


  سي١ يف ايطضٜل سٝز ع٢ً ميؾٝإ ايًٌٝ ٖشا يف أًُٖٗا عٔ ضال صػريإ

  قًٝال تتظسظح بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ ايبط٤ َٔ أقزاَُٗا ٚحتغب ٚاْهغاص

  ٚاآلخض أصابعٗا مخػ ع٢ً عُضٖا تعز طف١ً أنربُٖا ٚاقفإ فهأُْٗا قًٝال

  عٔ ايبشح يف اهلِ َٔ بُٗا ْظٍ ٚقز ايًٌٝ أَٛاز يف ٜٓشزصإ عٓٛات ثالخ ٜبًؼ

  عٔ يٝهؾف املعًِ ايبشض صنب إسا األقزاص ب٘ تطٛح مبٔ َجً٘ ٜٓظٍ َا بٝتُٗا

 .دزٜز٠ أصض
  ست٢ سٛهلُا َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا يف اخلٛف تتبني

  نُا ٜٚتًفتإ . َشعٛص٠ أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا يٝشغب

  خٛف إال بايػضٜظ٠ رَٗا يف ٜتشضى ال قطٝعٗا عٔ ايطاي١ ايؾاٙ تتًفت

  ٖٞ املصابٝح أضٛا٤ نإٔ ايطضٜل يف املٓبجك١ األؽع١ ٚصا٤ َعا ٜٚتغشبإ.ايش٥ب

 .ايصػرئٜ قًبُٝٗا طضٜل
  فٌٗ ايٓا٥ِ ايطفٌ يٌٝ َٔ أٖٓأ األصض ع٢ً ٚيٝػ ايًٌٝ ظالّ يف َٓكطعإ

