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  :في الُجَمِل التَّالَِيةِ  َخَبرِ َوَداِئَرًة َحْوَل الْ  أَضْع َخط�ا َتْحَت الُمْبَتدَ ) ١س
  

  ِجْسِم.) الرِّيَاَضُة ُمفيَدٌة لِلْ ١(
ٌر َوَأَحبُّ الْ  ُمْؤِمنُ ) الْ ٢(   الضَّعيِف.اْلُمْؤِمِن  ِإىل اِهللا ِمنَ  َقِويُّ َخيـْ
  َخّالبَُة.ـ) لِلزَّْهِر أَْلَوانُُه الْ ٣(
  َخْريِ.ـالْ  رُ ) ُهَو َمْصدَ ٤(
  الثـَّْرَوِة.) الزِّرَاَعُة ِعَماُد ٥(
  َقاِهَرِة.) هِذِه أَبـْرَاُج الْ ٦(
  ُحوَم.اَألَسُد يَْأُكُل اللُّ ) ٧(
  ِكَباُر.ِحبُّها الصَِّغاُر َوالْ ـوانَاُت َوالطُُّيوُر يُ َحيَ ـالْ ) ٨(
  .ىِقَياَمِة َمَكاٌن ُمَقدٌَّس لِلنََّصارَ َكنيَسُة الْ ) ٩(
  ِهَدايَِة.ـُمْخِلُصوَن ُهْم َمَشاِعُل النُّوِر َوَمَصابيُح الْ ُمَعلُِّموَن الْ الْ ) ١٠(
  .ىضَ رْ مَ ُمَمرَِّضاُت َيْسَهْرَن ِمْن َأْجِل رَاَحِة الْ الْ ) ١١(
ُروُل َحتَْت اَألْرِض.أَنَابيُب الْ ) ١٢(   ِبتـْ
اِن مَ الطَّالَِباِن الْ ) ١٣(   ْحُبوبَاِن.ـُمِجدَّ
  .اْلِعْلُم فَاِئَدتُُه َعظيَمةٌ ) ١٤(
  ِعْلُم لِْلَمْرِء ِمْعَواٌن َعَلى الزََّمِن.الْ ) ١٥(
  ِكَباَر َونـَْرَحُم الصَِّغاَر.ْحَرتُِم الْ ـْحُن نَ ـ) نَ ١٦(
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  !ِشْبُه ُجْمَلٍة )/  ِفْعِليَّةٌ ُجْمَلٌة /  ُجْمَلٌة اْسِميَّةٌ /  دٌ َخَبِر في الُجَمِل التَّالَِيِة ( ُمْفرَ بـَيِّْن نـَْوَع الْ ) ٢س
  

  _____________          .َمالِ جَ ـقـُبَُّة الصَّْخَرِة آيٌَة ِمْن آيَاِت الْ . ١

  _____________    .طَيَِّب اَألْعَراقِ  ًباأَْعَدْدَت َشعْ   األُمُّ َمْدَرَسٌة ِإذا أَْعَدْدتـََها. ٢

  _____________          .ْحَت أَْقَداِم اُألمََّهاتِ ـنَُّة تَ جَ ـالْ . ٣

  _____________        .يَّةَ َحديدِ ـتـَْفَتُح األَبـَْواَب الْ  َكِلَمُة الطَّيَِّبةُ الْ . ٤

  _____________        ".َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ " قاَل تـََعاىل:. ٥

  _____________              . ِلُكلِّ َداٍء َدَواُؤُه.٦

  _____________        ها.ْمَتازٌَة يف َأْخالِقها َوِعْلمِ ـهِذِه الطَّالَِبُة مُ . ٧

  _____________      .ُخَلَفاِء الرَّاِشدينَ ـَخليَفُة ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ثَاِلُث الْ ـالْ . ٨

  _____________  "حنيَ ـَما يف نـُُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصالِ ـرَبُُّكْم أَْعَلُم بِ " قاَل تـََعاىل: .٩

  _____________          .َسالَمُة اِإلْنَساِن يف ِحْفِظ الِّلَسانِ . ١٠

  _____________            . َمَىت السََّفُر اْلَمْيُموُن؟١١

  _____________        ًال.ِإنَّا ال ُنَضيُِّع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعمَ . ١٢

  _____________        .ُمْصطاُفونَ ها الْ ديَقٌة يـَْرتادُ أََماَم بـَْيِتَنا حَ . ١٣

  _____________            .َمغيبِ السََّفُر ِعْنَد الْ . ١٤

  _____________            .ِبَحاُر ظُْلَمُتها َشديَدةٌ . الْ ١٥
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