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 انىحذح األوىل سبدس     
    

===============================================================================                                           

 

 فً الجملة االسمٌة والمتمم لمعنى الجملة وله عدة أنواع:  الثانًالركن الخبر هو *     

 الخبر شبه جملة ( وهو على النحو اآلتً :   –الخبر الجملة  –) الخبر المفرد                       

 الخبر شبه الجملة      –ج   الخبر الجملة وٌنقسم إلى :  –ب  
 وتنقسم إلى :      

 * ظرف * جار ومجرور * جملة فعلٌة  جملة اسمٌة*  الخبر المفرد -أ

الخبر المفرد ما  -
 كلمةكان الخبر 

 سواء  واحدة
مثنى  –) مفرد 

 جمع ( –
 .مسلٌة  * القصة 

* الالعبان فً 
أرض المباراة 

 .ناماهر
* علماء العصر 

 .نومبدعالحدٌث 

ٌكون الخبر فً الجملة  -
االسمٌة عبارة عن 

كلمتٌن الكلمة األولى 
 .ضمٌراشتملت على 

 
 .زاهٌة هاألوان* الحدٌقة 
 .قٌمة همعلومات* الكتاب 

 
 هناك طرٌقة سهلة -

للخبر الجملة االسمٌة 
بأن نأخذ شًء موجود 
 فً المبتدأ ونصفه مثل 
 ) القرآن الكرٌم ......
نصف أي شًء فً 

 فنقول مثالً :القرآن 
 ( وهكذا. محكمة   هآٌات

 ) الحدٌقة ............(
نصف أي شًء فً 
 الحدٌقة فنقول مثالً :

 جمٌلة ( هاأزهار

ٌكون الخبر فً  -
الجملة الفعلٌة عبارة 

 ( . فعلعن ) 
 
 

 باألمة. ٌنهض*العلم 
 الدرس. ٌشرح*المعلم 
 النفس. ٌهدي* القرآن 

 

ما كان الخبر  -
عن جار  عبارة

 . ومجرور
 
 
 

 .فً الصدور*العلم 

 بالرٌاضة*الصحة 
 والغذاء.

* محمد رسول 
 .فً قلوبناهللا 

ما كان الخبر  -
عبارة عن 

إما  ظرف
مكان أو )ظرف 

 زمان (.
فوق * العلم 
 الجهل.
تحت * الجنة 

 أقدام األمهات.
 
 

    

 

 أَىاع اخلرب -أ

 لغتً الجمٌلة نحواً 
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 أحذد اخلرب يف اجلًم اِرُخ ثى أثني َىعه. -0س

 
 األمثلة

 الخبر ونوعه      

  اإليمان في قلوبنا . -1

  القمر منير. -2

  الطالبان مجتهدان. -3

  العمل الطيب يرفع قدر صاحبه. -4

  الرجل المسلم يذكر ربه.-5

  الرسول الكريم خلقه القرآن.-6

  العصفور فوق الشجرة.-7

 انقىسني.أكًم  انفزاغبد اِرُخ مبب هى يطهىة ثني  -8س    

ذاألصدقاءذ............الذونضبذ.ذذذذذذذذذذذذ)ذخربذمفردذ(ذ-أ   

ذالصدوقذالويفذ...............ذذذذذذذذذذذذذ)ذخربذمجلةذامسوةذ(ذ-بذذذ

ذالصدوقذالصاحلذ............صاحبه.ذذذذذذ)ذخربذمجلةذفعلوةذ(ذ-جذذذ

ذالصدوقذاملخلصذ................ذذذذذذذذ)ذخربذذبهذمجلةذ(ذ–دذذذذ

ذالصدوقذ.........صدوقه.ذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذخربذمفردذ(ذ-هـذذذ

 يف مجهخ يفُذح يع انضجط.( خربًا يفزدًا ) أوظف كهًخ ) ادلخهص ( حبُث ركىٌ  -3س    

   ................................................................................................... 

