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 الجملة الفعلية

 الخطأ  الصواب

 

 : . إفراد الفعل مع فاعله الجمع1

ال.  عاد العمَّ

 

 . نفي املستقبل بـِ " لن " :2

 لن تموت األّمة.

 

ما " في تركيب 3
َّ
. عدم تكرار " كل

 الشرط :

ه.
ُ
ما تعب العامل قلَّ إتقان

َّ
 كل

 

الالزم بحرف جر . تعدية الفعل 4

 . مخصوص

 أجاب التلميذ عن األسئلة.

 ؟ الكاذبهل يثق الناس بكالم 

 ال
َّ
 باألسئلة. طالباستخف

 

 

 

 

 

 . جمع الفعل مع فاعله الجمع :1

ال.وا عاد  العمَّ

 

 . نفي املستقبل بـِ " سوف " و " ال " :2

 تموت األّمة. سوف ال

 

ما " في تركيب الشرط :3
َّ
 . تكرار " كل

ما
َّ
ما العامل تعب كل

َّ
هإتقا قلَّ  كل

ُ
 .ن

 

 

. تعدية الفعل الالزم بغير حرف الجر 4

 املخصوص :

 األسئلة.على  أجاب التلميذ

 ؟الكاذبكالم في  هل يثق الناس

 
َّ
 األسئلة.في  الطالباستخف
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. عطف الظاهر على الظاهر 5

املضاف إلى " بين " بالواو دون تكرار 

 " بين " :

فاق بين الحكومة والشركة. ِّ
ّ
 عقد االت

 

 عدم إدخال " الباء " على " دون " :. 6

 اعه دون جدوى.حاولت إقن

 

 . إدخال " في " على " أثناء " :7

 وقع الحادث في أثناء املباراة.

. عطف الظاهر على الظاهر املضاف إلى " بين 5

 " بالواو مع تكرار " بين " :

فاق بين الحكومة ِ
ّ
 الشركة.وبين  عقد االت

 

 

 " الباء " على " دون " : . إدخال6

 دون جدوى.بحاولت إقناعه 

 

 . ترك " في " على " أثناء " :7

 وقع الحادث أثناء املباراة.
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 في الجملة االسمية

 الخطأ الصواب

 له 1
ً
. تقديم الخبر حين يكون اسما

 الصدارة.

 أين أنت ؟

 متى االجتماع ؟

 ملاذا الفن ؟

 له ال1
ً
 صدارة.. تقديم الخبر حين يكون اسما

 

 أين ؟أنت 

 متى ؟االجتماع 

 ملاذا ؟الفن 

 في اإلعراب

 . جر األسماء بعد حروف الجر.1

 بعثت بالرسالة كرد على االفتتاحية.

 كان الرد عبارة عن نقد.

أعجبني ما جاء في كّلٍّ من املسرحية 

 واملناقشة.

 

 . نصب املفعول به2

 عديدة.
ً
ن نقاطا  البحث يتضمَّ

 وسوف أتناول 
ً
 منها. كال

 

 . نصب الحال3

.
ً
 أسلوب الكاتب جاء سهال

.
ً
 في الطريق بدا كل ش يء مختلفا

 . نصب األسماء بعد حروف الجر.1

  بعثت بالرسالة
ً
 على االفتتاحية. كردا

.كان الرد عبارة عن 
ً
 نقدا

 في  أعجبني ما جاء
ً
 من املسرحية واملناقشة.كال

 

 

 . تسكين املفعول به2

ن  عديدة.نقاط  البحث يتضمَّ

 منها. كل وسوف أتناول 

 

 . تسكين الحال3

 سهل. أسلوب الكاتب جاء

 مختلف. في الطريق بدا كل ش يء
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. نصب املفعول الثاني في جملة 4

املبني للمجهول حيث ضمير 

املفعول األول املستتر هو نائب 

 الفاعل

. همال اإل 
ً
 يمس ي نظاما

.
ً
 البخل ُيدعى تدبيرا

 

 

. إثبات نون األفعال الخمسة في 5

 ع النصب والجزم.غير مواض

مون من خالل اللعب.
َّ
 األطفال يتعل

 

 

فعال الخمسة في حذف نون األ  -6

 مواضع النصب

تنظر الزوجة زوجها ليقضيا عطلة 

 جميلة.

