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 دة األولىالوح

 كسر همزة إنملخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكسر همزة إن وجوبا 

ورإن هللا غف  

 إن السماء صافية

لسماء ال تمطر ذهبا وال فضةأال إن ا  

 أما إني قد بذلت جهدي في الدراسة

 قالوا إنما نحن مصلحون

 وهللا إني ألبذل قصارى جهدي

 إن الجو لممتع

لبحر حيث أن الهواء عليلأحب الجلوس على ا  

 يعجبني الفتى الصادق إذ إنه ذو خلق



 

4 
 

 تدريبات 

كسرت همزت إن وجوبا في الجملة ) إن السعادة ليست في الحصول على ما نملك( -1      

د( بعد أدوات االستفتاح    أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بعد الظروف   

قال تعالى ) قالوا إنما نحن مصلحون ( كسرت همزت إن وجوبا في -2  

د( بعد أدوات االستفتاح   أ(في بداية القول      ب( في بداية جملة القول    ج( بعد الظروف    

قال تعالى ) اال إنهم هم المفسدون (كسرت همزت إن وجوبا في  -3  

د( بعد أدوات االستفتاح   أ(في بداية القول      ب( في بداية جملة القسم    ج( بعد الظروف    

(وهللا إني سأبذى قصارى جهدي) كسرت همزت إن وجوبا في  -4  

د( بعد أدوات االستفتاح     الظروف أ(في بداية القول      ب( في بداية جملة القسم    ج( بعد   

زمانه       آلت بما لم تستطعه األوائل  األخيرقال أبو العالء: وإني وإن كنت -5  

د( بعد أدوات االستفتاح    أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف   

واحدة من الجمل التالية كسرت همزة إن وجوبا -6  

 ا( ان االردن وطن األحرار           ب( علمت ان الجو جار     ج( عرفت ان النصر قريب 

كسرت همزة إن في الجملة ) إن الكالم كالدواء (-7  

 أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بعد الظروف  د( بعد أدوات االستفتاح 

وقد خوصمت قلت لهم      إن الجواب لباب الشر مفتاح (كسرت همزة إن في الجملة ) قالو سكت  -8  

 أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بداية جملة القول     د( اقتران خبرها بالم المزحلقة 

كسرت همزة إن في الجملة للمخدرات مشكالت كثيرة فوهللا إنها آفة خطيرة -9  

 أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بداية جملة القول     د( اقتران خبرها بالم المزحلقة 
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كسرت همزة إن في الجملة ) نشهد إنك لرسول هللا ( -10  

 أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بداية جملة القول     د( اقتران خبرها بالم المزحلقة 

ال تجلس في مجالس السوء حيث إنها تزيف الحقائق -11  

 أ(في بداية الكالم      ب( بعد الظرف     ج( بداية جملة القول     د( اقتران خبرها بالم المزحلقة 

(اال إن السماء ال تمطر ذهبا وال فضة) همزت إن وجوبا في  كسرت -12  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

(إن الحق لواضح ) كسرت همزت إن وجوبا في  -13  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

(تاهلل إنني مخلص ) كسرت همزت إن وجوبا في  -14  

 أ(في بداية الكالم      ب( في بداية جملة القسم    ج( بداية جملة القول     د( اقتران خبرها بالم المزحلقة 

(اال إن الفرج قريب )مزت إن وجوبا في كسرت ه -15  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

(أما إنك طالب متهد )كسرت همزت إن وجوبا في  -16  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

من األفضل عدم االستعجال في نقل الخبر حيث إن التريث مطلوب-17  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

ل الجمل التالية همزتها مكسورة ما عداك-18  

علمت انك صادق-دأال إن النصر هللا قريب     -جإن األمر لعظيم       -بقال خالد إن صديقي عندي    -ا  

(اذ إن االصغاء مطلوب)كسرت همزت إن وجوبا في  -19  

بعد أدوات االستفتاحأ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د(   
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(أن الفرج لقريب )كسرت همزت إن وجوبا في  -20  

 أ(في بداية القول      ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاح 

)أحببت علم النحو إذ إنه سهل(كسرت همزت إن وجوبا في  -21  

بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاحب( اقتران خبرها ا(في بدابة الكالم     

)أما إن الصوم يعود االنسان على الصبر(كسرت همزت إن وجوبا في  -22  

ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاحا(في بدابة الكالم     

خوصمت قلت لهم      إن الجواب لباب الشر مفتاح: قالوا سكّت وقد كسرت همزت إن وجوبا في -23  

ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاحا(في بدابة الكالم     

)اال إن أقواكم عندي الضعيف( كسرت همزت إن وجوبا في  -24  

الظروف    د( بعد أدوات االستفتاحب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد ا(في بدابة الكالم     

) وهللا إن الدين حّق وفيه السعادة(كسرت همزت إن وجوبا في  -25  

في أول جملة القسمب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( ا(في بدابة الكالم     

) قصر الحمراء معلم رائع إذ إنه مهوى السياحكسرت همزت إن وجوبا في  -26  

في أول جملة القسمد( في بدابة الكالم   بعد الظروف    ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( ا(   

) أما إن الكذب صفة ذميمةكسرت همزت إن وجوبا في  -27  

ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( بعد الظروف    د( بعد أدوات االستفتاحا(في بدابة الكالم     

) قالوا نشهد إنك لرسول هللا (با في كسرت همزت إن وجو -28  

د( بعد أدوات االستفتاح    في بداية جملة القولب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( ا(في بدابة الكالم     

) وهللا يعلم إنك لرسوله (كسرت همزت إن وجوبا في  -29  

د( بعد أدوات االستفتاح    جملة القسمفي بداية ب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( ا(في بدابة الكالم     

 



 

7 
 

)إن االنسان لفي خسر (كسرت همزت إن وجوبا في  -30  

 د( بعد أدوات االستفتاح    في بداية جملة القسمب( اقتران خبرها بالم المزحلقة    ج( ا(في بدابة الكالم   

 

  

 انتهت الوحدة األولى 

 وبالتوفيق لمن حقق االجابات الصحيحة

 ولمن وجد صعوبة أعد النظر في اجاباتك واعد المحاولة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق
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 الوحدة الثانية

 أحوال الفاعل مع المفعول بهملخص 

 

 

 

 

 

  

يتقدم الفاعل على المفعول به 

 وجوبا 

 الفعل ولمفعول به على ايتقدم 

 الفاعل وجوبا 

الفاعل على يتقدم المفعول به 

 وجوبا 

خشية اللبس 

لعدم وجود 

قرينة تميز 

ا عن همأحد

 اآلخر

إذا كان الفاعل 

ضمير متصل 

والمفعول به 

اسم ظاهر أو 

 ضمير متصل

المفعول به إذا كان 

ضمير يدل على 

 االختصاص ) اياك (

إذا كان المفعول به من األلفاظ 

التي لها حق الصدارة كم 

الخبرية اسماء الشرط اسماء 

 االستفهام

المفعول إذا كان 

ضمير  به 

والفاعل متصل 

 اسم ظاهر 

إذا اتصل في 

الفاعل ضمير 

يعود على 

 المفعول به

 القرينة

 لفظية 

 تكون موجودة في الجملة وهي :

 الحركات ، ت التأنيث الساكنة ، النعت

 معنوية

تفهم موجودة في الجملة غير تكون 

 من خالل السياق للجملة
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على المفعول به وجوبا في الجملة ) هنأت سلمى نهى في النجاح (تقدم الفاعل -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -3خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -1  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-4ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -  2  

الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة ) إن الحسنات يذهبن السيئات (تقدم -2  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -3خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -1  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-4ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -  2  

تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة )اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ( -3  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -1  

ضمير متصلآلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به  -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -2  

تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة )كرم موسى عيسى ( -4  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -1  

متصلآلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير  -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -2  

تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة   -5  

خلقيقال الشاعر ) ال تسألي الناس عن مالي وكثرته             وسائلي القوم عن ديني و  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به         -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4قرينة تميزهما              خشية اللبس لعدم وجود  -2  

ناقش هذا ذاك في أمور السياسة تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة   --6  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4لعدم وجود قرينة تميزهما              خشية اللبس  -2  

من أحسن لي شكرته تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة  -7  

ضمير متصلألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به -3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4م وجود قرينة تميزهما              خشية اللبس لعد -2  
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من عادة الشاعر في العصر الجاهلي تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة  : -8

 الوقوف على األطالل والطلب إلى خليليه أن يتذكرا معه وداد محبوبة الشاعر

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3على المفعول به        ألن في الفاعل ضمير يعود -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -2  

تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة ) استقبل صديقي عمي ( -9  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3لى المفعول به        ألن في الفاعل ضمير يعود ع-1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -2  

( هنأت النا رشا في النجاحتقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة )  -10  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -3خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما            -1   

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-4ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -2  

دفاتي (تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة ) فهل سألوا الغواص عن ص -11  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به        -1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما               -2  

خي على الدراسة  (تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في الجملة ) حّث والدي أ -12  

ألن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر-3       ألن في الفاعل ضمير يعود على المفعول به-1  

آلن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل -4خشية اللبس لعدم وجود قرينة تميزهما              -2  

الجملة التي تشتمل على قرينة لفظية هي :-13  

قابلت ليلى عيسى في المستشفى -2مصطفى مستشفى في بلدته              بنى -1  

هنأ مصطفى عيسى على النجاح -4شاهدت ليلى سلمى في المستشفى           -3  

الجملة التي اشتملت على قرينة لفظية هي :-14  

استقبلت سلمى ليلى في بيتها  -2قابل عيسى موسى في الحديقة        -1  

زار المستشفى عيسى  -4قابل عيسى الطويُل مصطفى            -3  
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الجملة التي اشتملت على قرينة لفظية هي : -15  

استقبلت النا اسالَم في بيتها  -2هنأت ليلى سلمى بعيد ميالدها          -1  

استقبل والدي صديقي -4زارت المستشفى رشا                   -3  

الجملة التي احتوت على قرينة معنوية هي -16    

ضرب موسى عيسى  -2زارت المستشفى  رشا           -1  

استقبلت النا اسالَم في بيتها -4استقبل والدي صديقي          --3  

الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا هي -17  

ضرب موسى عيسى على يده  -2زار زيد جاره قبل أيام           -1  

هل اشتريت الكتاب من المكتبة-4من شاركت في تجارتك        -3  

الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبا هي -18  

حقق النجاح أخي -2                 كم كتابا قرأت      -1  

شاهدت النا رشا في البيت  -4يعشق األرض ابناؤها             -3  

الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا هي -19  

اياك أحترم            -2      قابلته مبتسما      -1  

أنا أقدر معلمي -4أحببت كتاب النحو           

المفعول به وجوبا هي الجملة التي تقدم فيها الفاعل على -20  

دعا صديقي الكريُم أخي على الغداء -2قابل خالد مصطفى في المدرسة          -1  

بنى مصطفى المستشفى  -4                         اتقوا ظلم الناس     -3  

الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوبا هي -21  

أحمد مصطفى في السوقشاهد -2ضرب موسى مصطفى          -1  

الوطن يحميه أهله-4هنأ مصطفى رشا في النجاح            -3  
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الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبا هي -22  

األرض يحرثها صاحبها  -2قابلت سلمى ليلى في المدرسة          -1  

ه السنةكم كتابا فرأته هذ -4هنأت سلمى المجتهدة ليلى بنجاحها       -3  

الحركة الصحية على الباء في صاحبها )األرض يحرثها صاحبها ( -23  

سكون  -4كسرة         -3ضمة        2فتحة      -1  

الحركة الصحية على االرض  ) يعشق األرض ابناؤها( -24  

سكون  -4كسرة         -3ضمة        2فتحة     -1  

الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوبا خشية اللبس لعدم وجود قرينة -25  

الفالحون يزرعون األرض  -2شربت الحليب           -1  

كّرم أخي صديقي -4كلوا ما أحل هللا لكم         -3  

فعول الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوبا كون الفاعل ضمير متصل والم -26

 به اسم ظاهر

قال تعالى ) واألرض مددناها (  -2األرض زرعتها قمحا            -1  

كلو ما أحل هللا لكم -4الجنود يحمون الوطن          -3  

وجوبا كون المفعول به ضمير والفاعل الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل  -27

 اسم ظاهر

الحليب شربته -4ساعدني المعلم في االمتحان    -3اكرمتها في المدرسة   -2شاهدتك في المدرسة      -1  

لة واحدة مما يلي تقدم المفعول به على الفاعل الشتمال الفاعل على ضمير يعود على المفعول بهمج-28  

يطعم الحيوانات أصحابها        -2         األرض يزرعها الفالحون     -1  

القصيدة أنشدها الشاعر-4     الوطن يحميه الجنود الشجعان -3    

من االسماء التي لها حق الصدارةواحدة من الجمل تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا كون المفعول به -29  

جاره اياها أعني واسمعي يا -4اياكم والجلوس في الطرقات    -3إياكم والكذب     -2ما تزرعه تحصده    -1  



 

13 
 

واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -30  

كم طالبا نجح في االمتحان؟-4الخير تجز به    ما تفعل  -3من نجح في االمتحان ؟   -2من يزرع يحصد    -1  

واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -31  

ما تفعل تجز به  -4ما اسمك ؟          -3من نجح في االمتحان ؟        -2ما السر الذي عندك؟        -1  

واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -32  

كم رواية قرأت  -4كم سيارة اشتريتها          -3كم طالبا في الصف        -2كم ضيفا عندك      -1  

واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -33  

من تصاحبه أصاحبه -4من صاحب األرض     -3من شاهدته في المدرسة      -2من شاهدت أمس         -1  

احدى الجمل التالية فيها قرينة لفظية -34  

زار المستشفى عيسى  -2ضرب موسى رشا                                             -1  

شاهدت ليلى سلمى في المستشفى  -4حث والدي الفاضُل اخي على الدراسة                   -3  

احدى الجمل التالية فيها قرينة معنوية 35  

زار المستشفى عيسى  -2      ضرب موسى رشا                                   --1  

شاهدت ليلى سلمى في المستشفى -4حث والدي الفاضُل اخي على الدراسة                   -3  

احدى الجمل التالية فيها قرينة لفظية -36  

هنأت النا رشا على النجاح   -2هنأت ليلى هناَء على النجاح                   -1  

سلّم عيسى موسى الجائزة  -4ساعدت ربى رنا على اتمام البحث        -3   

واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -37  

أنا أقدر نفسي -4أحببت حكم العرب     -3اياك نعبد       -2قابلته مبتسما        -1  

لفاعل  وجوبا:واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على ا -38  

أنت تحترم معلمك -4يعشق األرض ابناؤها    -3حقق النجاح أخي     -2كم كتابا قرأته     -1  
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الضبط الصحيح لكلمة الحياة في جملة ) علمتني الحياة أن الذين يبنون قصورهم ( -39  

سكون  -4كسرة     -3فتحة    -2ضمة -1  

الفاعل  وجوبا: واحدة من الجمل تقدم فيها المفعول به على -40  

ضرب موسى عيسى -4أكرمتك في بيتي    -3أكرمني محمد في بيته     -2أتعبت ليلى الُحّمى      -1  

تقدم الفاعل على المفعول به في جملة يعشقون ورودهم -41  

خشية اللبس لعدم وجود قرينه  -2الن الفاعل ضمير متصل والمفعول به ضمير متصل      -1  

الن الفاعل ضمير متصل والمفعول به اسم ظاهر -4على ضمير يعود على المفعول به   الشتمال الفاعل -3  

احدى الجمل التالية احتوت على قرينة لفظية -42  

استقبل والدي عمي-4ضربت النا رشا على يدها  -3ساندت عيسى ليلى       -2استعار صديقي كتابي      -1  

عنويةاحدى الجمل التالية احتوت على قرينة م -43  

ساند عيسى ليلى -4ضربت النا عيسى    -3استعار كتابي صديقي      -2استعارت صديقتي كتابي       -1  

جملة ) اياك أعني واسمعي يا جاره ( تمثل  -44  

تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا  -2تفدم الفاعل على المفعول به وجوبا        -1  

تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -4والفاعل جوازا تقدم المفعول به على الفعل  -3  

الجملة التي تقدم فيها الفاعل وجوبا على المفعول به -45  

درس المحامي القضايا-2ناقشت النا مصطفى  حول الدراسة      -1  

ينفع العمل الصالح أهله  -4          هنأت رشا ليلى في النجاح  -3   

ى العمل في جملة )ينفع العمل الصالح أهله( الحركة الصحيحة عل -46  

سكون -4كسرة     -3فتحة      -2ضمة     -1  

الحركة الصحيحة على حب في جملة) سكن قلوبهم حب الوطن ( -47  

سكون -4   كسرة    -3      فتحة   -2     ضمة   -1  
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القرينة في الجملة ) من أرشد مصطفى إلى تصميم الخطة ؟ لقد ارشدت عال مصطفى إليه   -48  