 أحذد يٍ اجلًهخ اِرُخ خربًا مجهخ امسُخ. -4س    

م.................:.....ماخلربم)ممالمؼلؿطقعماإلغلانماظعقشمبدونمأصدضاءم،مصفممأثرػممطؾريميفمحقاتـا(مممممم

 أحذد يٍ اجلًهخ اِرُخ خربًا يفزدًا يزح وخربًا مجهخ فعهُخ يزح أخزي. -5س   
 ) اإلنسان كائن اجتماعً ، ال ٌستطٌع العٌش بدون أصدقاء ، فالصاحب ٌنفع صاحبه  (    

 خبر الجملة الفعلٌة       الخبر المفرد      

................................................. ................................................ 
 

 المعلمة / إٌمان علً

 رذرَجبد
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 سادط األوىلالىحذة      

                                            =============================================================================== 

 وأخىاحها(  وهي : إنالىاسخت( أو )  احلشوفه العىامل املؤثشة على اجلملت االمسيت ) م -1     

      

 الىاسخت على ) اجلملت االمسيت (. احلشوفحأثري  -2   

 اننصت              انشفع               صىسح االسى    

 .إٌ  ادلطشَ غضيشٌ*  ) انفزحخ (    ) انضًخ (              ادلفشد 

 ٌ.نيذ انالعجني يسزعذا*  ) انيبء (   ) األنف (            ادلثنى

 يزألنئخ.* كأٌ اننجىوَ يصبثيح ٌ  ) انفزحخ (  ) انضًخ (            مجع  انزكسري

 * عهًذُ أٌ ادلعهًبدِ ادلخهصبدِ يبهشادٌ. ) انكسشح ( ) انضًخ (             مجع ادلؤَث انسبمل

 * نعم ادلسهًني يزًبسكىٌ يع ثعضهى . ) انيبء( ) انىاو (              مجع ادلزكش انسبمل

مأنم/مإنم

مظؾؿوطقد

مظقت

مظؾؿؿين

مظعلمم

مظؾرتجي

مظؽن

مظالدؿدراك

مطأنم

مظؾؿشؾقه

 اخلرب ويسًى ) خربهب (، ورنك  عهى اننحى اآلري:  ورشفع ادلجزذأ ويسًى ) امسهب (  فزنصت رذخم عهى اجلًهخ االمسيخ   -

 الىاسخت احلشوف/ ب

 
 
 لغخي اجلميلت حنىا
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 أوىاع خربها. -3     

 

 مإنمماحلقاَةم-أممم
 
مذيقؾةم)مخربمعػردم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مجيلت

مؼوعًا.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼعودم)مخربمذيؾةمصعؾقةم(ميعىدظقتماظشؾاَبمم-ج

م)مخربمذيؾةمامسقةم(مم.ممممممممممممممممممممممممممأثرػامطؾريأثشها كبريإنماألخالَقماظػاضةمم-جم

م)مخربمذيؾةمصعؾقةم(محيدثممممممممممم.ممممممممممممممممممممبعدمذظكمأعرًامحيذدظعلماهلَلمم-دمم

 ظعلمادلطَرمم-ػـممم
 
م(عػرد)مخربممغازٌلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.مممممواصل

مرور()مخربمذؾهمذيؾةمجارموجممعنمخؾقمادللؾمممممممممم.مممممممممممه خلك املسلمماظصدَقمإنم-وممم

م)مخربمذؾهمذيؾةمزرفم(ماظؾارلصوقممممم.مممممممممممممممفىق الباطلسؾؿُتمأنماحلَقمم-يممم

 اظـادخمامسهموخربهموأبنيمغوعماخلربمصقؿامؼأتي.ماحلرفأحددمم-أممممم   حذسيباث -4      

مغوعماخلربمماظـادخماحلرفخربممماظـادخماحلرفادمممماألعـؾةمممممممم

مممم.ضروريعطؾٌبمماظصدَقمإنم-1

مممم.طأنمادلطَرمحؾاتُمظًظئمم-2

ممممظعلماالعؿقاَنمؼؤجل.م-3

مممم.اظغصنميفماظطائَرمإنم-4

ممممظقتمادللؾؿنيمؼوحدونمطؾؿؿفم.م-5

ممممإنمؼَدماهللمععماجلؿاسة.م-6

مممم.سؾؿتمأنمادلؿصدضنيمثوابفممطؾريم-7

 أنواع خبر

 الناسخالحرف 

 الخبر شبه جملة
 جار ومجرور* 

 ظرف* 

 الخبر الجملة

 جملة اسمية* 

 جملة فعلية* 

 الخبر املفرد 
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 أصوب اخلطأ الىحوي فٍما ٌأتً. -ب    
     