 

 صب خبر " كان " وأخواتهان -7

. إلسالميما زال الطابع ا
ً
 ظاهرا

.
ً
 هذا ليس صحيحا

 

 

. رفع املفعول الثاني في جملة املبني للمجهول 4

حيث ضمير املفعول األول املستتر هو نائب 

 فاعلال

 

 نظام. يمس ي همالال 

 تدبير. البخل ُيدعى

 

 

. إثبات نون األفعال الخمسة في غير مواضع 5

 النصب والجزم.

موا  األطفال
َّ
 من خالل اللعب.يتعل

 

 

ثبات نون األفعال الخمسة في مواضع إ -6

 النصب

 عطلة جميلة.ليقضيان  تنظر الزوجة زوجها

 

 

 سكين خبر " كان " وأخواتهات -7

 ظاهر.  لسالميالطابع ا ما زال

 صحيح. هذا ليس
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 فع خبر " إنَّ " وأخواتهار  -8

م    .نجد أنَّ البحث مقسَّ

.  ُملمٌّ
َ
 نجد أنَّ الباحث

.
 
 نجد أنَّ األمَر مختلط

 

. نصب املمنوع من الصرف 9

 بفتحة.

.
ً
 بنى املهندس مساجَد كثيرة

 

. جر املمنوع من الصرف 10

 بالفتحة.

.  شاركُت في معارَض كثيرةٍّ

 

 . جر غير املمنوع من الصرف "11

 املختوم بألف ممدودة " بالكسرة

ن أسماءٍّ اخترنا هذا االسم من بي

.  كثيرةٍّ

 

. حذف حرف العلة من آخر 12

 املضارع في موضع الجزم

 لم يبق غير عشر دقائق.

 الباحث لم يكتف برأيه.

.
ً
 ال ترج من املنافق خيرا

 صب خبر " إنَّ " وأخواتهان -8

.نجد أنَّ البحث 
ً
ما  مقسَّ

 
َ
.نجد أنَّ الباحث

ً
 ُملما

.نجد أنَّ األمَر 
ً
 مختلطا

 

 . نصب املمنوع من الصرف بتنوين الفتح.9

 بنى املهندس 
ً
. مساجدا

ً
 كثيرة

 

 

 . جر املمنوع من الصرف بتنوين الكسر.10

.معارضٍّ في  شاركُت   كثيرةٍّ

 

 

 . جر غير املمنوع من الصرف " املختوم11

 بألف ممدودة " بالكسرة

.أسماَء اخترنا هذا االسم من بين   كثيرةٍّ

 

 

. إبقاء حرف العلة من آخر املضارع في 12

 موضع الجزم

 غير عشر دقائق.يبقى لم 

 برأيه. كتفيالباحث لم ي

. ترجوال 
ً
 من املنافق خيرا
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ى باأللف في موضع 13 . رفع املثنَّ

" 
ً
 الرفع "الخبر مثال

 األسواق نوعان.

 

ى بالياء.14  . جر املثنَّ

ْين.
َ
طفل ق منها بِّ  ُرزِّ

 

ى بالياء.. ن15  صب املثنَّ

 هذه النتيجة أسعدت والدي.

 

ى باأللف في 16 . رفع امللحق باملثنَّ

" 
ً
 موضع الرفع " املبتدأ مثال

 هاتان القصتان لنجيب محفوظ.

 

ث السالم 17
َّ
.نصب نعت جمع املؤن

 بتنوين 
ً
املنصوب إذا كان مفردا

 الفتح.

