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الرّحيم الرّحمن الله  بسم

رصفیاعرابایچهارگزینهسؤاالت تحلیل پاسخو 330تعداد:با

احمدى ابراهيم دكرت طراح:

يف الصحيح الّّصيّف:عّّي التحليل و اإلعراب

:» الشجرة من الثمرة رج ُيخ من « -1 
مضارع1 للمعلوم–للغائب–( /خروج»مصدره–مبنّي و« «الثمرة»هفاعلفعل

للغائب2 )–( ثاليث وزنمزيد و-(«أفْعل»من فعل / «الثمرة»مفعولهمجهول

مضارع3 فعل )مصدر–( ثاليث ومزيد فعل / إفعال( وزن عىل إخراج فعليةه: جملة فاعله مع

مضارع4 ثاليث–للغائب–( و–مجرد فعل / «من»فاعلهمعلوم

:» الّشررة مثل أوجدها من « -2 
ماض1 فعل األصلية–( د»حروفه ج مصدره«و /إيجاد»و ضمیر« «ها»مفعوله

للمتك2 وحدهل( إفعال–م باب ِمن ثاليث و–مزيد فعل / ومعلوم فعليةالجملةفاعل

ماض3 فعل يَِجُد(–( )مضارعه: ثاليث فاعل–مزيد و فعل / «ها»ضمريهمعلوم

)مصد–للغائب(4 ثاليث وجود(مجرد /–ره: للمعلوم فعليةمبني الجملة و فعل

:» مخنهِمرة األرض يف هللِا أنعخم « -3 
اسم1 للموصوف/نكرة–فاعلاسم–مؤنث–( «األرض»صفة

مؤنث2 مفرد م–( فعلفعولاسم /انَهَمَر»)من اسمية«( الجملة و خرب

مؤنث(3 انهامر(–مفرد )مصدره: فاعل خرب–اسم / املبتدأنكرة «أنُعم»و

اسم4 مؤنث–( صفة–مفرد / ثاليث مزيد من فاعل اسم
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:» ماءكالدُّرر الّس يف األجنمخ ِانتشرت « -4 
للمخاطب1 األصلية–( ر»حروفه ش وزنه«ن فاعلهمتعد-«افتعل»و و فعل «األنجم»/

وزن–للغائبة(2 عىل انتشار )مصدره: ثاليث /«افتعال»مزيد فاعله( و فعلية«األنجم»فعل الجملة و

ماض3 فعل م–للغائبة-( و الزائدة الحروف من /انتشار»صدرهنون فاعله« و «نجماأل»فعل

ماض4 فعل ثاليث–( وزن–مزيد عىل /انفعال»مصدره «نجماأل»فاعله«

:» أجرخهن للعبد ري َي  سبع « -5 
مضارع1 فعل من–( ثاليث إفعالمزيد /–باب فاعلهمعلوم و «أجر»فعل

للغائب2 ثاليث–( األصلية–مجرد ی»حروفه ر /ج فاعله« و اسمية«أجر»فعل الجملة و

مضارع3 ثاليث–( للمعلوم–مجرد فاعلهالزم-مبني فعلية«أجر»/ الجملة و

للغائب4 ثاليث–( مفعوله–مجرد و فعل / «هّن»معلوم

:» األبيض اللون ذات الغالية اجلميلة األحجار من الّدرر « -6 
مذكر1 مفرد للموصوف–( صفة / تفضيل «اللون»اسم

اسم2 بيضاء(–( )مؤنثه: مذكر موصوفه–مفرد و صفة / «اللون»معرفة

اسم3 مذكر–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / بأل «اللون»معرّف

مفرد4 تفضيل–( /–اسم بأل إليهمعرفة «اللون»ضافللممضاف
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:» مخصحفًا الوالدةخ ورثت « -7 
ماض1 فعل وزن–ةللغائب–( عىل مصدره و ثاليث ل»مزيد /تََفعُّ فاعل« و «الوالدة»هفعل

للغائب2 تفعيل(–ة( وزن عىل توريث )مصدره: ثاليث فعليةمتعد-مزيد الجملة و فعل /

ماض(3 ث–فعل وزنمزيد عىل )مضارعه /يَتََفعَّل»اليث فعليةوفعل« جملة فاعله مع

فعل4 األصلية–للمخاطب–( ث»حروفه ر وزنه«و َل»و /فَعَّ فاعله« و «الوالدة»فعل

:» املخختِلفة ألوانه الّنساء تخعجب النسائّية املالبس ِمن الفستانخ « -8 
مؤنث(1 صف–فاعلاسم–مفرد / ضمريمعرفة موصوفه و «ه»ة

مفرد2 ل(–( ت خ )ماّدته: فاعل موصوفه–اسم و صفة / بأل «ألوان»معرّف

اسم3 مؤنث–( للموصوف–مفرد صفة / اختالف( )مصدره: فاعل «ألوان»اسم

مؤنث4 ثاليث–( مزيد من فاعل مضافهاسم و إليه مضاف / ف( ل خ األصلية: «ألوان»)حروفه

:» اللقخ يرتاحم اجلزء ذلك من « -9 
مضارع1 فعل وزن–( )من ثاليث فاعله–«(فاعل»مزيد و فعل / «الخلق»معلوم

ا2 ر األصلية: )حروفه ثاليث مزيد فعل–(ح( / فعليةومعلوم جملة فاعله مع

مضارع3 وزن–للغائب–( )من ثاليث فاعله–(«تفاعل»مزيد و فعل / للمعلوم «قالخل»مبني

للغائب4 وز–( من مراحمة، )مصدره: ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع / مفاعلة( ن

:» لسانه على قلبه من احلكمة ينابيعخ ظهرت « -10 

للمخاطب1 يُظِهر(–( )مضارعه: ثاليث فاعله–مجرد و فعل / «الحكمة»معلوم

ماض2 ثاليث–للغائبة–( فاعله–مجرد / محذوفمجهول

ماض(3 إظهار(–فعل )مصدره: ثاليث فعلية–مجرد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

للغائبة4 ثاليث–( ر(مجرد هـ ظ األصلية: فاعله–)حروفه / «ينابيع»معلوم
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:» سنة سبعني عبادة من خري ساعة تفكُّر « -11 
ماض1 فعل ل(–( تفعَّ وزن )من ثاليث فاع–مزيد مع و فعل / فعليةمعلوم جملة له

اسم2 مذكر–( اسمية–مفرد الجملة و مبتدأ / ل( تََفعُّ وزن )من مصدر

ماض3 فعل /–للغائب–( يتفكّر( )مضارعه: ثاليث فعليةمزيد الجملة و فعل

مذكر4 مفرد خربه–مصدر–( و مبتدأ / «خري »معرفة

:» أبواب سبعةخ تخفتح « -12 
مضارع1 محذوفمجرد–للغائبة–( فاعله و فعل / ثاليث

للمخاط2 األصلية–ب( )حروفه ثاليث ح(:مزيد فاعله–فت نائب و فعل / «سبعة»مجهول

مضارع3 فعل ثاليث–ةللمخاطب-( فعلية–مجرد جملة املحذوف فاعله مع و فعل / للمجهول مبني

ثاليث–للغائبة-مضارع(4 فمجرد و فعل / فَتََح( فعلية«أبواب»اعله)ماضيه: الجملة و

:» قومه إىل نوحًا أرسلنا لقد و « -13 
وحده1 للمتكلم إفعال(–( وزن من إرسال، )مصدره: ثاليث فاعل–مزيد و فعل / معلوم

ل(2 س ر األصلية: )حروفه ثاليث مزيد مفعوله–( و فعل / «نوحا  »مجهول

ماض(3 الغري–فعل مع ثال–للمتكلم فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / أفعل( وزن )من يث

ماض4 رسول(–( )مصدره: ثاليث فعليةمعلو–مزيد جملة املحذوف فاعله مع / م

:» األخوىل للمّرة الطالب جاء « -14 

اسم1 مؤنث–( األصلية–مفرد األعداد موصوفه–من و صفة / «املرّة»معرفة

مؤنث2 مفرد تفضيل–( بأمع–اسم صرّف / للموصوففل «املرّة»ة

مؤنث3 أفعل–( وزن عىل تفضيل موصوفه–اسم و صفة / «املرّة»معرفة

مؤنث4 مفرد الرتتيب(–( عىل )يَدّل تفضيل إليه–اسم مضاف / بأل معرّف
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:» الثّاين الدرس عن املعّلم سألتخ « -15 
مذكر1 مفرد فاعل–( و–اسم إليه مضاف / «الدرس»مضافهمعرفة

اسم2 فا–مذكر–( للموصوفاسم صفة / ثاليث مزيد من «الدرس»عل

مذكر3 مفرد فاعل–( صفة–اسم / بأل معرّف

فاعل4 اسم إليه–( مضاف / الرتتيبية األعداد من  

:» ابطاًل هذا خلقت ما ربنا « -16 
مذكر1 مفرد أبْطل(–( )فعله: فاعل حال–اسم / نكرة

مفرد2 فاعل–( حال–اسم / )علم( معرفة

اسم3 مذكر–( حال–مفرد / بَطل( )فعله: فاعل اسم

مذكر4 مفرد ل(–( )بط األصلية مفعول–حروفه / نكرة

:» ِمضياف شعب اإليرايّن الشعب « -17 
اسم1 للموصوف–مذكر–( صفة / علم «الشعب»اسم

اسم2 مذكر–( بأ–مفرد موصوفهمعرّف و صفة / «الشعب»ل

مذكر3 مفرد مكان–( صفة–اسم / معرفة

اسم4 مذكر–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / )علم( «الشعب»معرفة

:» وزهنا ي فوق شيء ل َح  على تقدر النملة « -18 

مضارع1 فعل فاعله–للمخاطب–( و فعل / تقدير( )مصدره: ثاليث «النملة»مجرد

مض2 وصفية–للغائبة–ارع( جملة فاعله مع و فعل / ثاليث مجرد

مضارع3 ثاليث–للمخاطب–( فعلية-مجرد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع4 فعل فاعل–للغائبة–( و فعل / ر( د ق األصلية: )حروفه ثاليث مجرد
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:» أمري يل ر يسِّ « -19 
ماض1 فعل األصل–( )حروفه ثاليث ر(مجرد س ى فعلية–ية: جملة فاعله مع و فعل / معلوم

أمر2 فعل َل(–للمخاطب–( فَعَّ وزن )من ثاليث مفعوله–مزيد و فعل / «أمر»معلوم

أمر3 فعل مصدرهمزيد–( و ، َل فَعَّ وزن )من فاعلهثاليث و فعل / ) تيسري «أمر»:

أمر4 فعل عىل–للمخاطبة–( )مصدره ثاليث فعليةمزيد الجملة و فعل / تفعيل( وزن

:» هللا عنذ دوه َت  ألنفسكم خري من تخقّدموا ما و « -20 
مضارع(1 يُعرَف–للمخاطبّي–فعل ال فاعله و فعل / مجهول

مضارع2 محذوف–للمخاطبّي–( فاعله و فعل / ل( تََفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

فعل3 ثاليث–للمخاطبّي–( َم)ماضيهمزيد تَقدَّ فعلية: الجملة و فعل / )

مضارع4 فعل جوابه–للمخاطبّي–( و رشط فعل / تقديم( )مصدره: ثاليث «تجدوه»مزيد

:» صربًا علينا أفرغ ربّنا « -21 
أمر1 فعل فاعل–للمخاطب–( و فعل / غ( ر ف األصلية: )حروفه ثاليث مزيد

أمر2 )م–ةللمخاطب–( ثاليث إفراغ(مزيد فعلية–صدره: جملة فاعله مع و فعل / معلوم

للمخاطب3 ثاليث–( مفعوله–مجرد و فعل / للمعلوم «صربا »مبني

أفَْعَل(4 وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد )–/ ومعلوم وفاعلهفعل فعليةالمحذوف جملة

:» القرآن من تيسر ما فاقرؤوا « -22 

ماض1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / تيسري( )مصدره: ثاليث «القرآن»مزيد

ماض2 فعل فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع و فعل / تَفّعل( وزن عىل )فعله ثاليث مزيد

ماض3 فاعله–معلوم–للغائب–( و فعل / ر( تس األصلية: )حروفه ثاليث «القرآن»مزيد

فعل4 )مصدر–للغائب–( ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / ) تَيَُّسُّ ه:
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:» الرايحخ تخرسل « -23 
مضارع1 فعلية-للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / إفعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

للغائبة2 إرسال(–( )مصدره: ثاليث فاعلهمتعد-مجهول–مزيد نائب و فعل «الرياح»/

مضارع3 فعل ثاليث–للمخاطبة-( أفَعل(مزيد وزن عىل محذوفالزم-)ماضيه فاعله و فعل /

مضارع4 فاعله–للغائبة–( و فعل / ل( س ر األصلية: )حروفه ثاليث «الرياح»مزيد

:» الّسماء من تتساقط أمساكًا األاّيم من يوم يف ترى أن تَُصدِّق هل « -24 

ق» «:تُصدِّ  
مضارع1 فاعلهمعل–للغائبة–( و فعل / «أسامكا  »وم

مضارع2 فعل )–للغائبة–( ثاليث َقمزيد َصدَّ فعليةماضيه: جملة فاعله مع و فعل / )

فعل3 )مصدره–( ثاليث تَصديمزيد فاعلللمخاطب–ق(: و فعل /

ثاليث4 مزيد محذوف–للمخاطب–( فاعله و فعل / للمجهول مبني

«:تَتساقط»-25  
ثال1 مزيد ط(( ق ت األصلية: )حروفه وصفية–يث و فعلية جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع2 فاعل–للغائبة–( و فعل / تَفاَعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع3 فعل فعلية–للمخاطب–( جملة فاعله مع / تفاُعل( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

للمخاطبة4 ثاليث–( للمع–مزيد وصفيةمبني الجملة و فاعل و فعل / لوم
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:» أمساكًا تخِطر الّسماء كأّن « -26 
مضارع1 فعل فعلية–للغائبة–( الجملة و فاعل و فعل / معلوم

مضارع2 مفعوله–مخاطبلل–( و فعل / ثاليث «أسامكا  »مزيد

للمخاطب3 أفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعل–مزيد و فعل / محذوفمجهول ه

مضارع4 إم–للغائبة–( )مصدره: ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله نائب مع / طار(

:» السمك مطر الطبيعّية الظاهرة هذه الّناس يخسمِّي « -27 
مضارع1 فعل محذوف–للغائب–( فاعله و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 )ماضيه–للغائب–( ثاليث ومزيد فعل / َل( فَعَّ وزن «النّاس»فاعلهعىل

للغائب3 تفعيل–( باب من ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «هذه»معلوم

فعل4 ى(–للغائب–( َسمَّ )ماضيه: ثاليث فعلية–مزيد جملة املحذوف فاعله مع و فعل / للمجهول مبني

:» طويلة سنوات النّاس السمك مطر ظاهرة حريت « -28 
ماض1 فاعلهمزيد–للغائبة–( و فعل / تفعيل( وزن عىل )مصدره «ظاهرة»ثاليث

ماض2 فعل فاعله–( / ل( تَفعُّ وزن عىل تَحرّي )مصدره ثاليث «ظاهرة»مزيد

للمخاطبة3 ر(–( ى )ح األصلية وزنهحروفه َل»و /فَعَّ و« فعليّةفعل الجملة

للغائبة4 تفعيل–( باب من ثاليث ف–مزيد و فعل / «مطر»اعلهمعلوم

:» دخثخ َي  « :» الوخسطى أمريكا يف الّسمك مطر دث َي  « -29 

مضارع1 /–للغائب–( أحدث( )ماضيه: ثاليث «مطر»فاعلهمجرد

مضارع2 فعل فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع3 إحداث(–( )مصدره: ثاليث فاعله–مجرد و فعل / للمعلوم السمك»مبني «مطر

مضارع4 حدوث(–( )مصدره: ثاليث فاعلهحروفه–مجرد و فعل / ث( د )ح «مطر»األصلية
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«:الوخسطى»-30  
مؤنث1 مفرد مضافه–معرفة–( و إليه مضاف / توّسط( )فعله: تفضيل «أمريكا»اسم

اسم2 إليه–مؤنث–( مضاف / أوسط( )مذكره: تفضيل اسم  

اسم3 مؤنثمفر–( موصوفه–د و صفة / علم «أمريكا»اسم

تفضيل4 اسم مؤنث–( للموصوفمعّر–مفرد صفة / بأل «أمريكا»ف

:» سوداء عظيمة غيمة تخالحظ « -31 
مضارع1 فعل مجهول–للمخاطب–( فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 ف–للمخاطبة–( مع و فعل / ظ( ح ل األصلية: )حروفه ثاليث فعليةمزيد جملة اعله

مضارع3 تَفاَع–( وزن عىل )ماضيه ثاليث و/للغائبة–ل(مزيد «غيمة»فاعلهنائبفعل

مضارع4 وزن–( )من ثاليث مصدره«فاعل»مزيد /مالحظة»و محذوف« فاعله و فعل

:» ابألمساك مفروشًة األرض تخصِبح « -32 
مضارع1 فعل ف–للغائبة–( / ثاليث فاعلهمزيد و «األرض»عل

للغائبة2 ثاليث–( فاعل–مزيد و فعل / «رضاأل»همعلوم

مضارع3 الناقصة–للغائبة–( األفعال من فعل / أفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع4 فعل أصبح(–للغائبة–( )ماضيه: ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

:» واحد نوع من األرض على املنتِشرة األمساك أكثر « -33 

مؤنث1 مفرد فاعل–معرفة–( للموصوفاسم صفة / ) نَََشَ «األسامك»)فعله:

اسم2 مؤنث–( موصوفه–مفرد و صفة / انتشار( )مصدره: فاعله «األسامك»اسم

مؤنث3 مفرد )–( فاعل انفعل(فعلهاسم وزن موصوفه–عىل و صفة / بأل «سامكاأل»معرّف

اسم4 فا–مؤنث–( عىلاسم )فعله مضافهعل و إليه مضاف / افتعل( «األسامك»وزن
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:» املخجاِورة ابملياه مختعلِّقة األمساك « -34 
«:ُمتعلِّقة»  

مؤنث1 مفرد للموصوف–فاعلاسم–( صفة / «األسامك»نكره

اسم2 صفة–مؤنثمفرد–( / علَّق( )فعله: فاعل اسم

مؤنث(3 تَعلَّق(–مفرد )فعله: فاعل للمبتدا–اسم خرب / اسمية«األسامك»نكرة الجملة و

اسم4 )مصد–مؤنث–( فاعل اسميةاسم الجملة و خرب / تعليق( ره:

«:املخجاورة»-35  
مؤنث1 مفرد فاعلة–( م  وزن عىل موصوفه–مصدر و صفة / «املياه»معرفة

اسم2 فاَعَل(اسم–مؤنث-( وزن عىل )فعله صفة–فاعل / بأل معرّف

مؤنث(3 ر(–مفرد و ج األصلية: )حروفه فاعل إليه–اسم مضاف / علم اسم

اسم4 مؤنث–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / ُمفاعلة( وزن عىل )مصدره فاعل «املياه»اسم

:» مجيلة ِبخناسبة احتفال  امِلهرجانخ « -36 
مؤ1 مفرد وزن–نث( )من بحرف–تَفاُعل(مصدر مجرور / جّرنكرة

مؤنث2 مفرد )فعله:–( صفته/نكرة–(«ناَسَب»مصدر و «جميلة»موصوف

اسم3 )فعل–مؤنث–( تناسب(مصدر بحرف–ه: مجرور / جّرنكرة

اسم4 مؤنث–( ثاليث–مفرد مزيد من جاّر–مصدر / مجرورنكرة و
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:» آخر مكان إىل مكان من تنتقل شديدة ريح اإلعصار « -37 

«:تنتِقل»  
مضارع1 فاعل–للمخاطب–( و فعل / انفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع2 فعل محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / ل( ق ن األصلية: )حروفه ثاليث مزيد

للغائبة3 افتعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث وصفية–مزيد الجملة و فاعل و فعل / معلوم

مضارع4 فاعله–للمخاطب–( و فعل / ثاليث «ريح»مزيد

«:آَخر»-38  
اسم1 مذكر–( موصوفه–مفرد و صفة / فاعل «مكان»اسم

مذكر2 مفرد ثاليث–( مجرد من فاعل مضافه–اسم و إليه مضاف / «مكان»نكرة

)مؤنث3 للمذكر تفضيل اسم اُخرى(( للموصوف–ه: صفة / «مكان»نكرة

تفضيل4 اسم آخرة(–( )مؤنثه: مضافه–مذكر و إليه مضاف / «مكان»نكرة

:» املخنتِظرين من معكم إيّن فانتِظروا ِِل الغيب إّّنا فقخل « -39 

«:انتِظروا»  
أمر1 فعل فع–للمخاطبّي–( / ر( ظ ن األصلية: )حروفه ثاليث فاعلمزيد و ل