 

 

 

       

 

 الىاسخ مه بني البذائل اَتٍة.أختار داللة احلرف  -ج   
ذ.ذذذذإنذالعلَمذنافٌعذ-أذذذذذذذذذ

ذ(ذالرجاءذ–ذالتوكودذ-االدتدراكذ–ذالتميننادخذوفودذ)ذذحرفذإنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ.كأنذصوتذالطائرةذوشبهذالرعدذ-بذذذذذذذذ

ذ(ذالتشبوهذ–ذاالدتدراكذ–ذالتمينذ–ذالرجاءنادخذوفودذ)ذذحرفذكأنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذلعلذالدالَمذدائٌمذبنيذالشعوب.ذ-جذذذذذذذذ

ذ(التشبوهذ–ذالرجاءذ–ذالتوكودذ-ذالتمينذذنادخذوفودذ)ذحرفذلعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذلوتذالشبابذأوامهذتعود.ذ-دذذذذذذذذذ

ذتوكودذ(الذ–التشبوهذذ–التمينذذ–لوتذحرفذنادخذوفودذ)ذالرجاءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  واسخا  على اجلمل اَتٍة مع تغٍري ما ٌلزم. حرفا  أدخل  -دذذذذ
 ...اننبسخ:.............. احلشف .  اجلًهخ ثعذ إدخبلاأليهبد يشفقبد عهى أثنبئهٍ -أ      

 ...............إدخبل احلشف اننبسخ :.....اجلًهخ ثعذ انعبيالٌ خمهصبٌ يف عًههب -ة     

 الفعل الىاسخ يف اجلمل اَتٍة حبرفٍ واسخ مع تغٍري ما ٌلزم.أستبذل  -ر    
 ..........إدخبل احلشف اننبسخ : .. . اجلًهخ ثعذانعهًبءُ ادلخهصىٌ يصبثيحَ هذايخ * أصجح     

ماظؿصوؼبمماألعـؾةممممممممممممممممم

ممإنمادلـارتانمعضقؽؿانميفماظؾقل.م-أ

ممنمباظؼقمماظػاضؾة.أسفؾينمأنمادللؾؿونمعؿؿلؽوم-ب

مم.طأنماحلَرميفماظصقفمغارًامطاوؼةم-ج

ممادللاصةمضرؼؾةمظؽنماظطرؼُقمصعٌب.م-د

 حتٍاتً/ إميان علً
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 سادط األوىلالىحذة      

                                          ============================================================================== 
 ه العىامل املؤثشة على اجلملت االمسيت ) األفعال الىاسخت( أو ) كان وأخىاحها(  وهي :م -1

     

 

 المسيت (.حأثري األفعال الىاسخت على ) اجلملت ا -2   

 اننصت                      انشفع                      صىسح االسى         

 غضيشاً.* كبٌ ادلطشُ  ) انفزحخ (    ) انضًخ (                ادلفشد 

 انالعجبٌ يسزعذيٍ. أضحى*  ) انيبء (   ) األنف (                ادلثنى

 * أيسذ اننجىوُ يزألنئخً. ) انفزحخ (  ) انضًخ (                مجع  انزكسري

 * نيسذ ادلعهًبدُ ادلخهصبدُ يقصشادٍ. ) انكسشح ( ) انضًخ (                 مجع ادلؤَث انسبمل

 * يبصال ادلسهًىٌ صبدقني يف أقىاذلى. ) انيبء( ) انىاو (              ادلزكش انسبملمجع 

 أمسى

 ( بالمساء التوقٌت) 

 بات

 (التوقٌت باللٌل ) 

