
 ...........................    ،  ........................  : فیه العالَـُم األکرب ویـانطَ  وَ  طینَة  ُخلَِق اإلنساُن ِمن ـ 

ـرُ  ، یُـمیُت  ، یُـرضـي ، یُـبِصـرُ یُـفلُِح ،  ،  یُـساِرعُ  ،یَـبَحـثُ  »  «یُـضیعُ ،  ـرییَ ،  یُـؤَخِّ
.......................  ≠  .......................    .........................  ꞊  ..........................

 ) قواعد (             لَـعـل       صـارَ    لـکـن      کـانَ       إن    الف( 
ـَل     ضـاعَ أ  ب  ـسَ ب(   ) معنی ( َغـِضَب   أرضـی َحـم 

...................:  الـَحوائِج     ..................:  الـکاتِب    ................:  ـَعظمال    ................:  الـِبقاع 

عـام    ................:  األکفاء      .............. : الـَموتی  حم       .................:  الطـ   ...................:  اللـ 

 ..........................................................................    .ال یَحزُنَک قولُُهم إن  الِعزَّة لِلِّه َجمیعا  الف(
 ................................................................... . أحیاء  الِعلمِ بِِه بَدال  فَأهُل  التَطلُببِعلم  وَ فَـُفزب(
 ................................................................  .دعوَن ِمن دوِن اللِّه فَـیَُسبّوا اللّهَ التَُسبّوا الّذیَن یَ ج(
 ...................................................................... . الـبَعِث ولکنُّکم کُـنـتُم التَعلَمونَ فَهذا یَوُم  د(
 ............................................................... .َجهال  بِالن سِب،إنّـام النّاُس أِلمٍّ َو أِلبالفاِخرُ ـهاأیّ س(

 .املُشرتي ُمرَتَدِّد  يف ِِشاِء الِبضاعِة َولکن  البائَِع عازم  َعلی بَیِعهاکَأن  ح( 

 یَقولوَن بِأفواِهـِهم ما لَیَس يف قُلوِبِهم َو اللُّه أعلَُم ِِبا یَکتُموَن.خ( 

 (52/1).کُنُت أُبِِصُ ُصَوري ِمن أیّاِم ِدراَستّي َو أقوُل يف نَفيس لَیَت مـا َمـضـی یَرِجُع ز(

   .ما أِبَـرِّئُ نَفيس إن  النّفَس أَلّمـارة  بِالّسوِء إاّل ما رَِحَم َربّـي ر(

 ی( إن  اللَّه لَـذو فَـضل  َعلی النّـاِس ولکن  أکََثَ النّاِس ال یَشکُروَن.

 . جاِدلـُهم بِالّـتي هَي أحسُن إن  ربَّک هَو أعـلُم بِـَمن َضـل  َعـن َسبـیلِـهِ  ـ 1

.ـ5 إَن اللَّه یُـِحبُّ الّـذیَن یُـقاتِـلوَن يف َسبـیلِـِه َصـّفا  کَأنّـَُهم بُـنیـان  َمـرصـوص 

. 



................: املَساکیَن ِماّم تَاکُلونَ  أطـِعمواب( ..............: اسُم اللّه علیه... ال یُذکَرِ لُّ طَعام  کُالف(

..................:  الُقلوُب ِبکَثِة الط عام قَد تَـموتُ  د(   ...............: کاَن یُحِسنُـهُ قَدُر کُلِّ امـرئ  ما ج(

ـُل الَحرارَة َو الَکهرباء ُعنِص  فلِزي  کَـالـنُّحـاِس  الـَحدیدُ ـ  . یُـَوصِّ
 .عنِصی فلزی است که گرما و برق را ...................   ........ مانند .........................ـ 
 .أیّها الطاّلب أُتـرُکوا کُل  ما ال یَنَفُعـُکم أبدا  َحتّـی تَـِصـلوا إلی ما تُـریدوَن -

 .آموزان هر آنچه که به شام .............. رهاکنید تا به آنچه ................     ،    .....................ای دانش
َک أنَت َعـاّلُم الـ - .  ُغیوِب قـالوا ال ِعـلَم لَـنا إنـ 

  ها هستی.گفتند ما .......................  ، قطعا تو ....................... نهان

 أقبَحَ  :  الِکذب عند اللّه. ال عمل ........ ِمنَ ب(             الّسامءُ :  کَأن  ....... تـمِطر علینا کَثیرا الیوَم !الف( 
 : أفضُل  َعلِمـنا أّن الِوقایة ...... من الِعالج .د(     الّسامءَ  : . کان ....... تـمطر علینا کَـثیرا أمسج( 

. اللّهال إله إاّل ب(  .  ال کنز أغنی ِمن القـناعة الف(
 .ال شّک أّن اللّه علی کّل شیء قدیرد(   . أجاَب املدیر : ال طالب هناج(

 .َو ال تَأُخذوا الباِطَل ِمن أهِل الحق  َو کونوا نُّقاَد الـکاَلِم ُخذوا الحق  ِمن أهِل الباطِل 
 بِعبِده لیال  ِمَن الـمسِجد الحراِم إلی الـمسجِد األقصی .ُسبحاَن الّذي أرسی 

 ضل علی النّاِس ولکّن أکَثَ النّاِس ال یَشکُروَن.إَن اللّه لَذو فَـ
. هُم بـنیان  َمرصوص   إَن اللّه یُحّب الّذیَن یُقاتِلون يف سبیـلِه َصفا  کَأنـ 

إسَم الـمکان :                    إسَم الـمفعول:                  إسَم الفاعل :                       إسَم التفضیل :  

 . َمسؤوال  العهَد کاَن  أوفوا بالعهِد إن   (ب         .   الـحسُّ  یَجري فیه أبیض  العصُب خیط  الف( 
لنا  د(                  .الـَمیَِّت طالُِب الِعلِم بیَن الُجهاِل یُشبُِّه ( ج  . ال طاقَة لَنا ِبه مـاَربّنا ال تَُحمِّ
 .أسامء  کاَن یُحِسنُه َو لِلرجاِل علی األفعاِل  مـا  امرئ   دُر کُلِّ قَـه(  

 َو البَنوَن ِفتنة  . الـامُل یَعلموَن والّذیَن الیعلَموَن.     ر( إنّـام  الّذینَ هل یَستوي ی( 

...... ِمَن الِجسم بیَن الِجلِد َو الَعظم.اللّحُم ماّدة  َحمراءُ ب(   ..ا َو قد ال نَشُعُر بِهام.  ....َدواُءنا َو داُءنا ِفین  )الف
 ...... . إن ماتوا أهُل الِعلم فَـهُـم أحیاء  د(            .....   . .یُرَحُم ِمَن اللّه ِِبن ال یَرَحُم النّاَس  ج(


