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 تاسعةال القطعة
 اقرأ ثم أجب عما يلي :

ً  االنتماء)إن   في للوطن يتمثل الحقيقي فاالنتماء يقال بل عمالً يؤدى ،براقا لوطننا مصر ليس كالما
 العمل لتحقيق التنمية الشاملة لوطنهم فيا شباب الكنانة تسلحوا بعلم فيوتفانى المصريين  العملجودة 

 أيف وفى وظر أيتحت  مجتهداً همة عالية وقادر على أن يعمل  ذو يالمصرينفع وأثبتوا للعالم أن 
 لمصرنا الحبيبة (  وفاءموقع 

 أعرب ما فوق الخط  -أ
 

 اإلعراب  الكلمة م

 اسم إن منصوب بالفتحة . االنتماء 

 صفة مرفوعة بالضمة . الحقيقي 

 مضاف إليه مجرور بالكسرة العمل 

 سماء الخمسة خبر أن مرفوع بالواو ألنه من األ ذو 

 مفعول ألجله منصوب بالفتحة  وفاء 

 
 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 ناسخا وبين اسمه وخبره فعال -

 كالما :خبره            ضميراسمه :               ليس الناسخ :      
  فوظر . المصريين جمعين مختلفين :  -
 منصوب بالفتحة:  رابه. إع مجتهداً  حال  وبين عالمة إعرابه : -

 يعملفعال مضارعا منصوبا  :  -                   تمثل    : مرفوعا فعال مضارعا  -

 لشاملةا نعتا مجرورا : -                               براقانعتا منصوبا :   -

ً ك خبرا مفردا  : -           ...في.. يتمثل خبرا جملة فعلية : -                                 الما

 أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى  –ج 
    
 المصري ذو همة عالية وضمير حي  -
 همة عالية وضمير حي اذ أصبح المصري   -
 إن المصري ذو همة عالية وضمير حي -
 بين الخبر وحدد نوعه في الجمل التالية :  –د 
  جودة العمل  االنتماء الحقيقي يتمثل في -
 جملة فعلية نوعه :                             يتمثل في جودة العملالخبر :   -
 لنجاحليواجهون التحديات المصريون   -
 جملة فعلية نوعه :                            يواجهون التحدياتالخبر :      -
 خيراتها وفيرةمصر   -
 اسمية جملة  نوعه :                                 خيراتها وفيرةالخبر :     -
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 ( وهللا رقيب وشهيد  سرقةلالستفادة الشخصية فقط واي تعديل او اقتباس بدون ذكر سلطحكو عليها ) 

 القطعة العاشرة
 اقرأ ثم أجب عما يلي :
فرد منهم  وكل والهوان الذلمنهم  أحديدافعون عن أوطانهم ولن يقبل  شرفاء)المناضلون األحرار 

الحرية وناشرو العدالة  باعثوسبيلها فهم  فيوكثيراً ما ضحوا  أمتهإلسعاد  رخيصةروحه  يبذل
 ( لعل النصرالمبين يكون قريبا  شعارهم "ولينصرن هللا من ينصره"

 
 أعرب ما فوق الخط -ا
 

 اإلعراب  الكلمة م

 خبر مرفوع بالضمة  شرفاء 

 فاعل مرفوع بالضمة أحد 

 منصوب بالفتحة به  عولمف الذل 

 منصوب بالفتحةحال  رخيصة 

  النون لالضافهبالواو ألنه جمع مذكر سالم وحذفت  مرفوعخبر  باعثو 

 
 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 ناسخا وبين اسمه وخبره فعال-

 يباقر خبره :             ضمير اسمه :                       يكون الناسخ :     
 األحرار ,,,,,المناضلونجمعين مختلفين :  -
 منصوب بالفتحةحال رخيصة    حال  وبين عالمة إعرابه : -

 نيدافعو : مرفوعا بثبوت النونفعال مضارعا  -

 حراراأل :رفوعا  نعتا م -                       المبين     نعتا منصوبا  : -

 قريبا خبرا مفردا   : -                    يكون قريبا    : جملة فعلية خبرا  -

 أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى  –ج 
    
 شريف محب لوطنهأبوك   -
 مازال  أبوك شريفا محبا لوطنه -
 إن أباك شريف محب لوطنه -
 بين الخبر وحدد نوعه في الجمل التالية :  –د 
  المناضلين االبطالمصر بالد  -
 مفرد  نوعه :                          بالد:    الخبر -
 خبر مفرد_  صرمن الن واثقونيواجهون التحديات وهم  المناضلون  -
   خبرجملة فعلية نوعه :              يواجهون التحدياتالخبر :       -
 خبر مفرد __قريبالعل النصر المبين يكون   -
   خبر جملة فعلية نوعه :                    يكون قريباالخبر :          -
 