معنوية  -2لفظية      -1  

القرينة في الجملة ) صقل مهارتي في الخط استاذي مذ كنت صغيرا -49  

معنوية  -2لفظية      -1  

( القرينة في الجملة ) نافست عيسى هدى في مسابقة أوائل المطالعين -50  

معنوية  -2لفظية      -1  

القرينة في الجملة ) قالت المديرة : استعارت صديقتي كتابي (-51  

معنوية  -2لفظية      -1  

جملة هنأت ليلى النا في نجاحها تمثل  -52  

تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا  -2تفدم الفاعل على المفعول به وجوبا        -1  

تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -4الفعل والفاعل جوازا تقدم المفعول به على  -3  

جملة كم كتابا قرأت تمثل  -53  

تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا  -2تفدم الفاعل على المفعول به وجوبا        -1  

تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -4تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا  -3  

الحركة الصحيحة على الوطن في ) يحمي الوطن أهله ( -54  

سكون -4كسرة       -3فتحة         -2ضمة        -1  

جملة شارك موسى عيسى في نجاحه -55  

تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا  -2    تفدم الفاعل على المفعول به وجوبا       -1  

تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا -4    تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا -3  

 

برة ال ترض بالقليل استمر بالدراسة والمثا  

 حتى تصل إلى القمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق
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 15صفحة  1تدريب 

 حدد عناصر الجملة الفعلية الواردة في األمثلة اآلتية  

 

 16صفحة  2تدريب 

 علل تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا في ما تحته خط في كل مما يأتي:

 ذلك ذكرى للذاكرين ( يذهبن السيئاتقال تعالى ) وأقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل إّن الحسنات  -1

 ج/ تقدم الفاعل وجوبا

 ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"اتقوا الظلمقال الرسول صلى هللا عليه وسلم :"  -2

 ج/ تقدم الفاعل وجوبا : 

 أكثر يعشقون األرضلكن  ......  يعشقون الوردقال الشاعر حيدر محمود:   -3

 ج/ تقدم الفاعل وجوبا : 

 كرم موسى عيسى لمشاركته في األعمال التطوعية       -4

 خشية اللبس لعدم وجود قرينة  وباتقدم الفاعل وجج/ 

 عن ديني وعن خلقي وسائلي القومعن مالي وكثرته       تسألي الناس قال الشاعر : ال  -5

 ج/ تقدم الفاعل وجوبا : 

 في أمور سياسية كثيرة بلباقة واحترام  هذا ذاكناقش  -6

  تقدم الفاعل وجوباج/ 

 ومن أساء لي تركته أو صفحت عنه شكرتهمن أحسن لي  -7

 ج/ تقدم الفاعل وجوبا :  -8

 

 المفعول به الفاعل الفعل الجملة الرقم
      يدرك الطالب النجاح بالمثابرة  -1

كالنباتات  –تصنع بعض الكائنات الحية  -2
 غذاءها بنفسها  –

   

    جميل أن يلقى االنسان أخاه بابتسامة  -3

     هللا أسأل أن يوفقنا في مسيرتنا العلمية -4

    ال يرجع المال المفقود اال عفيف النفس  -5

 وخاطبتتعطلت لغة الكالم  -6
 عيني في لغة الهوى عيناك
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 17صفحة  3تدريب 

 ما القرينة التي أزالت الغموض في تمييز الفاعل عن المفعول به في ما يأتي

 (                )                                  أخي على زيارة المرضى  الفاضلُ حّث والدي  -1

 (                )      عال مصطفى إليه تمن أرشد مصطفى إلى تصميم الخطة ؟ لقد ارشد -2

 (                )                                          صديقتي كتابي تقالت المديرة : استعار -3

 (                 )                                  صقل مهارتي في الخط استاذي مذ كنت صغيرا -4

 (                  )                                عيسى هدى في مسابقة أوائل المطالعين تنافس -5

 18صفحة  4تدريب 

 بين سبب تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا في كل مما يلي

 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار (الظالمين معذرتهم قال تعالى ) يوم ال ينفع  -1

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 قال تعالى ) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ .... ( -2

 وجوبا : المفعول بهج/ تقدم 

 األرض أصحابها ، ويعشق الوطن أهله يحمي  -3

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 جفناكفي الفجر يرتله وما أوحته عيناك       قال سعيد يعقوب : أحلى القصائد ما  -4

  وجوبا : المفعول بهج/ تقدم 

 عاقد النية على دوام تعهدها والحفاظ عليهااألرض مالكها حرث  -5

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 تزينها األقمارقال الخليفة المستنجد : إن تكن شابت الذوائب مني         فالليالي  -6

  وجوبا : المفعول بهج/ تقدم 

 الخاصة .الذين يقدمون المصلحة العامة على المصلحة يعجبني المواطنون  -7

  وجوبا : المفعول بهج/ تقدم 

 فاحترمهم أنت أواليحترمك األخرون إن أردت أن  -8

  وجوبا : المفعول بهج/ تقدم 

 الصالح وخلقه الحسن وعمله النافعاإلنسان عمله ينفع  -9

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 
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 19صفحه  5تدريب 

 في كل مما يليحدد سبب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا 

 تنفقوا من خير فألنفسكم (وما قال تعالى )  -1

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 فتى أضاعوا        ليوم كريهة وسداد ثغروأي قال العرجي : أضاعوني  -2

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 محسودلقيت من الدنيا وأعجبه         إني بما أن شاك منه ماذا قال المتنبي في كافور :  -3

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 يرتجي الخلق.وإياها الكلمة الطيبة صدقة ،  -4

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 زرت هذا المساء ؟من  -5

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 أعني واسمعي يا جارة "إياها من أمثال العرب "  -6

 وجوبا :  المفعول بهج/ تقدم 

 

 6تدريب 

 اآلتي: اضبط ما تحته خط في النص

في مهاب الريح تبعثرها  حياتهم، والذين ينصبون الحقائقم تهدمها اباألوه قصورهمأّن الذين يبنون  الحياةعلمتني 

وال ثبات إالّ لما له أصل ثابت فتكافئ  الرمالعلى الرمال تميد بهم يوم تتحرك قواعدهم ، والذين يرسون العواصف

 ويصرون على تحقيق طموحاتهم. اليأسالهمم العالية الذين ال يعرفون  أصحاب الحياة

 

  7تدريب 

 أعد صياغة الجمل اآلتية بحسب ما هو مطلوب بين قوسين

 .....................يحب طالب العلِم العلَم      ) المفعول به مقدم وجوبا على الفاعل (     -1

 ......................   لى المفعول به( حفّز معلمي المخلص أخي ) الفاعل مقدم وجوبا ع -2

 ......................  يقصدك الضيف   ) المفعول به مقدم وجوبا على الفعل و الفاعل (   -3

 10+9+ 8تدريب  

 اكتب حسب رأيك جملة مفيدة 

 منها في امتحان الوزارة ولكن للتطبيق  مثل هذه األسئلة ال يأت
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 11تدريب 

 للشاعر أبي تمام ثم أجب عن األسئلة اقرأ األبيات اآلتية

 إذا جاريـت في خلـٍق دنـيئا         فأنت ومن تجاريه سواء

 رأيت الحّر يجتنب المخازي        ويحميه عن الغدر الوفاء

 وما من شــَدة إالّ ســــيأتي         لها من بعد شدتها رخاء

 لعناءلقـد جربت هذا الدهر حتى          أفادتني التجارب وا

 أي بيت يتفق مضمونه مع قول الشاعر أبي الفضل النحوي -1

 اشتدي أزمة تنفرجي      قد آذن ليلك بالبلج 

 :.....................جواب 

 استخرج : -2

 جملتين تقدم فيهما الفاعل على المفعول به وجوبا  -1

 .................... -2 ................. -1ج/ 

 به على الفاعل وجوبا جملتين تقدم فيهما المفعول -2

 ............................. -2  ............................... -1ج/ 

 

 12تدريب 

 أعرب ما تحته خط في ما يأتي

 الموُت إذ قال لبنيه ..... ( حضر يعقوبَ قال تعالى ) أم كنتم شهداء إذ  -1

 يعقوَب : مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة.الموُت: 

 وكتمت السهم في كبدي      جرح األحبة عندي غير ذي ألم جحدتهاقال أحمد شوقي :  -2

 ................................................. :جحد

 .....................................................ت: 

