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أفاد حرف الجر من في الجملة ) سبحن الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى( -1  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

أفاد حرف الجر من في الجملة ) حفظت فاطمة أبياتنا من قصية المتنبي( -2  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

أفاد حرف الجر من في الجملة )تبرعت رزان بسوار من الذهب ( -3  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2اية الزمانية     ابتداء الغ-1  

(خذ من أموالهم صدقةأفاد حرف الجر من في الجملة ) -4  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(الفجر إلى المغربنصوم من أفاد حرف الجر من في الجملة ) -5  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(اشترت المرأة معطفا من الحريرأفاد حرف الجر من في الجملة ) -6  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(اختر من الكلمات ما يبعث الراحة في نفوس اآلخرينأفاد حرف الجر من في الجملة ) -7  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(ذهبت من اربد إلى عمان أفاد حرف الجر من في الجملة ) -8  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(لبست النا خاتما من الذهب أفاد حرف الجر من في الجملة ) -9  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(نطوي ما جرى منامن اليوم تعارفنا   وأفاد حرف الجر من في الجملة ) -10  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

 من
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(عّمت الفرحة قريتنا من نجاح طالبها أفاد حرف الجر من في الجملة ) -11  

بيان الجنس -4التبعيض       -3السببية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(فرحت والدتي من هدية قدمها لها أبيحرف الجر من في الجملة ) أفاد -12  

بيان الجنس -4      السببية -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(ال تقتلوا أوالدكم من امالق أفاد حرف الجر من في الجملة ) -13  

السببية -4التبعيض       -3لمكانية     ابتداء الغاية ا -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(مات الرجل من المرضأفاد حرف الجر من في الجملة ) -14  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2السببية     -1  

(اطلب العلم من المهد إلى اللحدأفاد حرف الجر من في الجملة ) -15  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2 ابتداء الغاية الزمانية    -1  

(الصبر واحتمال من ابرز صفات المعلمأفاد حرف الجر من في الجملة ) -16  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(منين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليهمن المؤأفاد حرف الجر من في الجملة ) -17  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(اجتنبوا الرجس من األوثانأفاد حرف الجر من في الجملة ) -18  

بيان الجنس -4   التبعيض    -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعقأفاد حرف الجر من في الجملة ) -19  

بيان الجنس -4      السببية -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أفاد حرف الجر من في الجملة ) -20  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2غاية الزمانية     ابتداء ال-1  
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(أكلت رشا من الطعامأفاد حرف الجر من في الجملة ) -21  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(محمد من بيته إلى بيت عبدهللاخرج أفاد حرف الجر من في الجملة ) -22  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(نمت من العصر إلى العشاءأفاد حرف الجر من في الجملة ) -23  

ان الجنسبي -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(بسام من أوائل الطالب أفاد حرف الجر من في الجملة ) -24  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(فرحت القرية من نجاح طالبهاأفاد حرف الجر من في الجملة ) -25  

بيان الجنس -4      السببية -3ية المكانية     ابتداء الغا -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(منهم من كلم هللا أفاد حرف الجر من في الجملة ) -26  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(فشل الطالب في امتحانه من إهماله أفاد حرف الجر من في الجملة ) -27  

السببية -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2تداء الغاية الزمانية     اب-1  

(سافرت من عمان إلى بغدادأفاد حرف الجر من في الجملة ) -28  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(اشتريت خاتما من الفضة لة )أفاد حرف الجر من في الجم -29  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(ابن رشد من أكبر فالسفة االسالمأفاد حرف الجر من في الجملة ) -30  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

 



 

5 
 

(من الناس المحسن ومنهم المسيءأفاد حرف الجر من في الجملة ) -31  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(تصنع المالبس من القطنأفاد حرف الجر من في الجملة ) -32  

بيان الجنس -4التبعيض       -3داء الغاية المكانية     ابت -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(أخرج من البيت مبكراأفاد حرف الجر من في الجملة ) -33  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(من الناس المحسن ومنهم المسيءأفاد حرف الجر من في الجملة ) -34  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

