
، وهذا ما لمسناه في الدورة العربية الحادية عشرة لأللعاب الرياضية ، وكان التنافس شريفا  الشعوبالرياضة توحد 

، تم اختيار أسوان لمنافسة رفع األثقال ، فظل الجمهور األسواني متحليا بالروح الرياضية طوال فترة  العرببين اإلخوة 

 الدورة .

 أ ( أعرب ما تحته خط          

 ب ( استخرج من القطعة السابقة ما يلي ) خبر للمبتدأ وبين نوعه ، اسم لفعل ناسخ ، وأضبطه بالشكل ( 

 ج (  ظل الجمهور األسواني متحليا بالروح الرياضية    أذكر الخبر في الجملة السابقة وبين نوعه . 

 د( ضع مكان النقط ما هو مطلوب أمامه 

 خالق الرياضية       ) جمع مذكر سالم (................. متحلون باأل -1

 تتنافس .............. للفوز                             ) مثني مؤنث (  -2

 ظل الالعبان  المصريان ..............              ) خبر مفرد (  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقياسا لتقدم األمم  العلميالتقدم  أصبحالحديثة ، حيث  المجتمعات، وليس للجاهل مكانة في  التقدمالجهل يعوق 

 أ ( أعرب ما تحته خط          

 ، خبر جملة وبين نوعها ، ( مفرد واذكر عالمة إعرابه قة ما يلي ) خبر ب ( استخرج من القطعة الساب

 ج( ضع مكان النقط ما هو مطلوب أمامه 

 .....................  يهتمون بالشرح                 ) مبتدأ جمع مذكر سالم (  -1

 أمسى الحارس ....................                    ) خبر شبه جملة (  -2

 د ( ) القاهرة تاريخها عظيم  (                 اجعل الخبر الجملة مفرد وغير ما يلزم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلي وسائل اتصال إال في حدود المستطاع ، ولكن مع تطور الحياة  حاجةبسيطة ولم تكن البشرية في  الحياةكانت 

منا يحتاج أن يتعلم كيفية التعامل مع  كلوصار الناس منشغلين بما يفعلون ...  هكذا أصبح   معقدةأصبحت األمور 

 وسائل االتصال المعاصرة

     أ ( أعرب ما تحته خط      

 ب ( استخرج من القطعة السابقة ما يلي ) نعت ، مضاف إليه ، خبر لناسخ وبين نوعه ( 

 ج( أصبح المهندس المصري بارعا     اجعل العبارة للمثني المذكر وغير ما يلزم 

 د( ضع مكان النقط ما هو مطلوب أمامه  

 الطالب ....................   )خبر جملة فعلية (  -2   الشجرة ......................   ) خبر جملة اسمية (         -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المنتجات . وأصبحت الحاجة  المواطنين, حيث ينتشر كثير من المصانع لتسد حاجة كبيرا ما فى مصر تقد الصناعةتتقدم 

 ملحة إلي التكنولوجيا الحديثة 

 )أ( أعرب ما تحته خط

 ) ب ( استخرج من الفقرة السابقة : )    مفعوال مطلقا ،  خبر لفعل ناسخ ، وبين نوعه ، جمع مذكر سالم (

 ................          ) أكمل بخبر جملة اسمية ()ج( الحديقة ...........

 )د( المهندسان المصريان  ماهران  فى عملهما  أدخل علي الجملة السابقة فعل ناسخ وغير ما يلزم    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدروساستماعاً  ، ويذاكر التلميذ  المعلممنتبهاً ويستمع إلى شرح  الفصلالذكى هو الذي يجلس فى  التلميذ أصبح )) 
 (( كيا فليس الكسول ذ 0ويساعده المدرسون  الوالدانأمالً فى النجاح ، ولذلك يحبه     
 0( أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة أ   

 )ب( اسخرج ) مفعول مطلق  ، مفعول ألجله ، جمع مذكر سالم ، خبر مفرد لناسخ (
 ج ( أكمل بما هو مطلوب 

 ) خبر شبه جملة (        --------( العصفور 2) خبر جملة اسمية (               ----------( العلم 1
 ) خبر جملة فعلية (     ----------( القراءة 3 

          