أمر2 فعل–للمخاطبّي–( / انفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليةومزيد جملة فاعله مع

أمر3 فعل فاعل–للمخاطبّي–( و فعل / انفعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

أمر4 افتعال(–للغائبّي–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعلمزيد و فعل /
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«:املخنتِظرين»-40  
مكُّس–اسم(1 بحرف–جمع مجرور / جّرمعرفة

سال2 جمع للمذكرـ( بال–م بحرف–علميةمعرّف مجرور / فاعل جّراسم

مذكر3 جمع انتظار(–( )مصدره: فاعل مجرور–اسم و جار / معرفة

سال4 جمع للمذكرـ( انتظر(–م )فعله: فاعل بأل–اسم بحرف/معرّف جّرمجرور

:» ان تبهوا ماتوا فإذا نيام الّناس « -41 

«:نيام  »  
اسم1 مذكر–( خرب–مفرد / فاعل اسم

تكسري2 جمع للمبتدأ–ؤنثم–( خرب / فاعل «النّاس»اسم

تكسري3 مكُّسأو جمع فاعل–( اسمية–اسم الجملة و خرب / نكره

اسم4 مكُّس)–مذكر–( نوم(جمع املبتدأ–مفرده: و خرب / اسمية«سالنا»نكره الجملة و

«:انتبهوا»-42  
أمر1 فعل فعلية–للمخاطبّي–( جملة فاعله مع / انفعل( وزن عىل )فعله ثاليث مزيد

ماض2 فعل اسمية–للغائبّي–( الجملة و فاعل و فعل / افتعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

أمر3 فعل انتباه(–( )مصدره: ثاليث فعل–مزيد / فاعلمعلوم و

ماض4 فعل األصلية–للغائبّي–( )حروفه ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع / هـ( ب ن :
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:» أيضًا ففة ُمخ الّناس َيكلها فاكهة امِلشِمش « -43 

«:َيكخلخ»  
للغائب1 ثاليث–( محذوف–مجرد فاعله و فعل / مجهول

للغائب2 ل–( ك أ األصلية: )حروفه ثاليث فاعلهمتعّد–(مجرد و فعل «النّاس»/

مضارع3 فعل ثاليث–للغائب–( فاعله–مجرد مع و فعل / للمعلوم فعليةاملحذوفمبني جملة

مضارع4 فعل ثال–للغائب–( ضمريمجرد فاعله و فعل / «ها»يث

ففًة»-44 «:ُمخ  
اسم1 حالمفعولاسم–مؤنث–مفرد–( / تَجفُّف( )مصدره:

مؤنث2 مفرد َف(–( َجفَّ )فعله: مفعول حال–اسم / نكرة

اسم3 تجفيف(–مؤنث–( )مصدره: مفعول صفة–اسم / نكرة

مؤنث4 مفرد تفعيل(فاعلاسم–( وزن عىل صفة–)مصدره / نكرة

:» سنتنِي بعد امل درسة من خكلُّنا نتخرج سوف « -45 
مضارع1 تَخ–( )فعله: ثاليث فاعله–رّج(مزيد و فعل / للمعلوم «كّل»مبني

وحده2 للمتكلم فعلية–( جملة فاعله مع / ل( تَفعُّ وزن من تَخرُّج، )مصدره: ثاليث مزيد  

مضارع3 فعل الغريلللمتك–( مع فعلية–م الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

مضارع4 الغريلللمتك–( مع تَفعَّل-م وزن من ثاليث محذوف–مزيد فاعله / معلوم
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:» أحسن هي ابّليت جاِدلم « -46 
أمر1 فعل فعلية–للمخاطبة–( جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

ل(2 د ج األصلية: )حروفه ثاليث مزيد ضمري–( فاعله و فعل / للمعلوم «هم»مبني

)مصدره–للمخاطب–أمر-3 ثاليث وزن«مجادلة»مزيد /«ةمفاعل»عىل فاعل( و فعل

تَفاَعل(4 وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد فعليةللمخاط–معلوم–( املحذوفجملة فاعله مع / ب

:» ِسلمّيًا تعايخشًا بعضهم مع يتعايشوا أن النّاس علىكّل « -47 

يَتعايشوا» «:أن  
مضارع1 فعل فاعله–للغائبّي–( و فعل / ثاليث «النّاس»مزيد

م2 /–للغائبّي–ضارع( فاَعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل

للغائبّي3 تَفاُعل(–( وزن عىل تعايُش )مصدره ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع / معلوم

مضارع4 فعل مفاعلة(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعل–مزيد و فعل / للمعلوم مبني

«:ًاتعايخش»-48  
اسم1 تكسري–( /–جمع ثاليث مزيد من صفتهمصدر و «سلميّا  »موصوف

مذكر2 مفرد تَفاعل(–( وزن عىل )فعله للتأكيد–مصدر مطلق مفعول / نكرة

ش(مصدر–اسم(3 ا ع األصلية: )حروفه ثاليث مزيد مطلق-من مفعول / نكرة

مذكر4 مفرد )فعله–( /تفاعل»وزنعىل«تَعايَش»مصدر للنوع«( مطلق مفعول
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:» العال يف امل قابر أكرب ِمن الّسالم وادي مقربة « -49 
اسم1 مكُّّس–( مضافه–جمع و إليه مضاف / بالعلمية «أكرب»معرّف

جمع2 للمذكرـسال( مكان–م إليه–اسم مضاف / معرفة

اسم3 مؤنث(–( هو و مقربة )مفرده: تكسري إليه–جمع مضاف / بأل معرّف

مكُّّس4 جمع تكسري( ثاليث–أو مزيد من مكان للمضافمعّر–اسم إليه مضاف / بأل «أكرب»ف

:» ورقيًة نقودًا استخدمت العال يف دولة أّول الصني « -50 
ماض1 فعل مفعوله/مجهول–للمخاطب–( و «نقودا  »فعل

األصلية2 )حروفه ثاليث مزيد م(خ:( فعلية–متعّد–د الجملة و فاعل و فعل / معلوم

ماض3 ع–للمخاطبة–( )مصدره ثاليث فاعلهمزيد و فعل / استفعال( وزن فعليةىل الجملة و محذوف

فعل4 )ماضيه–للغائبة–( ثاليث وزن«استخدم»مزيد /«علفتا»عىل فعلية( جملة فاعله مع

:» الّنور إىل الظلمات من رجهم ُيخ آمنوا اّلذين ويلُّ هللا « -51 
مضارع1 فعل محذوف–للغائب–( فاعله و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 فعلية–للغائب–( جملة املحذوف فاعله مع و فعل / مجهول

للغائب3 )ماضيه–( ثاليث وزن«أخرج»مزيد فعلية–«(أفعل»عىل الجملة و فعل / معلوم

مضارع4 فعل إفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث ضمري–مزيد فاعله و فعل / «هم»معلوم
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:» السّيئات يخذِهب احلسنات إّن « -52 
مضارع1 فاعل–للمخاطبات–( و فعل / ذهاب( )مصدره: ثاليث مزيد

مضارع2 أفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع / للمجهول مبني

إذهاب(–للغائبات(3 )مصدره: ثاليث مفعوله–مزيد و فعل / «السيئات»معلوم

مضارع4 فعل فعلية–للغائبات–( جملة املحذوف فاعله مع / ب( هـ ذ األصلية: )حروفه ثاليث مزيد

املصابيحالغّواصون  »-53 مئات شاهدوا لياًل احمليط أعماق إىل ذهبوا نبعثي  اليتاملخلونةاّلذين
و املضيئة األمساك من وِّلضوؤخها هنار  ُتخ إىل البحر «:مخضيء  ظالم

«:الغّواصون  »
اسم1 تكسري–( فَّعال(–جمع وزن )عىل مبالغة مبتدأ–اسم / بأل اسميةومعرّف الجملة

اسم2 سال–( للمذكرـجمع الحرفة–م صاحب عىل )للداللة مبالغة مبتدأ–(اسم / معرفة

سال(3 للمذكرـجمع فّعا–م وزن مبتدأعىل / صو( غ األصلية: )حروفه ل

سال4 جمع الوسيلة(–مـ( عىل )للداللة مبالغة املبتدأ–اسم و دامئا  مفتوح النون حرف / بالعلمية معرّف

«:املخلونة»-54  
مؤنث1 مفرد )–بالعلميةمعرفة–( مفعول واسم صفة / ل( فعَّ وزن عىل «املصابيح»موصوفهفعله

اسم2 صفةاسم–مؤنث–( / تلوين( )مصدره: مفعول

مؤنث3 مفرد تَلّون(–( )ماضيه: فاعل للموصوف–اسم صفة / «املصابيح»معرفة

اسم4 لوَّن(–مؤنث–( )فعله: مفعول موصوفه–اسم و صفة / «مئات»معرفة
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«:نبعثي  »-55  
مضارع1 فعليةمجه–للغائب–( املحذوفجملة فاعله مع / ول

مضارع2 فاعله–للغائب–( و فعل / انفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث «ضوء»مزيد

مضارع3 ث(-للغائبة–( بع األصلية: )حروفه ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع4 فا–للغائب–( و فعل / انبعاث( )مصدره: ثاليث ضمريمزيد «ها»عله

«:تُحوِّل»-56  
للغائبة1 )ماضيه:–( ثاليث مصدره:«َحّول»مزيد فاعل–«(تحويل»و و فعل / للمعلوم مبني

مضارع2 ل(–( و ح األصلية: )حروفه ثاليث يُعرف–مزيد ال فاعله و فعل / مجهول

للمخاطب3 ل(–( فعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث /–مزيد فعليةمعلوم جملة فاعله مع و فعل

مضارع4 فعل ثاليث–للغائبة–( تَحوُّمزيد فعلية)مصدره: الجملة و محذوف فاعله و فعل / ل(

«:مخِضيء»-57  
اسم1 مذكر–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / فاعل «نهار»اسم

مذكر2 مفرد ثاليث–( مزيد من مفعول للموصوف–اسم صفة / «رنها»نكرة

اسم3 مذكر–( للمضاف/مكاناسم–مفرد إليه «نهار»مضاف

اسم4 موصوفه–مذكر–( و صفة / ثاليث مزيد من فاعل «نهار»اسم
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:» البحرية املخعِجزة من البشر يستفيد « -58 
اسم1 مجرور–مؤنثمفرد–( و جار / إعجاز( )مصدره: فاعل اسم

مؤنث2 مفرد بأل–( )فعله:–معرّف فاعل بحرفاسم مجرور / جّرأعجز(

اسم3 )فعل–مؤنث–( فاعل َعجز(اسم بحرف–ه: مجرور / جّرمعرفة

مؤنث4 مفرد وز–( عىل )فعله فاعل فَّعل(اسم بحرفجر–ن مجرور / معرفة

:» مخطهِّرًا سائاًل تخفرز ِبغخدد مملوء القّط لسان « -59 

«:مملوء»  
اسم1 املبتدأ–مذكرمفرد–( و خرب / أ( ل م األصلية: )حروفه مفعول «لسان»اسم

مذكر2 مفرد امتالء(–( )مصدره: مفعول موصوفه–اسم و صفة / «لسان»نكرة

مذكر3 مفرد افتَعَل(–( وزن عىل )فعله مفعول املبتدأ–اسم و خرب / «لسان»نكره

اسم4 مذكر–( َم–مفرد )فعله: مكان موصوفهاسم و صفة / «لسان»ََلَ(

«:تخفرزخ»-60  
مضارع1 فعل محذوف–للمخاطب–( فاعله و فعل / ز( ر ف األصلية: )حروفه ثاليث مزيد

للمخاطب2 إفعال(–ة( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعلهمتعّد-معلوم–مزيد «ُغدد»/

مضارع3 مفعوله–للغائبة–( و فعل / «سائال »مجهول

فعل4 أفر–للغائبة–( )ماضيه: ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / ز(
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«:مخطهِّرًا»-61  
مذكر1 مفرد موصوفه–معرفه–( و صفة / طهر( )فعله: فاعل «سائال »اسم

اسم2 مذكر–( للموصوف–مفرد صفة / تطهُّر( )مصدره: فاعل «سائال »اسم

اسم3 صفةا–مذكر–( / تطهري( )مصدره: فاعل سم  

مذكر4 مفرد طهَّر(–( )فعله: مفعول للمضاف–اسم إليه مضاف / «سائال »نكرة

:» املخناِسب العخشب  تستعمل احليواانت « -62 

«:ستعملت  »  
مضارع1 فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 فعل ثاليث–للمخاطب–( /مزيد ل( م ع األصلية: فاعله)حروفه و «الحيوانات»فعل

مضارع3 فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع / افتعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع4 و–( عىل )مصدره ثاليث افتعال(مزيد فاعل–زن و فعل / معلوم

«:املخناِسب»-63  
مذكر1 مفرد بالعلمية–( )–معرّف فاعل للموصوفاسم صفة / ناَسب( «العشب»فعله:

اسم2 مذكر–( موصوفه–مفرد و صفة / مناسبة( )مصدره: فاعل «العشب»اسم

مذكر3 مفرد نََسَب(–( )فعله: فاعل صفة–اسم / معرفة

اسم4 تناُسب(–مذكر–( )مصدره: فاعل للموصوف–اسم صفة / «العشب»معرفة
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:» ابملاء جسمخها تأثر ي ال « -64 
فعل1 فاعله–للغائب-( و فعل / تأثُّر( )مصدره: ثاليث فعلية«جسم»مزيد الجملة و

مضارع2 فاعله–معلوم–للغائبة–( / ثاليث «جسم»مزيد

مضارع3 فعل فعلية–للغائب–( جملة فاعله مع و فعل / تأثري( )مصدره: ثاليث مزيد

مضارع4 وزنيدمز–للغائب–( عىل )فعله /و«فّعل»ثاليث ر( ث أ األصلية: «جسم»فاعلهحروفه

:» رأسها بِتحريك النقص هذا البومةخ تخعوِّض « -65 
مضارع1 فاعله–للمخاطبة–( / ض( و ع األصلية: )حروفه ثاليث «البومة»مزيد

مضارع2 فعل فعل–للغائبة–( / فعَّل( وزن عىل )فعله ثاليث فاعلهمزيد «البومة»و

فعل3 فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع و فعل / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد  

مضارع4 تعويض(–( )مصدره: ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

:» الّتّفاح أشجار املخِجّدان الفاّلحان يزرع « -66 

«:الفاّلحان»  
تكسري1 جمع مبالغة–( املهنة(اسم صاحب عىل /–)للداللة بأل فاعلمعرّف

اسم2 مذكر–( الصفة(–مثنى كرثة عىل )للداللة مبالغة لفعل–اسم فاعل / «زرعي»معرفه

اسم3 اآللة(–ىمثن–( عىل )للداللة مبالغة مكسور  –اسم النون حرف و فاعل / دامئا  معرفة

مذكر4 مثنى فّع–( وزن عىل مبالغة األاسم )حروفه ح(ال فل فاعل–صلية: / بأل معرّف



21 

«:ّداناملخِج»-67  
اسم1 موصوفه–ىمثن–( و )نعت( صفة / مفعول «الفالحان»اسم

مذكر2 مثنى ثاليث–( مزيد من فاعل للموصوف–اسم صفة / بأل «الفالحان»معرّف

اسم3 إفعال–مذكرىمثن–( وزن عىل )مصدره فاعل مضافهاسم و إليه مضاف / «الفالحان»(

مثن4 أفعل(–ى( وزن عىل )فعله فاعل موصوفه–اسم و صفة / علم( )اسم «الفالحان»معرفة

:» العقل ِمن أفضل شيئًا للعباد هللا قسم ما « -68 
اسم1 مذكر–( أفاِضل(–مفرد )جمعه: تفضيل لِفعل/اسم «قََسَم»مفعول

مذكر2 مفرد تفضيل–( صفة–اسم / معرفة

اسم3 تفضيل–مذكر–( مفعول–اسم / نكرة

مذكر4 مفرد فُضىَل(–( )مؤنثه: تفضيل /–اسم للموصوفنكرة «شيئا »صفة

:» احلليب  البقرةخ تخعِطي « -69 
مضارع1 فعل فعلية–للغائبة–( الجملة و فعل / َعطَى( )فعله: ثاليث مزيد

مضارع2 فاعله–خاطبةللم–( و فعل / إعطاء( )مصدره: ثاليث «البقرة»مزيد

للمخاطبة3 إفعال(–( وزن عىل مصدره ( ثاليث فعلية–مزيد الجملة و محذوف فاعله و فعل / مجهول

مضارع4 فاعله–للغائبة–( و فعل / أعطَى( )فعله: ثاليث «البقرة»مزيد
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:» مختحرِّكة عيون ذاتخ احِلرابء « -70 
مؤنث1 مفرد موصوفه–معرفة–( و صفة / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره مفعول «عيون»اسم

اسم2 مؤنث–( فا–مفرد للموصوفعاسم صفة / تحرُّك( )مصدره: «عيون»ل

اسم3 موصوفه–مؤنث–( و صفة / تحريك( )مصدره: فاعل «عيون»اسم

مؤنث4 مفرد حرّك–( )فعله: فاعل /–(اسم مضافهنكرة و إليه «عیون»مضاف

:» الّذّم و املدح يف اإلغراقخ احلخمق أكربخ « -71 
مذكر1 مفرد )فعله–( وزن«أغرق»مصدر /«أفعل»عىل مصفة( «الحمق»وصوفهو

اسم2 مذكر–( إفعال(–مفرد وزن )عىل /–مصدر بأل للمبتدأمعرّف «أكرب»خرب

اسم3 مذكر–( ق(–مفرد ر غ األصلية: )حروفه /–مصدر للموصوفمعرفة «الحمق»صفة

مذكر4 مفرد افتعال(–( وزن )عىل /–مصدر املبتدأمعرفة و «أكرب»خرب

:» الّنسب قخبح يسرتخ األدب حخسنخ « -72 
مضارع1 فعل فعلية–للغائب–( جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع2 فعليةمج–للغائبة–( الجملة و فاعل و فعل / ساتَر( )فعله: ثاليث رد

مضارع3 فاعله–للغائب–( و فعل / ثاليث «قبح»مجرد

مضارع4 فعل ثاليت–( فاعلمجرد و فعل / مساترة( )مصدره:
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:» املوت ذائقةخ نفس  كلُّ « -73 
مؤنث1 مفرد علم(–( )اسم خرب–معرفة / ثاليث مجرد من فاعل املبتدأاسم «كّل»و

مؤنث–اسم(2 للموصوف–مفرد صفة / ذَوََّق( )فعله: فاعل «نفس»اسم

اسم3 إفعال(–مؤنث–( وزن عىل )مصدره فاعل موصوفه/اسم و «نفس»صفة

اسم4 مؤنث–( للمبتدأ–مفرد خرب / ذاَق( )فعله: فاعل «كّل»اسم

:» الغربية املناطق حنو العظيمة جيوشه مع القرنني ذو سار « -74 

مؤنث1 مفرد ضمري–( موصوفه و صفة / فَعيلة( وزن )عىل فاعل «ه»اسم

اسم2 مؤنث–( موصوفه–مفرد و صفة / )علم( «جيوش»معرفة

مؤنث3 مفرد مضافه–( و إليه مضاف / عظم( )فعله: فاعل «جيوش»اسم

اسم4 مؤنث–( ل–مفرد صفة / بأل «جيوش»لموصوفمعرّف

:» الفاسدين املشركني اربة ُمخ يف خرّيه هللا « -75 

«:خري»  
ماض1 فعل )مصدره–( ثاليث و«تخيري»مزيد /تفعيل»زنعىل فاعل«( و فعل

للغائب2 ر(–( ى )خ األصلية ضمريم–حروفه فاعله و فعل / «ه»علوم

ماض3 فعل )مصد–للغائب–( ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / تَفعُّل( وزن عىل ره

للغائب4 ثاليث–( محذوفم–مزيد فاعله و فعل / للمجهول بني
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اربة»-76 «:ُمخ  
مؤنث1 مفرد )فعله:–( وزن«حارَب»مصدر /«فاَعل»عىل إليهاملومضاف( «املَشكّي»ضاف

اسم2 مؤنث–( تفاُعل(ردمص–مفرد وزن بحرف/)من جّرمجرور

اسم3 )حروفه–مؤنث–( مفعول بحرفاسم مجرور / ب( ر ح جّراألصلية:

