
 أصلیة) انتظام(اإلجابة  النموذجیة لطالب الفرقة األولي 
ــا مــن    :الــسؤال األول  ــات األســماء  وثالث ــا مــن عالم ــر ثالث  أذك

 .عالمات األفعال في جمل مفیدة
 : ثالثا من عالمات األسماء 

 )  الصالحین–اهللا (اهللا يتولى الصالحین : التعريفیة ) ال( قبول -
 ) نوح (بسالم يا نوح اھبط :  قبول النداء -
من المؤمنین رجا ل صـدقوا  ): دخول حرف الجر علیه ( قبول الجر  -
 ) المؤمنین(

 : ثالثا من عالمات األفعال 
قالت رسـلھم أفـي اهللا      :دخول تاء التأنیث في الفعل الماضي        -

 ).قال فعل ماض دخلت علیه تاء التأنیث (شك 
لربـك  يـا مـريم اقنتـي       : دخول ياء المخاطبة فـي الفعـل األمـر           -

فعـل  )  واركـع –واسجد –اقنت (واسجدي واركعي مع الراكعین  
 .أمر لدخول ياء المخاطبة علیه

يلد ( لم يلد ولم يولد     : دخول لم الجازمة على الفعل المضارع        -
 .الجازمة علیه ) لم (فعل مضارع لدخول ) يولد–

مثل لثالثة مواقع إعرابیـة مختلفـة مـع تحديـد            : السؤال الثاني 
عرابیة السم ممنوع من الصرف وآخر جمع مذكر سالم    عالمتھا اإل 

 .وثالث مثنى 
 لقـد نـصركم اهللا فـي مـواطن     - :االسم الممنـوع مـن الـصرف      

 ).مواطن اسم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة (كثیرٍة 
 المؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض    -:جمع المذكر السالم    

 .مبتدأ مرفوع بالواو) المؤمنون(
 .خبر مرفوع باأللف ) خصمان.(ھذان خصمان اختصموا  : المثنى

مثال لكل من الضمیر المتصل والمنفصل بثالثة  : السؤال الثالث
أمثلة لكل منھما في جملـة مفیـدة مـع تحديـد الموقـع اإلعرابـي         

 .لكل من الستة 
الـضمیر المفـصل فـي      . والقمر قدرناه منـازل      - :الضمیر المتصل 

 فعول به في موقع الم) قدرناه(الفعل 
 .في موقع اسمھا ) إن(الضمیر المتصل في .وإنه لعفو غفور  -
في موقع المضاف إلیه    ) كتابك(اقرأ كتابك الضمیر المتصل في       -

. 
) ھـو ( ھو الذي خلقكم من نفس واحدة    -:الضمیر المنفصل    -

 ضمیر في موقع المبتدأ 
 ضمیر في موقع المفعول به ) إياك(إياك نعبد  -
 .یر في موقع الخبر ضم) ھو(ال إله إال ھو  -



مثــل بثالثــة أمثلــة للجملــة الفعلیــة المبنیــة    : الــسؤال الرابــع
للمعلوم ، ثم حولھا إلي جملة مبنیة للمجھول مـع ضـبط الفاعـل          

 .ونائبه في الجمل الست 
ــة   الجملة الفعلیة المبنیة للمعلوم  ــة المحولـ ــة الفعلیـ     الحملـ

 .للبناء وللمجھول
              خلق اإلنسان ضعیفًا خلق اهللا اإلنسان ضعیفًا -

ــسان     (  فاعل مرفوع بالضمة) أهللا( ــل  ) اإلنـ ــب فاعـ نائـ
 .مرفوع بالضمة 

        ونفخ في الصور    نفخ الملك في الصور -
نائـب  ) فـي الـصور  (فاعـل مرفـوع بالـضمة                      ) الملك(
 .فاعل 

افرين لعـادوا لمـا   لو رد اهللا الكافرين لعادوا لما نھو عنه   لو رّد الك  -
 نھو عنه 

نائــب فاعــل ) الكــافرون(فاعــل مرفــوع بالــضمة         ) اهللا (
 .مرفوع بالواو 

  
 


