استخراج وإعراب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول  :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
إنّ العلم من النعم التً أنعم بها هللا علٌنا إذ إ ّنه الخٌر والهداٌة  ،ذكره هللا فً كتابه وقد أمر
أن ٌطلبوا العلم واالستزادة منه حيث ذهبوا  ،ففٌه تزدهر األمم وتتقدم  ،هلل درّ
نبٌنا المسلمٌن ْ
المتعلمٌن  ،فما أجمل أخالقهم  ،فشتان بين الع َُو ٌْلِم الذي ٌ ّدعً الفضل وتراه دائما ٌقول هذا
علمًْ وال علم له  ،والعالم الذي ٌ ّتسم بالتواضع وعلمه ٌنتشر بٌن الناس .
أ  -استخرج من النص :
.
ٔ .اسم إنّ .
ٕ .كلمة أبدلت فٌها تاء افتعل داال .
ْ
أبدلت فٌها الواو إلى تاء .
ٖ .كلمة
ٗ .أسلوب تعجب سماعً .
٘ .اسم مضاف إلى ٌاء المتكلم .
 .ٙاس ًما مصغرا .
 .7جمله فعلٌه تقدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبًا .
 .8جملة تقدم بها المفعول به على الفاعل وجوبا .
 .9مضاف إلٌه مفرد .
ٓٔ .مضاف إلٌه جملة فعلٌه .
ب  -أعرب ما تحته خط .
السؤال الثاني  :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
أن تحافظ علٌهما قب َل اتخاذ
إنّ التفكٌر الهادئْ والتركٌز أ ُ َم ٌْران كالهما جوهرٌان ٌجب ْ
َ
اتخذت
القرارات فسبحان من خلق العقل لٌمٌز اإلنسان عن غٌره من المخلوقات ! ولكن طالما
ُ
حٌث ٌدفعك التردد إلى ا ّتخاذ قرارات خاطئة
أن تتراجع للخلف مرة أخرى ،
قرارً ا فال ٌجب ْ
 ،وٌشت ُ
ت تركٌزك  ،وٌظهرك بمظهر الفاقد للثقة المضطرب  ،وهذا مما ٌدفع خصمك للتعامل
معك على أنك لقمة صائغة
ت  -استخرج من النص :
ٔ .اسم إنّ .
ٕ .كلمة أبدلت فٌها تاء افتعل طا ًء .
ْ
أبدلت فٌها الواو إلى تاء .
ٖ .كلمة
ٗ .أسلوب تعجب سماعً .

.
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٘ .اسم ٌلزم اإلضافة إلى جملة.
 .ٙاس ًما مصغرا .
 .7جمله فعلٌه تقدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبًا .
 .8جملة تقدم بها المفعول به على الفاعل وجوبا .
 .9اسم ٌلزم اإلضافة إلى مفرد .
ٓٔ .مضاف إلٌه جملة فعلٌه .

متنياتي لكم بالتوفيق.
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