مؤنث4 مفرد )–: )فعله مفعول وزن«تَحارَب»اسم بحرف/«تَفاَعل»عىل جّرمجرور

:» مختمدِّنني غري قوم إىل وصل « -77 
اسم1 للمذكـسالجمع–( مضا–رم و إليه مضاف / «غري»فهمعرفة

سال2 جمع للمذكرـ( ن(–م د م األصلية: )حروفه مفعول موصوفه–اسم و صفة / «غري»معرفة

سال3 جمع للمذكرـ( )–م فاعل ل(فعلهاسم تفعَّ وزن إليهعىل مضاف /

سال4 جمع /–مـ( تفعيل( وزن عىل )مصدره فاعل صفةاسم

:» شأهنم يف هللا خاطبهم « -78 
ماض1 فعل ضمري–للغائب–( مفعوله و فعل / تفاُعل( وزن عىل )مصدره ثاليث «هم»مزيد

فعل2 فعلية–للغائب–( الجملة و محذوف فاعله و فعل / طب( خ األصلية: )حروفه ثاليث مزيد  

ماض3 فعل )مصدره:–( ثاليث وزن«مخاطبة»مزيد من فاعله–(«ُمفاعلة»، / «الله»معلوم

للغ4 يُخاطب(–ائبة( )مضارعه: ثاليث فعلية–مزيد الجملة و فاعل و فعل / للمعلوم مبني
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:» الصاحلة أعماله القوم هؤالء رأى « -79 
مؤنث1 مفرد صالح(–( )مصدره: فاعل للموصوفضمري–اسم صفة / «ه»معرفة

اسم2 مؤنث–( موصوفه–مفرد و صفة / أصلح( )فعله: فاعل «عاملأ»اسم

مؤنث(3 (–مفرد مصالحة )مصدره: فاعل للمضافضمري-اسم إليه مضاف / «ه»معرفة

اسم4 مؤنث–( صلح(–مفرد )فعله: فاعل للموصوف–اسم صفة / بأل «أعامل»معرّف

:» عظيِم ِبسّد املضيق هذا إغالق منك نرجو « -80 
اسم1 مذكر–( افتعال–مفرد وزن )من لفعلمصدر مفعول / «نرجو»(

اسم2 تكسري–( لفعل–جمع فاعل / ق( ل )غ األصلية «نرجو»حروفه

مذكر3 مفرد لفعل-( مفعول / أفعل( وزن عىل أغلق )فعله: «نرجو»مصدر

مذكر4 مفرد لفعل–( مفعول / إفعال( وزن )من ثاليث مجرد من «نرجو»مصدر

:» يخعرف « :» بسيماهم املخجرِمون يخعرف « -81 
مضارع1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / ثاليث «املجرمون»مزيد

للغائبة2 ف(–( ر ع األصلية: )حروفه ثاليث محذوف–مجرد فاعله و فعل / معلوم

للغائب3 إفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–مزيد جملة املحذوف فاعله مع و فعل / مجهول

مضار4 فعل محذوف–ثاليثجردم–للغائب–ع( فاعله و فعل / للمجهول مبني
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«:املخجرِمون»-82  
اسم1 سال–( للمذكرـجمع /–م مفعول فاعلنائباسم

سال2 جمع للمذكرـ( أجرم(–م )فعله: فاعل فاعل–اسم نائب / معرفة

املُ(3 )مفرده: جرم(–جرم(جمع )مصدره: فاعل بأل–اسم فاعلمعرّف نائب /

مكُّس4 جمع إفعال(–( وزن عىل )مصدره فاعل /–اسم مفتوحنائبمعرفة النون حرف و دامئا  فاعل

:» الّدين له ِلصًا ُمخ هللا أعبد أن أخِمرتخ إيّن قخل « -83 

«:اخِمرتخ»  
ماض1 فعل وحده–( املحذوف–للمتكلم فاعله مع / ر( م أ األصلية: )حروفه ثاليث فعليةمجرد جملة

الغري2 مع للمتكلم ثاليث–( فعلية–مجرد الجملة و فعل / معلوم

ماض3 فعل وحده–( ضمري–للمتكلم فاعله نائب و فعل / للمجهول «ي»مبني

وحده4 للمتكلم إفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث محذوف–مجرد فاعله و فعل / مجهول

ِلصًا»-84 «:ُمخ  
مذكر1 مفرد صفة–( / أخلص( )فعله: ثاليث مزيد من فاعل اسم  

اسم2 حال–مذكر–( / تخليص( )مصدره: فاعل اسم  

مذكر3 مفرد َخلص(–( )فعله: فاعل /–اسم صفةنكرة

مذكر4 ف–( إخالص(اسم )مصدره: حال–اعل / نكرة
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:» وصوِله من الفرصة اغتنموا القوم هؤالء « -85 
ماض1 فعل /مزيد–بّيللغائ–( انفعال( وزن عىل )مصدره فاعلثاليث و فعل

للغائبّي2 انفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث /–مزيد فاعلمعلوم و فعل

للمخاطبّي3 م(–( ن غ األصلية: )حروفه ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

للغائبّي4 ا–( وزن عىل ماضيه ( ثاليث فعلية–فتعل(مزيد جملة فاعله مع / معلوم

:» املسابقات بداية قبل تخغسل الّرايضة مالبس « -86 
مضارع1 فاعله–للمخاطبة–( و فعل / ثاليث «مالبس»مجرد

مضارع2 فعل محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / ثاليث مجرد

مضارع3 ثاليث–للمخاطبة–( و–مجرد فعل / للمجهول «مالبس»فاعلهنائبمبني

مضارع4 فعل فعلية–للغائبة–( جملة املحذوف فاعله مع و فعل / تغسيل( )مصدره: ثاليث مجرد

:» ميتًا أخيه حلم َيكل أن أحدخكم ّب َيِخ أ « -87 
مضارع1 فعل فاعله–للغائبة–( و فعل / ثاليث «أحد»مزيد

مضارع2 ثاليث–للغائب–( /–مجرد محذوفمجهول فاعله و فعل

مضارع3 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / إفعال( وزن عىل )مصدره ثاليث «أحد»مزيد

مضارع4 ب(مز–للغائب–( ب ح األصلية: )حروفه ثاليث ويد فعل ضمري/ «کم»فاعله

«:تا  َميْ»-88  

اسم1 مؤنث–( للموصوف/نكرة–مفرد «أخي»صفة

اسم2 م–( للموصوف/نكرة–ذكرمفرد «أخي»صفة

اسم3 حال–مؤنث–( / نكرة  

)ج4 مفرد أموات(( حال–مذكر–معه: / نكرة
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:» الغرق من إنسان اخنِقذ « -89 
ماض1 فعل وحده–( محذوف–للمتكلم فاعله و فعل / ثاليث مزيد

ماض2 فعل ف–للغائب–( نائب و فعل / إنقاذ( )مصدره: ثاليث «إنسان»اعلهمزيد

وحده-3 ذ(–للمتكلم ق ن األصلية: )حروفه ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

للغائب4 عىلمزيد–( )ماضيه /ثاليث انفعال( وزن عىل مصدره و انفعل، محذوففاعلهوزن

:» الصديق هذا على عّرِفنا « -90 

«:َعرِّفْنا»  

ماض1 فعل ال–( مع فاعل/معلوم–غريللمتكلم و فعل

أمر2 فعل ضمري–للمخاطب–( فاعله و فعل / تعريف( )مصدره: ثاليث «نا»مزيد

فعل3 فعلية–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / ل( فَعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

ماض4 الغري-( مع ع–للمتكلم األصلية: )حروفه ثاليث فاعلمزيد و فعل / ف( ر

:» تقريبًا اإلنساِن وزِن ِضعفي يبلغ وزنخه « -91 
اسم1 مذكر–( فاعل–مفرد / فاعل اسم

اسم2 تكسري–( مفعول–جمع / مفعول اسم

اسم3 ف(–مثنى–( )ضع األصلية مفعول/حروفه

اسم4 لفعل–مذكر–( فاعل / «يبلغ»مثنى



29 

:» ِصغارها تخرِضع اليت اللبونة احليواانت من هو « -92 
مضارع1 للمجه–للمخاطب–( فاعلهومبني نائب / «صغار»ل

للغائبة2 فعلية–( الجملة و فعل / إرضاع( مصدره و أرضع، )ماضيه: ثاليث مزيد  

مضارع3 فعل فعلية–للمخاطبة–( جملة فاعله مع / افتعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع4 ثاليث–للغائبة–( فعليةمزيد املحذوفجملة فاعله مع / ضع( ر األصلية: )حروفه

:» طائرة سقوط مكان إىل تخرِشدان أن الّدالفني تستطيع « -93 
مضارع1 فعل فاعله–للمخاطبة–( و فعل / «الدالفّي»معلوم

مضارع2 إرشاد(–للغائبة-( )مصدره: ثاليث ضمريالزم-مزيد فاعله و فعل «نا»/

م3 د(–للمخاطب–ضارع( ش ر األصلية: )حروفه ثاليث فاعل–مزيد و فعل / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل ضمري–للغائبة–( مفعوله و فعل / أفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث «نا»مزيد

:» لم السِّ و احلرب يف مخِهّمًا دورًا الدالفنيخ تخؤّدي « -94 

«:تُؤدِّي»  
مضارع1 فعل فاعله–ئبةللغا–( و فعل / تفعيل باب من ثاليث «الدالفّي»مزيد

مضارع2 فاعله–للمخاطب–( / تَفعَّل( وزن عىل )ماضيه ثاليث «الدالفّي»مزيد

للغائبة3 ل(–( تَفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع / معلوم

للمخاطبة4 ثاليث–( فع–مزيد / للمجهول محذوفمبني فاعله و ل
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«:مخِهّمًا»-95  
مذكر1 مفرد بالعلمية–( موصوفه–معرّف و صفة / فاعل «دورا  »اسم

اسم2 لِفعل–مذكر–( مفعول / إفعال( وزن عىل )مصدره فاعل «تُؤّدي»اسم

اسم3 مذكر–( فا–مفرد موصوفهاسم و صفة / ثاليث مزيد من «دورا  »عل

مذكر4 مفرد مفعول–( للموصوف–اسم صفة / «دورا  »نكرة

يف»-96 العلماءموسوعةقرأتخ أّن الدالفنييخؤكِّدونعلمّية «:مخعينةأصواتابستخدامتتكلمأّن

«:موسوعة»  
اسم1 مؤنث–( مفعول–مفرد /–اسم علم بحرفاسم جّرمجرور

مؤنث2 مفرد من–( مفعول )مجرداسم صفتهثاليث و موصوف / ع( س و األصلية: «علمية»حروفه

مؤنث3 مفرد )فعل–( مفعول واَسع(اسم بحرف–ه: مجرور / جّرنكرة

اسم4 مؤنث–( فعل–مفرد )من مكان /َوَسَع»اسم صفته«( و «علمية»موصوف

«:يؤكِّدون»-97  
مضارع1 فعل األصلية–بّيللمخاط–( )حروفه ثاليث فاعلمزيد و فعل / د( ك و :

مضارع2 ثاليث–للغائبات–( محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

مضارع3 فعل فعلية–للغائبّي–( جملة فاعله مع و فعل / تأكيد( )مصدره: ثاليث مزيد

مضارع4 تأكَّد(–للغائبّي–( )ماضيه: ثاليث فعلية–مزيد الجملة و فاعل و فعل / معلوم
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«:تتكّلم»-98  
مضارع1 فاعله–للمخاطبة–( / «الدالفّي»معلوم

للغائبة2 تفعي–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–ل(مزيد جملة فاعله مع / للمعلوم مبني

للمخاطب3 ثاليث–( فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

م(4 ل ك األصلية: )حروفه ثاليث مزيد فعليةمب–للغائبة–( الجملة و فاعل و فعل / للمعلوم ني

«:أصوات»-99  
اسم1 سال–( للمؤنثـجمع صفته/نكرة–م و «معيّنة»موصوف

مكُّّس2 جمع تكسري( إليه–مذكر–أو مضاف / مضافهنكرة «استخدام»و

اسم3 للموصوف–مذكر–( صفة / «استخدام»نكره

اسم4 مكُّّس–( با–جمع للمضافمعرّف إليه مضاف / «استخدام»لعلمية

«:مخعينة»-100  
اسم1 مؤنث–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / مفعول «أصوات»اسم

مؤنث2 مفرد (مفعولاسم–( تَعّيَّ للموصوف–)فعله: صفة / «أصوات»نكرة

اسم3 مؤنث–( للموصوفمفعولاسم–مفرد صفة / تعيّي( «تأصوا»)مصدره:

مؤنث4 مفرد (مفعولاسم–( عّيَّ للمضاف–)فعله: إليه مضاف / «أصوات»نكرة
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:» احلاّدة أبنوفها تضرهبا و حولا ِبسرعة الّدالفني تتجمع « -101 

«:تتجمعخ»  
مضارع1 فعل فاعله–للمخاطبة–( و فعل / ع( م ج األصلية: )حروفه ثاليث «الدالفّي»مزيد

ع(–للغائبة(2 تجمُّ )مصدره: ثاليث فاعله–مزيد / فعلية«الدالفّي»معلوم الجملة و

مضارع3 فاعله–للمخاطب–( و فعل / ع( تجمَّ )فعله: ثاليث «الدالفّي»مزيد

تجميع(4 )مصدره: ثاليث مزيد للمع–للغائبة–( فعليةمبني جملة فاعله مع و فعل / لوم

«:الحاّدة»-102  
اسم1 مؤنث–( فاعل–مفرد /–اسم بأل موصوفهمعرّف و «أنوف»صفة

مؤنث2 مفرد َح–( )فعله: فاعل ضمرياسم موصوفه و صفة / معرفة د( «ها»دَّ

اسم3 مؤنث–( ضمريمعر–مفرد مضافه و إليه مضاف / بأل «ها»فة

مؤنث4 مفرد تحديد(–( )مصدره: فاعل للموص–اسم صفة / «أنوف»وفمعرفة

:» مخنِقذي أشكخر أن عزمتخ « -103 
اسم1 مذكر–( لفعل–مفرد فاعل / انفعال( وزن عىل )مصدره فاعل «أشكر»اسم

اسم2 لفعل–مذكر–( مفعول / إنقاذ( )مصدره: فاعل «أشكر»اسم

مذكر3 مفرد بالعلمية–( /–معرّف أنقذ( )فعله: فاعل «كرأش»فعللِ مفعولاسم

مذكر4 مفرد )فعله:–( فاعل مفعول«نَقذ»اسم / ذ( ق ن األصلية: حروفه و
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:» ِبسرعة شيء ِحكّل سنخصّل « -104 
مضارع1 فعل وحده–( فاعله–للمتكلم و فعل / ثاليث «كّل»مزيد

أصلح(2 )فعله: ثاليث مزيد الغري–( مع فاعل–للمتكلم و فعل / معلوم

للمتك3 الغريمل( تصليح(–مع )مصدره: ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

الغري4 مع للمتكلم ل(–( فعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث و–مزيد فعل / محذوفمجهول فاعله

:» الليل يف الكهرابء تّيار ينقطع « -105 
مضارع1 فعل ثاليث–للغائب–( وزنمزيد عىل و)مصدره فعل / فعليةإفعال( الجملة

مضارع2 جم–للغائبة–( فاعله مع و فعل / ثاليث فعليةلمزيد ة

مضارع3 فعل انفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «تيّار»معلوم

انقطاع(4 )مصدره: ثاليث مزيد ط–( )ق االصلية محذوف–ع(حروفه فاعله و فعل / مجهول

:» العلوم ِمن معكثريًا َي  خعجمكبري م امل وسوعة « -106 

«:مخعجم»  
اسم1 مذكر–( للمبتدأ–مفرد خرب / أعَجَم( )فعله: مفعول «املوسوعة»اسم

مذكر2 مفرد إعجام(–( مصدره: ( فاعل اسمية–اسم الجملة و خرب / معرفة

مذكر3 َمعاجم(–( )جمعه: مكان خرب–اسم / نكرة

َعجم(–مذكر(4 )فعله: مفعول املبت–اسم و خرب / اسمية«املوسوعة»دأنكرة الجملة و



34 

مع»-107 «:َي   
مضارع1 فعل فعلية–للغائب–( جملة فاعله مع و فعل / معلوم

مضارع2 و–للغائب–( فعل / إجامع( )مصدره: ثاليث «كثريا »مفعولهمجرد

مضارع3 فعل /مج–للغائب–( أجَمَع( )ماضيه: ثاليث محذوفرد فاعله و فعل

مضارع4 ثاليث–( فاعل–الزم–مجرد و فعل / «معجم»همعلوم

:» ابلّصاحلني أحلِقين « -108 
ماض1 فعل فعلية–للمخاطب–( الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

أمر2 فعل ن(–للمخاطبة–( ق ح األصلية: )حروفه ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

أمر3 فعل إلحاق(–للمخاطب–( )مصدره: ثاليث فاعلمتعّد-مزيد و فعل /

أمر4 فعل ثاليث–للمخاطب–( للمعلوم–مزيد ضمري–مبني فاعله و فعل / «ي»الزم

:» يخبعثون يوم ِزين ُتخ ال و « -109 
مضارع1 فعل محذوفم–للمخاطبّي–( فاعله و فعل / ثاليث جرد

مضارع2 فعلية–للغائبّي–( املحذوفجملة فاعله مع و فعل / انبعاث( )مصدره: ثاليث مجرد

مضارع3 ث(–( بع األصلية: )حروفه ثاليث يُعرف–مجرد ال فاعله / مجهول

للغائبّي4 انبعث(–( )فعله: ثاليث الجملةمب–مجرد و فعل / للمجهول فعليةني

:» الصاحلة األعمال ِاستِبقوا « -110 

أمر1 فعل فاعل–للمخاطبّي–( و فعل / استفعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

أمر2 فعل ثاليث–( استفعل(مزيد وزن عىل فعلية–)فعله جملة فاعله مع و فعل / معلوم

للمخاطبّي3 ق(–( سب األصلية: )حروفه ثاليث لل–مزيد فعليةمبني الجملة و فعل / معلوم

أمر4 فعل محذوف–للمخاطبّي–( فاعله و فعل / افتعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد
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:» ابملخلمِع مس وها و الفارسية و ابلعربية ممزوجًة أبياًت بعضخهم أنشد « -111 

«:أنشد  »  
ماض1 فعل انفع–للغائب–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعلهلمزيد و فعل / «بعض»(

ماض2 فعل د(–للغائب–( ش ن األصلية: )حروفه ثاليث ف–مزيد و فعل / ضمريمعلوم «هم»اعله

للغائب3 انفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعله–مزيد / فعلية«بعض»معلوم الجملة و

إنشاد(4 )مصدره: ثاليث مزيد فاع–للغائب–( و فعل / «بعض»لهمعلوم

«:أبياًت»-112  
اسم1 بيت(–( )مفرده: تكسري مفعول–جمع / علم اسم

اسم2 سال–( للمؤنثـجمع مفعول–م / نكرة

اسم3 تكسري–( مكُّسأو مفعول–جمع / نكرة

اسم4 سال–( لفعل–مـجمع مفعول / «أنشد»نكرة

«:زوجةمم»-113  
اسم1 مؤنث–( م–مفرد حالاسم / فعول

مؤنث2 مفرد ز–( م األصلية: )حروفه مفعول للموصوف–ج(اسم صفة / «أبياتا »نكرة

اسم3 مكان–مؤنث–( موصوفه–اسم و صفة / «أبياتا »نكرة

مؤنث4 مفرد امتزج(–( )فعله: مفعول حال–اسم / نكرة
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ع»-114 «:املُلمَّ  
اسم1 فا–مذكر–( ماسم من بحرفعل مجرور / ثاليث جّرزيد

اسم2 مذكر–( تل–مفرد )مصدره: مفعول بحرف–ميع(اسم مجرور / بأل جّرمعرّف

مذكر3 مفرد وزن–( عىل )مصدره مفعول ل(اسم بحرف–تفعُّ مجرور / جّرمعرفة

مذكر4 َع(–( لَمَّ )فعله: فاعل مجرور–اسم و جار بامللمع: / بأل معرّف

:» املخجرب جربت هي « -115 

«:جربت»  
ماض1 فعل فاعل–للغائب–( و فعل / ثاليث مزيد

ماض2 فعل فاعله–للمخاطبة–( و فعل / تجريب( )مصدره: ثاليث «املجرّب»مزيد

تفعيل(3 وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع و فعل / معلوم

ماض4 فعل محذوف–ئبةللغا–( فاعله و فعل / تفعُّل( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

