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 عشٌشتً التلوٍذج ، عشٌشي التلوٍذ :

 . تطثٍقاخ درص االستثناء  دلٍل تصحٍح

****************************************************** 

 :تعد شكم األمثهة  أتمم ممء انجدول حسة انمطهوب - 1

 اىَسرثْٚ أداج االسرثْاء اىَسرثْٚ ٍْٔ اىجَو

 .ذفرحد األسٕار إال اىثْفسج -

 .إال األخيار   ال ينزً اىضيف  

 .ٍسأىح غيزحييد ٍسائو اىحساب ٍا 

 .ػييا ٍاػداحضز األصدقاء 

 األسٕار  

 غيز ٍذم٘ر

 ٍسائو  

 صدقاء  األ

 إال

 ذؼزب أداج حصز

 غيز  

 ٍاػدا

 اىثْفسج  

تؼد إال حسة  يؼزب ٍا

 ٍ٘قؼٔ ) فاػو ٍؤخز(

 ٍسأىح  
 

 ــًاػيي

 انتعهيم :انشكم و كمم انجمم اآلتية تمستثنى مناسة مما تين األقواس مع ا 2
 

ٌ   األصدقاء إال ر  د   ق  أ   ٍا -  ٍز هذكورالكالم هنفً والوستثنى هنو غالتعلٍل: =             اىنزي

  الكالم هنفً والوستثنى هنو هذكور جاس نصة هاتعد إال أو اعتثاره تدال جشءا هن التعلٍل:  = / أخاك أخيل  يحضز ٍِ اىضي٘ف إال ىٌ -

 .الوستثنى هنو 

 .وٌعزب هفعوال تو  هاعداوجة نصة ها تعد  : التعلٍل=              ىطَاع  ا ٍا ػدا جار  اىر   ز  أٗق   -

       .: ٌجز االسن ها تعد غٍز تاإلضافح وٌعزب هضافا إلٍوالتعلٍل=    تنز يأت ئيُ٘ ساىَيِ غيز  ػاد اىفدا -

  

 شكمتأسهوب استثناء مناسة مع  كم جمهةعثر عن معنى غيز اىجَو ىرؼثز   -3 

  .منه وانمستثنى انمُستثَنى
 
 ..شاِهِد البُْلبُلَ ، ولَْم أوالطيور َحديقِة الحيَوان جميع الحيوانَاتِ  فيشاهْدُت  -أ

 البلبَل. حديقة الحيوان إلا  يوالطيور ف  الحيواناتِ  شاهدت جميعَ 
 ..َحَضَر التالميذُ األََلعَاَب، وتََخلَف تِْلميذ   -ب

 تلميٍذ. األلعاب غيرَ  حضر التالميذُ 
 .لَْم يُِجْب حسام  عن ُسؤاٍل واحد من أسئِلَة المتحان -جـ

 .ماخال سؤالا  المتحانِ  عن أسئلةِ  أجاب حسام  

 ما بعدها :وشكل  شكلهاضع )غير( مكان )إل( مع   -4 

 .نيالمنصف غيرُ من الناس  ما يعرف الفضلَ  . . من الناس إل المنصفون رف الفضلَ عْ ما يَ  - 

 
 

 

 تعلٌمٌة تعلمٌة عن بُعد أنشطة دروس و

 .استمرارٌة الدراسة  لضمان

 ثانوي إعدادي  الثانٌةالمستوى: 
 المادة: اللغة العربٌة   

 9102/9191الموسم الدراسً :
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      . المقصرِ  غيرَ القراءة تفيد التالميذ           القراءة تفيد التالميذ إل المقصر . - 

 . لئيمٍ  غيرُ  ل يأبى الكرامةَ                   بى الكرامة إل لئيم .ل يأ -  

 .تكبرٍ م غيرُ اإلسالم  نكر سماحةَ ل يُ         .تكبرل ينكر سماحة اإلسالم إل م -  

 

 :مع الشكلالجمل اآلتية بمستثنى مناسب   أكمل - 5

 . آيحً  اىقزآّيح إال اآلياخ   قزأخ   - 

 .آيحً أٗ آيح  آّيح إال ىٌ أقزأ ٍِ اآلياخ اىقز - 

 .  ذيَيذا أٗ ذيَيذ    حاشا ٍِ اىرالٍيذ ىٌ يحضز - 

 .  فالح   غيز   فالحُ٘اى ذأخز - 

    .خاىد  ىٌ يفش في اىَساتقح س٘ٙ  - 

    سٕزجً. ٍاػداقطفد األسٕار  - 

 : أسفهه تينأعرب انجمه  -6    

   .العنب غٌر   الفواكهُ  تنضج        /        البرتقال   إال شجر   األشجارُ مر ثت لم  -

*********************************** 

 .: حزف جشً ّٗفيىٌ

 ٍضارع ٍجشًٗ ٗػالٍح جشٍٔ اىسنُ٘، اىَاّغ ٍِ ظٖ٘رٓ اىرقاء اىسامْيِ. : فؼوَزثذ

 : فاػو ٍزف٘ع ٗػالٍح رفؼح اىضَح اىظإزج ػيٚ آخزٓ.األشجار

 : حزف اسرثْاء.إال

 اىفرحح اىظإزج ػيٚ آخزٓ ، ٕٗ٘ ٍضاف.: ٍسرثْٚ ٍْص٘ب ٗػالٍح ّصثٔ شجز

 .: ٍضاف إىئ ٍجزٗر ٗػالٍح جزٓ اىنسزج اىظإزج ػيٚ آخزٓاىثزذقاه

************************* 

 : فعل ماض مبنً على الفتح التصاله بتاء التأنٌث التً ال محل لها من اإلعراب. تنضج

 ره.: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخ الفواكه

 : اسم منصوب على االستثناء ، وهو مضاف.غٌر

 : مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .العنب 