(درس عبدهللا من الصباح إلى المساءأفاد حرف الجر من في الجملة ) -35  

بيان الجنس -4التبعيض       -3ابتداء الغاية المكانية      -2ابتداء الغاية الزمانية     -1  

 

 

في الجملة ) سبحن الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى( إلىحرف الجر  أفاد -1  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

(درس عبدهللا من الصباح إلى المساءفي الجملة ) إلىأفاد حرف الجر  -2  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2ية الزمانية     الغا انتهاء-1  

 (سافرت من عمان إلى بغدادفي الجملة ) إلىأفاد حرف الجر  -3

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

(ت من العصر إلى العشاءنمفي الجملة ) إلىأفاد حرف الجر  -4  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

 

 إلى
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(خرج محمد من بيته إلى بيت عبدهللافي الجملة ) إلىأفاد حرف الجر  -5  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

(نصوم من الفجر إلى المغربفي الجملة ) إلىأفاد حرف الجر  -6  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

المشاركة في الحفاظ على البيئة من أحب األعمال إلى قلبي -7  

بيان الجنس -4      التبيين -3لغاية المكانية     ا انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

) أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( -8  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

المؤمن القوي أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف -9  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2 الغاية الزمانية     انتهاء-1  

ما أحب النقد البناء إلى األديب المبدع -10  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

1942وصل كولومبوس إلى القارة األمريكية عام  -11  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2لزمانية     الغاية ا انتهاء-1  

من أحب الكتب األدبية إلى نفسي -12  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

صمت إلى المغرب-13  

بيان الجنس -4      التبيين -3ية المكانية     الغا انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

ما أبغض المنافق إلى الناس-14  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  
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القراءة الناقدة أحب إلي من القراءة السريعة-15  

بيان الجنس -4      التبيين -3المكانية      الغاية انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

خرجت من بيتي إلى المدرسة -16  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

سهرت إلى الفجر-17  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

قال رب السجن أحب إلّي ...-18  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

الموت أحب إلى الحّر من حياة الذل-19  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

وأتموا الصيام إلى الليل-20  

بيان الجنس -4      التبيين -3الغاية المكانية      انتهاء -2الغاية الزمانية      انتهاء-1  

 

 

أجب عن زميلك-1  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

متى تقلع عن التدخين-2  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2     انتهاء الغاية الزمانية-1  

قفزت عن الطاولة-3  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

 

 عن
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ال تجزى نفس عن نفس شيئا  -4  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

ي البيت عن امكنظف-5  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

كتبت النا الدرس عن فاطمة-6  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

تجاوزت السيارة الحمراء عن البيضاء-7  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2   انتهاء الغاية الزمانية  -1  

أقلعت عن التدخين-8  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

وأحببت حب الخير عن ذكر ربي-9  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

يتني عن تمادي الوصل هجراناجاز-10  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

المرء الذي يهتم بصحته يبتعد عن كل ما يضره -11  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

سدد أبي الدين عن صديق طفولته-12  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

تجاوزت دعاء عن العقبات التي واجهتها-13  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  
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تسلّم خالد الجائزة عن فريقه-14  

بيان الجنس -4البدلية       -3لمجاوزة      ا -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

وال مولود هو جاز عن والده -15  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

ما اجمل أن يتجاوز الصيق عن هفوات صديقه-16  

بيان الجنس -4البدلية       -3المجاوزة       -2انتهاء الغاية الزمانية     -1  

 

 

وقف هيثم على جبال عجلون-1  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

سأحمل روحي على راحتي -2  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

قبلت العمل الجديد على صعوبته-3  

سببية -4مصاحبة       -3ء مجازي      استعال -2استعالء حقيقي     -1  

فرحت القرية على نجاح طالبها-4  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

ولتكبروا هللا على ما هداكم-5  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

ى ظلمهموغن ربك لذو مغفرة للناس عل-6  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

 على
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البر الحق أن تبذل المال على حبك له-7  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

