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::التاليةالتاليةعين المناسب في الجواب عن األسئلة عين المناسب في الجواب عن األسئلة����

»!إيماناً«عين الصحيح لكلمة» بعد اإلّطالع علي تضحيات المقاتلين! إيماناًى إمتأل قلبـ«-1

به4 ) تمييز3 ) مفعول مطلق2 ) حال1  ) مفعول

ما-2  فيه التمييز: ليسعين

1!أحد عشر كوكباً!) رأي2 ) إنّ اإليمان عشر درجات مت الرميصاء جريئةً!4 ) طابت األرض تربةً!3تتقد ( 

ما-3  فيه التمييز: ليسعين

سنّاً!1 منّي  ) آمنت باهللا ايماناً!4 ) فجرنا األرض عيوناً!3 ) شربت كوباً شاياً!2 ) أنت أكبر

 عين العبارة التي جاء فيها التمييز:-4

1. فـ3 صبراً علي المصائب.)2 ) آمنت باهللا ايماناً .4 االُمور.ى) نَزداد ضعفاً  ) كان المؤمنُ عطوفاً

 عين العبارة التي جاء لرفع ابهام:-5

1.  ) كانت المدرسة مزدحمةً بالناس.2 ) هجم األعداء علي أراضينا معتَدينَ

3.  أكملُ من اآلخرين.ى ) إنّ صديقـ4 ) إنه كان من أحسن التالميذ درساً

: الخطأعين-6 اُشير إليها بخطّ في ما

و منصوبهازئاً) نظر الرجل إلي الفارس1 (مفرد)  كثيرة: مفعول مطلق نوعي محاولة) حاولت لجمع المساعدة2 : حال

فـ3 م الطالبو منصوبخُلقاًالمدرسةى) يتقد و منص واحداً) االُم ألبستهم لباس الحرب4 : تمييز : مفعول به ثانٍ وبفواحداً

ما-7 »:التمييز«فيه ليسعين

1. .2 ) كان النبي أصدق الناس لساناً  ) التشربوا الماء بارداً

3. .4 ) زاد اهللا قلب المؤمن صبراً  ) تتقدم الطالبة علماً

»:بخلق حسن الناسعنداهللا أن نواجه مقتاًكَبرَ«ما هو اعراب الكلمتين علي الترتيب:-8

 فاعل-) مفعول مطلق4به مفعول-) تمييز3به مفعول-) حال2 فاعل-به ) مفعول1

9-: في الفراغ تمييزاً مناسباً ».أفضل الناس عقالً أحسنهم .............. لمعاشه«إجعل

 ) مقدورا4ً ) تقديرا3ً ) قادرا2ً ) قديرا1ً

 عين التمييز:-10

يساعد الفقراء مؤمناً باهللا.1 ال2 ) هو متليء قلبي  مسلمين إيماناً باهللا.)

هي قرأت كتباً كثيرةً حتي اآلن.3  ) قد سجل التاريخ لنا كثيراً من الحروب المفروضة.4)

ما-11 »:التمييز«فيه ليسعين

في المدرسة1  من عمله. خوفاً) يخاف المذنب2.أخالقاً) إشتهر هذا التلميذ

في المدرسة3 في أعماله4.قاًأخال) هذا التلميذ أحسن التالميذ .خوفاً) يزداد المؤمن

ما-12  فيه التمييز: ليسعين

فـ1 .2 حقّاً!ى حياتـى ) إنّه خير من رأيتُه  ) إطاعة اهللا أعظم العبادات أجراً

3. و استقامةً اُحب أن أكون مثله خلقاً  ) أعظم العبادة أجراً أخفاها.4)

»الشمس أقوي الكواكب نوراً«في هذه العبارة:» نوراً«ما هو اعراب-13

 ) مفعول مطلق4به ) مفعول3 ) حال2 ) تمييز1

 عين ما فيه إبهام:-14

منّي.2 ) بعثَ اهللاُ األنبياء.1  ) أنت أحسنُ

منّي.4 ) يحاسب اإلنسانُ يوم القيامة.3  ) درسك أحسنُ

مت«في العبارة التالية:» قماشاً«ما هو إعراب-15 رين قماشاًإشتريت«

 ) تمييز4 ) مفعول مطلق3 ) حال2به ) مفعول1
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 پاسخ است.3گزينه-1