 ....................................................ها: 

 في أحد األيام موسى فقرر أن يزوره في أقرب وقت مصطفىتذكر  -3

 ....................................................مصطفى : 
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 الوحدة الثالثة

 االبدال

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبدال

 

 جعل حرف مكان حرف آخر في صيغة 

..() افتعل ، يفتعل ، مفتعل افتعال   

 إذا كان فاؤها ) و ز د ذ ط ص ض (

 االنسجام : تحقيق بدالالغاية من اإل

بين الحروف  التجانس الصوتيو

  لسهولة النطق بها

بدال اإل  

 يكون اإلبدال في الحاالت التالية 
اذا 

كانت 

فاء 

افتعل 

ط ص 

 ض 

اذا 

كانت 

فاء 

 افتعل

 ز د ذ 

اذا 

كانت 

فاء 

افتعل 

 واو

تبدل تاء االفتعال ط ثم 

 تدغم الطاء في الطاء

إلى تاء ثم تبدل الواو 

 تدغم التاء في التاء

تبدل تاء االفتعال د ثم 

 تدغم الدال في الدال

اتّفاق اصلها 

اوتفاق ابدل 

حرف )و( 

إلى )ت( ثم 

ادغمت التاء 

 في التاء

 اّدهن ،اَدكر

 أصلهما 

ادتهن : اذتكر 

ابدت التاء بالدال 

ثم ادغمت الدال 

 بالدال

اّطالع  اصلها 

اطتالع ابدل 

حرف )ت( 

إلى )ط( ثم 

ادغمت الطاء 

الطاءفي   
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 تدريبات

يوجد فيها ابدالواحدة من الكلمات التالية -1  

داعي-4        اّدعاء -3            دعوه-2          دعا -1  

التالية يوجد فيها ابدالواحدة من الكلمات  -2  

استسلم -4         اتفق -3           اكتتب -2       انكسر -1  

اصل الكلمة قبل االبدال في كلمة ) اصطالح( -3  

اصتالح -4      اطتالح  -3      اصطتالح -2اصتطالح     -1  

االعالل يكون في صيغة -4  

افعال -4        فعيل  -3            افتعل  -2         انفعل-1  

الحرف المبدل في كلمة ) المزدهي ( هو-5  

هـ -4           ت  -3              د    -2             ز  -1  

احدى الكلمات التالية ابدل فيها حرف الواو الى تاء-6  

ارتطام-4ازدحام        -3اتّزان              -2اضطراب    -1  

كلمة ) اتّصاالت(اصل الكلمة قبل االبدال في -7  

اووصاالت -4اوتصاالت      -3اتوصاالت        -2اتتصاالت     -1  

جذر اصطلح هو -8  

صلح -4           تلح    -3             طلح   -2    صطلح    -1  

الجذر من كلمة مّدكر هو -9  

مكر -4             تكر  -3               ذكر   -2           دكر -1  

اذا كانت فاء افتعل واوا تبدل الواو الى -10  

ز-4             ت  - 3                   ط  -2        ص -1  
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اذا كانت فاء افتعل حرف ) ز ( تبدل تاء االفتعال الى -11  

ذ -4             ط   -3                   ت  -2          د  -1  

اذا كانت فاء افتعل حرف ) د ( تبدل تاء االفتعال الى -12  

ذ -4          ط   -3            ت   -2          د -1  

اذا كانت فاء افتعل حرف ) ذ ( تبدل تاء االفتعال الى  -13  

د -4              ز  -3             ت  -2        ذ -1  

االفتعال الى  اذا كانت فاء افتعل حرف ) ط ( تبدل تاء -14  

ذ -4             ط   -3            ت   -2      د  -1  

اذا كانت فاء افتعل حرف ) ص ( تبدل تاء االفتعال الى -15  

ز-4           ص   -3             ط   -2    ت  -1  

اذا كانت فاء افتعل حرف ) ض ( تبدل تاء االفتعال الى -16  

ز-4                ط   -3           د   -2     ت -1  

واحدة مما يلي ليست من غايات االبدال -17  

تحقيق االنسجام-4لسهولة النطق      -3الحالة االعرابية     -2التجانس الصوتي     -1  

اذا كانت فاء افتعل حرف ) ط ( تبدل تاء االفتعال الى طاء ثم تدغم  -18  

الطاء في التاء -4الدال في الدال        -3      التاء في التاء -2الطاء في الطاء       -1  

احدى الكلمات التالية على وزن افتعل  -19  

ازداد -4المزدهي      -3اصطالح    -2اتّفاق     -1  

الكلمات التالية كلها على وزن افتعال ما عدا-20  

ازدهار -4      ازداد  -3اصطالح     -2اتفاق    -1  
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ما الحرف الذي ابدل في كلمة متّسع -21  

م -4س        -3و         -2ت      -1  

ما الحرف الذي ابدل في كلمة اّدهان -22  

هـ -4ت ـ       -3و         -2د      -1  

ما الحرف الذي ابدل في كلمة تصطاد  -23  

ا   -4ص      -3ط        -2ت      -1  

ازدحمما الحرف الذي ابدل في كلمة  -24  

ذ -4ت       -3د        -2ز      -1  

الجذر اللغوي من ) اتّفاق ( -25  

فيق-4فوق     -3وفق     -2وقف    -1  

الكلمة التي ابدلت فيها الواو إلى تاء هي  -26  

متّسع -4يتوازن    -3اصطبر    -2متشائم    -1  

اصل كلمة اّدكر قبل وقوع االبدال هي -27  

اذدكر -4اذتكر      -3     ادتكر -2اددكر    -1  

فاء االفتعال في كلمة يتّهم هو  -28  

الهاء -4الياء    -3الواو    -2التاء    -1  

عند صياغة ضّر على صيغة افتعل  نقول -29  

اضطرّ  -4اطتّر       -3اّضّر      -2اّطّر      -1  

الجذر اللغوي من ) اتّكال ( -30  

كيل -4وكل     -3تكل    -2كال     -1  
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اصل كلمة يتّسم قبل وقوع االبدال هي -31  

تسم -4يتوسم     -3يوتسم     -2وسم    -1  

الكلمة التي حدث فيها ابدال الواو تاء هي -32  

اّدعاء -4ازدياد      -3اضطرار     -2اتّصال  -1  

اصل كلمة اتزان فبل حصول االبدال فيها  -33  

اتوزان  -4اوتزان      -3اوزان     -2اتتزان    -1  

ابدلت تاء االفتعال في كلمة مزدهر لتماثل حرف  -34  

ر  -4هـ         -3م           -2ز        -1  

الكلمة التي حصل غيها ابدال الواو تاء هي  -35  

االّدعاء  -4ازدهار       -3تتّصف     -2تضطّر   -1  

اصل كلمة اتّقى فبل حصول االبدال فيها -36  

اتوتفى  -4اوتقى     -3اتوقى      -2اتتقى   -1  

اصل كلمة ازدهر فبل حصول االبدال فيها -37  

ازتهر -4اوتهر     -3ازدتهر     -2ادهر  -1  

الحرف الذي ابدل في كلمة ازدهر  -38  

ابدلت الزين تاء -4ابدلت التاء دال    -3ابدلت الدال تاء  -2ابدلت التاء زين     --1  

الذي ابدل في كلمة يّدعيالحرف  -39  

ابدلت الياء تاء -4ابدلت التاء دال    -3ابدلت الدال تاء  -2ابدلت التاء عين     -1  

الحرف الذي ابدل في كلمة اتّصاالت  -40  

ابدلت الياء تاء -4   واوابدلت التاء  -3تاء  الواوابدلت  -2     صادابدلت التاء -1  
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احدى الكلمات التالية لم يحصل فيها ابدال  -41  

اكتتب -4    اتّصل - 3اتّهم     -2  اتّبع   -1  

عند صياغة الفعل ) دهن ( على صيغة افتعل تكون -42  

اّدهن -4اذدتهن      -3اذتهن       -2ادتهن     -1  

عند صياغة الفعل ) طرح ( على صيغة افتعل تكون -43  

اتطرح -4اتطرح      -3اّطرح       -2اطترح      -1  

عند صياغة الفعل ) صبر ( على صيغة افتعل تكون -44  

اصطبر-4   اّصير    -3   اصتبر  -2     اصصبر -1  

عند صياغة الفعل ) ذخر ( على صيغة افتعل تكون -45  

اذّتخر -4اّدخر      -3اذدخر    -2ادتخر       -1  

لكلمة ) اتّساق ( الجذر اللغوي -46  

وسق  -4سوق     -3سيق      -2ساق         -1  

الجذر اللغوي لكلمة ) اضطجع ( -47  

وجع -4ضجع      -3تجع       -2طجع       -1  

الجذر اللغوي لكلمة )يصطرخون ( -48  

اصطرخ -4طرخ     -3أصرخ    -2صرخ   -1  

الجذر اللغوي لكلمة )يتّسع ( -49  

سيع-4سوع      -3     وسع  -2ساع     -1  

الجذر اللغوي لكلمة )متّزن (  -50  

زون -4زان      -3وزن     -2تزن       -1  
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 تدريبات الكتاب