.
ً
فة

َّ
 أجرى الوفدان مفاوضاتٍّ ُمكث

 

 املمنوع من الصرف. جر نعت 18

 املجرور بعالمة النعت األصلية.

. مُت في مدارَس كثيرةٍّ
َّ
 تعل

 

ى باأللف في موضع الرفع "الخبر . جعل املثنَّ 13

" 
ً
 مثال

 نوَعْين.األسواق 

 

ى باأللف بعد حرف الجر.14  . جعل املثنَّ

ق منها  طفالن.ُرزِّ  بِّ

 

ى باأللف في موضع النصب.15  . جعل املثنَّ

 والداي.هذه النتيجة أسعدت 

 

ى بالياء في موضع الرفع " 16 .جعل امللحق باملثنَّ

" 
ً
 املبتدأ مثال

ْين
َ
 لنجيب محفوظ. القصَتْين هات

 

ث السالم املنصوب 17
َّ
.جعل نعت جمع املؤن

 على اللفظ بتنوين الكسر
ً
 إذا كان تابعا

.أجرى الوفدان مفاوضاتٍّ  فةٍّ
َّ
 ُمكث

 

 . جعل نعت املمنوع من الصرف املجرور18

 على اللفظ بتنوين الفتح.
ً
 تابعا

مُت في مدارَس 
َّ
.تعل

ً
 كثيرة
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. رفع نعت االسم املقصور على 19

 وفق موقعه ال على ظاهره

.  كان للخطاب صدًى واسع 

قصور على ظاهر . نصب نعت االسم امل19

ن بتنوين الفتح  لفظه املنوَّ

.
ً
 كان للخطاب صدًى واسعا

 

 
ً
 في النظم واإلعراب معا

 الخطأ الصواب

. رفع اسم " كان " وأخواتها إذا 1

م خبرها شبه الجملة " الجار  تقدَّ

 واملجرور " أو "الظرف "

.
 
 كانت في رأسه خطط

.  ليس لديَّ حلٌّ

.  أصبح عنده أمل 

 

إنَّ " وأخواتها إذا . نصب اسم " 2

م خبرها شبه جملة  تقدَّ

 تناسبه.
ً
 إنَّ لكّلِّ موضوعٍّ ألفاظا

.
ً
 أنت صادق لكنَّ في رأيك نظرا

.
ً
ر عذرا ِّ

ّ
 لعلَّ لدى املتأخ

 

 . نصب األسماء الخمسة باأللف3

 

 إنَّ أبانا مات.

 

م خبرها 1 . نصب اسم " كان " وأخواتها إذا تقدَّ

 شبه الجملة " الجار واملجرور " أو " الظرف "

 

.كانت في رأسه 
ً
 خططا

.ليس لديَّ 
ً
 حال

.أصبح عنده 
ً
 أمال

 

م خبرها 2 . رفع اسم " إنَّ " وأخواتها إذا تقدَّ

 شبه جملة

 تناسبه. ألفاظّلِّ موضوعٍّ إنَّ لك

 نظر.أنت صادق لكنَّ في رأيك 

ر  ِّ
ّ
 عذر.لعلَّ لدى املتأخ

 

. جعل األسماء الخمسة بالياء في مواضع 3

 النصب

 مات. أبيناإنَّ 

 



 دائرة التعليم واملعرفة

 مدرسة علي بن أبي طالب 

 قسم اللغة العربية 

____________________________________________________________________________________ 

 

 . رفع األسماء الخمسة بالواو4

 ونصبها باأللف وجرها بالياء 

 .ذا مال أصبح أخوك 

 . غنيا كيف أصبح أخوك 

 هذا كتاب أخيك.

 أحب ألخيك ما تحب لنفسك.