«:املخجرب»-116  
اسم1 مذكر–( لفعل–مفرد مفعول / تجريب( )مصدره: مفعول «جّربت»اسم

مذكر2 مفرد ثاليث–( مزيد من فاعل مفعول–اسم / معرفة

مذكر3 مفرد مفعول–( ل(اسم فعَّ وزن عىل لفعلمعرّف–)فعله فاعل / «جّربت»بأل

مذكر4 ل(–( تفعَّ وزن عىل )فعله مفعول مفعول–اسم / بأل معرّف
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:» الفلوات يف َتيمخ ركبًا امل صانع سِل « -117 
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع /–أو صانَع( )فعله: مكان مفعولاسم

مكُّّس2 جمع بأل–( َص–معرّف )فعله: مكان /نَاسم مفعولع(

اسم3 مكان–للمذكرمـسالجمع–( فاعل–اسم / معرفة

تكسري4 جمع عىل–( )مصدره مكان مفاعلة(اسم مفعول–وزن / بأل معرّف

:» الظلماِت يف احلياِة عنيخ تخفتش قد « -118 
مضارع1 فاعله–للغائبة–( / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعلي«عّي»مزيد الجملة ةو

للمخاطبة2 ثاليث–( فعليةالزم-مجهول–مزيد جملة فاعله نائب مع و فعل /

مضارع3 فعل محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / تفعيل( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

مضارع4 فاعله–للمخاطبة–( نائب و فعل / للمجهول «عّي»مبني

:» شهد حاملخ أنت و عيشي تخ رِّر كم « -119 
للمخاطبة1 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله نائب مع و فعل / مجهول

مضارع2 فعلية–للمخاطب–( الجملة و فاعل و فعل / تفعيل( وزن من مترير، )مصدره ثاليث مزيد

مضارع3 فاعله–للمخاطب–( و فعل / فعَّل( وزن عىل )ماضيه ثاليث «شعي»مزيد

للغائبة4 ر(–( ر م األصلية: )حروفه ثاليث فعلية–مزيد الجملة و فعل / للمعلوم مبني
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:» عخدايت تشاء هجروينكما ّبيت أِح « -120 

«:أِحبة»  
اسم1 تكسري–( اسمية–جمع الجملة و مبتدأ / مؤنث

مكُّّس2 جمع لفعل–مذكر–( فاعل / فاعل «هجروا»اسم

مكُّّس3 جمع حبيب(( )مفرده: تكسري لفعل–أو فاعل / فاعل «هجروا»اسم

اسم4 مكُّّس–( مذكر(جمع هو و حبيب اسمية/)مفرده: الجملة و مبتدأ

«:عخداة»-121  
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع لِفعل–أو فاعل / فاعل «تشاء»اسم

اسم2 سال–( للمذكرـجمع لفعل–م فاعل / فاعل «ءتشا»اسم

اسم3 مكُّّس–( فاعل–جمع / مؤنث

اسم4 تكسري–( مبالغة–جمع فاعل–اسم نائب / مذكر

:» املتقدِّمة اجلّواالت اإلنسانخ يستخدم « -122 
سال–اسم(1 للمذكرـجمع مفعول–م / مبالغة اسم

مكُّّس2 جمع تكسري( فَ–أو وزن مفعولعىل / ل( و ج األصلية: )حروفه ّعال

سال3 جمع للمؤنثـ( اآللة(–م عىل )للداللة مبالغة مفعول–اسم / بأل معرّف

سال4 جمع لـ( علم–مؤنثلم مفعول–اسم / بأل معرفة



39 

:» شيء هكلُّ يلعنخ « -123 
مضارع1 فعل )مص–للغائب–( ثاليث فاعلهمجرد و فعل / إفعال( وزن عىل «كّل»دره

مضارع2 ضمري–ثاليثمجرد–للغائب–( فاعله و فعل / «ه»معلوم

مضارع3 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / ن( ع ل األصلية: )حروفه ثاليث «كّل»مجرد

مضارع4 فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع / مالعنة( )مصدره: ثاليث مجرد

:» اإلمث تِنبونكبائر َي  هم « -124 

تنبون  » «:َي   
ثاليث1 مزيد افتعال(( وزن من اجتناب، فاعل–للغائبّي–)مصدره: و فعل / معلوم

مضارع2 فعل فعلية–للغائبّي–( جملة فاعله مع / انفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع3 ب(–( ن ج األصلية: )حروفه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «كبائر»للمخاطبّي

للغائبّي4 )مصدر–( ثاليث انفعال(مزيد وزن عىل فعلية–ه جملة فاعله مع / معلوم

«:كبائر»-125  
اسم1 سال–( للمذكرـجمع لفعل–م فاعل / تفضيل «يجتنبون»اسم

اسم2 مكُّّس–( أكرب(جمع مفعول–)مفرده: / تفضيل اسم

اسم3 مكُّّس-( إليهجمع املضاف و مضاف، / مؤنث( هو و كبرية )مفرده: تكسري «اإلثم»أو

تكسري4 جمع مفعول–مذكر–( / بأل معرّف
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:» ابأللقاب تنابزوا ال و أنفسكم تلمزوا ال « -126 
مضارع1 فعلية–للمخاطبّي–( الجملة و فاعل و فعل / مفاعلة( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

ماض2 فعل تَنابُز(–( )مصدره: ثاليث فا–مزيد مع / للمعلوم فعليةمبني جملة عله

مضارع3 فعل فاعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعلية–مزيد الجملة و فعل / معلوم

للن4ّ مضارع فعل فعلية–للمخاطبّي–هي( الجملة و فاعل و فعل / تَفاَعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

:» رحيم تّواب اِّل « -127 
اسم1 )حعىل–مذكر–مفرد–( فّعال للمبتدأوزن خرب / ب( ا و األصلية: «الله»روفه

مذكر2 مفرد الصفة(–( عىل )للداللة مبالغة اسميةنكرة-اسم الجملة و خرب /

اسم3 خرب–مذكر–( / اآللة( عىل للداللة ( مبالغة اسم  

اسم4 مذكر–( اسمية–مفرد الجملة و خرب / علم( )اسم معرفة

:» األخوىل اآليةخ تنصحنا « -128 

«:تنصحخ»  
مضارع1 فعل ناَص–للغائبة–( )فعله: ثاليث فعليةمجرد جملة فاعله مع و فعل / ح(

للمخاطبة2 ثاليث–( للمعلوم–مجرد فاعلهمتعّد–مبني و فعل «اآلية»/

للم3 ثاليث–خاطب( ضمريالزم-معلوم–مجرد فاعله و فعل «اآلية»/

مضارع4 ثاليث–ةللغائب–( فاعلهمتعّد–مجرد و فعل «اآلية»/
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«:االخوىل»-129  
اسم1 مؤنث-( مضافه–مفرد و إليه مضاف / «اآلية»معرفة

مفرد2 للمؤنث–( تفضيل موصوفه–اسم و صفة / بأل «اآلية»معرّف

اسم3 أّول(–( )مذكره: إليه–مؤنث مضاف / األصلية األعداد من

مفرد4 تفضيل–مؤنث( للموصوف–اسم صفة / علم «اآلية»اسم

:» يكرهوهنا أِبلقاب  تخلقِّبوهم ال « -130 
مضارع1 فعل فاعل–للمخاطبّي–( و فعل / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

للن2ّ مضارع فعل فعلي–للمخاطبّي–هي( جملة فاعله مع / تفعيل( وزن عىل )مصدره ثاليث ةمزيد

مضارع3 تلقيب(–( )مصدره: ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

مضارع4 فعل ب(–( ق ل األصلية: )حروفه ثاليث ضمري–مزيد فاعله و فعل / للمعلوم «هم»مبني

:» الّناس بني التواصخل قطع أسباب أهّم من الغيبةخ « -131 
اسم1 مذكر–( فا–مفرد وزن عىل فعله ( إليهمصدر مضاف / َعل(

اسم2 تكسري–( املضاف–جمع و إليه، مضاف / صل( )و األصلية «قطع»حروفه

مذكر3 مفرد تفاُعل(–( وزن )من للمضاف–مصدر إليه مضاف / بالعلمية «قطع»معرّف

مذكر4 مفرد تواَص–( )فعله تفاَعمصدر وزن عىل مضافهل و إليه مضاف / «قطع»ل(
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:» األخالق بسورة احلجرات سورة رين املخفسِّ بعضخ مّسى « -132 

«:مس ى»  
ماض1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / تفّعل( وزن عىل مصدره ( ثاليث «بعض»مزيد

للغائب2 تفعيل(–( باب )من ثاليث فاعله–مزيد / «بعض»معلوم

ماض3 فعل َل(–( فعَّ وزن )عىل ثاليث فاعله/الزم–مزيد و «بعض»فعل

ماض4 فعل ثاليث–للغائبة–( فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

ين»-133 «:املُفُّسِّ  
اسم1 مكُّّس–( للمضاف–جمع إليه مضاف / بأل «بعض»معرّف

سال2 جمع لـ( )فعله:–مذكرلم فاعل وزن«فُّسَّ»اسم صف«(فعَّل»عىل / ةمعرفة

سال3 جمع للمذكرـ( تفعيل(–م وزن عىل )مصدره فاعل إليه–اسم مضاف / بأل معرّف

ثاليث4 مزيد من فاعل اسم سال–( للمذكرـجمع ع–م )اسم مضافهمعرفة و إليه مضاف / «بعض»لم(

«:األخالق»-134  
اسم1 مذكر–( للمضاف–مفرد إليه مضاف / بأل «سورة»معرّف

ت2 جمع إليه–مذكر–كسري( مضاف / معرفة

مكُّّس3 جمع ُخلُق(( أو ُخلْق )مفرده: تكسري مضافه–أو و إليه مضاف / بالعلمية «سورة»معرّف

اسم4 إليه–مؤنث–مفرد–( مضاف / بأل معرّف
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:» األفاِضلخ هلك األراذلخ ملك إذا « -135 
اسم1 سال–( للمذكرـجمع بأل–م فاعل/معرّف نائب

مكُّّس2 جمع تكسري( تفضيل–أو فاعل–مذكر–اسم نائب / معرفة

أرذل(3 )مفرده: تكسري جمع تفضيل–( فاعل–اسم / بأل معرّف

مكُّّس4 جمع رذيلة(( تفضيل–)مفرده: لِفعل–اسم فاعل / «َملك»مذكر

:» عيوبكم إليكم أهدى من إخواِنكم خريخ « -136 
فعل1 فعلية–للغائب–ماض( الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

مذكر2 مفرد تفضيل–( اسمية–اسم الجملة و خرب / نكرة

ماض3 فعل فاعل–للغائبة–( و فعل / ثاليث مزيد

تفضيل-مفرد(4 للمبتدأمعرفة–اسم خرب «خري»/

:» األخالِق مكارم أِلختِّم بخعثتخ إّّنا « -137 

«:بخِعثتخ»  
ماض1 فعل الغري–( مع محذوف–للمتكلم فاعله و فعل / ثاليث مجرد

ماض2 فعل وحده–( ثاليث–للمتكلم فعلية–مجرد جملة املحذوف فاعله مع / الزم

ماض3 وحده–( ثاليث–للمتكلم محذوف–مجرد فاعله و فعل / مجهول

وحده4 للمتكلم ا–( )مصدره: ثاليث فعليةمتعّد–نبعاث(مجرد الجملة و فعل /
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«:َمكارِم»-138  
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع لِفعل–أو مفعول / فاعل «بُِعثُت»اسم

اسم2 تكسري–( مفعول–جمع / مكان اسم

اسم3 تكسري–( إليه–جمع املضاف و مضاف / «األخالق»مؤنث

اسم4 سال–( َمـجمع )مفرده: مفعول–ة(َمكُرم / مكان اسم

:» املخرسلون صدق و الّرَحنخ وعد ما هذا مرقدان ِمن عثنا ب من « -139 

«:بعث»  
ماض1 فعل الغري–( مع فعلية–للمتكلم الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مجرد

ماض2 فعل ضمري–للغائب–( فاعله و فعل / ثاليث «نا»مجرد

ماض3 ثال–( فعلية–يثمجرد جملة فاعله مع / الغري مع للمتكلم

ماض4 ثاليث–( ضمري–مجرد مفعوله و فعل / للمعلوم «نا»مبني

«:املخرسلون»-140  
اسم1 مكُّّس–( فاعل–جمع نائب / إفعال( وزن عىل )مصدره مفعول اسم

اسم2 سال–( للمذكرـجمع /–م أرسل( )فعله: فاعل لفعلاسم «صدق»فاعل

سال3 جمع للمذكرـ( ل(–م س ر األصلية: )حروفه مفعول فاعل–اسم / معرفة

إرسال(4 )مصدره: مفعول اسم بأل–( فاعل/مذكر–معرّف نائب
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:» مشاِغب طالب املدرسة يف يخوجد « -141 
مضارع1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / ثاليث «طالب»مجرد

مضارع2 )–ئبللغا–( ثاليث أوَجماضيهمزيد فعلية: جملة املحذوف فاعله مع / د(

للغائب3 وجد(–( )ماضيه: ثاليث فاعله–مجرد نائب و فعل / «طالب»مجهول

مضارع4 فعل د(–( ج و األصلية: )حروفه ثاليث فعليةمبن–مجرد جملة فاعله مع / للمعلوم ي

:» الوراء إىل الطالبات تلتِفت « -142 
مضارع1 فعل فاعله–للمخاطب–( و فعل / فت( ل األصلية: )حروفه ثاليث «الطالبات»مزيد

مضارع2 فعل إفعال(–للمخاطبة–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعله–مزيد / «الطالبات»معلوم

وزن3 عىل )ماضيه ثاليث مزيد وزن«افتعل»( عىل مصدره ا–(«افتعال»و و فعل / فعليةمعلوم لجملة

مضارع4 محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / التفات( )مصدره: ثاليث مزيد

:» يخساِعدك الكتاب هذا تخطاِلع إن « -143 

«:تخطاِلع»  
تفاَع–للمخاطبة–مضارع(1 وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليةمزيد الجملة و فعل / ل(

مضارع2 فعل ع–للمخاطب–( )مصدره ثاليث فعليةمزيد الجملة و فاعل و فعل / مفاعلة( وزن ىل

للمخاطب3 تفاُعل(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع / ع( ل )ط األصلية حروفه

مضارع4 ثاليث–للمخاطبة–( فعلية–مزيد جملة فاعله نائب مع / للمجهول مبني
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«:يخساعد»-144  
مضارع1 فاعلمزيد–للغائب–( و فعل / تفاُعل( وزن عىل )مصدره ثاليث

مضارع2 فعل تفاَع–للغائب–( وزن عىل )فعله ثاليث فعليةمزيد الجملة و فعل / ل(

مضارع3 ساعد(–للغائب–( )ماضيه: ثاليث ضمريمزيد فاعله و فعل «ك»/

للغائب4 مفاعلة(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعل–مزيد / للمعلوم فعليةمبني الجملة و فاعل و

:» املخشاِغبخ زميلخك تنبه ي سوف « -145 

به» ن ت ي «:سوف  
مضارع1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / تفعيل( وزن عىل )مصدره ثاليث «زميل»مزيد

مضارع2 ل(–( فعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

تنبُّه((3 )مصدره: ثاليث فاعله–للغائب–مزيد / «زميل»معلوم

للغائب4 ب(–( ن ت األصلية: )حروفه ثاليث فعليةمب–مزيد الجملة و فعل / للمعلوم ني

«:املُشاِغب»-146  

مذكر1 مفرد )–( فاعل تفاُعلاسم وزن عىل ضمريمصدره موصوفه و صفة / «ك»(

اسم2 تفاعل(اسم–مذكر–( وزن عىل )فعله للموصوففاعل صفة «زميل»/

مذكر3 مفرد مشاغبة(–( )مصدره: فاعل ضمري–اسم مضافه و إليه مضاف / بأل «ك»معرّف

مذكر4 مفرد شاغب(–( )فعله: فاعل موصوفه–اسم و صفة / «زميل»معرفة
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:» سالمًا قالوا اجلاهلون خاطبهم إذا و « -147 
ف1 ماض( فاعله–للغائب–عل و فعل / مخاطبة( )مصدره: ثاليث «الجاهلون»مزيد

ماض2 فعل تفاُع–للغائب–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعليةمزيد الجملة و فعل / ل(

للغائب3 ثاليث–( ضمري–مزيد فاعله و فعل / «هم»معلوم

ب((4 ط خ األصلية: )حروفه ثاليث فاعلهم–للغائبة–مزيد / «الجاهلون»علوم

:» عليم به هللا فإّن خري ِمن تخنفقوا ما و « -148 
مضارع1 فعل فعلية–للغائبّي–( الجملة و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 فعل )–للمخاطبّي–( ثاليث أفَعماضيهمزيد وزن فعليةعىل الجملة و فاعل و فعل / ل(

انفع3 وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد فعلية–ل(( جملة فاعله مع / للمخاطبّي

للمخاطبّي4 إفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / للمجهول مبني

:» احليِّ ِمن امليِّت رجخ ُمخ هللاخ « -149 
اسم1 مذكر–( َخ–مفرد )فعله: فاعل إليهَجَراسم املضاف و مضاف، / «امليّت»(

للمبتدأ–مذكر–اسم(2 خرب / أخرج( )فعله: فاعل «الله»اسم

اسم3 مذكر–( املبتدأ–مفرد و خرب، / خروج( )مصدره: فاعل «الله»اسم

مذكر4 مفرد ف–( إخراج(اسم )مصدره: خرب–اعل / نكرة

:» هللا قدرةخ هي و واحدة حقيقة تخثِبتخ الطبيعة ظواهر « -150 

مضارع1 فعل فاعلهمزيد–للغائبة–( و فعل / ثبَّت( )فعله: «ظواهر»ثاليث

مضارع2 فعلية–غائبةلل–( الجملة و فاعل و فعل / إثبات( )مصدره: ثاليث مزيد

ثاليث3 مزيد مفعوله–للمخاطب–( و فعل / للمعلوم «حقيقة»مبني

للغائبة4 أثبت(–( )ماضيه: ثاليث فع–مزيد جملة املحذوف فاعله مع / ليةمجهول
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:» العال أشجار ابقي عن ُتتلف شجرة الربازيليُّ العنبخ « -151 
مذكر–اسم(1 موصوفه–مفرد و صفة / علم( )اسم «العنب»معرفة

مذكر2 مفرد مكان–( مضافه–اسم و إليه مضاف / «العنب»معرفة

اسم3 مكان–مذكر–( صفة–اسم / بأل معرّف

اسم4 مذكر–( للموصوف–مفرد صفة / بأل «العنب»معرّف

:» الّسنة طول  أمثارًا تخعطي أهّنا الشجرة هذه مخواصفات أهّم ِمن « -152 
اسم1 تكسري–( إليه–جمع مضاف / صف( )و األصلية حروفه

سال2 جمع للمؤنثـ( ُمواَصفة(م إل–)مفرده: مضاف / ُمفاَعلة( وزن )عىل مضافهمصدر و «أهّم»يه

تكسري3 أو مكُّّس جمع موصوفه–( و صفة / ثاليث مزيد من «أهّم»مصدر

سال4 جمع للمؤنثـ( للمضاف–مصدر–م إليه مضاف / مفعول «أهّم»اسم

:» احملاصيل حِلماية امل زارع حول  املخزارعونكسياج يستخدمها شجرة الّنفط شجرة « -153 

«:يستخدم»  
مضارع1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / م( سخ األصلية: )حروفه ثاليث «املزارعون»مزيد

مضارع2 افتعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعله–مزيد / فعلية«املزارعون»معلوم الجملة و

استخدام(3 )مصدره: ثاليث مزيد فعلية–للغائب–( الجملة و فعل / للمعلوم مبني

مض4 افتعل(–للغائب–ارع( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «املزارعون»معلوم
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«:وناملخزارعِ »-415  
اسم1 سال–( للمذكرـجمع فاعل–م / تفاُعل( وزن عىل )مصدره فاعل اسم

اسم2 مكُّّس–( تكسريجمع زرع(–أو )فعله: فاعل لفعل–اسم فاعل / «يستخدم»معرفة

زاَر3 )فعله: فاعل اسم فاعل–مذكر–ع(( / علم( )اسم معرفة

سال3 جمع للمذكرـ( مزارعة(–م )مصدره: فاعل لفعل–اسم فاعل / بأل «يستخدم»معرّف

«:امل زارع»-515  
اسم1 سال–( إليه–للمذكرمـجمع مضاف / مكان اسم

تكسري2 جمع مكان–مؤنث–( /–اسم جّربحرفورمجرمعرفة

مكُّّس3 جمع مزرعة(( تكسري)مفرده: ز–أو )فعله: مكان إليهاسم مضاف / رع(

مكُّّس4 جمع فاعل–( إليه–مؤنث–اسم مضاف / بأل معرّف

«:حاصيلامل  »-615  
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع إليه–مذكر–او مضاف / مفعول اسم

