاب حشف – إػشاب حشف   -ج

 إػشاب حشف - ضًٍش   -د

 نقول إسمٌة جملة إلى الجملة تحوٌل عند.......المطعم من الفتاتان  دنت: ٖٗ
    انًطؼى يٍ دَٕذا انفراذاٌ   -أ

 انًطؼى يٍ دٍَرا انفراذاٌ   -ب

  انًطؼى يٍ دَرا انفراذاٌ   -ج

 انًطؼى يٍ دَٕا انفراذاٌ   -د
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 :نقول إسمٌة إلى الفعلٌة الجملة تحوٌل عند... ٌمّد المعلمون طبلبهم بالمعلومات: ٖ٘

  تانًؼهٕياخ طالتٓى أًٌذّ  انًؼهًٌٕ    -أ

 تانًؼهٕياخ طالتٓى ًٌذ دٌٔ  انًؼهًٌٕ   -ب

  تانًؼهٕياخ طالتٓى ًٌذدٔا  انًؼهًٌٕ   -ج

 تانًؼهٕياخ طالتٓى ًٌّذٌٔ  ٌٕانًؼهً   -د

 :هً التالٌة الجمل بٌن من الصحٌحة : الجملةٖٙ

  صثاحا إنى يذاسعٍٓ ٌغَؼٍ  انطانثاخ    -أ

 يذاسعٍٓ إنى صثاحا  ٌغُؼٌٕ  انطانثاخ   -ب

  يذاسعٍٓ إنى صثاحا  ٌغِؼٍٍ  انطانثاخ   -ج

 يذاسعٍٓ إنى صثاحا  ٌغَؼٍٍ  انطانثاخ   -د

 :عدا ما المضارع الفعل إلى تسند التالٌة الرفع ضمائر : كل7ٖ

  ذاء انفاػم   -أ

                    .انًخاطثح ٌاء   -ب

           .انُغٕج ٌَٕ   -ج

 .انجًاػح ٔأ   -د

 .الترتٌب على المخاطبة وٌا النسوة نون إلى «حاد» من األمر فعل أسند : 8ٖ

  حٍذي - حٍذٌ   -أ

   حٍذٌٍ - ِحذٌ   -ب

  حٍذي - ٌِحذ   -ج

 حٍذٌٍ - حٍذٌ   -د

 فً( ترضٌن) الفعل إعراب ترضٌن بما ٌقدم إلٌكن من الطعام". أنتن "– بما ٌقدم إلٌِك من الطعام" ترضٌن  : "أنت9ٖ

 :الترتٌب على الجملتٌن

   سفغ يحم فً يثًُ يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع   -أ

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع   -ب

   انٌُٕ تثثٕخ يشفٕع يضاسع -  سفغ يحم فً يثًُ يضاسع   -ج

   سفغ يحم فً يثًُ يضاسع -  سفغ يحم فً يثًُ يضاسع   -د

 بالٌاء: اْلخر معتل التالٌة المسندة إلى نون النسوة  األفعال : أيٓٗ

        ادٌَٕ   -أ

                                 اسَضٍٍ   -ب

                 اعًٌٕ   -ج

 افِذٌٍ   -د
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