 (االستمرار) مازال

 مادام

 (الدٌمومة واالستمرارٌة) 

 صار

 (التحوٌل ) 

 ظل

 (التوقٌت بالنهار) 

 أصبح

 (التوقٌت بالصبح) 

مطان

م(ظؾؿاضي)م

 أضحى

 (التوقٌت بالضحى) 

 لٌس

 (النفً ) 

 رذخم عهى اجلًهخ االمسيخ  فرتفع ادلجزذأ ويسًى ) امسهب ( ورنصت اخلرب ويسًى ) خربهب (، ورنك  عهى اننحى اآلري:  -

 / األفعال الىاسختج

 
 
 لغخي اجلميلت حنىا
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 أوىاع خربها. -3     

 

 عازاظتماحلقاُةمم-أممم     
 
مذيقؾةم)مخربمعػردم(مممممممم.ممممممممممممممممممممممممجيلت

مصائزؼنم)مخربمعػردم(مممممممممم.مممممممممممممممممفائضيهأضقىماظالسؾونمم-بممم

م.مممممممممأذفارػامعـؿرةم)مخربمذيؾةمامسقةم(مأشجاسها مثمشةأصؾقتماحلدؼؼةمم-جممم

مؼذطرم)مخربمذيؾةمصعؾقةم(ممممممممممممممربه.ممممممممممممممممممممميزكشزلماظرجلمم-دممم

شض البحشيف أعلىماظؾقاُرمم-ػـممم
ُ
موجمرور(ميفمُسرضم)مخربمذؾهمذيؾةمجارمممممممممم.مممممع

معنمخؾقمادللؾم)مخربمذؾهمذيؾةمجارموجمرور(مممممم.مممممممممممه خلك املسلمظقسماظؽذُبمم-وممم

مصوقماظشفرةم)مخربمذؾهمذيؾةمزرفم(ممممممم.مممممممممممممممفىق الشجشةباتماظطائُرمم-يممم

 ؼأتي.مأحددماظػعلماظـادخمامسهموخربهموأبنيمغوعماخلربمصقؿام-أممممم   حذسيباث -4      

مغوعماخلربممخربماظػعلماظـادخممادمماظػعلماظـادخمماألعـؾةمممممممم

ممممباتماظصدُقمعطؾؾًامضرورؼًا.م-1

ممممظقسمادلؿصدضونمساجزؼنمسنماظعطاء.م-2

ممممصارتماألخالقماظؽرميةممثارػامواصرة.م-3

ممممزلماظطائرمصوقماألشصان.م-4

ممممأصؾقتماألُممحـاغفامعؿدصقمسؾىمأبـائفا.م-5

ممممأعلىماظعؿاُلمجيؿفدونميفمسؿؾفم.م-6

ممممظقسماظؽذُبمعنمذقممادللؾم.م-7

ممممأضقىماألبـاءمؼؿعاوغونمسؾىماخلري.م-8

 أنواع خبر

 الفعل الناسخ

 الخبر شبه جملة
 جار ومجرور* 

 ظرف* 

 الخبر الجملة

 جملة اسمية* 

 جملة فعلية* 

 الخبر املفرد 
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 أصوب اخلطأ الىحوي فٍما ٌأتً. -ب    
     

 

 

 

       

 

 أختار داللة الفعل الىاسخ مه بني البذائل اَتٍة. -ج   
ذظلذالعلُمذنافعًاذذ.ذذذذ-أذذذذذذذذذ

ذالنهارذ(ذ–الضحىذذ-الصباحذ–ظلذفعلذنادخذوفودذالتوقوتذيفذ)ذاملداءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذلوسذاملدافرونذمتجهنيذإىلذاملدونة.ذ-بذذذذذذذذ

ذاملاضيذ(ذ–النفيذذ–االدتمراروةذذ–لوسذفعلذنادخذوفودذ)ذالتحولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذودالٍم.أمدىذاملؤمنونذيفذأماٍنذذ-جذذذذذذذذ