سال2 جمع للمذكرـ( بأل–م مكا–معرّف مضافهاسم و إليه مضاف / «حامية»ن

تكسري3 جمع حّصل(–( )فعله: مفعول إليه–اسم مضاف / بأل معرّف

مكُّّس4 جمع حصل(–( )فعله: مفعول للمضاف–اسم إليه مضاف / علم «حامية»اسم

:» يَُسبُِّب ال « :» ُملوِّثة غازات أّي خروَج اشتعالُها يُسبِّب ال « -157 

مضار1 فعل فعلية–للغائب–ع( جملة فاعله مع و فعل / تَسبّب( )فعله: ثاليث مزيد

للغائب2 تفعيل(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعلية–مزيد املحذوفجملة فاعله مع / مجهول

سبّب(3 )فعله: ثاليث مزيد فاعله–للغائب–( و فعل / «اشتعال»معلوم

مضارع4 فعل ثاليث–للغائب–( ضمري–مزيد فاعله و فعل / «ها»معلوم
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«:ُملوِّثة»-815  
اسم1 مؤنث–( للموصوفمفعولاسم–مفرد صفة «غازات»/

اسم2 مؤنث–( موصوفهفاعلاسم–مفرد و صفة / تلوَّث( «غازات»)فعله:

مؤنث3 مفرد )مصدره:اسم–( للموصوف–تلويث(فاعل صفة / «غازات»نكرة

مؤ4 مفرد ل(فاعلاسم–نث( تفعُّ وزن عىل صفة–)مصدره / نكرة

:» ِمنها النفط إنتاجخ ِكن ُيخ « -159 

ِكنخ » «:ُيخ  
ثاليث1 مزيد فاعله–للغائب–( مع و فعل / للمعلوم فعلية«إنتاج»مبني جملة

مضارع2 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / فعَّل( وزن عىل )فعله ثاليث «النفط»مزيد

مضارع3 فاعله–للغائبة–( و فعل / ثاليث «إنتاج»مزيد

مضارع4 فعل ثاليث–للغائب–( فعلية–مزيد املحذوفجملة فاعله مع / للمجهول مبني

«:إنتاج»-601  
مذكر1 مفرد فاعل–( / افتعال( وزن )من مصدر  

اسم2 مذكر–( فاعل–مفرد / افتعل( وزن عىل )فعله مصدر

اسم3 مذكر–( فاعل–مفرد نائب / أنتج( )فعله: مصدر

مذكر4 مفرد فاعل–( / ج( ت ن األصلية: حروفه و أفعل وزن عىل )فعله مصدر  
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:» املخعمرة األشجار من هي البّلوط شجرةخ « -161 
اسم1 مؤنث–( للموصوف–مفرد صفة / تعمري( )مصدره: مفعول «األشجار»اسم

مؤنث2 ل(مفعولاسم–( تفعُّ وزن عىل مضافه–)مصدره و إليه مضاف / «األشجار»معرفة

اسم3 مؤنث–( ر(–مفرد عمَّ )فعله: فاعل /–اسم مصفةمعرفة «األشجار»وصوفهو

مؤنث4 مفرد ل(–( فعَّ وزن عىل )فعله مفعول با–اسم موصوفهعلميّةلمعرّف و صفة «األشجار»/

:» السليمة البّلوط جوزاتخ تخدفن « -162 

«:تخدفن»  
مضارع1 فعل فعلية–للغائبة–( الجملة و فعل / تدفّي( )مصدره: ثاليث مجرد

فاعله–للمخاطبة–مضارع(2 نائب و فعل / ن( ف د األصلية: )حروفه ثاليث «جوزات»مجرد

للمخاطب3 ل(–( فعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث و–مجرد فعل / للمجهول محذوفمبني فاعله

مضارع4 ثاليث–للغائبة–( فاعلهمتعّد–مجهول–مجرد نائب و فعل «جوزات»/

«:السليمة»-316  
اسم1 مؤنث–( موصوفه–مفرد و صفة / بأل «جوزات»معرّف

مؤنث2 مفرد فاعل–( مضافه–اسم و إليه مضاف / «جوزات»معرفة

اسم3 صف–مؤنث–( / بأل موصوفهمعرّف و «البلوط»ة

مؤنث4 مفرد للموصوف–( صفة / بأل «البلوط»معرّف
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:» ِمنه أطيب ال و أحّل عماًل الّناسخ عِمل ما هللِا و « -164 
ماض1 فعل فاعل–للغائب–( و فعل / ثاليث مزيد

اسم2 تفضيل–مفرد–( موصوفه–اسم و صفة / «عمال »نكرة

ماض3 فعل ثاليث–( فعلية–مزيد الجملة و فعل / معلوم

تفضيل4 اسم مذكر–( للموصوف–مفرد صفة / «عمال »معرفة

:» عابد ألف ِمن خري ِبعلمه يخنتفع عاِل  « -165 

«:يخنتفع»  
مضارع1 فعل فعلية–للغائب–( الجملة و فعل / انفعال( وزن عىل مصدره ( ثاليث مزيد

مضارع2 انفعل(مزيد–( وزن عىل )ماضيه فعلية–ثاليث املحذوفجملة فاعله مع و فعل

للغائب3 فاعله–( نائب و فعل / فع( ن األصلية حروفه و انتفع )ماضيه ثاليث «مـعال»مزيد

انتفاع(4 )مصدره: ثاليث مزيد محذوفم–للغائب–( فاعله و فعل / للمجهول بني

«:عابد»-616  
اسم1 للموصوف–مذكرمفرد–( صفة / تعبَّد( )فعله: فاعل «ألف»اسم

مذكر2 مفرد َعبَد(–( )فعله: فاعل إليه–اسم مضاف / نكرة

مذكر3 تَعبُّد(–( )مصدره: فاعل موصوفه–اسم و صفة / «ألف»نكرة

مذكر4 مفرد عبَّد(–( )فعله: فاعل للمضاف–اسم إليه مضاف / «ألف»نكرة
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:» املتفّرِجني من املالعبخ تتلئخ « -167 

«:تتلئ»  
مضارع1 فاعله–للمخاطب–( و فعل / ثاليث «املالعب»مزيد

مضارع2 فعل فعلية–للغائبة–( الجملة و فعل / افتعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

للغائبة3 أ(–( ل م األصلية )حروفه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «املتفرجّي»معلوم

للمخاطبة4 افتعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «املالعب»مبني

«:العبامل  »-816  
تكسري1 جمع فاعل–مؤنث–( / معرفة

سال2 جمع للمذكرـ( مكان–م فاعل–اسم / بأل معرّف

مكُّّس3 جمع تكسري( فاع–أو / لعب( )فعله: مكان لاسم

مكُّّس4 جمع بأل–( فاعل–معرف / العب( )فعله: مكان اسم

«:املُتفرِّجّي»-691  
اسم1 سال–( للـجمع بحرف–مذكرم مجرور / مفعول جّراسم

اسم2 مكُّّس–( تكسريجمع مجرور–أو و جاّر / فاعل اسم

اسم3 سال–( للمذكرـجمع بحرف–م مجرور / تفرُّج( )مصدره: فاعل ّرجاسم

اسم4 فعَّ–مذكر–( وزن عىل )فعله فاعل بحرف–ل(اسم مجرور / بأل جّرمعرّف
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:» املرمى خ بخ حارسِ جدًا ين يخعج « -170 
مضارع(1 فعلية–للغائب–فعل جملة املحذوف فاعله مع / ثاليث مزيد

للغائب2 أعجب(–( )ماضيه: ثاليث فاعله–مزيد و فعل / للمجهول «حارس»مبني

للغائب3 تعّجب(–( )فعله: ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «حارس»معلوم

مضارع4 إعجاب(–( )مصدره: ثاليث فعلية–مزيد الجملة و فعل / متعّد

:» العال دخول ِمن سخّياحًا ذب َي  قربكورش « -171 
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع لفعلفاعلاسم–أو مفعول «يجذب»/

اسم2 مكُّّس–( مفعول–مذكر–جمع / علم( )اسم معرفة

اسم3 تكسري–( لفعل–مبالغةاسم–جمع مفعول / «يجذب»نكرة

سال4 جمع للمذكرـ( فاعل–م مفعول–اسم / نكرة

:» السّياراتخ توقف ت حىت يصِفرخ املرور شرطيُّ « -172 
مضارع1 فعل وقّ–للغائبة–( )فعله: ثاليث فاعلهمزيد و فعل / «السيّارات»ف(

مضارع2 فعلية–للمخاطبة–( جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

توقُّف(3 )مصدره: ثاليث مزيد فاعله–للغائبة–( / «السيّارات»معلوم

مضارع4 فعل فاعله–للمخاطب–( و فعل / توقَّف( )ماضيه: ثاليث «السيّارات»مزيد
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:» الصاحل العمل إىل املخخاطبني يدعو املتكلِّم « -173 

«:املُتكلِّم»  
اسم1 مذكر–( تفعيل(–مفرد وزن عىل )مصدره فاعل لفعلاسم فاعل «يدعو»/

مذكر2 مفرد ل(–( تفعَّ وزن عىل )فعله فاعل اسمية–اسم الجملة و مبتدأ / معرفة

ل(3 تفعُّ وزن عىل )مصدره مفعول اسم مبتدأ–رمذك–( / بأل معرّف

مذكر4 مفرد م(–( ل ك األصلية: )حروفه فاعل /–اسم علم اسميةاسم الجملة و مبتدأ

«:املخخاطبني  »-174  
اسم1 سال–( للمذكرـجمع مفعول–م / ُمفاعلة( وزن عىل )مصدره مفعول اسم

تكسري2 أو مكُّّس جمع خاطب(–( )فعله: مفعول /–اسم بأل لِفعلمعرّف «يدعو»مفعول

سال3 جمع للمذكرـ( تَخاطب(–م )فعله: مفعول مفعول–اسم / معرفة

ب(4 ط خ األصلية: )حروفه فاعل اسم سال–( مفعولـجمع / م

:» الكالم لني لسانك عوِّد « -175 
أمر1 فعل ل(–للمخاطب–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فاعل–مزيد و فعل

للمخاطب2 ثاليث–ة( فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

للمخاطب3 للمعلوم–( فعلية–مبني الجملة و فاعل و فعل / تعويد( )مصدره: ثاليث مزيد

أمر4 فعل ثاليث–للمخاطب–( فاعله–مزيد و فعل / «لسان»معلوم
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:» للتُّهم نفسه يخعرِّضخ موضوع يف يتدخل ال أن عليه « -176 

يتدخل» ال «:أن  
مضارع1 فعل فاعل–للغائب–( و فعل / فعَّل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع2 ثاليث–للغائبة–( فعلية–مزيد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

تفعيل(3 وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد فاعل–للغائب–( و فعل / معلوم

للغائب4 ث–( ل(مزيد تفعُّ وزن عىل )مصدره فعلية–اليث الجملة و فعل / للمعلوم مبني

«:موضوع»-177  
مذكر–اسم(1 )حروفه–مفرد مفعول بحرفاسم مجرور / ع( ضو جّراألصلية:

مذكر2 مفرد مكان–( بحرف–اسم مجرور / جّرنكرة

مذكر3 مفرد واضع(–( )فعله: مفعول مجرور–اسم / جّررفبحنكرة

اسم4 مذكر–( )ف–مفرد مفعول وضع(اسم جّر–عله: بحرف مجرور / نكرة

«:يُعرِّض»-178  
مضارع1 فعل ثاليث–للغائب–( فاعل–مزيد و فعل / الزم

مضارع2 تعريض(–للغائب–( )مصدره: ثاليث فعليةمتعّد–مزيد جملة فاعله مع و فعل /

ثاليث3 مزيد محذوفمج–متعّد–( فاعله و فعل / هول

للغائب4 عرّض(–( )ماضيه: ثاليث محذوفالزم–مزيد فاعله و فعل /
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:» التُّهم مواِضع ِاتقوا « -179 
اسم1 سال–( للمذكرـجمع لفعل–م مفعول / مفعول «اتّقوا»اسم

تكسري2 أو مكُّّس جمع لفعل–مذكر–( مفعول / وضع( )فعله: مكان «تّقواا»اسم

تكسري3 جمع واضع(اسم–( )فعله: مفعول–مكان / مذكر

مكُّّس4 جمع َموِضع(( وضع(–)مفرده: )فعله: مفعول مفعولنكرة–اسم /

:» الّسالح ِمن أقوى الكالم قدرةخ األوقات بعض يف « -180 

«:األوقات»  
اسم1 سال–( للمؤنثـجمع إليه–م مضاف / معرفة

مكُّّس2 جمع تكسري( مضافه–مذكر–أو و إليه مضاف / بأل «بعض»معرّف

اسم3 تكسري–مذكر–( إليه–جمع مضاف / علم( )اسم معرفة

اسم4 سال–( للمؤنثـجمع للمضاف–م إليه مضاف / علم «بعض»اسم

«:أقوى»-181  
اسم1 مؤنث–( اسمية/نكرة–مفرد الجملة و خرب

اسم2 مذكر–( تفضيل–مفرد اسمية–اسم الجملة و خرب / نكرة

مؤنث3 مفرد أفعل–( وزن عىل تفضيل للمبتدأ–اسم خرب / «قدرة»معرفة

فُعىَل(4 وزن )عىل تفضيل اسم للمبتدأ–مؤنث–( خرب / اسمية«قدرة»نكرة الجملة و
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:» امل شاِكل لك ِلبخ َي  كالم رخّب « -182 
اسم1 تكسري–( لفعل–جمع مفعول / مكان «يجلب»اسم

اسم2 مكُّّس–( تكسريجمع مفعول–أو / فاعل اسم

مكُّّس3 جمع مفعول–( / شاكَل( )فعله: فاعل اسم  

سال4 جمع للمذكرـ( إشكال(–م )مصدره: فاعل لفعل–اسم مفعول / بأل «يجلب»معرّف

:» الكاذبة األقوال ذكر عن ااِلجتنابخ اإلنسان على َِيبخ « -183 

«:ااِلجتناب»  
مذكر1 مفرد لفعل–( فاعل / افتعل( وزن عىل اجتنب فعله: ( «بِجيَ»مصدر

اسم2 مذكر–( )–مفرد انفعلمصدر وزن عىل لفعل–(فعله فاعل / بأل «جبيَ»معرّف

اسم3 تكسري–( فاعل–جمع / ب( ن )ج األصلية حروفه

انفعال(4 وزن )من مصدر لفعل–ذكرم–( فاعل / بأل «يجب»معرّف

«:الكاذبة»-184  
اسم1 مؤنث–( للموصوف–مفرد صفة / كِذب( )مصدره: فاعل «األقوال»اسم

مؤنث2 مفرد كّذب(–( )فعله: فاعل صفة–اسم / معرفة

مؤنث3 مفرد بأل–( موصوفه–معرّف و صفة / تكذيب( )مصدره: فاعل «األقوال»اسم

فاعل–مؤنث–اسم(4 املوصوف–اسم و صفة، / علم «األقوال»اسم
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:» تندمخ أِلّنك تكذيبه اف ُت  با ُتخ دِّث ال « -185 
مضارع1 فعل فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

مضارع2 ف–للمخاطب–( الجملة و فاعل و فعل / تفعُّل( وزن عىل )مصدره ثاليث عليةمزيد

مضارع3 فعل ثاليث–للمخاطبة–( محذوف–مزيد فاعله و فعل / مجهول

مضارع4 )فعله:–( ثاليث ث(مزيد /–حدَّ ث( د )ح األصلية فعليةحروفه جملة فاعله مع

:» بِلساننا اآلخرين رح جن  ال أن علينا « -186 
اسم1 مكُّّس–( فاعل–جمع / معرفة

اسم2 سال–( للمذـجمع فاعل–تفضيلاسم–كرم / معرفة

سال3 جمع للمذكرـ( أفعل–م وزن عىل تفضيل مفعول–اسم / بأل معرّف

سال4 جمع للمذكرـ( ر(–م خ أ األصلية: )حروفه فاعل مفعول–اسم / معرفة

:» حياتك يف فتفشلخ ِلآلخرين تبنيخكذبخك ي « -187 
تبّّي(1 )ماضيه: ثاليث مزيد فاعله–ائبةللغ–( و فعل / للمعلوم «كذب»مبني

مضارع2 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / تبيّي( )مصدره: ثاليث «كذب»مزيد

مضارع3 بّّي(–للغائب–( )ماضيه: ثاليث ضمري–مزيد فاعله و فعل / «ك»معلوم

للغائب4 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث ف–مزيد / للمعلوم فعليةمبني جملة فاعله مع و عل

:» الكذب نتيجَة لك ُ تُبَّيِّ قصرية قصة هذه « -188 

1) تبّيَّ )ماضيه: ثاليث مزيد ن(–للغائبة–( ى )ب األصلية فاعل/حروفه و فعل

مضارع2 فعل فعلية–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / ) تبّيُّ )مصدره: ثاليث مزيد

مضارع3 فعليةمزي–للغائبة–( جملة فاعله مع / بّّي( )ماضيه: ثاليث د

للغائبة4 تبيّي(–( )مصدره: ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / للمجهول مبني



60 

:» اجلامعة إىل تنقلخنا سّيارة تخوجد ال « -189 

«:تنقخلخ»  
مضارع1 فاعل–للمخاطبة–( و فعل / ثاليث مجرد

مضارع2 فعل فاعلمجرد–للغائبة–( و فعل / ل( ق ن األصلية: )حروفه ثاليث

للغائبة3 تنّقل(–( )فعله: ثاليث فعلية–مجرد جملة فاعله مع و فعل / معلوم

للمخاطب4 انفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث و–مجرد فعل / للمعلوم ضمريمبني «نا»مفعوله

:» ااِلمتحان لم ل يخؤجِّ أن األستاذخ وافق « -190 

«:قواف  »  
ماض1 فعل فعلية-للغائب–( الجملة و فعل / توافق( )مصدره: ثاليث مزيد

ماض2 فعل مفاعلة(–( وزن عىل موافقة )مصدره ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «االستاذ»معلوم

فعل3 فق(–ةللغائب–( و األصلية: )حروفه ثاليث فاعلهمزيد و فعل «االستاذ»/

ما4 فعل ثاليث–ض( محذوف–مزيد فاعله و فعل / للغائب

يُؤجِّل»-191 «:أن  
مضارع1 فعل فعلية–للغائب–( الجملة و فاعل و فعل / أجَّل( )ماضيه: ثاليث مزيد

للغائب2 )–( ثاليث ومزيد تأّجل ل(فعله: ج و األصلية: فعلية–حروفه جملة فاعله مع / معلوم

مضارع3 فعل ثال–( تأجيل(مزيد )مصدره: فاعله–يث نائب و فعل / «االمتحان»مجهول

مضارع4 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث محذوف–مزيد فاعله و فعل / للغائب
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:» املخحدد الوقت يف االمتحان يف احلضور نستطيع لن « -192 
اسم1 مذكر–( موصوفه–مفرد و صفة / د( حدَّ )فعله: فاعل «قتالو»اسم

مذكر2 مفرد تحديد(–( )مصدره: مفعول للموصوف–اسم )نعت( صفة / «الوقت»معرفة

اسم3 د(–مذكر–( تحدَّ )فعله: مفعول مضافه–اسم و إليه مضاف / بأل «الوقت»معرّف

مذكر4 مفرد ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره مفعول املوصوف–اسم و صفة / «الوقت»معرفة

:» الورقة على املكتوبة األدوية أخريدخ « -193 

«:األدوية  »  
اسم1 سال–( للمذكرـجمع فاعل–م نائب / بأل معرّف

اسم2 مكُّّس–( تكسريجمع لفعل–مذكر–أو مفعول / بأل «اُريُد»معرّف

اسم3 تكسري–( مفعول–مؤنث–جمع / معرفة

اسم4 مؤنث–( مفعول–مفرد / بأل «أريُد»فعللِ معرّف

«:املكتوبة»-194  

اسم1 مؤنث–( صفة–مفرد / كتب( )فعله: مفعول اسم

مؤنث2 مفرد كاتب(–( )فعله: مفعول موصوفه–اسم و صفة / بأل «األدوية»معرّف

اسم3 مفعول–مفرد–( للموصوف–اسم صفة / علم «األدوية»اسم

مؤنث4 مفرد بأل–( مفعو–معرّف صفةاسم / مكاتبة( )مصدره: ل
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:» أبدًا ننساه لن درسًا تعلمنا « -195 
ماض1 فعل وحده–( فاعل–للمتكلم و فعل / ثاليث مزيد

