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اسم الطالب:

اخترب نفسك يف التمييز

س :1مزي متيزي اذلات من متيزي النس بة فامي ييل:
.
 )1أكرم ابملعمل صديق ًا !
 )2شاهد املباراة عرشون رج ًل.
الفلح الرض دومن ًا شعري ًا.
 )3زرع ُ
 )4بئس المنمية خلق ًا.
 )5معي ثلثون دينار ًا
ماء.
 )6رشب الرجل كسني ً
 )7زرعنا فدا ًان قـمح ًا.
ماء.
 )8طاب ُهنر الفرات ً
 )9هلل دره فارس ًا.
 )11اشرت ُ
يت مرت ًا قـامش ًا.
س :2أعرب ما حتته خط اعرا ًاب اتم ًا:
ماء
 )1طاب ُهنر الفرات ً
 )2معي ثلثون دينار ًا
س :3اضبط ما حتته خط:
 )1رش ُ
بت لرت ًا حليبا
 )2اشرت ُ
يت خامت ًا فضة
س :4اخرت الجابة الصحيحة فامي ييل:
 )1يف مجةل ( ازداد الطلبة حب ًا ملعلمهم ) أزا المتيزي الغموض عن علقة:
ب) الفعل ابملفعول به ج) املبتدأ ابخلرب
أ) الفعل ابلفاعل
 )2لكمة ( حفنة ) يف مجةل قد ُ
ّمت للعصافري حفن ًة مقح ًا تعترب
ج) شبيه ابملقدار
ب) مقدار
أ) وزن
 )3المتيزي احملول مما ييل هو :
ج) لحبذا المنمية صف ًة
ب) نعم الصدق خلق ًا
أ) بئس الكذب خلق ًا
 )4المتيزي يف مجةل ( زرع الفلح دومنا شعريا )
ج) دومنا
ب) الفلح
أ) زرع

د) مجةل التعجب
د) مساحة
د) ُ
وفيت العام َل أجور ًا
د) شعريا
اليوم حلم ...وغداً جنم
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سلسلة اإلبداع يف مهارات االتصال

إجابة اخترب نفسك يف التمييز
س :1مزي متيزي اذلات من متيزي النس بة فامي ييل:
 )1نس بة
 )2ذات
 )3ذات
 )4نس بة
 )5ذات
 )6ذات
 )7ذات
 )8نس بة
 )9نس بة
 )11ذات
س :2أعرب ما حتته خط اعرا ًاب اتم ًا:
 )1متيزي منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل أخره
 )2متيزي منصوب بتنوين الفتح الظاهر عىل أخره
س :3اضبط ما حتته خط:
 )1حليب ًا
 )2فض ًة
س :4اخرت الجابة الصحيحة فامي ييل:
( )1ب) الفعل ابملفعول به
 ( )2ج) شبيه ابملقدار
 ( )3د) ُ
وفيت العام َل أجور ًا
 ( )4د) شعريا

اليوم حلم ...وغداً جنم

