
 

 

 مييز والمنصوبات(الت  )ورقة عمل 

 التاريخ:                                12Aالص ف:                               : ة/اسم الط الب

 .مفيدة إيّاه في جمل موظّفاً  ،مفّرقاً بينه وبين باقي المنصوباتومعناه مييز الهدف: أن يحدّد التّ 

بي ناً إبهام اسٍم أو إبهام جملةما كان فيه الت   عي ن  أمييز ثم   على الت   دلُّأ -1  :مييز م 

 فعت أسعاُر الحجارة الكريمة في األيّام األخيرة فصاَر مثقاٌل ياقوتاً يُباع بضعف ثمنه السّابقارت •

 لّما قضينا أيّام الصيف في الجبل أخذنا نتنقّل من مكاٍن إلى آخر حتّى زرنا إحدى عشر قريةً. •

 ياقوتاً.عندي ذراع  •

 أنواع الفاكهة طعماً. البرتقال من ألذّ  •

 فاض الكوُب ماًء.  •

 غرسنا األرض القاحلة شجراً. •

 )واختار موسى قوَمهُ سبعين رجالً لميقاتنا( •

 )وفّجرنا األرض عيوناً( •

 مبيّناً إبهام جملة مبيّناً إبهام اسم التمييز

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 صّححها.أأمام العبارة الخاطئة و ×العبارة الّصحيحة وعالمة  مأما  √ ضع عالمة صح أ -2

 .                 ________________التمييز اسم مبهم)      (  -

                     _________________التمييز يزيل اإلبهام عما قبله   )      (   -

 _________________    التمييز يكون نكرة أو معرفة )      ( -

 قد يأتي تمييز الكيل والوزن والمساحة منصوباً أو مجروراُ. ________________)      (  -

 )      ( يسّمى تمييز المفرد ملحوظ وتمييز الجملة ملفوظ. ___________________ -

 تمييز في المعنى ______________ )      ( التمييز في قولنا)اشتريُت قنطاَر لحٍم ( هو -

 )      ( يأتي التمييز في أربعة أشكال. _______________________ -



 )      ( قد يأتي التّمييز في بعض التّراكيب السّماعيّة. ___________________ -

 )      ( كثيراً مايقع التمييز بعد أفعال من مثل)امتأل، ازداد(. ________________ -

 

 حد د الوظيفة الن حوي ة لما تحته خط :أ -3

 وحيداً.يجب أن يحّررها من الكذبة ويحّرر نفسه من الحظّ األسود الذي حمله  -

 تمييز ( –حال  –مفعول ألجله   –)مفعول به 

 

 اتّقاداً.وكلّما حاول أن يُغالب ما في قلبه ازاد مافي قلبه  -

 حال( -تمييز  –مفعول ألجله  –)مفعول مطلق 

 

 من حزنه وحيرتي.هرباً أدرُت وجهي إلى النّافذة  -

 مفعول مطلق( -مفعول ألجله –حال   –)مفعول به 

 

 والجباناً في يوٍم من األيّام.خائناً الحمدهلل أنّني لم أكن  -

 تمييز(  –خبر كان  –حال   –)مفعول به 

 

 على وجهي.طيناً الدّموع انسابت من عينّي بسخاء. مسحتها بكفّي الُمتربة. استحالت  -

 تمييز(-مفعول مطلق  –حال   –)مفعول به 

 

 اتسعت مصُر صناعةً. -

 مفعول ألجله(  –تمييز  –مفعول به  –)حال 

 

 كّل اسم مما يأتي تمييزاً في جملة مفيدة : ضعُ أ  -4

 ثمراً: __________________________ -

 ___________________قّوة: ________ -

 

 

 

 