 1تدريب 

 هات الثالثي المجرد مما يأتي:

 اضطرام اتّكال ازداد  المزدهي اصطالح اتّفاق

      
 

 

 2تدريب 

 

 مشتقاتها صغ من األفعال اآلتية فعال على وزن افتعل أو أحد

 وزن  اتّزن /   زحم ازدحم  /  ذخر اّدخر  / ضّر اضطرّ 

 

 3تدريب 

 وضح االبدال في الكلمات التي تحتها خط في كل مما يأتي

 فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا...( يصطرخونقال تعالى ) وهم  -1

 ج 

 وطهرك ...( اصطفاكقال تعالى ) وإذ قالت المالئكة يا مريم إن هللا  -2

  ج

 به.....( واّدهنواقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) كلوا الزيت  -3

  ج

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب ،  -4

 ( فليضطجعواالّ 

  ج

 حصاتي فاتهمتقال حافظ ابراهيم : رجعت لنفسي  -5

 ج/ 
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 تطورا مذهال... االتصاالتتطورت  -6

 ج/ 

 على ثقافات األمم األخرى وحضاراتها يّطلععلى المرء أن  -7

 ج/ 

 كل أحمق  تصطادارغبوا بأنفسكم عن المطامع فإنها  -8

  ج

 واضطرباقال أحمد شوقي: ال تثبت العين شيئا أو تحققه      إذا تحيّر فيها الّمع  -9

  ج

 يتّسعقال هارون الرشيد : داِو جرحك ال  -10

 ج/ 

 اآلخرةعلى ما ينولك تسعد في  اصطبر -11

  ج

 المّطردةإن السياسات الزراعية التي تعتمد التكنلوجيا الحديثة تسهم في موجة الزيادة السكانية  -12

 ج/ 

 لكل حديث ينفع متّسعفي قلبي  -13

 ج/ 

 وأما أنني جزع  اصطبارقال الشاعر : عندي  -14

  ج

 

 4تدريب 

فهو يساندك وال يّدعي وال يزدهي ونعم الجليس لك به يتّفق لسانك وقلبك إلى حسن  اصطحب الكتاب

الرأي وكلما قاربت الكتاب اجتمع رأيك وثاب حلمك وال يثقل ظلك على غيرك فإن أمسكته تعلق بك وإن 

 جانبته سكت عنك.

 حدد الكلمات التي حصل فيها ابدال ، ثم وضح واحدة منها-1
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 ج/ 

 خط اعرب ما تحته -2

 اصطحب: ....................................................................

 الكتاب : .......................................................................

 

 6+5تدريب 

 ما الذي ابدل في الكلمات 

 تدخرون : -1

 ازدانت: -2

  يّدعي:-3

 متصفا: -4

 اتّفاق: -5

 اصطلى -6

 متّزن: -7

 : يضطرب-8

 : اضطهاد-9
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 الوحدة الرابعة

 

 

  

 التصغير

 تعريف 

التصغير: صيغة مخصوصة تطرأ على بنية األسماء المعربة ويكون 

 بضم الحرف األول واضافة ياء التصغير الساكنة بعد الحرف الثاني

التحقير وتقليل -1

 الشأن.

 

تقليل الحجم والعدد-2  

 

تقريب الزمان -3

 والمكان

 

التحبب -4  

 شاهدت شويعر في المجلس

 أخذنا دريهمات من التاجر

 وصلت قبيل العشاء

 أي بني إن العلم نور

تصغير الثالثي على وزن ) 

 فُعَْيل(

*االسم الثالثي المؤنث تلحقه 

 تاء التأنيث 

*يرد حرف االلف الى اصله 

 اذا كان الحرف الثاني

* اذا كان االسم المصغر من 

حرفين بوضع له حرف )و ( 

 قم يصغر

االسم المصغر اذا كان آخر 

)ا +و ( يقلبان الى ياء ثن 

 تدغم بياء التصغير

*يصغر الرباعي على وزن ) 

 فُعَْيِعل(

*إذا كان الحرف الثاني الف 

 يقلب الى واو

*اذا كان الحرف الثالث الف 

أو واو يقلب ياء وتدغم الياء 

 في الياء

*يصغر الخماسي على وزن 

 ) فُعَْيِعيل(

*إذا كان االسم مركب يصغر 

 الصدر

اذا كان االسم جمع يرد الى 

المفرد ثم يصغر ثم تضاف 

 عالمة الجمع
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 تدريبات

التصغير إحدى الخيارات التالية ليس من دالالت -1  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2التجنب   -1  

المعنى الذي أفاده التصغير في جملة في جملة ) أي بني اجتهد في دروسك( -2  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2ب   حبالت-1  

(شويعرا في المهرجان تشاهد )المعنى الذي أفاده التصغير في جملة-3  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2ب   حبالت-1  

المعنى الذي أفاده التصغير في جملة)بيتنا بعيد المسجد (-4  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2    التحبب-1  

أكلت لقيمات شهيات(المعنى الذي أفاده التصغير في جملة)  -5  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2العدد      تقليل-1  

المعنى الذي أفاده التصغير في جملة) اقرأ الكتيب مع االجهزة الكهربائية (-6  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2العدد     تقريب -1  

المتفرجون بعيد المباراةالمعنى الذي أفاده التصغير في جملة) غادر -7  

تقليل الحجم  -4الزمن    تقريب  -3المسافة     تقريب  -2العدد     تقريب -1  

المعنى الذي أفاده التصغير في جملة) يا بني ال تشرك باهلل (-8  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3المسافة     تقريب  -2التحبب    -1  

حريق قبيل انتشاره في الغابةمن اخماد التمكن رجال الدفاع المدني -9  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3تقريب  المسافة     -2التحبب    -1  

 



 

31 
 

المعنى الذي أفاده التصغير في جملة) أما العويلم فتطغى عليه سمة االستكبار(-10  

تقليل الحجم  -4التحقير    -3تقريب  المسافة     -2التحبب    -1  

تصغير كلمة أذن -11  

أُذًيّن-4أُذَْينه    -3أُّذًيَنه    -2أُذَْين     -1  

تصغير كلمة فرس-12  

َرْيسهفُ  -4فَُرْيسه       -3فُُريُس            -2فَُرْيس      -1  

تصغير كلمة شجرة -13  

َشُجْيره -4ُشَجْيره   -3َشُجْير       -2ُشَجْير    -1  

تصغير كلمة ناب -14  

نَُوّيب -4   نُيَْيب -3    نَُوْيب -2نََوْيب      -1  

تصغير كلمة دلو -15  

ُدلَيّ  -4ُدلّّي      -3ُدلَْي        -2ُدلَوي        -1  

تصغير كلمة ميعاد -16  

ُمَوْيعد -4ُمَوْيعيد   -3ُميَْيعيد      -2ّميَْيعد    -1  

ُعَجيّز مكبر كلمة -17  

عاجز -4َعجوز    -3عاجزة    -2َعْجز      -1  

مكبر كلمة ُحَصيّه -18  

حصاة -4َحصى      -3َحصوه        -2َحْصيَه       -1  

االسم الذي يرد إلى المفرد ثم يصغر المفرد ثم تضاف عالمة الجمع ماعدا -19  

جمع التكسير -4جمع القلة    -3جمع المؤنث السالم   -2جمع المذكر السالم    -1  
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مكبر ُشَجْيرات -20  

أشجار وشجر -4شجر فقط     -3فقط     أشجار -2شجره       -1  

كلمة الُمشيرط تصغير لالسم -21  

رباعي مضعف -4خماسي   -3رباعي    -2ثالثي   -1  

تصغير سيف الدولة -22  

ُسَوْيف الدولة -4ُسيَْيف الدولة    -3ُسيَْيف الدُّوْيلة     -2وْيلة      سْيف الدُّ -1  