ماض2 فعل الغري–( مع ضمري–للمتكلم مفعوله و فعل / تعليم( )مصدره: ثاليث «نا»مزيد

ماض3 فعل الغري–( مع )مصدر–للمتكلم ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / ل( تفعُّ وزن عىل ه

ل(4 فعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد الغري–( مع فعلية–للمتكلم الجملة و فعل / معلوم

:» الكّذابني تستِشر ال « -196 
اسم1 تكسري–( تستَش»لفعلمفعول/مذكّر-جمع «ال

سال(2 للمذكرـجمع )للداللة–م مبالغة الحرفة(اسم صاحب لفعلمع–عىل مفعول / بأل تستَش»رّف «ال

سال3 جمع للمذكرـ( الصفة(–م كرثة عىل )للداللة مبالغة مفعول–اسم / بأل معرفة

سال4 جمع دامئا  –مـ( مفتوح النون حرف و فاعل / ن( ذ ك األصلية: )حروفه فّعال وزن عىل  

:» املستشرِقني أشهر من شيملخ تخعدُّ « -197 

«:تخعدّ »  
مضارع1 فعل محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / ثاليث مجرد

مضارع2 ثاليث–للمخاطب–( فاعله–مجرد نائب / «شيمل»مجهول

مضارع3 فعل ثاليث–للمخاطبة–( فاعلهمجرد نائب و فعل / د( د ع األصلية: «شيمل»)حروفه

مضارع4 ثاليث–للغائبة–( فعليةمجرد الجملة و فاعل و فعل / إفعال( وزن عىل )مصدره
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«:املخستشرِقني  »-198
اسم1 سال–( للمذكرـجمع مضافه–م و إليه مضاف / أرشق( )فعله: فاعل «أشهر»اسم

جمع2 للمذكّرـسال( افتعل(–م وزن عىل )فعله فاعل للمضاف–اسم إليه مضاف / «أشهر»معرفة

سال3 جمع للمذكرـ( استفعال(–م وزن عىل )مصدره فاعل إليه–اسم مضاف / بأل معرّف

استَشق4 )فعله: فاعل اسم ق( ر ش األصلية: حروف إليه–(و مضاف / بالعلميّة معرّف

:» الفارسية ابللغة اضرات ُمخ تخلِقي شيمل كانت « -199

«:تخلِقي»  
مضارع1 فعل )حروفه–للغائبة–( ثاليث فعلية:األصليةمزيد جملة فاعله مع و فعل / ى( ق ل

مضارع2 محذوف–للمخاطبة–( فاعله و فعل / إفعال( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

مضارع3 ألَقى(–للغائبة–( )ماضيه: ثاليث فاعله–مزيد نائب و فعل / «شيمل»مجهول

مضارع4 فعل–للمخاطب–( / إلقاء( )مصدره: ثاليث فعليةمزيد الجملة و فاعل و

اضرات»-200 «:ُمخ  
اسم1 مكُّّس–( تكسريجمع فاعل–أو نائب / مؤنث

اسم2 سال–( للمؤنثـجمع مفاعلة(–م وزن )من لفعل–مصدر مفعول / «تُلقي»نكرة

اسم3 سال–( للمؤنثـجمع َح–م )فعله: فاعلَضمصدر نائب / )

مفعول(4 حاَضاسم سال–()فعله: للمؤنثـجمع لفعل–م مفعول / «تُلقي»نكرة
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:» فارسيةكثرية ألفاظ العربية إىل نخقلت « -201 
ماض1 فعل محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / ثاليث مجرد

ماض2 فعل ثاليث–للمخاطبة–( فاعله–مجرد نائب و فعل / «ألفاظ»مجهول

فعل3 )مجرد–للمخاطب–( فاعلهثاليث نائب / ل( ق ن األصلية: «ألفاظ»حروفه

ماض4 فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع / انتقال( )مصدره: ثاليث مجرد  

:» املخعربة الفارسّية الكلمات يضخمُّ الكتاب ذلك « -202 
اسم1 مؤنث–( للموصوف–مفرد صفة / تعريب( )مصدره: مفعول «الكلامت»اسم

مؤنث2 مفرد ل(–( تفعَّ وزن عىل )فعله مفعول موصوفه–اسم و صفة / «الكلامت»معرفة

اسم3 َعرََّب(–مؤنث–( )فعله: فاعل موصوفه–اسم و صفة / «الفارسية»معرفة

اسم4 مؤنث–( فاعل–مفرد للموصوف–اسم صفة / بأل «الفارسية»معرّف

:» أوزاهنا و ا أصواَتخ تغريت « -203 
ماض(1 ثاليث–فعل (مزيد فعلية–)فعله:غريَّ جملة فاعله مع و فعل / للغائبة

ماض(2 فاعله–للغائبة–فعل و فعل / تفعُّل( وزن عىل )مصدره ثاليث «أصوات»مزيد

ماض3 فعل ضمري–للمخاطب–( فاعله و فعل / تفعَّل( وزن عىل )فعله ثاليث «ها»مزيد

ماض4 تغيري(م–للغائبة–( )مصدره: ثاليث فاعله–زيد و فعل / «أصوات»معلوم

:» أخخرى منهاكلمات وا ِاشتّق « -204 

اسم1 مؤنث–( مضافه–مفرد و إليه مضاف / تفضيل «كلامت»اسم

مؤنث2 مفرد صفة–( / آِخر( )مذكره: تفضيل اسم  

اسم3 مؤنث–( تفضيل–مفرد إليه–اسم مضاف / نكرة

مؤ4 آَخر(–نث( )مذكره: تفضيل للموصوف–اسم صفة / «كلامت»نكرة
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:» البيان و األخسلوب يف غنّية علها َي  طبيعيٌّ أمر العال يف اللغات بني املفردات تبادخل « -205 

«:تبادخل»  
اسم1 مذكر–( اسمية–مفرد الجملة و مبتدأ / تفاَعل( وزن عىل )فعله مصدر

مكُّّس2 جمع مبتدأ–ذكرم–( / ثاليث مزيد من مصدر

مذكر3 مفرد )فعله:–( إليهمصدر املضاف و مضاف، / نكرة «املفردات»بادَل(

مذكر4 مفرد مفاعلة(–( وزن )من اسمية–مصدر الجملة و مبتدأ / ل( د )ب األصلية حروفه

«:املخفردات»-206  
اسم1 سال–( للمؤنثـجمع أ–م )فعله: مفعول إليه/فرد(اسم مضاف

اسم2 مكُّّس–( تكسريجمع للمضاف–أو إليه مضاف / مفعول «تبادل»اسم

اسم3 سال–( للمؤنثـجمع فَرد–م )فعله: مفعول مضافه–(اسم و إليه مضاف / «تبادل»معرفة

سال4 جمع للمؤنثـ( إ–م )مصدره: مفعول إليه–فراد(اسم مضاف / )علم( معرفة

«:علَي»-207  
مضارع1 ثاليث–للغائب–( ومزيد فعل / إفعال( وزن عىل فاعل)مصدره

مضارع2 فعل ل–للغائب–( ع ج األصلية: )حروفه ثاليث ومجرد فعل / ضمري( «ها»فاعله

مضارع3 فعلية–للغائب–( جملة فاعله مع / أفعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

مضارع4 فعل ثاليثم–للغائب–( فعلية–جرد الجملة و فعل / للمعلوم مبني
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:» ضرة ُمخ األرضخ فتخصِبح ماًء الّسماء من أنزل « -208 

«أنزل»  
ماض(1 ثاليث–للغائب–فعل ومزيد فعل / انفعال( وزن عىل فعلية)مصدره جملة فاعله مع

ماض2 فعل وفم–للغائب–( فعل / نزول( )مصدره: ثاليث وزيد فعليةاعل الجملة

ماض3 إنزال(–( )مصدره: ثاليث و–مزيد فعل / «ماء»مفعولهللغائب

ثاليث4 مزيد و–للغائب–( فعل / للمجهول محذوفمبني فاعله

:» حالخك تتحّسنخ « -209 
مضارع1 فعل فعلية–للمخاطب–( جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

مضارع2 ثاليث–للغائبة–( فاعلهمزيد و فعل / ل( تفعَّ وزن عىل ن تحسَّ «حال»)ماضيه:

مضارع3 فعل تحسّي(–للمخاطبة–( )مصدره: ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «حال»معلوم

مضارع4 ثاليث–للغائبة–( ضمري–مزيد فاعله و فعل / للمعلوم «ك»مبني

السرير«: على تخوضع قخماش  قطعةخ الشرشفخ « -210 

«:قطعةخ»  
اسم1 مكُّّس–( للمبتدأ–جمع خرب / «الَششف»مؤنث

اسم2 مؤنث–( الجملة–مفرد و خرب / اسميةمعرفة

اسم3 خرب–مؤنث–( / نكرة  

مكُّّس4 جمع إليه–معرفة–( املضاف و مضاف، / «قامش»مؤنث
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«:تُوَضع»-211  
مضارع(1 /–ئبةاللغ–فعل ثاليث محذوفمجرد فاعله و فعل

مضارع2 فاعله–للمخاطب–( نائب و فعل / ثاليث «قطعة»مجرد

مضارع3 فعل فعلية–للغائبة–( املحذوفجملة فاعله مع و فعل / واضع( )فعله: ثاليث مجرد

مضارع4 فعل فعلية–للمخاطبة–( املحذوفجملة فاعله مع / ُمفاعلة( وزن عىل )مصدره ثاليث مجرد

:» إبيران مخعجبة شيملخ « -212 
اسم1 مؤنث–( للمبتدأ–مفرد خرب / فاعل اسمية«شيمل»اسم الجملة و

مؤنث2 مفرد للمبتدأ–( خرب / أعَجَب( )فعله: مفعول «شيمل»اسم

اسم3 إعجاب(–مؤنث–( )مصدره: مفعول خرب–اسم / معرفة

مؤنث4 مفرد تعجَّب(–( )فعله: مفعول اسميةاسم الجملة و خرب /

:» حنيفًا لِلديِن وجهك أِقم « -213 

«:أِقم»  
أمر1 فعل فاعل–للمخاطب–( و فعل / ثاليث مزيد

فعل2 مفعوله–للمخاطبة–( و فعل / ثاليث «وجَه»مزيد

أمر3 فعل فعلية–للمخاطب–( املحذوفجملة فاعله مع / مجهول

أمر4 فعل فعليةمج–للمخاطب-( الجملة و فعل / ثاليث رد
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«:حنيفًا»-421  
اسم1 حال–مذكر–مفرد–( / معرفة

مذكر2 مفرد صفة–معرفة–( / فاعل اسم

اسم3 مذكر–( حال–مفرد / نكرة

اسم4 صفة–مذكر–( / علم اسم  

:» ابلّدين اإلنساِن اهتمام تخؤكِّد اإلنسانخ اكتشفها اّليت القدُية اآلاثر « -215 

«:اِكتشف»  
ماض1 فعل فعلية–للغائب–( جملة فاعله مع و فعل / اكتشاف( )مصدره: ثاليث مزيد

للغائب2 افتعل(–( وزن )عىل ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «اإلنسان»الزم

ماض3 فعل شف(–( ك األصلية: )حروفه ثاليث ضمري–مزيد مفعوله و فعل / «ها»مجهول

فعليّة–للغائبة–ماض(4 جملة فاعله مع / ثاليث مزيد  

«:دتَُؤكِّ»-216  

مضارع1 فعلية–للمخاطب–( الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 فعل فعلية–للغائبة–( جملة فاعله مع / تفعيل( وزن عىل تأكيد )مصدره ثاليث مزيد

للغائبة3 و–( عىل )ماضيه ثاليث ل(مزيد تَفعَّ مفعوله–زن و فعل / للمعلوم «اهتامم»مبني

مضارع4 فعل محذوف–للمخاطبة–( فاعله و فعل / أكََّد( )ماضيه: ثاليث مزيد
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:» اآللة رضا ِلكسب القرابني نخقدِّمخ « -217 

ُم» «:نََقدِّ  
مضارع1 فعل الغري–( مع تفعيل–للمتكلّم وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّةمزيد الجملة و فاعل و فعل / )

مضارع2 وحده–( فاعل–للمتكلّم و فعل / تقديم( )مصدره: ثاليث مزيد

الغري3 مع للمتكلّم َم(–( قَدَّ )ماضيه: ثاليث فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «القرابّي»مبني

م(4 تََقدَّ )ماضيه: ثاليث مزيد الغري–( مع للمجهول–للمتكلم محذوف/مبني فاعله و فعل

«:القرابني  »-218  
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع دامئا  –م مفتوح النّون حرف و مفعول، / معرفة

اسم2 تكسري-( أو مكُّّس مفعول–جمع / بأل معرّف

سال3 جمع قربان(ـ( )مفرده: للمذكّر فاعل–م / بأل معرّف

مكُّّس4 جمع بالعلميّة-( مفع–معرّف / ولمذكّر

:» الّناس أداين يف الرافات ِازدادت « -219 
ماض1 فعل فاعله–للمخاطبة–( و فعل / للمعلوم «الخرافات»مبني

ماٍض2 فاعله–للمخاطب–( نائب و فعل / للمجهول «الخرافات»مبني

للغائبة3 للمجهول–( فعلية–مبني املحذوفجملة فاعله مع / الزم

ماض4 فعل فعلية–للمعلوممبني–( جملة فاعله مع / للغائبة
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:» املستقيم الصراط لِيخبّينوا األنبياءخ إليهم اخرِسل « -220 
ماض1 فعل محذوف–مجهول–للغائب–( فاعله و فعل / متعّد

للغائب2 إفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فاعله–مزيد نائب و فعل / «األنبياء»الزم

ماٍض3 أفعل(م–( وزن عىل )فعله ثاليث فعليّة–زيد الجملة و فعل / للمعلوم مبني

وحده4 للمتكلّم فاعله–( نائب و فعل / ل( س ر األصليّة: )حروفه ثاليث «األنبياء»مزيد

:» الكافرين أقوامهم مع األنبياء صراع عن الكرميخ القرآنخ حدثنا قد « -221 

حدث» «:قد  
ماض1 فعل تحديث(–غائبلل–( )مصدره: ثاليث للمعلوم–مزيد ومبني فعل ضمريمفعول/ «نا»ه

ماض2 فعل ل(–( تَفعَّ وزن )عىل ثاليث فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «القرآن»مبني

ماض3 فعل الغري–( مع فاعله–معلوم–للمتكلّم و فعل / «القرآن»متعّد

ت4َ )مصدره: ثاليث مزيد ث(( فعليّة–للغائب–حدُّ جملة فاعله مع / متعّد

«:الکافرين»-222  
اسم1 مكُّّس–( ضمري–مذكّر–جمع مضافه و إليه مضاف / فاعل «هم»اسم

سال2 جمع للمذكّرـ( ر(–م كفَّ )فعله: فاعل موصوفه–اسم و صفة / «أقوام»معرفة

اسم3 سال–( للمذكّرـجمع )ف–م فاعل للموصوفاسم صفة / كََفَر( «أقوام»عله:

سال4 جمع للمذكّرـ( تكفري(–م )مصدره: فاعل ضمري–اسم موصوفه و صفة / بأل «هم»معرّف
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:» وحيدًا إبراهيم بقي « -223 
اسم1 مذكّر–( حال–مفرد / بالعلميّة معرّف

مذّكر2 مفرد للموصوف–معرفة–( صفة / فاعل «مإبراهي»اسم

مذّكر3 مفرد د(–( ح )و األصلية حال–حروفه / نكرة

مذكر-اسم(4 علم–مفرد موصوفهاسم و صفة «إبراهيم»/

:» الكبري الصنم إاّل املعبد يف األصنام مجيع إبراهيمكسر « -224 

«:كسر»  
للغائب1 تكُّسُّ–( )مصدره: ثاليث فاعله/متعّد–(مزيد و «راهيمإب»فعل

ماض2 فعل مع–( / فّعل( وزن )عىل ثاليث فعليّةنائبمزيد جملة فاعله

3( ثاليث مزيد تفعيل(( وزن عىل فعليّة–متعّد–مصدره الجملة و فاعل و فعل / للمعلوم مبني

ماض4 فعل ثاليث–للغائب–( مفعوله–مزيد و فعل / «جمیع»الزم

«:الّصنم»-225  
اسم1 م–ذكّرم–( / علم ستثنىاسم

مذّكر2 مفرد مستثنىبالعلميّةمعرفة–( /

مؤنث3 مفرد مستثنى–( / بأل منهمعرّف واملستثنى األصنام»، «جميع

اسم4 مذكّر–( منه–مفرد واملستثنى مستثنى، / بأل األصنام»معرفة «جميع
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:» مخكسرًة أصنامهم شاهدوا الّناس رجع ملّا « -226 

اسم1 مؤنّث–( واملوصوف–مفرد صفة، / فاعل «األصنام»اسم

مؤنث2 مفرد مفعول–( تكسري(اسم حال–)مصدره: / نكرة

مؤنث3 )–) تَكُّسَّ )فعله: مفعول مرجعه–اسم و حال / «أصنام»نكرة

مؤنث4 مفرد للموصوف–( صفة / ) كُّسَّ )فعله: مفعول «أصنام»اسم

:» يتهامسون القومخ بدأ « -227 
مضارع1 فعل فاعل–للغائبات–( و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 تفاُعل(–للغائبّي–( وزن عىل مصدره ( ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله مع / الزم

للغائبّي3 هاَمَس(–( )ماضيه: ثاليث فعليّة–مزيد الجملة و فعل / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل س(–( م هـ األصليّة: )حروفه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «القوم»معلوم

:» آلتكم انصخروا و حّرِقوه قالوا « -228 
أمر1 فعل ضمري–للمخاطبّي–( فاعله و فعل / للمعلوم «ه»مبني

للمخاطبات2 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّ–مزيد الجملة و فاعل و فعل / ةمتعّد

تحريق(3 )مصدره: ثاليث مزيد للمعلوم–( فعليّة–مبني جملة فاعله مع / متعّد

أمر4 فعل ق(–( ر ح األصليّة: )حروفه ثاليث فعليّة–مزيد الجملة و فعل / الزم

:» األصنام أكرب علىكتف الفأس إبراهيمخ علق « -229 

للغائب1 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «إبراهيم»مبني

ماض2 فعل للمعلوم–( فاعله–مبني و فعل / فعليّة«إبراهيم»الزم الجملة و

للغائب3 )مصدره–( ثاليث وزن«تعليق»مزيد فعليّة–«(تفعيل»عىل جملة فاعله مع / متعّد

ماض4 فعل ق(–( ل ع األصلية: )حروفه ثاليث ل–مزيد محذوفمبني فاعله و فعل / لمعلوم
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:» قولخم زنك َي  ال « -230 
للغائب1 ثاليث–( فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «قول»مبني

مضارع2 فعل فعليّة–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / متعّد

ثاليث–للنّهيمضارعفعل(3 ضمري–مجرد فاعله و فعل / للمعلوم «ك»مبني

م4 فعل فاعلهمتعّد-معلوم–للغائب–ضارع( و فعل «قول»/

:» املخكرمني ِمن جعلين « -231 
اسم1 م–( بحرف–كُّّسجمع مجرور / مفعول جّراسم

سال2 جمع للمذكّرـ( كرَّم(–م )فعله: فاعل مجرور–اسم و جار املكرمّي: من / معرفة

إف3 وزن عىل إكرام )مصدره: مفعول اسم بحرف–(عال( مجرور / بأل جّرمعرّف

سال4 جمع للمذكّرـ( تك–م )مصدره: مفعول بحرف–ريم(اسم مجرور / بأل جّرمعرفة

:» أتكلون ال مما املساكني تخطِعموا ال « -232 

تخطِعموا» «:ال  
مضارع1 فعل فعليّة–للمخاطبّي–( الجملة و فاعل و فعل / إطعام( )مصدره: ثاليث مزيد

طعام(–مضارع(2 )مصدره: ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله مع / متعّد

للنّهي3 مضارع فعل محذوف–للمخاطبّي–( فاعله و فعل / م( ع ط األصلية: )حروفه ثاليث مزيد

أطعم(4 )ماضيه: ثاليث مزيد فاعله–متعّد–للمخاطبات–( و فعل / للمعلوم «املساكّي»مبني
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«:ساكني  امل»-233  
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع مفعول–م / بأل معرف

اسم2 تكسري–( دامئا  –مذكّر–جمع مفتوح النّون وحرف مفعول، / بأل معرّف

تكسري3 أو مكُّّس جمع فاعل–( لِفعل–اسم مفعول / تُطعموا»معرفة «ال

اسم4 مسكّي(–( )مفرده: مكُّّس بأل–جمع م–معرّف / فعولمذكّر

مخفرِتسًا«: حيوااًن الذكيُّ الطّائر يرى « -234 
اسم1 مذكّر–( للموصوف–مفرد صفة / مفعول «حيوانا  »اسم