أحب مدرستي على  بعدها-8  

سببية -4  مصاحبة     -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

وقفنا على جمر الوداع عشية-9  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

تسلمت ليلى شهادة شكر على تميزها-10  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

حلمت في الليلة الماضية أنني أقف على شرفة البيت-11  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

وقف هيثم على جبال عجلون-12  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

ركبت على الحصان -13  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

لى رف المكتبةالكتاب ع-14  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

وعلى الفلك تحملون-15  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

ما أعظم فضل اآلباء على األبناء-16  

سببية -4  مصاحبة     -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  
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فأنزل السكينة على رسوله -17  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

أكرمني بسام على مساعدتي له-18  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

سأعاقبك على ما فعلت-19  

سببية -4مصاحبة       -3جازي      استعالء م -2استعالء حقيقي     -1  

وقف هيثم على جبال عجلون-20  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

الطابع على مغلف الرسالة -21  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

نسير على الرصيف خوفا من السيارات-22  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

نسير على نهج الرسول الكريم -23  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

لمعلمي فضل علّي الى مماتي-24  

يةسبب -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

خسرت الصفقة على أنني غير مكترث لها -25  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

درست الثانوية على صعوبتها -26  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  
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وقف هيثم على جبال عجلون-27  

سببية -4مصاحبة       -3تعالء مجازي      اس -2استعالء حقيقي     -1  

فضلنا بعضها على بعض في الطعم -28  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

اشتريت الهاتف على أعطاله-29  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

عملي على مشقته-30  

سببية -4مصاحبة       -3استعالء مجازي       -2استعالء حقيقي     -1  

 

 

تواصل نزار بالهاتف مع أهله-1  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

أمسكت بيد صديقي شاكرا له عمله-2  

بيةسب -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

مررت بمعرض الكتاب -3  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تحسنت صحة المريض بالتزامه تعليمات الطبيب-4  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تصافحنا يدا بيد -5  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

 الباء
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نعمل يدا بيد لرفع مكانة األردن-6  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تمسح الحاج بستار الكعبة -7  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تمسكت النا بأفكارها -8  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2 الصاق حقيقي    -1  

تقيدت سعاد بمبادئها -9  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل-10  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تواصل نزار بالهاتف مع أهله-11  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

دعمت سناء آراءها باألدلة والبراهين -12  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

راسل أحمد الشركات بالبريد االلكتروني -13  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2قيقي     الصاق ح-1  

سافرت إلى مكة بالطائرة  -14  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

كتبت خاطرتي بالقلم  -15  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  
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جاح طالبها فرحت القرية بن -16  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

تشبث الطفل بثوب امه -17  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

ينال المؤمن الثواب بحسن العمل -18  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

رسم الفنان اللوحة بالريشة  -19  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة -20  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

بور الشارعأمسك الشاب بيد الضرير ليساعده في ع -21  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

استمسك بالعروة الوثقى-22  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

قطعت التفاحة بالسكين -23  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

فرحت أمي بعودة إخوتي من السفر -24  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  

مات الرجل بالمرض -25  

سببية -4االستعانة       -3الصاق مجازي       -2الصاق حقيقي     -1  
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فرحت القرية لنجاح طالبها  -1  

سببية -4تعانة      االس -3االختصاص       -2الملكية      -1  

أتابع موقعا الكترونيا لصديقي ينشر فيه أفكاره -2  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

الحمد هلل رب العالمين -3  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

استثمرت الوقت في العطلة للتدرب على السباحة -4  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

وأزلفت الجنة للمتقين -5  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

انما نطعمكم لوجه هللا  -6  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

ناعوريقرأت رواية للكاتب عيسى ال -7  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

عاقبت عبد هللا لكثرة حركته -8  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

المساجد للمسلمين والكنائس للنصارى -9  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

 الالم
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سيارة ليّ ال-10  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

الهودج للجمل والسرج للحصان -11  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

