
1التمرین
:ضع خطا تحت التمیز مع ذكر نوعھ 

مدینة مراكش من أكثر المدن المغربیة جلبا لسكان                 -
جنیت من نخلة الحدیقة كیلو غراما بلحا-
یبلغ ارتفاع منارة الكتبیة سبعة وستین مترا                         -

البیت سروراامتأل-

الحل

تمیز جملةجلبا لسكانمدینة مراكش من أكثر المدن المغربیة -
تمیز مفردبلحاجنیت من نخلة الحدیقة كیلو غراما-
تمیز مفردمترا سبعة وستین یبلغ ارتفاع منارة الكتبیة-
تمیز جملة امتأل البیت سرورا-

2 التمرین

ایت بجملتین تتضمن األولي تمیز مفرد والثانیة جملة

الحل

تمیز مفردمترا                           یبلغ ارتفاع الحائط سبعة وعشرین* 

تمیز جملةتزداد مدینة مراكش جماال في فصل الربیع                        * 

3 التمرین

أعرب الجملة التالیة 
.نزل من السیارة أربعة لصوص-

الحل

فعل ماض مبني علي الفتح :نزل          
حرف جر:           من

اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة الظاھرة :      السیارة
فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة وھو مضاف :      أربعة

مضاف إلیھ وعالمة جره الكسرة الظاھرة في أخره:      لصوص

4التمرین

ضع االمتلة التالیة في جدول تحدد فیھ التمیز نوعھ والممیز

حصل الطالب علي عشرین نقطة -
یشتغل بالجریدة سبعة عشر صحفیا -
الصین أكتر من المغرب سكانا-
یملك خمسة عسرة قصة-
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الحل

نوعھ الممیز نوعھ التمیز

العدد

العدد

////////////

العدد

عشرین

سبعة عشر

//////////////

خمسة عشر

مفرد

مفرد

جملة

مفرد

نقطة

صحفیا

سكانا

قصة

5التمرین

عین مكونات التمیز وسماتھ الصرفیة والتركیبیة والداللیة في التراكیب التالیة انطالقا من جدول واصف

في السنة اثنا عشر شھرا -
اشتري كیس دقیق-
امتأل القلب سرورا-
كیلوغراما لحمااشتري -

الحل

السمة الداللیة السمة التركیبیة السمة الصرفیة التمیز

تخصیص معني الجملة

//       //       //

تخصیص المعني

//        //     //

منصوب جوازا

منصوب

منصوب وجوبا

منصوب جوازا

اسم نكرة جامد

اسم جامد نكرة

  //    ////

//    //   //

شھرا

دقیقا

سرورا

لحما
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6التمرین

.ضع خطا تحت الممیز وبین نوعھ
البرتقال من ألذ الفاكھة طعما                   -
اشتري الفالح فدانا أرض-
باع صاعا تمرا-

الحل

محذف ملحوظطعما البرتقال من ألذ الفاكھة -
أرضفدانااشتري الفالح -
تمراصاعاباع -

7 التمرین

.إیت بجملتین یكون في األولي ممیز داال علي الكیل والثانیة ممیز دال علي الوزن

الحل

اشتري كیلوغراما درة-1
أكل صاعا ثمرا-2
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