ذاملداء(ذ–املاضيذذ–الضحىذذ-أمدىذفعلذنادخذوفودذالتوقوتذيفذ)الصباحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذكانتذالرمحةذيفذالقلوب.ذ-دذذذذذذذذذ

ذاملاضيذ(ذ–التحولذذ–الدميومةذذ–كانتذفعلذنادخذوفودذ)ذالنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

  ة مع تغٍري ما ٌلزم.أدخل فعال  واسخا  على اجلمل اَتٍ -دذذذذ
 انفعم اننبسخ:............... ادلسهًىٌ يزحذوٌ يف كهًزهى.  اجلًهخ ثعذ إدخبل -أ      

 .إدخبل انفعم اننبسخ:......................ادلؤيٍ انصبدق حمجىة.اجلًهخ ثعذ  -ة     

 ......إدخبل انفعم اننبسخ: ............. األيهبد صبَعبد األجيبل. اجلًهخ ثعذ -ج     

 

ماظؿصوؼبمماألعـؾةممممممممممممممممم

ممملمخيرجماظعاعلمإديمعصـعهمعامداممادلطرمعـفؿر.م-أ

ممعؿؿلؽنيمباظؼقمماظػاضؾة.أصؾحمادللؾؿنيمم-ب

ممدقظلمادللؿؼؾَلميفمأؼديماظعؾؿاء.م-ج

ممأضقتماألعفاتمحرؼصاًتمسؾىمتربقةمأبـائفنمسؾىماظػضقؾة.م-د

 حتٍاتً/ إميان علً
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 سادط الثاويتالىحذة      

                                            =============================================================================== 

 .زهانُعذ ) انصفخ ( هى اسى َزجع يب قجهه ، فهى َجني صف -0    

معـاًلم:مرأؼُتمبقؿًامذيقاًلم.مصؽؾؿةم)مذيقاًلم(مصػةمظؾؾقتم.مممممممممم)مصؼدممتموصفماظؾقتمسؾىمأغهمذيقل(مممم

 َطهق عهً االسى انذٌ َزى وصفه ثـ ) ادلُعىد أو ادلىصىف ( .  -8 ممم

مادلـعوتمػومطؾؿةم)مبقؿًام(م.صػيمادلـالماظلابقم    

 َزجع انُعذ ) انصفخ ( يب قجهه يف عذح أيىر وهٍ :  -3    

ماظؿعرؼفمواظؿـؽريماظؿذطريمواظؿأغقثمواظؿــقةمواجلؿعمماإلسراب

اظـعتمؼطابقمادلـعوتميفمم-

اإلسرابم،ممبعـىمظؽيمأضؾطم

اظـعتمالبدمأواًلمعنمضؾطم

مادلـعوتم.

معؾدٌعم.ُطماظـشقمُمادلعؾم-

م.مًةوادعمًةرأؼتمحدؼؼم-

م.مٍعوادمٍدعررُتممبلفم-

صإذامطانماظـعوتمعذطرًامالبدمأنم-

مؼأتيماظـعتمعذطرًا.

وإذامطانمادلـعوتمعؤغـًامالبدمأنمم-

مؼأتيماظـعتمعؤغـًا.

مرائعون.مونادلكؾصمونادلعؾؿم-

محمؾوبؿان.مانادلفذبؿماناظطاظؾؿم-

م.اِتادلـاظقماِتاألعفرأؼتمم-

غؽرةمؼأتيمإذامطانمادلـعوتمم-

،مواالدمماظـؽرةمماظـعتمغؽرة

م.ػوماالدممبدونم)مالم(

بألممًاوإذامطانمادلـعوتمععرصم-

،ممالبدمأنمؼؽونماظـعتمععرصة

واالدممادلعرصةمػوماالدمماظذيم

م.أضقػتمإظقهم)مالم(

مم.ذيقاًلمطؿابًاضرأتمم-

موادعٍة.محدؼؼٍةذػؾتمإديمم-

موادعِة.اظمقدؼؼِةـاظذػؾتمإديمم-

م.َلؿقاجلمَبؽؿااظضرأتمم-

   

 

 الىعج-د

 
 