به» امتأل«فعل (إيماناً) رفع ابهام شده، بنابراين اين كلمه ابهام دارد كه است. حال نيست زيرا مشتق نيسـت،» تمييز«وسيله مصدر منصوب

 به داشته باشد. متعدي نيست تا مفعول» إمتأل«به نيست زيرا فعل مفعول مطلق نيست زيرا از جنس فعل ماقبل نيست، مفعول

اس4گزينه-2 ت.پاسخ

مي2و1هاي گزينه (تمييز) رفع ابهام  در اين دو جمله تمييز است.» درجات«و» كوكباً«شوند، : عددها ابهام دارند كه با معدود

و با تمييز» طابت«: فعل3ي گزينه  رفع ابهام شده است.» تربةً«ابهام دارد

«4ي گزينه و بيان» جريئةً: مي مشتق و اگرچه از تمييز استفاده كرد، ولـي در ايـن عبـارت» تقدمت«توان براي فعل گر حالت فاعل است

 تمييز وجود ندارد.

 پاسخ است.4گزينه-3

 است. تمييز2ي در گزينه» شاياً«و3ي در گزينه» عيوناً«،1ي در گزينه» سنّاً«

 پاسخ است.3گزينه-4

 پاسخ است.3گزينه-5

ا] معتدين[:1ي گزينه  ست.حال مفرد

و منصوب است.] مزدحمة[:2ي گزينه  خبر كان

 آورده شده است اما تمييز در جمله ذكر نشده است، بنابراين ابهام هنوز باقي مانده است.] اكمل[ : جمله نياز به تمييز دارد زيرا4ي گزينه

 پاسخ است.4گزينه-6

«4ي گزينه :سكه نياز به دو مفعول»اَلب و عولمف»هم«به دارد و منصوب است.» واحداً«، بنابراين»ثانٍ«به مفعول» لباس«به اول است  حال مفرد

 پاسخ است.2گزينه-7

( در گزينه (مفرد) است.» بارداً«)،2ي  حال

 پاسخ است.3گزينه-8

و نقش تمييز را دارد. (كبرَ) آمده است : بعد از فعل ]استفعل كَبرَ معموالً، تمييز طلب،[ مقتاً

 به است. الناس: مفعول

 پاسخ است.3گزينه-9

(برخالف حال، كه مشتق است) در بين گزينه» جامد«ترين شرايط تمييز اين است كه آن كلمه از مهم است كه جامد» تقدير«ها تنها است

و مابقي مشتق هستند. تقدير = تفعيلمي  باشد

 گردند. جز مشتقات محسوب نمي وجه نكته: مصادر به هيچ

 پاسخ است.2گزينه-10

مؤمنا1ًي گزينه  است. حال←:

«2ي گزينه مي«به معناي» يمتليء«رفع ابهام از معناي فعل←تمييز» ايماناً: ».شود پر

«3ي گزينه »باًكت«صفت براي» كثيرةً«و» قرأت«براي فعل←به مفعول» كتباً:

«4ي گزينه »سجل«براي فعل←به مفعول» كثيراً:

 پاسخ است.2گزينه-11

«1ي گزينه «2ي گزينه تمييز است.» أخالقاً:  مطلق تأكيدي است. مفعول» خوفاً:

«3ي گزينه «4ي گزينه تمييز است.» أخالقاً: فع» خوفاً: »يزداد«ل تمييز است براي رفع ابهام از

پنجمدرستشريحيهايپاسخ



3

 پاسخ است.1گزينه-12

(لفعل محذوف) است.1ي[حقّاً] در گزينه ، مفعول مطلق

 پاسخ است.1گزينه-13

».أقوي«تمييز است براي» نوراً«

 نكته: اسم تفضيل معموالً نياز به تمييز دارد.

 پاسخ است.2گزينه-14

 پاسخ است.4گزينه-15


