بسم اهلل الرمحن الرحيم

(أ) -بين الموقع االعرابي لما تحته خط -:
 /1إن النشاط يورث الغني  /2 ........................ودعت أصدقائي يوم سافروا..............................
/3.ظننت محمد اليأكل السمك...................................................................................
ُ
 /4وجاء أهل المدينة يستبشرون  /5..............................سأجتهد حين تبدأ االمتحانات ...................
 /6مررت بجندي يحمل سالحه ..................................................................................
 /7قال ( ص)  (:ال يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ) .االولي ................والثانية ...................
 /8رثيت لفقير يرتعد من البرد ..................................................................................
( ب) ميز الصفة من الحال فيما تحته خط -:
 /1قد زرته وسيوف الهند مغمدة  /2...........بالء ال يعادله بالء /3.........كانامل مرت علي اوتار .............
( ج) بين روابط الجملة الخبرية والحالية في جملة ( فهم يطفئون المجد واهلل واقد ).................................
(د) بين فيما يأتي فعل الشرط وأداة الشرط وجوابه -:
يعمل سوءاً ِ
يجز به..............................
بطن تظهره االيام  -2.............................من
ْ
 -1مهما ت ْ
( ه) مالفرق بين (ما) الشرطية و( َمن) الشرطية ؟
..................................................................................................................
(و) ميز (لَّما) الشرطية عن (لَّما) النافية فيما يأتي -:
 /1أتحصد رزعك ولَّما ينضج ؟( /2........................وانا لَّما سمعنا الهدي آمنا به)..........................
(م) أعرب ما تحنه خط - :
لوال اهلل ما اهتدينا ...............................................................................................
(ن) أكمل كل جملة مما يأتي بجواب شرط مقترن بالفاء-:
 /1متي تستشير اآلخرين /2............................مهما تخفي ما في نفسك ..................................
(ظ) وضح سبب اقتران جواب الشرط بالفاء -:
 /1اذا هبت رياحك فاغتنمها  /2.............................من يخن وطنه فسيلقي جزاءه ........................
 /3من يرجو كرامة اللئيم فقد طال انتظاره /4..................من يشتري الحمد بالمال فهو كريم ..................

 /5من يكبح جماح نفسه فلن يكون عبدا مملوكا....................................................................
َّأني اتجهت الي االسالم في ٍ
بلد

تجده كالطير مقصوصا جناحاه

*بين اداة الشرط والجواب في البيت أعاله ؟ االداة  .............الجواب ..........................................
*عين الشرط والجواب فيما يأتي -:

نحن جند اهلل جند الوطن

نخن
ان دعا الداعي الفداء لم ُ

الشرط  ......................الجواب  ...................الموقع االع اربي لما تحته خط............................
ِ
شي ًئا
ودوا َن ُعد َولَن تُغ ِن َي َعن ُكم ِف َئتُ ُكم َ
اء ُك ُم الفَت ُح َوِان تَنتَ ُهوا فَ ُه َو َخير لَ ُكم َوِان تَ ُع ُ
*قال تعالي  (:إِن تَستَفت ُحوا فَقَد َج َ
ين) .من اآلية الكريمة اجب علي اآلتي -:
َولَو َكثَُرت َوأ َّ
َن اللَّ َه َم َع ال ُمؤ ِم ِن َ
 -1استخرج جواب شرط وجب اقتراهما بالفاء لسببين -:

الجواب  ...............................سبب االقتران ............................................................
الجواب  ...............................سبب االقتران .............................................................

 -2الموقع االعرابي لجملة (فقد جاءكم) ؟ .......................................................................
نعد ) ما سبب جزمهما وما عالمة الجزم ؟
تعودوا – ُ
 -3الفعالن ( ُ
(تعدوا ) سبب الجزم  .....................................عالمة الجزم ..........................................

نعد ) سبب الجزم ......................................عالمة الجزم ............................................
( ُ
** ما الفرق بين ( لو ) الشرطية و( لو ) المصدرية ؟
..................................................................................................................
..................................................................................................................

................................................................................................ .................
أما القراءة فهي هوايتي

من الجملة أعاله بين اآلتي -:

أداة الشرط ...................فعل الشرط  .....................................جوابها ...........................
سبب االقتران بالفاء..............................................................................................
*أكمل -:

شرط جزم المضارع مع النهي ............................................................وشرط الجزم بعد غير

ويعرب المضارع المجزوم جواباً لـ ـ .............................................
النهي ُ .............................
بين فيما يأتي المضارع المجزوم في جواب الطلب وعالمة جزمه ؟
 /1قدمي الخير تنالي الجزاء  .المضارع المجزوم  ...................عالمة الجزم ................................

تعرضوا أنفسكم للبرد تسلموا االمراض  .المضارع  ...................عالمة الجزم ..........................
 /2ال
ُ
&&&&&&&&&&&&&&&&&
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