 

 القطعة الحادية عشرة
 اقرأ ثم أجب عما يلي :
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كل ميدان  في تبنى به مجدها شامخاً تجده عامالً مخلصا الذياألمة النابض وساعدها  قلب)إن الشباب 
ً  بهجةفقد ضمن ألمته حياة أكثر  إال نها شأعليه أن تهتم به فاألمة ال يرفع  الدولةومن حق  وإشراقا

  (المخلصون  األقوياءرجالها 
 أعرب ما فوق الخط -ا
 

 اإلعراب  الكلمة م

 مرفوع بالضمة انخبر قلب 

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الدولة 

 نعت مرفوع بالضمة االقوياء 

 تمييز منصوب بالفتحة بهجة 

 منصوب بالفتحة به  مفعول شأنها 

 
 ي : استخرج من القطعة السابقة ما يل –ب 
 حرفا ناسخا وبين اسمه وخبره -

 قلب خبره :            الشباباسمه :                      انالناسخ :       
 المخلصون  - األقوياء جمعين مختلفين :  -
 شامخا : منصوب بالفتحة حال  وبين عالمة إعرابه : -

 منصوب بالفتحة تهتم فعال مضارعا وبين عالمة إعرابه : -

 مخلصا : نعتا منصوبا  -

 النابض نعتا مجرورا : -

 قلب خبرا مفردا  : -

 أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى  –ج 
    
 وشجاعة نادرةالشباب ذو قلب قوي   -
 مازال الشباب ذا قلب قوي وشجاعة نادرة  -
 ان الشباب ذو قلب قوي وشجاعة نادرة -
 جمل التالية : بين الخبر وحدد نوعه في ال –د 
  الشباب مصدر عزة وقوة -
 مفرد نوعه :                                مصدرالخبر :       -
 مجد األمم ونالشباب يبن -
   جملة فعلية  نوعه :                          يبنون مجد األممالخبر :   -
 مصر شبابها مخلص وأمين  -
 اسميةجملة  نوعه :                       شبابها مخلصالخبر :       -

 
 
 

 القطعة الثانية عشرة
 اقرأ ثم أجب عما يلي :

ومثالً أعلى  تحتذي حسنة  قدوةمن أبنائها ليكونوا النابغين  المتفوقينعلى تكريم  تحرص)إن مصر 
ومن حق المصريين أن يفخروا بمصر  المجاالتمختلف  فيلجيلنا الحاضر بل األجيال القادمة 
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علماء أشهر بنبوغهم وقيامهم بما يعجز عنه  الوطنالذين رفعوا رأس مصر خارج أرض   مائهاوعل
 ( التقدمومشعل فقد أصبح العلماء منارة الحضارة  العالم
 أعرب ما فوق الخط  -أ

 

 اإلعراب  الكلمة م

 ياء النه جمع مذكر سالممضاف إليه مجرور بال المتفوقين 

 منصوب بالفتحة خبر كان  قدوة 

 كسرةمضاف إليه مجرور بال المجاالت 

 فاعل مرفوع بالضمة أشهر 

 اسم معطوف على منارة منصوب بالفتحة ومشعل 

 استخرج من القطعة السابقة ما يلي :  –ب 
 ناسخا وبين اسمه وخبره فعال -

 منارة  :خبره              العلماء اسمه :                  أصبحالناسخ :        
 المصريين -المجاالت  – النابغين  -العلماء  - المتفوقين مختلفين : جمعين  -
 فعل مضارع منصوب بحذف النونليكونوا :   : من االفعال الخمسة وبين عالمة إعرابه فعال  -