المدرسة للطالب  -12  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

كوفئت الجتهادي -13  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

الكتاب للطالب -14  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

البحر للناس  -15  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

ويل للمطففين  -16  

سببية -4االستعانة       -3ص      االختصا -2الملكية      -1  

انما بعثت ألتمم مكارم االخالق  -17  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

الفوز للمجتهدين -18  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

ابتهجت اآلمة لقدوم العيد  -25  

سببية -4االستعانة       -3الختصاص      ا -2الملكية      -1  
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شربت الماء بالكأس -25  

سببية -4االستعانة       -3االختصاص       -2الملكية      -1  

 

 

ممارسة الرياضة في الصباح تبقيك نشيطا -1  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

رض الكتاب كل عاميقام في األردن مع -2  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

دخلت امرأة النار في هرة  -3  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

نصوم في رمضان-4  

سببية -4      مجازيةظرفية  -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

غلبت الروم في أدنى األرض -5  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

تدربت اسالم وصديقاتها في العطلة على التصوير -6  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

اليا في شرق اسيا تقع جبال الهم -7  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

ما اجمل معاني الغزل العذري في قصائد جميل بثينة -8  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

 في
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دخل الجنة رجل في كلب -9  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

فرحت القرية في نجاح طالبها -10  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

تزهر األرض في الربيع -11  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

يفسدون في األرض -12  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

ندرس في المساء -13  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

العلم في الصدور -14  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

حب آباءنا في عروقنا  -15  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

نجلس في البيت  -16  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

الهاتف في جيبي-17  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ةظرفية زماني -2      ظرفية مكانية -1  

حب الوطن يسري في قلوبنا -18  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  
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شرب القهوة في الصباح احساس جميل -19  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

في المدرسةالطالب  -20  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

أقمت رمضان في دمشق  -21  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

نظرت في األمر ووجدت حال  -22  

سببية -4      ية مجازيةظرف -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

تعطل المدارس في الصيف -23  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

قتل كليب في ناقة  -24  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      ظرفية مكانية -1  

ولكم في رسول هللا اسوة حسنة -25  

سببية -4      ظرفية مجازية -3      ظرفية زمانية -2      مكانية ظرفية -1  
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 االدوات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمنالما

اسم استفهام-1  

شرطاسم -2  

 

عجبيةما الت-3  

 

اسم -4

 موصول

كافة -5  

 

نافية-6  

 

الناهية-1  

يةفالنا-2  

نافية -3

 للجنس

4- 

 العاطفة

اسم شرط-1  

اسم استفهام-1  

موصولاسم -1  
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نوع ما في الجملة) ما أثر استخدام الحاسوب في التعليم  ( -1  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

يوم (نوع ما في الجملة) ما أجمل السماء ال -2  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) تعد لجين ما طلب منها ( -3  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

(أعذب كلمات الشاعرنوع ما في الجملة) ما  -4  

تعجبية  -4      اسم استفهام -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما عنوان الوحدة ( -5  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما تقرأه تستفد منه( -6  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

بالمثابرة( نوع ما في الجملة) ما تطمح اليه تحققه -7  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) انما االمم االخالق ما بقيت ( -8  

كافة  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما شاهدت من أحد اليوم   ( -9  

تعجبية  -4نافية      -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

 ما
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نوع ما في الجملة) انما المؤمنون اخوة   ( -10  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3كافة       -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما يفعل هللا بعذابكم إن شكرتم ( -11  

نافية   -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

الجملة) وما تبصر العينان في موضع الهوى     وال تسمع االذنان إال من القلب (نوع ما في  -12  

نافية   -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) يبث الشاعر ما يحس به في شعره ( -13  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

ما في الجملة) ما أروع تقدير جهود اآلخرين (نوع  -14  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما تزرع تحصد ( -15  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) الحاقة ما الحاقة   ( -16  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2  اسم موصول  -1  

نوع ما في الجملة) اشتريت ما يلزمني للرحلة ( -17  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) حدث ما توقعت ( -18  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما عندكم ينفد وما عند هللا باق ( -19  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  
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(انما اوالدنا اكبادنا نوع ما في الجملة)  -20  