تصغير كلمة فالح -23  

فُليليح -4  فُلَيّح   -3  فَُوْيلح  -2فُلَيّح   -1  

مكبر كلمة ُعَزْيزة -24  

عزوز-4عزيز      -3عّزة         -2َعزيزة     -1  

مكبر دويرة -25  

دوير -4دير   -3دار    -2دورة   -1  

تصغير كلمة سليمان تصغير االسم -26  

سداسي -4خماسي   -3رباعي    -2ثالثي   -1  

كلمة فدوىتصغير -27  

فََديّه -4فَُديّا    -3فُِدْيه   -2فَُدْيه     -1  

تصغير أب هو-28  

أُبَوي-4أُبَّيه  -3أُبَّي  -2أُبّّي     -1  

تصغير بقرات -29  

بُِقَيرات-4بُقَْير     -3بُقَْيرات     -2بُقَْيرة    -1  
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تصغير فاتن هو-30  

فَُوْيتنه -4فَُوْيتن   -3فُتَْينه     -2فاتنه   -1  

تصغير نجالء هو -31  

نَُوْيجل-4نَُجْيل    -3نَُجْيله      -2نَُجْيالء     -1  

تصغير سلمى هو -32  

ُسلَيّمى-4ُسِلْيمى    -3ُسلَْيمى    -2ُسلَْيمة    -1  

تصغير غزال هو-33  

ُغَزْيله-4ُغَوَزْيل    -3ُغَزيّل     -2ُغَزْيل     -1  

تصغير أصحاب -34  

أَُصْيحاب -4أَُصيّحاب  -3ُصَوْيحبات    -2ُصَوْيحبون      -1  

تصغير كلمة منجل -25  

ُمنَّيجل -4  ُمنَْيجل  -3  ُمنِْيجيل -2  ُمنََيجل  -1  

تصغير كلمة ناقوس-36  

نَُويّقس -4نَُوْيقيس   -3نَُوْيقس   -2نَُوْيقوس     -1  

تصغير كلمة مبرد -37  

ُمبَْيريد  -4ُمبَِيرد  -3ُمبِيّرد    -2ُمبَْيرد    -1  

تصغير كلمة حاسوب-38  

ُحُوْيسب -4 ُحَوْيسب  -3ُحوْيسيب    -2ُحيَيسب  -1  

تصغير صالح الدين-39  

ُصلَيّح الدين -4ُصلَْيح الدين  -3الُدَوْين    ُصلَْيح  -2صالح الُدَوْين    -1  
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تصغير أبو أحمد-40  

أُبَّي ُحَمْيد    -4    أُبَّي أحمد  -3أبو ُحَمْيد   -2   أبو أَُحْيمد-1  

مكبر نَُوْيطر-41  

ناطره -4منطر    -3ناطور   -2نطر  -1  

تصغير معلمات -42  

ُمعَيّلمات -4ُمعَيَلمة   -3ُمعَْيلمات    -2ُمعَْيلمة   -1  

تصغير ورق-43  

ُوَريّقات -4ُوَرْيقات   -3ُوَريّقه   -2ُوَرْيقه  -1  

تصغير أطعمة -44  

ُطعَْيمات-4أَُطْيعمة   -3أَُطْيعمات    -2أَُطْيعام     -1  

تصغير هضاب-45  

ُهَضيّبات -4ُهَضيّبة    -3ُهَضْيبات    -2ُهَضْيبة    -1  

تصغير كأس -46  

كَُوْيسه        -4     ُكَوْيس -3ُكَؤْيسة    -2ُكَؤْيس    -1  

تصغير هند-47  

ُهنَْيهد-4     ُهنَْيدة  -3  ُهنَْيدات    -2 ُهنَْيد    -1  

تصغير عين-48  

ُعيَنه-4ُعيَْينه     -3   ُعَوْين  -2   ُعيَْين  -1  

تصغير ابن-49  

بَنََي   -4بُنَّي      -3بُنََي       -2أُبَي    -1  
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مكبر كلمة لقيمات -50  

           ألقم -4 لقمات  -3القمة    -2لقمة   -1

تصغير كلمة فتى -51  

فٌتَْيه -4فٌتَْي   -3فٌتَّي   -2فٌتَيّه    -1  

تصغير كلمة قنطرة تصغير االسم -52  

سداسي -4خماسي   -3رباعي  -2ثالثي   -1  

تصغير كلمة خنفساء تصغير االسم -53  

سداسي -4خماسي   -3رباعي  -2ثالثي   -1  

تصغير كلمة ساعات -54  

ُسَويّعات -4ُسَويّعة   -3ُسَوْيعات   -2ُسَوْيعة -1  

داللة التصغير في جملة وصلت فبل لحيظات -55  

التحقير-4تقليل الزمن -3تقليل المكان  -2تقليل المسافة   -1  

تصغير ميراث -56  

رثيْ وَ مُ -4روث   يْ وَ مُ  -3راث  يْ وَ مُ -2ريث    يْ وَ مُ -1  

تصغير مزراب-57  

ُمَزْيراب -4ُمَزيّرب   -3ُمَزْيريب     -2ُمَزْيرب   -1  

تصغير دار االرقم -58  

دويرة االرقم -4دوير    -3دويره     -2دوير االرقم   -1  

تصغير مفتاح -59  

ُمفَيّتح -4ُمفَْيتيح   -3تاح   ُمفَيْ  -2ُمفَْيتح    -1  
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الكلمة التي تصغر تصغير الثالثي -60  

خطباء  -4سمراء   -3   شعراء -2  علماء  -1  

كلمة  ) ُعَجيّل ( تصغير السم -61  

سداسي -4   خماسي -3    رباعي -2ثالثي  -1  

كلمة ) ُهنَْيدة ( تصغير السم -62  

سداسي -4     خماسي -3رباعي   -2ثالثي  -1  

كلمة ) لحيظات ( تصغير ل-63  

جمع تكسير -4  جمع  قلة  -3  جمع مؤنث سالم  -2  جمع مذكر سالم -1  

تصغير ل  كلمة كويتبون-64  

جمع تكسير -4  جمع قلة  -3   جمع مؤنث سالم  -2   جمع مذكر سالم -1  

االسم المصغر في الجملة ) قال القحيف العقيلي يمدح حكيم القبيلة (-65  

القبيلة  -4العقيلي   -3حكيم   -2القحيف    -1  

عند تصغير االسم الرباعي اذا كان الحرف الثاني الف فإنه يقلب إلى -66  

يقلب واو ويدغم في الياء -4واو  -3ياء ساكنة   -2ياء مشددة   -1  

عند تصغير االسم الرباعي اذا كان الحرف الثالث الف فإنه يقلب إلى -67  

ويدغم في الياء ياءيقلب  -4  واو  -3   ياء ساكنة  -2   ياء مشددة -1  

االسم المصغر هو -68  

دويره -4     كريم -3رحيم    -2غدير      

الذي رابعه حرف علة ) ا و ي ( على وزن  الخماسي يصغر االسم-69  

فيعيل   -4فُعيعيل   -4فعاليل   -2فعيعل    -1  
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يصغر من  االسم المركب -70  

صدره وعجزه معا -3   عجزه فقط  -2     صدره فقط  -1  

االسم الجمع الذي يصغر دون ارجاعه للمفرد هو -71  

جمع التكسير -4جمع القلة    -3السالم    جمع المؤنث -2جمع مذكر سالم   -1  

عند تصغير االسم الثالثي اذا كان الحرف الثالث الف فإنه يقلب إلى -72  

يقلب ياء ويدغم في الياء -4واو    -3ياء ساكنة     -2ياء مشددة    -1  

يصغر االسم الثالثي على وزن-73  

فُيَْعيل -4     فُعَْيل -3فُعَْيعل     -2فُعَيّل     -1  

يصغر االسم الرباعي على وزن-74  

فُيَْعيل -4  فُعَْيل   -3     فُعَْيعل -2   فُعَيّعل  -1  

كلمة ) الرميمين ( تصغير السم -75  

سداسي -4 خماسي  -3  رباعي  -2    ثالثي-1  

 

 

 تدريبات الكتاب

  التدريب األول

 ما المعنى الذي أفاده التصغير في ما تحته خط 

 ال تشرك باهلل (............................... بنيقال تعالى ) وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا  -1

 يقمن صلبك (...................... لقيماتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم ) ..... يا ابن آدم  -2

 ...................انتشاره في الغابة ........ قبيلتمكن رجال الدفاع المدني من اخماد الحريق  -3

 الدم الحمراء والبيضاء             ................................. كرياتيتألف جهاز المناعة من  -4

 فتطغى عليه سمة الكبر ............................ العويلممن سمات العالم أنه متواضع ، أما  -5
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 +التاسع + العاشر+ الخامس+ السابع التدريب الثاني 

 صغر الكلمات التالية مع الضبط التام 

 َسهل .................   قِّط ................. رغد............... ثوب ...............  نجوى ..............