 لغخي اجلميلت حنىا
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ممممحذسيباث    -     

 أحذد انُعذ وادلُعىد فًُب َأرٍ. -أمممممممم

ماظـعتمادلـعوتماألعـؾةمممممممم

مممادلؤعنماظؼويمخريمعنمادلؤعنماظضعقف.م-1

ممميفمادلصـعمسؿاٌلمخمؾصون.م-2

ممماذرتؼتمطؿابًامذيقاًل.م-3

ممماظؼرآنماظؽرؼممؼفديمظؾققماظواضح.م-4

مممأبوابمادلعرصةماظعاملماجملفول.صؿقتمم-5

مممإنمادللؾؿنيماظصادضنيمحرؼصونمسؾىمسؾادةماهلل.م-6

مممعازالماجلـدؼانماجملاػدانمحرؼصنيمسؾىمرياؼةمورـفؿا.م-7

 يُبسجًب يف مجهخ يفُذح. َعزبً كم كهًخ ممب َأرٍ  أجعم -ة       

ماظطائرممممممممماظشفرةمممممممممادلعؾمممممممممممماألممممممممممم

مممم

 مىعىح يف الفشاغاث اآلحيتأضع  -ج    
 
 . ا

 
 مىاسبا

مغظرُتمإديم................اظعاظقِة.م-1

مػذهم...............خؾوضٌة.م-2

متعؿلم..........اظـشقطُةمبفؿٍةم.م-3

 جيؿعمبنيم...........األوصقاِءماحملؾةموادلودة.م-4
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 ثى أضجطه.أحذد انُعذ يف انعجبرح اِرُخ  -د    

م)موضفمسؾىماظغصنماظرربمرائرمذيقلمؼغردمحلـامسذبام(م-

ماظـعُتمععماظضؾطم:............/............./.............

        

 أوظف انكهًبد اِرُخ حبُث ركىٌ َعزًب يُبسجًب يع انضجط.   -هـ     
مادلفذبانم(م–اخلاذعونمم–)ماظصاحلممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م.........................................................:األوديممماجلؿؾةم

ماجلؿؾةماظـاغقةم:.........................................................

ماجلؿؾةماظـاظـةم:.........................................................

 انفزاغبد اِرُخ ثُعذٍ يُبستٍ يع انضجط.أيأل  -و      

مضدممادلعؾممجائزًةم..................ظؾؿؿػوق.م-

مادؿؿعتمإديمخطقبم......................م-

مدؾؿتمسؾىماظطاظؾنيم.....................م-

مطرعتمادلدردةماظطالَبم....................م-

م...........................تػؿقتماألزػاُرمم-

    

 

 

 

 حتٍاتً/ إميان علً
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 سادط الثالثتالىحذة      

                                           ==============================================================================   
 أل عُه ثأداح االسزفهبو ) كُف (هى اسى يُصىة َأرٍ نجُبٌ هُئخ صبحجه ، وَساحلبل  -0

م(معؾؿلؿًادخلمادلعؾُمماظصفمعؾؿلؿًام.ممممغلألمدؤااًلمسنماجلؿؾةماظلابؼةمصأضولم:مطقفمدخلمادلعؾمماظصف؟ممم)معـاًلم:ممممم

 َأرٍ احلبل دائًًب ) يُصىثًب ( وعاليبد انُصت هٍ :  -8    

ماظقاءماظؽلرةماظػؿقة

وذظكمإذامطانمعػردًامأومذيعًام

م.مظؾؿؽلري

أضؾلماجلـديمعنمادلعرطةمم-

م.عـؿصرًا

وضفماجلـودميفمادلعرطةمم-

م.أضوؼاَء

م

موذظكمإذامطانمذيعًامعؤغـًامدادلًا.

م

مأضؾؾتماظطاظؾاتمإديماحلػل-

م.علروراٍت

م.خاذعاٍتتؤديمادللؾؿاتماظصالةمم-

م

وذظكمإذامطانماحلالمعــىمأومذيعًام

مظؾؿذطر.