  كافة -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1

في االرض( نوع ما في الجملة)هلل ما في السموات وما -21  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) كأنما السماء ممطرة ( -22  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3كافة       -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما استشرت أحد غيرك  ( -23  

نافية   -4فهام      اسم است -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) قتل االنسان ما أكفره ( -24  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) اكتب ما امليه عليك ( -25  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

ا حمام االيك ما لك باكيا (نوع ما في الجملة) اال ي -26  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) اعطى االب ابنه ما يحتاجه من مال ( -27  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  

نوع ما في الجملة) ما قرأت اليوم على كتابي( -28  

نافية   -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2موصول    اسم -1  

نوع ما في الجملة) وما تلك بيمينك يا موسى ( -29  

تعجبية  -4اسم استفهام       -3اسم شرط     -2اسم موصول    -1  
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نوع ال في الجملة)ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد ( -1  

عاطفة   -4    نافية للجنس   -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال اتسرع في الحكم على أحد( -2  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ذلك الكتاب ال ريب فيه ( -3  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

ق قميصين ال قميص(نوع ال في الجملة)اشتريت من السو -4  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)فال غالب لكم من دون هللا ( -5  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة) ال خير في حسن الجسوم وطولها ( -6  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3   ناهية     -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال تسألي الناس عن مالي وكثرته( -7  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال تسألوا عني فحالي بعدكم ( -8  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

ال في الجملة)استمتع بقراءة القصة القصيرة ال الرواية (نوع  -9  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  
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نوع ال في الجملة)ال تنه عن خلق وتأتي مثله ( -10  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

بسوء( نوع ال في الجملة)ال يغتاب المؤمن أحد -11  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)دراسة الحركة األخيرة للكلمة من اهتمامات النحو ال الصرف( -12  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال تتأخر عن موعدك( -13  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ية       ناه -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال شجرة تفاح في الحديقة( -14  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

نوع ال في الجملة)ال يجسن لعبة كرة السلة اال من تدرب عليها ( -15  

عاطفة   -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1  

(ال تشك للناس جرحا انت صاحبه )في الجملة النوع  -16  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

( تدخن اسالم ال)في الجملة النوع  -17  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(ال تدخن يا بسام )في الجملة النوع  -18  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(ال كسول عندنا )في الجملة النوع  -19  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1
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(كلها آنت أال تحسب المجد تمرات )في الجملة النوع  -20  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(ال تذهب نفسك حسرات عليهم )في الجملة النوع  -21  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(امتنا تحب الحرب ال السالم )في الجملة النوع  -22  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(ال ترم االوساخ على االرض )في الجملة النوع  -23  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(كثر من ساعة أال تنتظر )في الجملة النوع  -24  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

(محمد ال يزعج جيرانه)في الجملة النوع  -25  

  عاطفة  -4نافية للجنس       -3ناهية        -2نافية     -1

 

 

 

(من يتق هللا يجعل له مخرجا )في الجملة مننوع  -1  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(غاني ألمن مؤلف كتاب ا)في الجملة مننوع  -2  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

 3- نوع من في الجملة)أحب من الناس من يصدق في كالمه(

نمَ   
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اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(ان عليه من يهن يسهل الهو) في الجملة مننوع  -4  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من طلب العال  سهر الليالي )في الجملة مننوع  -5  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من كاتب قصيدة واحر قلباه)في الجملة مننوع  -6  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من يفكر جيدا يجد حال )في الجملة مننوع  -7  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من شاهدت في المدرسة )في الجملة مننوع  -8  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(ساعدت من ساعدني )في الجملة مننوع  -9  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من كتب الدرس اليوم )في الجملة مننوع  -10  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(لبيت من استطاع اليه سبيالوهلل على الناس حج ا)في الجملة مننوع  -11  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

(من يدرس بجد يجد حالوة العلم )في الجملة مننوع  -12  

اسم موصول     -3       اسم شرط  -2     اسم استفهام -1  

 


