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 أسلوب االختصاص - التمارين



التطبيق رقم 1

حدد فيما يلي عناصر أسلوب االختصاص:

نحن المرضى نشكو ُندرَة األدوية وغالَءها.

التطبيق رقم 2

بين في الجملة التالية نوع الضمير ونوع االسم المختص:

أسعى أنا العداء إلى تحطيم األرقام القياسية.

التطبيق رقم 3

ضع في المكان الخالي اسما مختصا مبنيا على الضم:

أنا ..... ا�حمي الوطن.

إنكم ..... مسؤولون عن ارتفاع ِ األسعار.

نحن ..... نربي األجيال.

التطبيق رقم 4

حول إلى المثنى والجمع ما يلي:

أنا أيُتها الطالبُة محرومٌة من المْنحة الدراسية.

التطبيق رقم 5

أعرب ما يلي:

أنا المـرأة المغربيـة حريصـة على تنميـة المجتمع.
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 أسلوب االختصاص - التصحيح



تصحيح التطبيق رقم 1 (عناصر أسلوب االختصاص)

االسم المختصالفعلالضميراألسلوب

المرضىمحذوف وجوبا تقديره نخص.نحننحن المرضى نشكو ُندرَة األدوية وغالَءها.

تصحيح التطبيق رقم 2 (تحديد نوع الضمير واالسم المختص)

نوعهاالسم المختصنوعهالضميراألسلوب

مقترن ب (ال)العداءالمفرد المتكلمأناأنا العداء أسعى إلى تحطيم ِ األرقام القياسية.

تصحيح التطبيق رقم 3 (ملء الفراغ)

االسم المختص مبني على الضمالجملة

ها الجندي� أحِمي الوطَن.أنا ..... ا�حمي الوطن. أنا أي�

ها المضاربوَن (السماسرُة) مسؤولون عن ارتفاعِ األسعاِر.إنكم ..... مسؤولون عن ارتفاع ِ األسعار. كُم أي� إن�

نحن األمهاِت نرب�ي األجياَل.نحن ..... نربي األجيال.

تصحيح التطبيق رقم 4 (التحويل)

الجملة: أنا أيُتها الطالبُة محرومٌة من المنحِة الدراسيِة.

المثنى: نحن أيتها الطالبتان محرومتان من المنحِة الدراسيِة.

الجمع: نحن أيتها الطالباُت محروماٌت من المنحِة الدراسيِة.

تصحيح التطبيق رقم 5 (اإلعراب)

أنا المـرأَة المغربيـَة حريصـٌة على تنميـِة المجتمِع.

أنا : ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدإ.

المرأَة : اسم مختص مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

المغربيـَة : نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.

حريصٌة : خبر المبتدإ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

على : حرف جر.

تنميـِة : اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

المجتمِع : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.
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