 النابغين  نعتا مجرورا : -                    حسنة   نعتا منصوبا  : -

 على تكريم تحرص خبرا جملة فعلية : -                   منارة     :خبرا مفردا   -

 أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى  –ج 
    
 عقل راجح وفكر ثاقبذو  علماء ال  -
 مابرح العلماء  ذا عقل راجح وفكر ثاقب -
 ان العلماء  ذو عقل راجح وفكر ثاقب -
 بين الخبر وحدد نوعه في الجمل التالية :  –د 
 عزة وقوة  رمص علماء  -
 مفرد نوعه :                                             عزةالخبر :     -
 أمل مصر في الحاضر والمستقبل علماء ال -
 مفرد نوعه :                                         أمل الخبر :       -
  ون مخلص علماؤها مصر   -
 جملة اسمية نوعه :                          مخلصونعلماؤها  الخبر :      -
 

 
 
 
 

 ( وهللا رقيب وشهيد  سرقةلالستفادة الشخصية فقط واي تعديل او اقتباس بدون ذكر سلطحكو عليها ) 

 عشرة ثالثةالقطعة ال
 اقرأ ثم أجب عما يلي :

 أصحابرون إلى الناس ينظمافتئ الحميد تاج على جبين صاحبه ،يسمو به بين الناس و الخلق)
 تضيءفاضل له نفس  إنساناألخالق الفاضلة نظرة إعجاب بل وتقدير والخلق الفاضل يتمتع به 
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،يحب من يحبونه ويعفو المشرقات النفوس  فيباإليمان وقلب يشرق بالفضيلة ووجه يبعث السرور 
 األصدقاءعالم  فيخلقه بلهذا سما اإلنسان عفوا عظيما  عمن يسيئون إليه

 فوق الخط  أعرب ما -أ

 اإلعراب  الكلمة م

 مبتدأ مرفوع بالضمة الخلق 

 اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة أصحاب 

 فاعل مرفوع بالضمة انسان 

 مفعول به منصوب بالفتحة السرور 

 مضاف اليه مجرور بالكسرة االصدقاء 

 :  استخرج من القطعة السابقة ما يلي –ب 
 فعال ناسخا وبين اسمه وخبره -
 ينظرون خبره :            الناس اسمه :                 مافتئوالناسخ :          

 المشرقات - النفوسجمعين مختلفين :  -
 : منصوب بالفتحةعفوا   وبين عالمة إعرابه :  مفعوال مطلقا  -

 مرفوع بثبوت النون:   يحبونه فعال من االفعال الخمسة وبين عالمة إعرابه  : -

 الحميد نعتا مرفوعا : -      الفاضلة  نعتا مجرورا :  -   عظيما      نعتا منصوبا  : -

  ينظرونخبرا جملة فعلية :                       تاج  خبرا مفردا  : -

 أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى  –ج 
 حموك ذو خلق عظيم    -   
 ما برح حموك ذا خلق عظيم -
 ماك ذو خلق عظيمليت ح -
 بين الخبر وحدد نوعه في الجمل التالية :  –د 
  الخلق الرفيع تاج على رأس صاحبه -
 مفرد نوعه :                                            تاج الخبر :   -
 الخلق الرفيع يزين صاحبه -
 لة فعليةجم نوعه :                                    يزين صاحبهالخبر :  -
   من سمات المؤمناالخالق الفاضلة   -
 (جار ومجرور) شبه جملة  نوعه :                            من سمات المؤمنالخبر :    -
 الخلق العظيم آثاره واضحة -
 جملة اسمية نوعه :                                   آثاره واضحة الخبر : -
 الجنة تحت أقدام االمهات  -

 ) ظرف مكان (شبه جملة نوعه :                               تحت أقدام االمهاتالخبر :   
 
 
 
 

 عشرة رابعةالقطعة ال
إال أن هناك آباء  براقةيأخذوا بيد أبنائهم إلى مستقبل ناصيته  أنعلى  حرصا شديدا اآلباء)يحرص 
ول أبنائهم قبل فوات األوان ألن المسئولية ويتعرفوا مي يستيقظواتوجيه أبنائهم فعليهم أن  فييخطئون 
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األبناء نتيجة الغفلة عنهم  اتانحرافآباء عن  يسمعكلها تلقى على عاتقهم كاملة وليس لهم مبرر ، ألم 
 فاليقظة ال الغفلة يا معشر اآلباء .. ..صحيح  وتركهم بال توجيه

