السسلاؤالل اللوولل :
تكلم في هذا الموضوع  :
عن العلماء .

السساؤـلاؤالل الوثانني :
  :ألنجسب لعلل ى اللسسنئللنة النتلينة
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ما هي أنواع السم المختص واذكر أمثلة عل ى ما
تكتب .
ما حكم إعراب غير و سوى مع التوضيح بالمثلة
.
اذكر كنايات العدد مع المثلة .
ما هي المواضع التي يجب لحسذلف لجوانب الشرط فيها ؟

السساؤـاؤـلاؤالل الوثانللث  :
 أعرب الجمل التية إعرالبا كاملل :قالت بنات العم يا سلمى وإن كانــــ فقيرا
-1
معدما  ،قالت  :وإن

 -2قال ال تعال ى " :يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدلا
ومبشرلا ونذيرلا وداعيلا إل ى ال بإذنه وسراجلا منيرلا "
 -3كاؤـم كافاؤـر بال أماؤـوالاؤـه
وملاؤماؤـن لياؤـس لاؤـه درهاؤـم
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تزداد أضعافلا عاؤـل ى كاؤـفره
ياؤـزداد إيماؤـانلا عل ى فقاؤـره

ما يفوز إل المناضلون .
إني اؤـ أيتها العاملةاؤـ أخدم بلدا.

السساؤـاؤـلاؤالل الورانبلع  :
ممن علت همته وشرفت نفسه عمارة بن حمزة ،وقيل
إنه دخل يوما عل ى المنصور  ،وقعد في مجلسه ،فقام رجل
وقال   :مظلوم يا أمير الملاؤمنين قال  :من ظلمك يا رجل ؟
قال عمارة بن حمزة لغصبنني لضسيلعنتي .فقال المنصور  :يا
عمارة قم فاقعد مع خصمك  ،فقال   :ما هو لي بخصم إن
كانت الضيعة له  ،فلست أنازعه فيها  ،وإن كانت لي فقد
لولهبتلها له ،ول أقوم من مقام شرفني به أمير الملاؤمنين
ورفعني .وأقعد في أدن ى منه لجل ضيعة .
 -1هات من النص السابق ما يلي :
أ -منادى منصوبلا ،وآخر مبنيلا عل ى الضم.
ب -خبرلا لمبتدأ محذوف جوازلا.
ج -حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب.
د -حرف جر زائد.

هاؤـ -اسم تفضيل واذكر حالته.
و -اسم مكان من الثليثي.
 -2أعرب ما تحته خط فيه.
السساؤـاؤـلاؤالل اللخانمس :
أ-عين المحسنات المعنوية من طباق ومقابلة وتورية في
المثلة التية  :
قال ال تعال ى   " :يريد ال بكم اليسر ول يريد
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بكم العسر "
قال ال تعال ى   " :في جنة عالية  ,قطوفها
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دانية " .
 -3كان من دعاء النبي صل ى ال عليه وسلم   " :اللهم
اغفر لي ذنبي كله ،ندققه وجله ،وأوله وآخره  ،وعلنيته
وسره "

ب -بضين السجع في اللمثلة التية ،ووضضح وجوه حسنه :
) (1قال صل ى ال عليه وسلم " :رنحم ا ل
ل عسبلدا قال
لخسيلرا فغنم ،أسو سكلت فسنلم " .
 -2النحسقلد صدأل القلوب ،والولجالج سبلب الحروب .

