عني صقغة التعجب ػقؿا يأتي  ،وبني الػعل الذي جاءت مـه:

َ
َ
أغظم سجالها ألاوائل وأهش ْم بأخالكهم ! وأج ْ
مل بخمسكهم
(ألامت إلاسالميت ما أسوع جاسٍخها ! وما
ِ
ِ
َ
أغظم جاسٍخ و شيذوا أغظم حضاسة غشفتها البششٍت  ،فسادوا
بػليذتهم وجطبيلهم لخػاليم دًنهم ! للذ هخبىا
َ
َ ْ َ
وما ْأوفاهم إن وغذوا ! َ ،
ذك ُه ْم إن غاهذوا ! َ ،
وما أغذلهم إن حكمىا !
الػالم بأخالكهم وطيب حػاملهم  ،فما أص
َ
خل ْم بأماهتهم وحشصهم غليها ! ،
 ،وما أغفاهم إن كذسوا !  ،وما أهفػهم ألصذكائهم !  ،وما أضشهم ألغذائهم !  ،وأ ِ
َ َ
فما أ ْجذ َس أن جضشب بهم ألامم ألامثال في ألاخالق الػاليت و الصفاث الىبيلت ! ).

(ب)  -أعرب ما يأتي :
َّ َ
َ
الحشٍت !
أجمل
 - 1ما
 - 3أو ِػ ْم بالكشٍم !

َ
َ
 - 2ما َ
الىاس في الشخاء  ،و ما أكلهم في الشذة !
أهثر
َ
َ ْ َ
أس َػذ َم ًْ أ َّدي حم هللا غليه !
 - 4ما

(جـ)  -حدد املتعجب مـه ثم أعربه ػقؿا يأتي :
 -1ما أشلى مً سفؼ حاجخه إلى غير هللا !  -2ما أكبح أال ًؤدي الشجل الصالة في وكتها
ْ
 -3أف ِظ ْؼ بأن ٌػاكب البريء ! -4 .ما أهلص غلل َم ًْ ظلم مً هى دوهه !.

(د)  -تعجب من األػعال اآلتقة بإحدى صقغ التعجب  .وبني السبب يف امتـاع التعجب
من بعضفا :سهش -اسخلام  -غىجب  -ماث  -لم ًىافم  -ليس( -هـ) -حعجب مً (إلاسشاف في املاء) بطشٍلخين
مخخلفخين .
(و) -تعجب من ( غىجب ) .
(ز)ْ " -
أهش ْم باملجذ"وضح الفشق بين الفػلين في الجملخين السابلخين ثم أغشب "املجذ" .
أهشم املجذ ِ " -
ِ

ادتخرج املختص وأعربه
*بىا-شػب مصش ًخحلم الاسخلشاس
ملصش
*هحً -سجال الذًً -هجخث إلاسهاب مً الىفىس
*غليك – أًتها املػلمت – مسئىليت أدبيت
*أها –أيها املذًش -أجلً غملى
غليىا – أيها الصىاع  -غبء بىاء الىطً

*إهىا – املػلمين- -وساهم فى جحليم ألامً اللىمى
*جأثشث مصش بك-أيها -اللائذ الحكيم
*إهىا – املهىذسين – هبنى الكباسي ووشم الترع
* إهك-أيها الطبيب-جذاوي املشض ى
*إهىا وسثت الفشاغىت-لىا إسهام فى بىاء الحضاسة

 -1بني ػقؿا يأتي ادم ال و نوعه  ،ثم أعربه

ً
 -1ال مطيػا والذًه محشوم مً سحمت هللا  -2 .ال خائً بييىا  -3 .ال مشوجي شائػاث محبىبىن
َ َ
ً
لئيم ط ْب ٍؼ أصله هشٍم  -6ال هليضين ًجخمػان  - 7 .ال كاسئا للكف مؤمً
 -5ال
 -4ال حافظ ود هادم .
 -8ال أمان ملً ال أماهت غىذه  -9ال جشٍمت بذون غلاب  -11ال مذمً خمش ٌسخحم الػلل  -11 .وال ِجذال
َ
في الحج  -12 .ال هاكت لي في هزا وال جمل  - 13ال طالب في املذسست وال مذسسىن  -14 .ال طالب غلم
 -17ال مخىافسين في الخير هادمىن .
 -16ال هىاهب طالػاث .
مملىث  -15 .ال سشوس دائم .
 -18ال مخبرجاث طائػاث  19 .ال غاصيا أباه مىفم  -21 .ال مذسس مهمل هاجح .

 - 2مقز ال العامؾة وغري العامؾة مع بقان السبب

ً
 -1ال أهيس خير مً الكخاب  -2 .ال كائما بىاجبه مزمىم  -3 .راهش الطالب دسوسه بال جلصير  -4 .ال في الفصل
أدب همام  - 6 .ال كاصذ سىء محبىب  -7 .ال أهذ مهمل وال أخىن .
مهملىن وال غافلىن  -5ال را ٍ
َ
اله إال هللا"  -11 .ال في املذسست طالب وال مذسسىن
 -8ال في الجىت مىث وال ألم " -9 .ال

 -3أعرب اجلؿل التالقة  -1 :ال مػيذاث في الجامػت  - 2ال مخخارلين بييىا  -3 .ال بائعي جشائذ في
اللشٍت .

 - 4ال را حلم مدسشع .

 - 4يف األمثؾة اآلتقة ألغقت ال  .وضّح السبب .
ٌ
غافل وال فيهم هسى ٌل.
 -1ال بين الطالب اليىم
املصشي
مسخغً غً الػشبي
ٍ
ُ
ألاغىان أغىاوي .

مسخغً غً املصشي وال
 -2ال الػشبي
ٍ
ُ
اللىم كىمي  .وال
 -4ال
ً -3حب الىاس أوطانهم بال جذال .

 " -5ال مصؾح أخالق ػادد " اجعل اجلؿؾة السابؼة لؾؿثـى و اجلؿع  ،و غري ما يؾزم .
 - 6عني خرب " ال " الـاػقة لؾجـس ونوعه  ،وإذا كان حمذوػا ػؼدره :
* ال مؤدًا واجبه هادم* ال صاحبين خصامهما دائم  * .الصذق مىج ال شك *.

 - 7صوب اخلطأ ػقؿا يأتي :
* ال فاغلى خير مكشوهين

 -ال كاسئ لكخاب ال ٌسخفذ .

 - 8أدخل كؾؿة (صاحب) يف ثالث مجل حبقث تؽون يف األوىل مضاػة  ،و يف الثانقة
ذبقفة باملضاف  ،و يف الثالثة مػردة  ،و غري ما يؾزم
( - 9يأس) اجعؾفا ادم لـ " ال " الـاػقة لؾجـس حبقث تؽون معربة مرة  ،ومبـقة مرة أخرى