 

 

. جعل األسماء الخمسة بالواو في مواضع 4

 النصب

 مال. ذو أصبح أخوك

. أخاك كيف أصبح
ً
 غنيا

 أخوك.هذا كتاب 

 الخير.يك ملاذا ال تحب ألخ

 

 في نظم اإلضافة
 الخطأ الصواب

. التيان باملضاف إليه بعد 1

املضاف دون الفصل بينهما 

بمضاف آخر وعطف املضاف اآلخر 

على األول وإضافته إلى ضمير 

 املضاف إليه.

 

ة وإخراجها.قام   الطالب بإعداد املسرحيَّ

 

ى الشركة تصميم املشروع 
َّ
تتول

 وتنفيذه.

 

 

د  املضاف واملضاف إليه . الفصل بين 1 أو تعدُّ

 املضافات ملضاف إليه واحد.

 

 

 

 

ة.املسرحوإخراج قام الطالب بإعداد   يَّ

 

ى الشركة تصميم 
َّ
 املشروع.وتنفيذ تتول
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. تعريف املضاف بإدخال " أل " 2

 على املضاف إليه.

ماذا أنجزت خالل عشر السنوات 

 املاضية ؟

 

 . تعريف املضاف بإدخال " أل " عليه.2

 

 السنوات املاضية ؟ العشرماذا أنجزت خالل 

 

 

 

 في نظم اإلضافة وإعراب نعت املضاف املنصوب

 الخطأ الصواب

 . نصب نعت املضاف املنصوب1

 

.
ً
ن الرئيُس وزير دفاعٍّ جديدا  عيَّ

.أحمل جواَز 
ً
 سفرٍّ عربيا

 

 للمضاف 1
ً
. جعل نعت املضاف املنصوب تابعا

 إليه على اللفظ

ن الرئيُس وزير دفاعٍّ  .عيَّ  جديدٍّ

.أحمل جواَز سفرٍّ   عربّيٍّ
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 في البنية

 الخطأ الصواب

ثة بالكسرة.. 1
َّ
 جعل تاء املخاطبة املؤن

 هل أرسلتِّ كتابكِّ للنشر ؟

 

ث2
َّ
ى املؤن  . استعمال " كلتا " للمثنَّ

 .الطالبتين مجتهدة لتا ك

 

 . جعل " غير " دون " أل "3

 األلفاظ غير املفهومة تعوق القارئ.

 باألمر غير العادي. همال ليس اإل 

 

. بناء اسم الفاعل من الثالثي على 4

 "فاعل"

 

ازدياد حوادث السير من األمور 

 الالفتة للنظر.

 احذروا الضوء الباهر.

 

 

 

 

ثة بالياء.1
َّ
 . جعل تاء املخاطبة املؤن

يهل   كتابكِّ للنشر ؟ أرسلتِّ

 

ث. استعمال " كال " لل2
َّ
ى املؤن  مثنَّ

 .طالبتين مجتهدةالكال 

 

 " غير " على   " أل ". إدخال 3

 مفهومة تعوق القارئ. الغيراأللفاظ 

 العادي. الغيرباألمر  همال ليس اإل 

 

"  وزن  بناء اسم الفاعل من الثالثي علىعدم . 4

 والخلط بينه وبين غير الثالثي  فاعل "

 

 للنظر.امللفتة ازدياد حوادث السير من األمور 

 

 املبهر.احذروا الضوء 
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 البضاعة مبيعة.. 5

 

الخلط بين نفد ) انتهى ( 

 ونفذ ) تجاوز (
 نفدت البضاعة. -6

َسخ نفَدت.  
ُ
 جميع الن

نفد الكتاب من املكتبات بعد شهر  

 من صدوره.

 الخلط بين قط وأبدا 
 ) قط للماض ي وأبدا للمستقبل (

 أبدا لن أحضر  -7

 لم أحضر قط

 

 

 مباعة.البضاعة . 5

 

 

 

 البضاعة. نفذت. 6

َسخ 
ُ
 نفذت.جميع الن

 الكتاب من املكتبات بعد شهر من صدوره. نفذ

 

 

 

 

 قط لن أحضر  -7

 أبدا لم أحضر   

 

 


