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بَْعَد نَِهايَِة ُكل ِ ُجْملٍَة:  (#)ة َأََضُع العَََلمَ -( 1  

 أتَى الَحِريُق َعلَى ُكِل  َما فِي الدَُّكاِن فََحِزَن التَّاِجُر ُحْزنًا َشِديًدا َولَِزَم َداَرهُ. 

أَْكتُُب الُجَمَل التَّاِليَةَ َداِخَل الَجْدَوِل:                              -(2  

 

.ينُ كِ سْ المِ  رُ اجِ التَّ  نَ زِ *حَ   

يقي.دِ صَ  تُ يْ اسَ *وَ   

.ةً يَ الِ مَ  ةً دَ اعَ سَ مُ  رِ اجِ لتَّ لِ  ابُ حَ صْ الَ  مَ دَّ *قَ   

.هُ ارَ دَ  ينُ زِ الحَ  رُ اجِ التَّ  مَ زِ *لَ   

( أَْفِصُل بـِ )/( بَْيَن الُمْبتََدإِ َوالَخبَِر :                             3  

 . ُمِصيبَةُ التَّاِجِر َعِظيَمة  *

 . جِ رَ الفَ  احُ تَ فْ مِ  رُ بْ *الصَّ 

 .ة  يمَ ظِ عَ  ينِ كِ سْ المِ  لِ جُ الرَّ  ةُ ارَ سَ خَ *

 : قٍ لَ غْ مُ  طٍ خَ بِ  لَ اعِ الفَ  يطُ حِ ( أُ 4

 . رِ اجِ التَّ  نَ مِ  ينَ رِ اِض الحَ  دُ حَ أَ  مَ دَّ قَ تَ  -     

 . رِ اجِ التَّ  ةَ ارَ سَ خَ  يرُ ثِ الكَ  الُ المَ  ضَ وَّ عَ -     

 . هُ ارَ دَ  رقِ تَ حَ المُ  انِ كَ الدُّ  بُ احِ صَ  مَ زِ لَ -     
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(1م به ) (1م به )   فعل  فاعل 
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  (  نَّ إِ  – حَ بَ صْ أَ  – انَ : )كَ ةِ يَ الِ التَّ  خِ اسِ وَ النَّ  دِ حَ أَ  ةِ ارَ يَ زِ  دَ عْ بَ  لِ مَ الجُ  ةَ ابَ تَ كِ  يدُ عِ ( أُ 5

 ........................................ انَ كَ                         ل  ائِ هَ  يقُ رِ الحَ *

 ...................................... حَ بَ صْ أَ                   يد  دِ شَ  رِ اجِ التَّ  نُ زْ حُ *

  ..........................................نَّ إِ     يض  رِ عَ  يل  وِ طَ  ابِ حَ صْ الَ  مُ ََل كَ *

 : ابِ حَ صْ الَ بِ  يقِ دِ الصَّ  يِض وِ عْ تَ  دَ عْ بَ  ةَ يَ الِ التَّ  ُجْملَةَ ال ةَ ابَ تَ كِ  يدُ عِ ( أُ 6  

 . هُ تَ يبَ ِص مُ  هِ يْ لَ عَ  فُ ِف  خَ تُ وَ  هُ دُ اعِ سَ تُ  كَ يقِ دِ صَ  وَ حْ نَ تَ عْ رَ سْ أَ  تَ نْ أَ  يقُ دِ ا الصَّ هَ يُّأَ 

 .........................................................مْ تُ ْن أَ  ابُ حَ صْ ا الَ هَ يُّأَ 
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