مذّكر2 مفرد فاعل–( إليه–اسم مضاف / نكرة

مذكّر3 افتعل(–( وزن عىل )فعله فاعل واملوصوف–اسم صفة، / «حيوانا »نكرة

مذّكر(4 فاع–مفرد افرتاس(اسم )مصدره: موصوفه–ل و صفة / علم «حيوانا »اسم

العدّو«: خداع من الطائر يتأّكدخ « -235 
مضارع1 فعليّ–للغائب–( جملة فاعله مع و فعل / تأكيد( )مصدره: ثاليث ةمزيد

مضارع2 فعل ل(–( تفعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعلهمتعّد–مزيد و فعل «الطائر»/

ل3 ل(–لغائب( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله مع / للمعلوم مبني

فعليّة–للغائبة–مضارع(4 جملة املحذوف فاعله مع / د( ك أ األصليّة: )حروفه ثاليث مزيد

:» با ُمتعجِّ والده عارف  سأل « -236 

اسم1 مذكّر–( تََعجُّب(مفعولاسم–مفرد مرجعه/)مصدره: و «عارف»حال

مذّكر2 مفرد تفعيل(–( وزن عىل )مصدره فاعل حال–اسم / نكرة

مّذكّر3 ل(–( فعَّ وزن عىل )فعله فاعل للموصوف–اسم صفة / «والد»نكرة

مذّكر4 مفرد ل(–( تفعَّ وزن عىل )فعله فاعل مرجعه–اسم و حال / «عارف»نكرة
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:» ذكراييت أمامي تخّر « -237 
مضارع1 فعل فعليّة–للغائبة–( جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

مضارع2 ثاليث–للغائبة–( فاعله–مجرد و فعل / «ذكريات»الزم

للمخاطب3 ثاليث–( فعليّة–مجرد جملة فاعله مع / متعّد

مضارع4 فعل فاعله–للغائبة–( و فعل / مترير( )مصدره: ثاليث «ذكريات»مزيد

:» املاضية السنة يف احلّج فريضة أديت « -238 

«:أديت»  
ماض1 فعل فعليّة–للغائبة–( الجملة و فاعل و فعل / للمعلوم مبني

للمخاطب2 ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله مع / متعّد

للمخاطب3 فّعل(–( وزن عىل )فعله ثاليث مفعولهمبني–مزيد و فعل / «فريضة»للمعلوم

للمخاطبة4 ل(–( تفعَّ وزن عىل )فعله ثاليث فع–مزيد / فعليّةمتعّد الجملة و ل

«:املاضية»-239  
اسم1 مؤنث–( واملوصوف–مفرد صفة، / َمََض( )فعله: فاعل «السنة»اسم

مؤنث2 مفرد ضى(–( م األصليّة: )حروفه فاعل علم–اسم للموصوفاسم صفة «السنة»/

ثاليث–مؤنث–سما(3 مزيد من فاعل موصوفه–اسم و صفة / بأل «السنة»معرّف

مؤنث4 مفرد فاعل–( واملضاف–اسم إليه، مضاف / بأل «السنة»معرفة
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قّمته«: يف الواقع حراء غار يف ي تعّبد )ص( النيّب كان « -240 

«:يتعّبد»  
مض1 فعل فاعل–للغائب–ارع( و فعل / تفعيل( وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

مضارع2 عبَّد(–( )ماضيه: ثاليث فعليّة-مزيد جملة فاعله مع / للمعلوم مبني

للغائب3 ل(–( تَفعَّ وزن عىل )فعله ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل ث-للغائب–( فاعلهمزيد و فعل / تعبُّد( )مصدره: )ص(»اليث «النبي

«:الواقع»-241  
اسم1 مذكّر–( واملضاف–مفرد إليه، مضاف / بأل «حراء»معرّف

مذّكر2 مفرد واقع(–( )فعله: فاعل واملوصوف–اسم صفة، / «حراء»معرفة

اسم3 فاعل–مذكّر–( للمضاف–اسم إليه مضاف / علم «حراء»اسم

مذّكر4 مفرد وقع(–( )فعله: فاعل موصوفه–اسم و صفة / بأل «حراء»معرّف

:» إليها يشتاقخ امل شاِهد يرى حني مخسِلم كّل « -242 
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع /–م بأل لِفعلمعرفة «يَرى»مفعول

ج2 تكسري( أو مكُّّس مفعولمعرَّ–مؤنّث–مع / بأل ف

ت3 جمع شاهد(–كسري( )فعله: فاعل مفعول–اسم / معرفة

مكُّّس4 جمع شهد(–( )فعله: مكان مفعول–اسم / مذكّر
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:» مخرتِفع جبل  فوق يقع الغارخ « -243 
اسم1 مذكّر–( ارتفاع(–مفرد )مصدره: فاعل للموصوف–اسم صفة / «جبل»نكرة

مذّكر2 مفرد مفعول–( و–اسم صفة / «جبل»موصوفهنكرة

اسم3 مذكّر–( واملوصوف–مفرد صفة، / انفعل( وزن عىل )فعل فاعل «جبل»اسم

مذكّر-4 للموصوف–نكرة–مفرد صفة / إفعال( وزن عىل )مصدره فاعل «جبل»اسم

:» املخكرمة مكة ِلزايرة األسرة أعضاء مجيع مع أتشرف أن أتّّن أان « -244 

أتشر » «:فأن  
مضارع1 فعل الغري–( مع فعليّة–للمتكلّم جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

مضارع2 وحده–( فعليّة–للمتكلّم الجملة و فاعل و فعل / ل( تَفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث مزيد

مضارع3 فعل وحده–( تَشيف–للمتكلّم )مصدره: ثاليث فعليةمزيد جملة فاعله مع / )

مضارع4 ل(–( فَعَّ وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليّة–مزيد الجملة و فعل / للمعلوم مبني

«:املخكرمة»-524  
مؤنث1 مفرد مفعول–( إليهاسم–اسم مضاف / «مّكة»واملضافعلم

اسم2 مؤنث–( كَرَّم(–مفرد )فعله: فاعل للموصوف–اسم صفة / «مكة»معرفة

مؤنث3 مفرد مفعول–( تكريم(اسم واملوصوف–)مصدره: صفة، / بأل «مكّة»معرّف

اسم4 مؤنث–( للمضاف–مفرد إليه مضاف / تفعُّل( وزن عىل )مصدره مفعول «مكة»اسم
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:» تخؤِلمين رِجلي أّن تعلمني أنِت « -246 

«:تعلمني  »  
ضمري–للمخاطب–مضارع(1 فاعله و فعل / ثاليث «أنِت»مجرد

مضارع(2 فعلية–للمخاطبة–فعل جملة فاعله مع / ثاليث مزيد

ثاليث3 مجرد للمعلوم–( فعلية–مبني املحذوفجملة فاعله مع و فعل / متعّد

مضارع4 ثاليث–للمخاطبة–( فاعل–مجرد و فعل / للمعلوم مبني

«:مخ تخؤِل»-724  
مضارع1 فعل للمعلوم–للغائبة–( فعليّة/متعّد–مبني الجملة و فاعل و فعل

مضارع2 ثاليث–للمخاطب–( فعليّة–مزيد الجملة و فعل / معلوم

للمخاطبة3 إفعال(-( وزن عىل )مصدره ثاليث محذوف/متعّد–مزيد فاعله و فعل

للغائبة4 أفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليّة–مزيد املحذوفجملة فاعله مع / للمجهول مبني

:» نشيطًا املزرعة يف منصور ِاشتغل « -248 
اسم1 مذكّر–( حال–مفرد / معرفة

مذّكر2 مفرد مرجعه–( و حال / شط( ن األصليّة: )حروفه فاعل «منصور»اسم

اسم3 مذكّر–( حال–مفرد / نكرة

مذكّر-اسم(4 علم–مفرد مرجعه/اسم و «منصور»حال
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مخبتِسمني«: املسابقة من رجعوا اإليرانّيون الالعبون « -249 

«:اإليرانّيون»  
اسم1 تكسري–( واملوصوف–جمع صفة / «الالعبون»معرفة

اسم2 سال–( للمذكّرـجمع واملوصوف–م صفة، / بالعلميّة «الالعبون»معرّف

سال3 جمع إيران(ـ( )مفرده: للمذكّر موصوفه–م و صفة / بأل «الالعبون»معرّف

اسم4 سال–( للمذكّرـجمع للموصوف–م صفة / بأل «الالعبون»معرّف

«:مخبتِسمني  »-025  
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع م(–م تبسَّ )فعله: فاعل حال-اسم / نكرة

تكسري2 أو مكُّّس جمع حال-نكرة–مذكر–( / فاعل اسم

سال3 جمع للمذكّرـ( )فعل–م فاعل افتعل(اسم وزن عىل حال–ه / نكرة

سال4 جمع م(–مـ( تبسُّ )مصدره: فاعل حال–اسم / نكرة

:» رين مختأخِّ املطار إىل املسافراِن وصل « -251 
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع حال–م / فاعل اسم

اسم2 مذّكر–( حال–مثنى / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره فاعل اسم

اسم3 تأخرياسم–مثنّى–( )مصدره: حال–(فاعل / نكرة

مثنّى4 َر(–مذّكر-( أخَّ )فعله: فاعل حال–اسم / نكرة
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:» فرِحني الفائز فريقهم املتفّرِجون ع يخشجِّ « -252 

«:يُشجِّع»  
مضارع1 فعل فاعله–للغائب–( و فعل / تشجيع( )مصدره: ثاليث «املتفرّجون»مزيد

مضارع2 ثال–( ل(مزيد تفعُّ وزن عىل )مصدره ل–يث فعليّة/لمعلوممبني جملة فاعله مع

شجَّع(3 )ماضيه: ثاليث مزيد للمعلوم–( فاعله–مبني و فعل / «املتفرّجون»الزم

مضارع4 فعل ثاليث–للغائبّي–( للمعلوم–مزيد مبني / متعّد

«:الفائز»-325  
اسم1 مذكّر–( ص–مفرد / فاعل واملوصوفضمرياسم «هم»فة

مذّكر2 مفرد بأل–( مرجعه–معرّف و حال / فاعل «فريق»اسم

اسم3 موصوفه–معرفة–( و صفة / ثاليث مجرد من فاعل «فريق»اسم

مذّكر4 مفرد مرجعه–( و حال / فاز( )فعله: فاعل «فريق»اسم

:» رين مخبشِّ النبيني هللا بعث  « -254 
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع واملوصوف–م صفة، / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره فاعل «النبيّي»اسم

تكسري2 أو مكُّّس جمع )–) بَشَّ )فعله: فاعل مرجعه–اسم و حال / «النبيّي»نكرة

سال3 جمع للمذكّرـ( حال–نكرة–م / تفعيل( وزن عىل تبشري )مصدره فاعل اسم

اسم4 سال–( للمـجمع موصوفه–ذكّرم و صفة / ثاليث مزيد من فاعل «النبيّي»اسم
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السّيارات«: تصليح موِقف إىل السّيارة صديقي أخذ « -255 

«:موِقف»  
اسم1 مذكّر-( فا–مفرد بحرفاسم مجرور / ثاليث مزيد من جّرعل

مذّكر2 مفرد إ–( واملضاف مضاف، / ف( ق و األصلية: )حروفه مكان «تصلیح»ليهاسم

اسم3 مذكّر–( مجرور–مفرد / واقَف( )فعله: مكان جّربحرفاسم

مذّكر4 مفرد مجرور–( و جار / مواقف( )جمعه: مكان اسم

«:السّيارات»-256  
اسم1 سال–( للمؤنثـجمع واملضاف–م إليه، مضاف / اآللة( عىل )للداللة مبالغة «تصليح»اسم

ت2 أو مكُّّس جمع بأل–كسري( مضافه–معرّف و إليه مضاف / «تصليح»مؤنث

سال3 جمع للمؤنثـ( الصفة(–م كرثة عىل )للداللة مبالغة إليه–اسم مضاف / معرفة

سال4 جمع للمؤنثـ( مبالغة–م مضافه–اسم و إليه مضاف / علم «تصليح»اسم

:» الّسّكريّة املواّد عن مخِنعتخ « -257 
ما1 فعل للمجهول–للمخاطب–ض( مبني / ثاليث مجرد

وحده2 للمتكلّم ثاليث–( محذوف–مجرد فاعله و فعل / الزم

ماض3 فعل وحده–( للمجهول–للمتكلّم /–مبني فعليّةمتعّد الجملة و فعل

ماض4 امتناع(–( )مصدره: ثاليث فعليّة–مجرد املحذوفجملة فاعله مع و فعل / متعّد



82 

:» شيئًا تكتيب ل « -258 
مضارع1 فعل فعليّة–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / ثاليث مجرد

مضارع2 للمعلوم–للمخاطبة–( مفعوله–مبني و فعل / «شيئا  »متعّد

مضارع3 ثاليث–للغائبة–( فعليّة–مجرد جملة فاعله مع / معلوم

مضارع4 فعل م–للمخاطبة–( / فعليّةمتعّد جملة املحذوف فاعله ع

:» ِبعدلك تخعاِملنا ال و بفضلك عاِملنا إلي « -259 
ماض1 فعل الغري–( مع فعليّة–للمتكلّم الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

أمر2 فعل فعليّة–للمخاطب–( جملة فاعله مع / تعاُمل( )مصدره: ثاليث مزيد

الغري3 مع للمتكلّم ث–( مفاعلة(مزيد وزن عىل )مصدره فعليّة–اليث جملة فاعله مع و فعل / معلوم

للمخاطب4 فاَعل–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فعليّة–(مزيد الجملة و فعل / متعّد

:» الواء إىل فمها ِمن مختتالِيًة املاء قطرات تخطِلق إهّنا « -260 

«:ِلقتخط  »  
مضارع1 فعل ثاليث–للمخاطب–( محذوف/مزيد فاعله و فعل

مضارع2 فعليّة–للغائبة–( جملة فاعله مع / إطالق( )مصدره: ثاليث مزيد

للمخاطبة3 أفعل(–( وزن عىل )ماضيه ثاليث فاعله–مزيد و فعل / «قطرات»متعّد

مضارع4 فعل ثاليث–للغائبة–( فاعله–مزيد و فعل / للمعلوم «قطرات»مبني
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«:تالِيةمخت»-261  
اسم1 مؤنث–( مرجعه–مفرد و حال / فاَعل( وزن عىل )فعله مفعول «قطرات»اسم

مؤنث2 مفرد مرجعه–( و حال / مفاعلة( وزن عىل )مصدره فاعل «قطرات»اسم

اسم3 مؤنث–( حال–نكرة–مفرد / تفاَعل( وزن عىل )فعله فاعل اسم

مؤنث4 مفرد عىل–( )مصدره فاعل تفاُعل(اسم حال–وزن / علم اسم

:» حّيًة تبلعخها املاء سطح على احلشرة تسقخط عندما « -262 

«:تسقط»  
مضارع1 فعليّة–للغائبة–( الجملة و فعل / إسقاط( )مصدره: ثاليث مزيد

مضارع2 فعل ثاليث–للمخاطب–( فاعله–مجرد و فعل / «الحَشة»معلوم

ثاليث3 مجرد فعليّة–الزم–للغائبة–( جملة فاعله مع / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل محذوف–الزم–للغائبة–( فاعله و فعل / ثاليث مجرد

الّسمكة«: هِبذه مخعجبون الّزينة أمساك هخواةخ « -263 
اسم1 مؤنث–( خربه–مفرد و مبتدأ / فاعل «معجبون»اسم

اسم2 تكسري–( فاعل–جمع خربه/اسم و «معجبون»مبتدأ

تكسري3 أو مكُّّس جمع مبتدأ–( / مؤنث

اسم4 تكسري–( خربه-جمع و مبتدأ / فاعل الزينة»اسم «أسامك



84 

:» احلّية الفرائس أتكخل أن ّب ُتِخ إهّنا « -264 
اسم1 مؤنث–( واملوصوف–مفرد صفة / فاعل «الفرائس»اسم

مؤنث2 مفرد بأل–( مرجعهمعرّف و حال «الفرائس»/

اسم3 مؤنث–( للموصوف–مفرد صفة / بأل «الفرائس»معرّف

فاعل4 اسم مؤنث–( حال–مفرد / معرفة

:» حّية الفرائس أتكخل أن ّب ُتِخ إهّنا « -265 
مفر1 مؤنث( للموصوف–د صفة / فاعل «الفرائس»اسم

مؤنث–اسم(2 حال–مفرد / نكرة

اس3 فاعل( مؤنث–م مرجعه–مفرد و حال / «الفرائس»نكرة

اسم4 مؤنث-( موصوفه–مفرد و صفة / علم «الفرائس»اسم

:» جسم ِلكّل أطِعمة تخوجد « -266 

«:تخوجدخ »  
مضارع1 فعل ثاليث–( محذوف–مجرد فاعله و فعل / للغائبة

للمخاطب2 للمجهول–( ن–مبني و فعل / فاعلهمتعّد «أطعمة»ائب

مضارع3 محذوف–للغائبة–( فاعله و فعل / أوَجد( )ماضيه: ثاليث مزيد

للمخاطبة4 ثاليث–( فعليّة–مزيد جملة املحذوف فاعله مع / مجهول
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«:أطعمة  »-267  
تكسري1 أو مكُّّس جمع فاعل–مؤنث–( / نكرة

تكسري2 جمع فاعل–مذكّر–( نائب / نكرة

اسم3 مؤنث-( فاعل–مفرد نائب / نكرة

مكُّّس4 جمع فاعل–مذّكر–( نائب / علم اسم

:» موضوع يفكّل فكرايًّ غذاء َِيد العاقل اإلنسان « -268 
اسم1 إليه–مذكر–( مضاف / واَضَع( )فعله: مفعول اسم  

مذّكر2 مفرد ثاليث–( مجرد من مفعول م–اسم و إليه مضاف / «كّل»ضافهمعرفة

وضع(3 )فعله: مفعول اسم إليه–مذكّر–( مضاف / نكرة

اسم4 مكُّس–( للمضاف–جمع إليه مضاف / «كّل»نكرة

الكتب»-269 عن تخغنينا ال «:التجارب

تخِغين» «:ال  
مضارع1 فعل فعليّة–للمخاطب–( الجملة و فاعل و فعل / ثاليث مزيد

مضارع2 فعليّة–للغائبة–( الجملة و فعل / أغنى( )ماضيه: ثاليث مزيد

للغائبة3 ى(–( ن غ األصلية: )حروفه ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله نائب مع / للمجهول مبني

مضارع4 فعل إغناء(–للغائبة–( )مصدره: ثاليث فاعله–مزيد نائب و فعل / «التجارب»مجهول
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أمتع»-270 العمل امل  هذا قراءة املخمن «:تعّددةوضوعات

دة» «:املتعدِّ  
اسم1 مؤنث–( موصوفه–مفرد و صفة / مفعول «املوضوعات»اسم

مؤنث2 مفرد َد(–( َعدَّ )فعله: فاعل واملوصوف–اسم صفة، / بأل «املوضوعات»معرّف

موصوفه–مفرد–اسم(3 و صفة / تفعيل( وزن عىل )مصدره فاعل «املوضوعات»اسم

مؤنث4 مفرد ل(–( تفعُّ وزن عىل )مصدره فاعل للموصوف–اسم صفة / «املوضوعات»معرفة

:» اآلخرين الكخّتاب أوصاف  تخشِبهخ ال أبوصاف انبليون وصف قد إنّكّلكاتب « -271 
اسم1 تكسري-( أو مكُّّس موصوفه-جمع و صفة / «أوصاف»معرفة

اسم2 سال–( للمذكّرـجمع إليه–م مضاف / بأل معرّف

سال3 جمع للمذكّرـ( بأل–م موصوفه–معرّف و صفة / تفضيل «الكتّاب»اسم

فاعل4 اسم سال–( للموصوف–مـجمع صفة / «الكتّاب»معرفة

:» آرائه يف يظهر عميقا أتثريًا نفسه يف فيؤثّر قارئه يتصفحه رّبكتاب « -272 

«:حيتصف  »  
مضارع1 فاعله–للغائب–( و فعل / ل( تفعُّ وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّةو«قارئ»مزيد الجملة

مضارع2 فعل ثاليث–( ضمري–مزيد فاعله و فعل / للمعلوم «ه»مبنّي

للغائب3 )–( ثاليث ل(مزيد فعَّ وزن عىل فعليّة–فعله جملة فاعله مع / معلوم

مضارع4 فعل صفح(–( األصلية: )حروفه ثاليث فعليّة–مزيد الجملة و فعل / الزم
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:» القاسية ظروِفه رغم على النشاط إاّل حياته يف نخشاهد ال « -273 
اسم1 مؤنث–( إليه–مفرد مضاف / معرفة