م.عـؿصرؼنسادماجلـدؼانمعنمادلعرطةمم-

م.عؾشرؼنأردلماهللمتعاديمردؾهمم-

   

 االسى انذٌ َجني حبنزه َسًُه ثـ ) صبحت احلبل ( وَعزة حست يىقعه يف اجلًهخ. -3    

معـاًل:مممممم

موضفماظعصػورمسؾىماظغصنمعغردًا.م)ماحلالم:معغردًاممم،مصاحبماحلالم:ماظعصػورم(*ممممممممم

م،مصاحبماحلالم:مادلؤعنم(ممممممم)ماحلالم:مخاذعًامممممممدسامادلؤعنمربهمخاذعًا.ممممممم*ممممممممم

م

 احلال-ر

 
 
 لغخي اجلميلت حنىا



 انُحى ادلقزر  نهصف انسبدس              ادلعهًخ / إميبٌ عهٍ 
-8102انفصم انذراسٍ انثبٍَ 

 و8102

 

 أيُز ثني  احلبل و صبحت احلبل فًُب َأرٍ.  -أمممممممم

مصاحؾهماحلالماألعـؾةمممممممم

مممأضؾلماظؿؾؿقذمإديمادلدردةمغشقطًا.م-1

مممأدىماظعؿالمسؿؾفمممخمؾصني.م-2

مممدؼطمادلطرمعنماظلؿاءمشزؼرًا.م-3

مممسادتماظـاجقاتمعنماحلػلمعلروراٍت.م-4

ممماصطفماظؿالعقذمعـظؿنيمأثـاءمرابورماظصؾاح.م-5

 أجعم كم كهًخ ممب َأرٍ حبالً يُبسجًب يف مجم يفُذح وغري يب َهزو. -ة    

مدعداءمممممممممعلرعمعؿضرساتمعؿأعلمممممممممم

مممم

 أحذد انكهًخ انذانخ عهً احلبل يف اجلًهخ اِرُخ ، وأثني عاليخ إعزاثهب. -ج   

م...احلال:..........سالعةمإسرابه:............مؼلؿؿعمادلصؾونمخلطؾةمصالةماجلؿعةمعـؿؾفني.م-

ماحلال:...........سالعةمإسرابه:..............مؼلرغيماظػؿقاُتمحرؼصاٍتمسؾىماظعؾم.م-

ماحلالم:............سالعةمإسرابهم:............معؿلؾقنيمباألخالق.مؼعفؾينماظشؾابم-

 حتج صاحة احلال فيما يأحي.  -د      
 
 أضع دائشة حىل احلال وخطا

مذاػدُتماظطائرةمعرتػعًة.مم-1

مرأؼتمسؾؿاءماإلدالممعلؿؾشرؼن.م-2

موصلمادللاصرمعرػؼًا.م-3

مساديمواظديمعنمرحؾةماحلجمعؾؿففًا.م-4

مادلؿدربانمعلؿؿعنيمظؾشرح.جؾسمم-5

 تدرٌبات
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 أيأل انفزاغبد اِرُخ حببل يُبست يع انضجط. -هـ       

مأضابلمصدؼؼاتيم....................................م-

مؼؼفمادللؾمميفمصالتهم...............................م-

مأضؾؾتماظطاظؾاتمإديمادلدردةم..........................م-

ماظلائقونمسؾىمزؼارةماآلثارم......................أضؾلمم-

 أضجط احلبل يف اجلًهزني اِرُزني. -و     

ماغدصعتماخلقلميفماظلؾاقمعلرسة.م-

مضطػتماظـؿراتمغاضفات.م-

 أسزخزج  يٍ اجلًم اِرُخ حبالً يُبسجًب ثىضع خطًب حتزه. -ٌ   

محيؿلماظؿؾؿقذمطؿؾهمعلؿعدًامظؾذػابمإديمادلدردة.م-

محتبمادلعؾؿاتماظطاظؾاتمعفذباٍتميفماظػصل.م-

مؼؼؾلمادللؾؿونمسؾىماخلريمعلرسني.م-

مؼؤديمادلفـددانمسؿؾفؿامغشقطني.م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتٍاتً/ إميان علً