 أعرب ما فوق الخط  -أ
 

 اإلعراب  الكلمة م

 لضمةفاعل مرفوع با اآلباء 

 خبر مرفوع بالضمة براقة 

 فعل مضارع منصوب بحذف النون وواو الجماعة فاعل يستقظوا 

 اسم ليس مرفوع بالضمة مبرر 

 فعل مضارع مجزوم بالسكون يسمع 

 
 :  استخرج من القطعة السابقة ما يلي –ب 
 حرفا ناسخا وبين اسمه وخبره -

 تلقى خبره :             المسئولية اسمه :                   ناالناسخ :      
 األبناء  -انحرافات جمعين مختلفين :  -
 مفعوال مطلقا   وبين عالمة إعرابه : -

 يسمع فعال مضارعا مجزوما   : -             يأخذوا  :فعال مضارعا منصوبا   -

 يستيقظوا فعال من االفعال الخمسة : -             يحرص فعال مضارعا مرفوعا   : -

 لهم ) شبه جملة ( : وبين نوعه خبرا  -                         شديدا  : نصوباا منعت -

  أدخل على الجملة التالية فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة اخرى –ج 
 حموك ذو علم وابوك ذو مال -   
 مال  اابوك ذأصبح علم و أصبح  حموك ذا   -
 ان حماك ذو علم واباك ذو مال  -
-  
  الحال في الجمل التالية الى صفة :  حول –د 
 
 عاد الجيش منتصرا -
 عاد الجيش المنتصر -
 جاء محمد سعيدا -
 جاء محمد السعيد -
 ذهب التالميذ الى المدرسة نشطين -
  الى المدرسة النشطاء ذهب التالميذ  -
 يبذل العامل الجهد متواصال -
 ليبذل العامل الجهد المتواص -

 
 

 شرةع خامسةالقطعة ال
 اقرأ ثم أجب عما يلي :

الفائقة  القدرةويمنحه  المتميزةفهو يحقق لإلنسان شخصيته  ، األممتنهض به  مقياس)العمل الجاد 
فيعيش وهو مطمئن وليست األمة بقادرة على النهوض ما لم يكن  تطوراً  أكثرليصبح  للفهم واالدراك
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ً  العامل ً  في مخلصا  ضةلتنهض االمة نهن طريقنا للتقدم والرقي لعل ذلك العمل يكو عمله ال متهاونا
 (من غفلتها ةعظيم
 أعرب ما فوق الخط  -أ

 اإلعراب  الكلمة م

 خبر مرفوع بالضمة مقياس 

 فاعل مرفوع بالضمة االمم 

 مفعول به ثان منصوب بالفتحة القدرة 

 تمييز منصوب بالفتحة تطورا 

 اسم كان مرفوع بالضمة العامل 

 
 قطعة السابقة ما يلي : استخرج من ال –ب 
 حرفا ناسخا وبين اسمه وخبره -

  يكون طريقا :خبره               ذلك اسمه :                    لعل الناسخ :     
 مفعوال مطلقا   وبين عالمة إعرابه : -

 ليصبح فعال مضارعا منصوبا  : -

 كني فعال مضارعا مجزوما   : -

 نهضت فعال مضارعا مرفوعا   : -

 المتميزة -الفائقة  نصوبا :نعتا م -

 مفرد   -أكثر  خبرا وبين نوعه  : -

  بين االسم المنصوب وحدد نوعه وعالمة إعرابه فيما يلي : –ج 
    

 عالمة إعرابه نوعه االسم المنصوب الجملة

 منصوب بالفتحة  مفعول به شخصيته  يحقق لإلنسان شخصيته المتميزة العمل
 منصوب بالفتحة نعت المتميزة لمتميزةيحقق لإلنسان شخصيته ا العمل

 منصوب بالفتحة خبر يكن مخلصا لم يكن العامل مخلصا 
 منصوب بالفتحة خبر يكون ناطريق لعل ذلك العمل يكون طريقنا للتقدم

 منصوب بااللف النه اسم من االسماء الخمسة اسم ان أباك إن أباك رجل فاضل

 منصوب بالكسرة جمع مؤنث سالم خبر مازال مجدات مازالت العامالت مجدات في عملهن
 منصوب بالياء جمع مذكر سالم اسم ليت المهندسين ليت المهندسين مخلصون في عملهم

 

 

 سلطحكوانتهت التدريبات ... مع خالص تحياتي    ... 
  ( وهللا رقيب وشهيد سرقةلالستفادة الشخصية فقط واي تعديل او اقتباس بدون ذكر سلطحكو عليها ) 

 