مؤنث2 مفرد فاعل–( موصوفه–اسم و صفة / بأل «ظروف»معرّف

مؤنث3 تكسري–( للمضافمع–جمع إليه مضاف / بأل «ظروف»رّف

مؤنث4 مفرد فاعل–( واملوصوف–اسم صفة، / علم «ظروف»اسم

اجلامعة؟«: يف دراستك تخواِصل ل ِلماذا « -274 
مضارع1 فعليّة–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / تواُصل( )مصدره: ثاليث مزيد

للمخاطب2 مواصل–( )مصدره: ثاليث فعليّة–ة(مزيد الجملة و فاعل و فعل / متعد 

للغائبة3 فعليّة–( الجملة و فعل / صل( و األصليّة: )حروفه ثاليث مزيد  

ثاليث4 مزيد واصل(( فعليّة–للمخاطبة–)فعله: جملة املحذوف فاعله مع و فعل / للمجهول مبني

:» ِفراخخه تكربخخ « -275 
مضارع1 فعل فعليةمبنّي–للمخاطب–( جملة فاعله مع و فعل / للمعلوم

مضارع2 فاعله–للمخاطبة–( و فعل / «فراخ»متعّد

للغائبة3 ثاليث–( و–مجرد فعل / للمجهول «فراخ»فاعلهنائبمبني

مضارع4 فاعلهدمجر–للغائبة–( و فعل / «فراخ»ثاليث

:» املخرتِفع عّشها من تقفز « -276 

اسم1 مذكّرم–( موصوفه–فرد و صفة / مفعول «عّش»اسم

مذّكر2 مفرد ارتفاع(–( )مصدره: فاعل موصوفه–اسم و صفة / بأل «عّش»معرّف

ارتفع(3 )فعله: فاعل اسم ضمري–مذّكر–( موصوفه و صفة / «ها»معرفة

مذّكر4 مفرد مض–( / ثاليث مزيد من فاعل إاسم مضافهاف و «عّش»ليه
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:» مخرِعب مشهد الِفراخ سقوطخ « -277 
اسم1 مذكّر–( للموصوف–مفرد صفة / إفعال( وزن عىل )مصدره فاعل «مشهد»اسم

مذّكر2 مفرد للموصوف–( صفة / أرعب( )فعله: ثاليث مزيد من مفعول «مشهد»اسم

رُعب(3 )مصدره: فاعل اسم صفة–نكرة–( / مذّكر مفرد

اسم4 واملوصوف–كّرمذ–( صفة، / علم «مشهد»اسم

:» ابلّسوء أّمارة الّنفسخ « -278 
اسم1 خرب–نكرة–( / اآللة( عىل )للداللة مبالغة اسم  

األصليّة–مفرد(2 )حروفه مبالغه ر(اسم ا م للموصوف–: صفة / «النّفس»نكرة

الوصف(3 عىل )للداللة مبالغة اسم للمبت–( خرب / «النفس»دأنكرة

الحرفة(4 صاحب عىل )للداللة مبالغة اسم واملوصوف–( صفة، / «النفس»نكرة

:» لو و لِعب إاّل الّدنيا احلياة ما و « -279 
اسم1 مؤنث–( ومضافه–مفرد إليه مضاف / بأل «الّدنيا»معرّف

مؤنث2 مفرد تفضيل–( واملوصوف–اسم صفة، / «الحياة»معرفة

مؤنث3 مفرد بالعلميّة–( وموصوفه–معرّف صفة / فُعىل وزن عىل تفضيل «الحياة»اسم

تكسري4 جمع للمؤنث–( تفضيل للمضاف–اسم إليه مضاف / بأل «الحياة»معرّف



89 

:» هللا سبيل يف سهرت عني هذه « -280 
ماض1 فعل ومجرد–للمخاطبة–( فعل / فثاليث والجملة عليّةفاعل

للغائبة2 ثاليث–( و/متعّد–مجرد محذوففعل فاعله

ماض3 فعل فعليّة–الزم–للغائبة–( جملة فاعله مع / ثاليث مجرد

للغائبة4 )–( ثاليث ومجرد فعل / ر( سهـ األصليّة: وصفيّة«عّي»فاعلهحروفه والجملة

:» فيه جخعل ِبا يضيقخ وعاء كلُّ « -281 
مضارع1 فعليّة–للغائب–( والجملة فعل / للمجهول مبنّي

مضارع2 فعل ومزيد–للغائب–( فعل / إفعال باب من فعليّةثاليث والجملة فاعل

للغائب3 ثاليث–( للمعلوم–مجرد و/متعّد–مبنّي وصفيّةفعل والجملة فاعل

مضارع4 ثاليث–للغائب–( فعليّ–مجرّد جملة فاعله مع / ةالزم

:» برانكل يخسمى طائر هناك « -282 
مضارع1 ثاليث–( فعليّة–مجرد جملة املحذوف فاعله مع / للمجهول مبنّي

للغائبة2 ثاليث–( و/مجهول–مزيد محذوففعل فاعله

مضارع3 فعل فعليّة–للغائب–( جملة فاعله نائب مع / فَعَّل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

للغائب4 تفّعلم–( باب من ثاليث فاعله–زيد ونائب فعل / «طائر»مجهول
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:» املصنع يف يشتغلون املخجتهدون العّمال « -283 
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع /–م بأل إليهمعرّف «العاّمل»فهضاوممضاف

تكسري2 أو مكُّّس جمع للموصوف–مذّكر–( صفة / «العاّمل»معرفة

سال3 جمع بأل–للمذكّرمـ( صفة–معرّف / افتعل( وزن عىل )فعله مفعول اسم

اسم4 سال–( للمذكّرـجمع واملوصوف–م صفة، / اجتهاد( )مصدره: فاعل «العاّمل»اسم

:» تعليمًا القرآن علِّمه « -284 
مذّكر1 مفرد مطلق–( مفعول / تَعلّم( )فعله: مصدر  

اسم2 علّم(–( )ماضيه: للتأكيدن–مصدر مطلق مفعول / كرة

اسم3 مذكّر–( مفعول–مفرد / نكرة

مذّكر4 مفرد ثاليث–( مزيد من للنوع–مصدر مطلق مفعول / نكرة

:» حبه يسرتخخ الفرزدق كان « -285 
مضارع1 فعل ثاليث–للغائب–( فعليّة–مجرد والجملة وفاعل فعل / للمعلوم مبني

مضارع2 ثاليث–( مساترة(مجرد فعليّة–)مصدره: جملة فاعله مع / معلوم

للغائب3 ثاليث–( محذوف–مجرد وفاعله فعل / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل ر(–للغائب–( ست األصلية: )حروفه ثاليث وفاعل–مجرد فعل / الزم
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:» ااِلزدحام ِلكثرة يستِلمه أن هشام يقِدر ل « -286 

يستلم» «:أن  
مضارع1 استفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّة–مزيد والجملة وفاعل فعل / متعّد

مضارع2 فعل فعليّة–للغائب–( جملة فاعله مع / افتعل( وزن عىل )ماضيه ثاليث مزيد

استسلم(3 )ماضيه: ثاليث مزيد فعليّة–للغائب–( والجملة فعل / للمعلوم مبنّي

مضارع4 م(–للغائب–( سل األصليّة: )حروفه ثاليث ضمري–مزيد ومفعوله فعل / «ه»الزم

األمراء«: جلوس عليه جلس و ِمنرب له نخصب « -287 
اسم1 مذكّر–( /–مفرد ثاليث مزيد من للنوعمصدر مطلق مفعول

مذّكر2 مفرد مطلق–( مفعول / َجلَس( )فعله: فاعل اسم  

اسم3 مذكّر–( ثاليثمص–مفرد مجرد إليه–درمن واملضاف مضاف، / علم «األمراء»اسم

اسم4 مذكّر–( مطلق–مفرد مفعول / ثاليث مجرّد من مصدر

:» األعاِظم طواف  ابلبيت طاف « -288 
اسم1 سال–( للمذكّرـجمع إليه–م مضاف / بأل معرّف

تكسري2 أو مكُّّس جمع تفضيل–( إل–اسم مضاف / بأل ومضافهمعرّف «طواف»يه

أعظم(3 )مفرده: مكُّّس جمع واملوصوف–مذكّر–( صفة / «طواف»معرفة

تكسري4 جمع فاعل–( إليه–اسم مضاف / بأل معرّف
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:» جناحنِي لا أنبت النملِة هالك  هللاخ أراد إذا « -289 
ماض1 فعل إفعال(–للغائب–( وزن عىل )مصدره ثاليث فعليّةمتع–مزيد والجملة وفاعل فعل / ّد

للغائب2 انفعال(–( وزن عىل )مصدره ثاليث ومفعوله–مزيد فعل / للمعلوم «جناحِّي»مبنّي

ماٍض3 انفعل–( وزن عىل ثاليث فعليّة–متعد –مزيد جملة فاعله مع / للمعلوم مبني

ماٍض4 فعل ثاليث–( محذوف–مزيد فاعله و فعل / معلوم

:» اإلخوانخ يخعرف الشدائد عند « - 290 

«:يُْعرف»  
مضارع1 فاعله–للغائب–( و فعل / ثاليث «اإلخوان»مزيد

مضارع2 فعل ثاليث–( للمجهول–مجرد و/متعّد–مبنّي محذوففعل فاعله

للغائب3 تعريف(–( )مصدره: ثاليث فعليّة–مزيد جملة فاعله ومع فعل / للمعلوم مبني

مضارع4 فعل معرفة(–( )مصدره: ثاليث فعليّة–مجرد جملة فاعله نائب مع / الزم

«:اإلخوان»-291  
اسم1 فاعل–مثنّى–( نائب / بأل معرّف  

تكسري2 أو مكُّّس جمع بأل–( فاعل–معرّف نائب / فاعل اسم

اسم3 للمذّكر–( فاعل–مثنّى نائب / بالعلميّة معرّف

مكُّّس4 جمع أخ(( فاعل–)مفرده: نائب / بأل معرفة
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اجلّباِر«: املتكرّب قلب يف تعمخرخ ال و املختواِضع قلب يف تعمخر احلكمةخ « -292 

«:املختواِضع»  
اسم1 مذكّر–( واملضاف–مفرد إليه، مضاف / مفعول «قلب»اسم

مذّكر2 مفرد تواضع(–( )فعله: فاعل ل–اسم إليه مضاف / «قلب»لمضافمعرفة

اسم3 مفاعلة(–مذكّر–( وزن عىل )مصدره فاعل إليه–اسم مضاف / بأل معرّف

واضع(4 )فعله: فاعل اسم مذكّر–( ومضافه–مفرد إليه مضاف / بأل «قلب»معرّف

«:اجلّبار»-293  
اسم1 مذكّر–( ل–مفرد صفة / واملهنة( الحرفة صاحب عىل )للداللة مبالغة «املتكرّب»لموصوفاسم

مذّكر2 مفرد فّعال–( وزن عىل مبالغة واملوصوف–اسم صفة، / بالعلميّة «املتكرّب»معرّف

األصليّة:–مفرد(3 )حروفه مبالغة ا(اسم ب وموصوفه–ج صفة / «املتكرّب»معرفة

مذّكر4 مفرد الصفة(–( كرثة عىل )للداللة مبالغة صف–اسم / بأل واملوصوفمعرّف «املتكرّب»ة

:» الطرياِن على يقدر اّلذي الوحيد اللبون احليوان هو الّفاش « -294 
م–اسم-1 م–ذكّرمفرد / بأل بحرفجمعرّف جّررور

اسم2 بحرف–ثنّىم–( مجرور / بأل جّرمعرفة

اسم3 للمذّكر–( ومجرور–مثنّى جارّ الطريان: عىل / معرفة

اسم4 مذكّرم–( ومجرور–فرد جارّ / بأل معرّف
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:» الساسانيني عاصمة بغدادكانت قرب الواقعة طيسفون إّن « -295 
اسم1 مؤنث–( فاعل–مفرد واملوصوف–اسم صفة، / بأل «طيسفون»معرّف

مؤنث2 مفرد ومضافه–( إليه مضاف / وقع( )فعله: فاعل «طيسفون»اسم

اسم3 مؤنث–( فاعلة–مفرد وزن عىل فاعل للموصوف–اسم صفة / بالعلمية «طيسفون»معرّف

مؤنث4 مفرد فاعل–( للمضاف–اسم إليه مضاف / علم «طيسفون»اسم

:» اختفائه مكان إىل اإلفريقّيون الّصّيادون يذهب « -296 
اسم1 تكسري–( أو مكُّّس فاعل–جمع / د( صى األصليّة: )حروفه مبالغة اسم

سال2 جمع للمذكّرـ( الحرفة(–م صاحب عىل )للداللة مبالغة فاعل–اسم / بأل معرّف

فّعال3 وزن عىل مبالغة اسم فاعل–مذكّر–( / بالعلميّة معرّف

اسم4 سال–( للمذكّرـجمع فاعل–م / الصفة( كرثة عىل )للداللة مبالغة اسم

:» األغنياء اسبة ُمخ اآلخرة يف البخيل اسب َيخ « -297 
مضارع1 فعل ثاليث–للغائب–( ومزيد فعل / تفاعل( وزن عىل فاعله)ماضيه «البخيل»نائب

مضارع2 ثاليث–للغائبة–( فعليّة–مزيد والجملة وفاعل فعل / للمعلوم مبنّي

للغائب3 سب(–( ح األصليّة: )حروفه ثاليث فعليّة–مزيد والجملة فعل / الزم

مضارع4 فعل حاسب(–للغائب–( )ماضيه: ثاليث محذوف–مزيد وفاعله فعل / للمجهول مبنّي
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ویژ زیر سؤاالت است.توّجه: انسانی علوم ة

:» ُمضّرة األرض فتخصِبح ماء الّسماء من أن زل  « -298 
اسم1 مؤنث–( تُصبُِح–مفرد خرب / فاعل اسم

مؤنث2 مفرد ال–نكرة–( خرب / مفعول منصوباسم الناقصو فعل

مؤنث3 الناقص–مبنّي–نكرة–( الفعل خرب / مفعول اسم

مؤنث3 مفرد مرفوع–معرب–( الناقصو الفعل خرب / نكرة

:» مرصوص بخنيان كأهنم « -299 
اسم1 خربه–معرب–مذكّر-( و بالفعل املشبّه الحرف اسم / «مرصوص»نكرة

مثنى2 مرفوع/معرب–مذّكر–( و بالفعل املشبّه الحرف خرب

معرب3 مرفوع–نكرة–( و بالفعل املشبّه الحرف خرب مذكّر/ اسميةمفرد الجملة و

اسم4 مذكّر–( و–مفرد كأّن خرب / «منصوب»نكرة

:» علينا صعبة الّدروس تخصبح « -300 
مضارع1 فعل إفعال(–( باب )من ثاليث ا–مزيد من فعل / اسمهمبنّي الناقصة، مرفوع«الدروس»ألفعال و

مضارع2 فعل خربه–للمخاطب–( الناقصة، األفعال من / ثاليث «علينا»مزيد

مضارع3 ثاليث–للغائبة–( الناقصة–مزيد األفعال من فعل / خربهمعرب منصوب«صعبة»، و

مضارع4 فعل ثاليث–( من–مزيد / ح( )صب األصلية اسمهحروفه الناقصة، منصوب«الّدروس»األفعال و
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:» العافية ِمن أمجل لباس ال « -301 
اسم1 مذكّر–( تفضيل–مفرد منصوب–اسم و للجنس النافية ال خرب / معرب

ل(2 م ج األصلية: )حروفه تفضيل اسم للجنس–نكرة–( النافية ال خرب / معرب

مذّكر3 مفرد فعل–( من تفضيل مرفوع–مزيداسم و للجنس النافية ال خرب / معرب

تفضيل4 اسم اسمية –مبنّي–( الجملة و للجنس النافية ال خرب / مذّكر مفرد

:» اجلميلة ابألزهار مملوء مكان صاركّل « -302 

«:مكان  »  
مذّكر1 مفرد مجرور–نكرة–( و إليه مضاف / معرب

مذّكر2 مفرد من-معرب–( موصوفهمصدر و صفة، / ثاليث «كّل»مزيد

اسم3 مذكّر–( منصوب–مفرد و إليه مضاف / معرب

مذّكر4 مفرد مجرور/ةنکر–مبنی–( و إليه مضاف

«:اجلميلة»-330  
اسم1 مؤنث–( بالتبعيّة–مفرد مرفوع و صفة / معرب

مؤنث2 مفرد بأل–( بالتبعية–معرّف مجرور و صفة / معرب

بالعلمية(3 مؤنث–معرّف موصوفه–مفرد و صفة / «األزهار»معرب

اسم4 مؤنث–( بالتبعية–مبني–مفرد مجرور و صفة / معرفة
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رصفی تحلیل و اعراب سؤاالت  پاسخ

1) 3     2) 1               3)3           4) 2   5) 3           6) 2    7) 2         8) 3           9) 3        10) 4       

11) 2 12) 1    13) 3           14) 2      15) 3     16) 3      17) 2          18) 4          19) 2         
20) 4      21) 1   22) 4 23) 2 24) 3 25) 2          26) 1 27) 2          28) 1 

29) 4 30) 4 31) 4 32) 3 33) 2 34) 3 35) 2 36) 2 37) 3

38) 3 39) 1 40) 4 41) 3 42) 4 43) 2 44) 2 45) 3 46) 3

47) 3 48) 4 49) 3 50) 2 51) 3 52) 3 53) 2 54) 2 55) 2

56) 1 57) 4 58) 2 59) 1 60) 4 61) 3 62) 1 63) 2 64) 1

65) 2 66) 4 67) 2 68) 4 69) 4 70) 2 71) 2 72) 1 73) 4

74) 4 75) 1 76) 1 77) 3 78) 3 79) 4 80) 3 81) 4    82) 2

83) 1 84) 4 85) 4 86) 2 87) 3 88) 4 89) 2 90) 3 91) 3

92) 2 93) 4 94) 1 95) 3 96) 2 97) 3 98) 4 99) 2        100) 3

101) 2 102) 1 103) 2 104) 3 105) 3 106) 1 107) 1 108) 3 109) 3

110( 3 111) 4 112) 3 113) 2 114) 2 115) 3        116) 1 117) 2 118) 3

119) 2 120) 4 121) 1 122) 3 123) 3 124) 1 125) 3 126) 4 127) 2

128) 4 129) 2 130) 2 131) 4 132) 2 133) 3 134) 2 135) 3 136) 1

137) 3 138) 3 139) 4 140) 3 141) 3 142) 3 143) 2 144) 4 145) 3

146) 4 147) 1 148) 2 149) 2 150) 2 151) 4 152) 2     153) 3 154) 4

155) 3 156) 1 157) 3 158) 3 159) 1 160) 4 161) 1 162) 4 163) 1

164) 2 165) 4 166) 2 167) 2 168) 3 169) 3 170) 4 171) 1 172) 3
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173) 2  174) 1 175) 3 176) 4 177) 4 178) 2 179) 2 180) 2 181) 2

182) 2 183) 1 184) 1 185) 4 186) 3 187) 4 188) 3 189) 2 190) 2

191) 1 192) 2 193) 2 194) 1 195) 3 196) 3 197) 1 198) 3 199) 1

200) 2 201) 1 202) 1 203) 2 204) 4 205) 1      206) 1 207) 4 208) 3

209) 2 210) 3 211) 1 212) 2 213) 1 214) 3 215) 1 216) 2           217) 1

218) 2 219) 4 220) 1 221) 1 222) 3        223) 3         224) 3 225) 4      226) 2           
227) 2 228) 3 229) 3 230) 4       231) 3     232) 1    233) 4 235) 3     236) 4
237) 2 238) 3 239) 1 240) 3      241) 4    242) 4    243) 1 244) 2     245) 3
246) 4 247) 1 248) 3  249) 4    250) 3        251) 2         252) 1      253) 3          254) 3           
255) 2 256) 1 257) 3 258) 2  259) 4    260) 2    261) 3 262) 3    263) 2
264) 3 265) 2 266) 1 267) 2    268) 3     269) 2      270) 4 271) 3     272) 1
273) 2 274) 2 275) 4 276) 2 277) 1   278) 3   279) 2 280) 3    281) 4
282) 3 283) 4 284) 2 285) 1    286) 2       287) 4     288) 2 289) 1           290) 2
291) 4 292) 2 293) 4 294) 1      295) 1     296) 2     297) 4 298) 2      299) 3
300) 3 301) 2 302) 1 303) 2 

 


