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 سادس األوىلالىحذة      

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

    

 وأخىاتها(  وهي : إنالىاسخت( أو )  احلروفه العىامل املؤثرة على اجلملت االمسيت ) م -1          

      

 الىاسخت على ) اجلملت االمسيت (. احلروفتأثري  -2   

 اننصت              انشفع               صىسح االسى    

 .ادلطشَ غزيشٌإٌ  *  ) انفزحخ (    ) انضًخ (              ادلفشد 

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

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

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

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

 أن / إن 

 لؾًوكقد

 لقت

 لؾًؿين

 لعل  

 لؾرتجي

 لؽن

 لالدًدراك

 كأن 

 لؾًشيقه

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

 الىاسخت احلروفأ/ 

 
 
 لغتي اجلميلت حنىا
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 أوىاع خربها. -3     

        

  احلقاَة إن  -أ   
 
 مجقؾة ) خرب مػرد (                                            .مجيلت

 وعود ) خرب مجؾة فعؾقة (                                       وومًا. يعىدلقت الشياَب  -ج

 ) خرب مجؾة امسقة (  أثرها كيري                         . أثرها كبريإن األخالَق الػاضة  -ج 

 ) خرب مجؾة فعؾقة ( حيدث           .                    بعد ذلك أمرًا حيذث لعل اهلَل -د  

  طَرلعل ادل -هـ   
 
 (مػرد) خرب  نازٌل                                        .     وازل

 ) خرب ذيه مجؾة جار وجمرور( من خؾق ادلسؾم         .          مه خلق املسلم الصدَق إن -و   

 ) خرب ذيه مجؾة زرف ( اليارلفوق     .               فىق الباطل سؾؿُت أن احلَق -ي   

 الـادخ امسه وخربه وأبني نوع اخلرب فقؿا وأتي. احلرفأحدد  -أ        تذريباث -4      

 نوع اخلرب  الـادخ احلرفخرب   الـادخ احلرفادم   األمٌؾة        

    .مطؾٌب ضروري الصدَق إن -1

    .لآللئ حياتُ  كأن ادلطَر -2

    لعل االمًَاَن وؤجل. -3

    .الغصن يف الطائَر إن -4

    لقت ادلسؾؿني ووحدون كؾؿًفم. -5

    إن وَد اهلل مع اجلؿاسة. -6

    .سؾؿت أن ادلًصدقني ثوابفم كيري -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. احلرفأختار داللة  -ج   
 .    إن العلَم نافٌع -أ         

 ( الرجاء – التوكيد -االستدراك – التمينناسخ يفيد )  حرف إن                        

 .كأن صوت الطائرة يشبه الرعد -ب        

 ( التشبيه – االستدراك – التمين – الرجاءناسخ يفيد )  حرف كأن                          

 لعل السالَم دائٌم بني الشعوب. -ج        

 (التشبيه – الرجاء – التوكيد - التمين  ناسخ يفيد ) حرف لعل                         

 ليت الشباب أيامه تعود. -د         

 ( التوكيد – التشبيه – التمين – الرجاءناسخ يفيد )  حرف ليت                         

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

 ...................: اننبسخ احلشفإدخبل .اجلًهخ ثعذ انعبيالٌ خمهصبٌ يف عًههب -ة     

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

 الًصووب  األمٌؾة                 

  إن ادلـارتان مضقىًان يف الؾقل. -أ

  ن بالؼقم الػاضؾة.أسٍيين أن ادلسؾؿون مًؿسؽو -ب

  .كأن احلَر يف الصقف نارًا كاووة -ج

  ادلسافة قروية لؽن الطروُق صعٌب. -د

 حتٍاتً/ إميان علً
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