 فتى ................ نجالء :.............. راحة ............... عمران ............ وردة..................

 .......... خندق ................ غدير ................ محبرة ............. زعفران............عجول .

ميراث .............. ناقوس .............. مفتاح ............... منديل .................. بدر  كتاب..............

 ن ................ أسطر ........ ُركبان .............. الدين ............. منشار .............. جمال الدي

جفنات ............. أطعمة ............. خبراء ................. ِصبية ................ أغصان............... 

 .... ناقدورق ...............  نخلة .............. رجل ................ ظريف .................. كأس ..

 +الثامنالتدريب الثالث 

 ما مكبر الكلمات التالية 

فُديّا ..............  نُعَْيمان ................ بُلَْيدة ................. دويرة ................ جزيء ................ 

 ............... ............... مزيريب ............... نويطر ةُكريّه ...............  الجبيه

 دويرة االرقم ................. سييف الدين 

 + السادسالتدريب الرابع 

 استخرج االسماء المصغرة ثم اذكر مكبرها 

 يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف ( -1

 قال أوس بن حجر : فويق جبيل شامخ الرأس لم يكن      ليبلغه حتى يكّل ويعمل -2

 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ) ....... وأقرؤهم للقرآن أبي بن كعب ( -3

 امتدح اسحاق الموصلي : عليك أبا عبيدة فاصطنعه  -4
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 قال أبو فراس : أبنيتي ال تجزعي    كّل األنام إلى ذهاب  -5

 قال األعشى : ودع هريرة إن الركب مرتحل     وهل تطيق وداعا ايها الرجل -6

 يمدح حكيم : إذا رضيت علّي بنو قشير      لعمر هللا أعجبني رضاهاقال القحيف العقيلي  -7

 من الرحالة المشهورين ابن جبير فقد نقل صورا دقيقة  -8

 قال ابو حيان التوحيدي " وما قدر كويتب يرد مع صاحبه " -9

 قال النجاشي : قُبيلة ال يغدرون بدمه  -10

 من سفاهة رأيه      ما لم يكن وأب له ليناال قال جرير " ورجا االخيطل -11

 قدنا خزيمة قد علمتم عنوة          وشتا الهذيل يمارس االغالال                        

 عجبت من عقرب تحمل على ظهرها عقيرباء  -12

 عرض في متحف عمان أبيريق خزفي -13

 أم أذينة حي من أحياء عمان -14

 

  

 شارفنا على النهاية 

 نسأل هللا النجاح لكم 

 أمنياتي لكم بالتوفيق
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اإلضافة نسبة بين اسمين يسمى األول 

 منهما مضافا والثاني مضاف اليه

 

 تتكون اإلضافة من ركنين 

 المضاف: ويعرب حسب موقعه من الجملة )ويكون اسم ظاهر(

( أو جملة إما اسم ظاهر أو ضمير   مفرد) المضاف إليه :وحكمه الجر ويكون

 ) اسمية أو فعلية (

 يحذف من المضاف :

 ال التعريف ، التنوين ، نون التثنية والجمع 

 أسماء تلزم االضافة

)إذ إذا حيث(‘ قبل، بعد، كل ،أي ، كال، كلتا ،مع   

المضاف إلى ياء المتكلم  حكم  

 جائز الفتح : اذا كان صحيح اآلخر 

واجب الفتح : اذا كان معتل االخر 

  مذكر سالمأو مثنى أو جمع 
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الجملة التي تتضمن مضافا اليه مفرد هي-1  

كتاب اللغة العربية سهل   -2دخلت الصف إذ حضر المعلم      -1  

إذا الليل أضواني بسطت يدا الهوى-4 أجلس حيث يجلس أصدقائي    -3  

الجملة التي جاء فيها المضاف اليه جملة اسمية هي:-2  

دخلت الصف إذ حضر المعلم       -2أجلس حيث يجلس أصدقائي     -1  

اجلس حيث أبوك جالس -4       كتاب اللغة العربية سهل   -3  

هي: الجملة التي جاء فيها المضاف اليه جملة فعلية-3  

عندي مكتبة كبيرة  -2       استعر محمد كتابي    -1  

كتاب اللغة سهل -4زرع الفالح االرض اذ انهمر المطر     -3  

الحركة الصحيحة على ما تحته خط ) أذهب إلى المدرسة حيث العلم المفيد (-4  

سكون  -4  كسرة   -3  فتحة    -2ضمة    -1  

لمضاف في جملة )كتاب اللغة العربية سهل   ( هو ا-5  

سهل -4العربية      -3اللغة      -2كتاب    -1  

إليه في جملة) أجلس حيث يجلس األصدقاء (الصورة التي جاء عليها المضاف -6  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في جملة) صديقي محمد مؤدب (-7  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

الصف مغلق (الحركة الصحيحة على ما تحته خط ) باب -8  

سكون  -4كسرة     -3فتحة      -2ضمة    -1   
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الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في جملة)كتابي في الحقيبة (-9  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في جملة) معلم العربي مجتهد (-10  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

الصورة التي جاء عليها المضاف إليه في جملة) أرسلت زميلي في مهمة (-11  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

المضاف في جملة ) تجد الصديق الحقيقي حيث الضيق حاصل (-12  

جملة الضيق حاصل -4الصديق     حاصل  -2الضيق     

الجملة التي جاء المضاف اليه على صورة جملة هي -13  

كل نفس ذائقة الموت   -2فإن مع العسر يسر   -1  

وما بعد الضيق اال الفرج -4والليل اذا سجى        -3  

عند اضافة االسم المنقوص ) الليالي ( غلى ياء المتكلم تكون :-14  

لياِليَيَ  -4لياِلّي     -3اِليَْي       لي-2لياِليَّ     -1  

المتكلم وفتحها هي ءالجملة التي يجوز تسكين يا-15  

انتم مرشديَّ إلى الخير   -2يا ولديَّ أطعما الطعام للناس     -1  

أحب بالدي وأعتز بها -4        إن مسعاَي هذا من هللا     -3  

سبب وجوب كسر ما قبل ياء المتكلم في ) أِخي( -16  

الن المضاف اسم صحيح االخر  -2                  مناسبة الياء   -1  

اسم منقوص  ألنه -4      وجوب فتح ياء المتكلم-3    
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إحدى الكلمات التالية يجب فتح ياء المتكلم فيها عند االضافة -17  

منزلي-4محامي    -3أقالمي   -2بيتي    -1  

عند اضافة قاضي الى ياء المتكلم تكون -18  

قاِضيَّ -4قاُضيَّ      -3قاَضّي     -2     قاضّي     

إحدى الكلمات جائز فتح الياء أو تسكينها عند االضافة -19  

قاصي  -4بيتي    -3     داعي -2محامي    -1  

إحدى الكلمات التالية يجب فتح ياء المتكلم فيها عند االضافة -20  

مهندس -4معلمات  -3بيت   -2معلمون     -1  

يجوز فتح ياء المتكلم وتسكينها في جملة -21  

تحية تقدير لمعلمّي األوفياء  -2أحترم والدّي واحبهما    -1  

هي عصاي على الرف -4ساعدت طالبي في دروسهم    -3   

 22-يجب فتح ياء المتكلم في جملة )أحمد ومحمد صديقايّ  (

مثنى  -4جمع مذكر سالم    -3اسم منقوص     -2اسم مقصور    -1  

ألنهم أرشدوني غلى العلم ( يجب فتح ياء المتكلم في جملة ) أحترم معلميّ -23  

مثنى  -4جمع مذكر سالم    -3اسم منقوص     -2اسم مقصور    -1  

يجب فتح ياء المتكلم في جملة ) تحدثت مع محامّي في المحكمة ( -24  

مثنى  -4جمع مذكر سالم    -3اسم منقوص     -2اسم مقصور    -1  

الناقة فتنة لهم ( إنا مرسلوالمضاف في جملة )-25  

هم -4فتنة      -3الناقة    -2مرسلو    -1  

بالفكر(المضاف اليه  في جملة )اتمام المشروع مرتبط -26  
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الفكر -4مرتبط    -3المشروع   -2اتمام    -1  

المضاف اليه  في جملة )حب الثناء طبع في االنسان المخلص (-27  

المخلص -4طبع   -3الثناء   -2االنسان   -1  

الصورة التي جاء عليها المضاف اليه في الجملة ) ال تبال بحاسديك (-28  

ضمير متصل  -4جملة اسمية     -3مفرد     -2جملة فعلية    -1  

المضاف اليه  في جملة ) ال تأخذني بأقوال الوشاة فلم      أذنب إن كثرت في األقاويل-29  

ي في تأخذني-4االقاويل     -3الوشاة     -2أقوال     -1  

االسماء التالية كلها تلزم االضافة ما عدا-30  

متى  -4    مع  -3        بعد  -2    قبل -1  

االسم الذي يلزم االضافة هو -31  

كيف  -4      متى -3     أي   -2      َمن-1  

واحد من االسماء يلزم االضافة الى جملة -32  

كال  -4     حيث  -3       بعد -2     قبل-1  

إحدى الجمل التالية صحيحة -33  

كال الفتاتين في الساحة  -2     كال الفتاتان في الساحة -1  

كال الطالبان في الساحة -4  كال الطالبين في الساحة   -3  

إحدى الجمل التالية صحيحة -34  

في الساحة  الطالبتان كلتا -2     في الساحة  الطالبان كلتا-1  

في الساحة الطالبتين كلتا -4  الطالبين في الساحة   كلتا -3  
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إحدى الجمل التالية صحيحة -35  

في الساحة  الطالبتان كالهما  -2     في الساحة  الطالبان كالهما  -1  

في الساحةالطالبتان كليهما  -4  في الساحة   الطالبان كليهما  -3  

قرأت الكتابين ..... -36  

كلتيهما  -4كليهما      -3كلتاهما    -2كالهما    -1  

إحدى الجمل التالية صحيحة -37  

وصلت قبَل محمداً   -2وصلت قبِل محمداً     -1  

وصلت قبْل محمدِ -4وصلت قبَل محمٍد    -3   

الحركة الصحيحة على قبل في الجملة ) هلل األمر من قبل ومن بعد (-38  

سكون -4كسرة        -3فتحة      -2ضمة      -1  

) لم أشاهده بعد( الحركة الصحيحة على بعد في الجملة-39  

سكون -4كسرة        -3فتحة      -2ضمة      -1  

الجملة الصحيحة هي -40  

لم اشاهد محمد من قبلِ -2لم اشاهد محمد من قبُل        -1  

لم اشاهد محمد من قبْل         -4لم اشاهد محمد من قبَل         -3  

الجملة الخاطئة هي -41  

قرأت كال الكتابين   -2       قرأت كال القصتين  -1  

سلمت على كال الرجلين-4      قرأت كلتا القصتين  -3  

الجملة الصحيحة هي -42  

سلمت على كلتيهما الفتاتين  -4سلمت على كليهما الرجلين  -3سلمت على كالهما  -2سلمت على كليهما   -1  
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 تدريبات الكتاب 

 عين المضاف والمضاف اليه في الجمل التالية

تعالى ) كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل قال  -1

 الجنة فقد فاز وال الحياة الدنيا إال متاع الغرور(

 قال المتنب : على قدر أهل العزم تأتي العزائم   وتأتي على قدر الكرام المكارم -2

 المرء بأصغريه قلبه ولسانه -3

 هدفك ال تبال بحاسديك وامض نحو -4

 إذا نابتك نائبة الزمان     قال مؤيد الدين " أخاك أخاك فهو أجّل ذخر  -5

 قال البارودي : في لجة البحر ما يغني عن الوشل -6

 قال تعالى ) ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب( -7

 الخالدةموك حيث تهب رياح المعركة رتشتاق نفسي للجلوس على نهر الي -8

 قال الشاعر : فهل يزول حداد الليل عن أفق     وهل يكون لبح بعده أفق -9

 األشجار يانعة على ضفتي النهر -10

 فاطمة وأمل كلتاهما استحقتا جائزة التفوق -11

 قال المتنبي : إذا رأيت نيوب الليث بارز   فال تظنن أن الليث يبتسم  -12

 الهاشميون تسير معهم العزة والكرامة حيث حلوا -13

 إيليا أبو ماضي : يا أخي ال تمل بوجهك عني   ما أنا فحمة وال انت فرقد قال -14

 قال ابن حزم : يسافر علمي حيث سافرت ظاعنا     ويصحبني حيث استقلّت بي النجب -15

 قال تعالى ) رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي( -16

 كل انسان يود أن يكون مجتمعه متقدما  -17

 الشاعر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت     ولن تلين إذا قومتها الخشب قال -18

 قال الشاعر   عيناك غابتا نخيل ساعة السحر -19

 نشرت النا على صفحتها االلكترونية مقالة عن أهمية الغذاء المتوازن -20

 وطني لو شغلت بالخلد عنه    نازعتني إليه بالخد نفسي -21
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 ل العاليةما اجمل منظر الثلوج فوق قمم الجبا -22

 تعليم الطفل على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واجب مجتمعي -23

 رأس المجلس حيث أجلس -24

 أقمنا حيث أقام األهل في وطن يعشقنا ونعشقه -25

 

 

 عزيزي هذا الجهد المتواضع وضعناه بين يديك

 و ارسال رسالة إن وجدت أي مالحظةأال تتردد في االتصال 

 فالكمال هلل وحده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا ورعايته 

 هذا ما فتح هللا علينا 

 فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا 

 تحياتي لكم طالبنا األعزاء

 معلم المادة : ابراهيم قرقز



 

48 
 

 االجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة االولى الوحدة الثانية الوحدة الثالثة

 1 ا

 2 ب

 3 د

 4 ب

 5 ب

 6 ا

 7 ا

 8 د

 9 ب

 10 د

 11 ب

 12 د

 13 ب

 14 ب

 15 د

 16 د

 17 ج

 18 د

 19 ج

 20 ب

 21 ج

 22 د

 23 ب

 24 د

 25 د

 26 ا

 27 د

 28 ب

 29 ب

 30 ب

  

4 26 3 1 

3 27 3 2 

2 28 4 3 

4 29 2 4 

3 30 3 5 

2 31 2 6 

1 32 3 7 

3 33 4 8 

1 34 2 9 

2 35 3 10 

3 36 1 11 

4 37 1 12 

3 38 4 13 

3 39 3 14 

2 40 2 15 

4 41 3 16 

4 42 2 17 

2 43 1 18 

4 44 4 19 

3 45 3 20 

4 46 2 21 

3 47 3 22 

1 48 1 23 

2 49 3 24 

2 50 2 25 

    

1 29 1 1 

1 30 4 2 

4 31 3 3 

4 32 2 4 

1 33 3 5 

3 34 2 6 

2 35 3 7 

1 36 3 8 

2 37 2 9 

3 38 1 10 

1 39 3 11 

2 40 2 12 

4 41 2 13 

2 42 3 14 

2 43 2 15 

4 44 1 16 

3 45 3 17 

2 46 3 18 

2 47 2 19 

1 48 3 20 

2 49 1 21 

1 50 2 22 

1 51 2 23 

1 52 1 24 

4 53 4 25 

2 54 3 26 

1 55 3 27 

  2 28 
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 الوحدة الخامسة 
1 2 21 3 
2 4 22 4 
3 3 23 3 
4 1 24 2 
5 1 25 1 
6 1 26 2 
7 4 27 2 
8 3 28 4 
9 4 29 2 
10 2 30 4 
11 4 31 2 
12 4 32 3 
13 3 33 3 
14 1 34 3 
15 4 35 3 
16 1 36 1 
17 3 37 4 
18 4 38 1 
19 3 39 1 
20 1 40 1 

    

 الوحدة الرابعة
1 1 26 3 51 2 
2 1 27 3 52 2 
3 3 28 2 53 2 
4 2 29 4 54 2 
5 1 30 3 55 3 
6 4 31 1 56 1 
7 3 32 2 57 2 
8 1 33 2 58 4 
9 2 34 4 59 3 
10 3 35 3 60 2 
11 3 36 3 61 1 
12 4 37 1 62 1 
13 3 38 3 63 2 
14 2 39 3 64 1 
15 2 40 3 65 1 
16 3 41 2 66 3 
17 1 42 2 67 4 
18 2 43 3 68 4 
19 3 44 3 69 4 
20 4 45 2 70 1 
21 2 46 1 71 3 
22 3 47 3 72 4 
23 2 48 3 73 3 
24 2 49 3 74 2 
25 2 50 3 75 3 

      