  أعُٝٓٗا ٚاعتٝكعت أسالَُٗا ْاَت ايطا٥ع؟ ايطفٌ يٌٝ َٔ أؽك٢ فٝٗا ٜهٕٛ

  َُٓٗا ايطا٥ع ٖٛ ايبٝت إٔ ٚحيغبإ ايبٝت َٔ ٚضاعا ايفعٝع١ املع١ًُ يًشكا٥ل

 .ايضعب َٔ قٓاطري ٚطٕ حيُالٕ ٚيهُٓٗا اإلْغا١ْٝ َٔ َجكايني ٚطٕ يف طفالٕ



(  اْهطاز)عالق١  -1
  (:ذي١)بـ 

     تأنٝز  

   تٛضٝح  

 تعًٌٝ  

  عٔ ضال صػريإ

  ايًٌٝ ٖشا يف أًُٖٗا

  سٝز ع٢ً ميؾٝإ

  سي١ يف ايطضٜل

  ٚحتغب ٚاْهغاص

 ايبط٤ َٔ أقزاَُٗا

  بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ

 قًٝال قًٝال تتظسظح



(  حيطبإ) -2
  :تٛس٢ بـ 

  عشاد١ ايفهض 

 صػض ايغٔ   

  خطأ ايتفهري  

 مجٝع َا عبل

  أعُٝٓٗا ٚاعتٝكعت

 املع١ًُ يًشكا٥ل

  َٔ ٚضاعا ايفعٝع١

  إٔ ٚحيغبإ ايبٝت

 َُٓٗا ايطا٥ع ٖٛ ايبٝت



صٛز٠  (  ايبشس) -3
 :مجاي١ٝ ْٛعٗا 

    اعتعاص٠  

     تؾبٝ٘  

     نٓا١ٜ 

 دلاط

 اهلِ َٔ بُٗا ْظٍ ٚقز

  بٝتُٗا عٔ ايبشح يف

  مبٔ َجً٘ ٜٓظٍ َا

  إسا األقزاص ب٘ تطٛح

 املعًِ ايبشض صنب

  أصض عٔ يٝهؾف

 .دزٜز٠



سٝد  ) -5
 ٖٛ(ايطسٜل

      ايٓات٧
   ايبات٧ 

 ايغات٧

  عٔ ضال صػريإ

  ايًٌٝ ٖشا يف أًُٖٗا

  سٝز ع٢ً ميؾٝإ

  سي١ يف ايطضٜل

  ٚحتغب ٚاْهغاص

 ايبط٤ َٔ أقزاَُٗا

  بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ

 قًٝال قًٝال تتظسظح



(  أَٛاز ايًٌٝ )  -6
  -:تٛسٞ بـ 

     ايضٖب١

   اهلز٤ٚ

 ايعاصف١

  تعز طف١ً أنربُٖا

  مخػ ع٢ً عُضٖا

  ٜبًؼ ٚاآلخض أصابعٗا

  ٜٓشزصإ عٓٛات ثالخ

 ايًٌٝ أَٛاز يف



 (األقداز ) َفسد . 7 

       املكّزص

     ايكزص

 ايكزٜض  

 اهلِ َٔ بُٗا ْظٍ ٚقز

  بٝتُٗا عٔ ايبشح يف

  مبٔ َجً٘ ٜٓظٍ َا

  إسا األقزاص ب٘ تطٛح

 املعًِ ايبشض صنب

  أصض عٔ يٝهؾف

 .دزٜز٠



َٓكطعإ يف ) -8
 :فٝٗا ( ظالّ ايًٌٝ

      إطٓاب

       إجياط

      تٛص١ٜ

 عذع

  ظالّ يف َٓكطعإ

  ع٢ً ٚيٝػ ايًٌٝ

  يٌٝ َٔ أٖٓأ األصض

  فٌٗ ايٓا٥ِ ايطفٌ

  َٔ أؽك٢ فٝٗا ٜهٕٛ

 ايطا٥ع؟ ايطفٌ يٌٝ



اضتدداّ ايهاتب  -9
(  تتبني َع اخلٛف)يـ 

  :فٝٗا

     رق١

     ْكز  

 صؤ١ٜ عزّ

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

 سٛهلُا



(  ٜتطشبإ)  -10
 :تٛسٞ بـ

     اخلف١ٝ

    اإلعٝا٤  

 اخلف١  

  ٚصا٤ َعا ٜٚتغشبإ

  يف املٓبجك١ األؽع١

  أضٛا٤ نإٔ ايطضٜل

  طضٜل ٖٞ املصابٝح

 .ايصػرئٜ قًبُٝٗا



(  اآلغع١ املٓبجك١) -11
  :ْٛع ايضٛز٠

       اعتعاص٠

     تؾبٝ٘

 دلاط  

  ٚصا٤ َعا ٜٚتغشبإ

  يف املٓبجك١ األؽع١

  أضٛا٤ نإٔ ايطضٜل

  طضٜل ٖٞ املصابٝح

 .ايصػرئٜ قًبُٝٗا



 (:ٜفٝض)َغاد   -12

     ٜغٌٝ
    ٜبدٌ

 ٜٓشغض

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

 سٛهلُا



تتبني اخلٛف )  -13
ْٛع ( يف عِْٝٛٗ

 :ايضٛز٠ 

       تؾبٝ٘

     اعتعاص٠

 دلاط

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

 سٛهلُا



 –ميٝٓ٘ ) -14

  (:مشاي٘

       دٓاؼ

     طبام

 عذع

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

  يٝشغب ست٢ سٛهلُا

  عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا

  أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘

 . َشعٛص٠



ايبٝت ٖٛ ) -15
 :أضًٛب ( ايغا٥ع

       متين

     اعتفٗاّ

 قصض  

  أسالَُٗا ْاَت

  أعُٝٓٗا ٚاعتٝكعت

 املع١ًُ يًشكا٥ل

  َٔ ٚضاعا ايفعٝع١

  إٔ ٚحيغبإ ايبٝت

 َُٓٗا ايطا٥ع ٖٛ ايبٝت



حيطب نالُٖا ) -16
(  إٔ املٓاشٍ أطفاٍ

   خٝاٍ  

      تؾبٝ٘

     اعتعاص٠

                نٓا١ٜ  

 َضعٌ دلاط

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

  يٝشغب ست٢ سٛهلُا

  عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا

  أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘

 . َشعٛص٠



( فٌٗ ٜهٕٛ فٝٗا) -17
  :اضًٛب غسع٘ 

      ايتكضٜض

    ايٓفٞ

 ايزٖؾ١

  ظالّ يف َٓكطعإ

  ع٢ً ٚيٝػ ايًٌٝ

  يٌٝ َٔ أٖٓأ األصض

  فٌٗ ايٓا٥ِ ايطفٌ

  َٔ أؽك٢ فٝٗا ٜهٕٛ

 ايطا٥ع ايطفٌ يٌٝ



 –أٖٓأ ) -18

 :بُٝٓٗا( أغكٞ

     عذع

    دٓاؼ  

 طبام

  ظالّ يف َٓكطعإ

  ع٢ً ٚيٝػ ايًٌٝ

  يٌٝ َٔ أٖٓأ األصض

  فٌٗ ايٓا٥ِ ايطفٌ

  َٔ أؽك٢ فٝٗا ٜهٕٛ

 ايطا٥ع ايطفٌ يٌٝ



ْاَت ) -19
 :فٝٗا( أسالَُٗا

 َه١ٝٓ اعتعاص٠

   تصضحي١ٝ اعتعاص٠

 تؾبٝ٘

  ظالّ يف َٓكطعإ

  ع٢ً ٚيٝػ ايًٌٝ

  يٌٝ َٔ أٖٓأ األصض

  فٌٗ ايٓا٥ِ ايطفٌ

  َٔ أؽك٢ فٝٗا ٜهٕٛ

 ايطا٥ع ايطفٌ يٌٝ



احلكا٥ل )يف قٛي٘   -20
 :ايهاتب( املع١ًُ

       َٛفل

    َٛفل غري

 َبتهض  

  أسالَُٗا ْاَت

  أعُٝٓٗا ٚاعتٝكعت

 املع١ًُ يًشكا٥ل

 ايفعٝع١



ال ٜتشسى يف )  -22
دَٗا بايػسٜص٠ إال 

 :ف٢ ايعباز٠ (خٛف

     قصض

   اعتعاص٠  -2

              دٓاؼ

 ٚايجا١ْٝ األٚىل

  تتًفت نُا ٜٚتًفتإ

 عٔ ايطاي١ ايؾاٙ

  يف ٜتشضى ال قطٝعٗا

 خٛف إال بايػضٜظ٠ رَٗا

 ايش٥ب



...  إٔ املٓاشٍ) -23
(  أطفاٍ َرعٛز٠

 صٛز٠ ْٛعٗا  

 اعتعاص٠  

     تؾبٝ٘  

  نٓا١ٜ                   

 دلاط َضعٌ

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

  يٝشغب ست٢ سٛهلُا

  عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا

  أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘

 . َشعٛص٠



يٝهػف عٔ ) -24
(  أزض ددٜد٠

 :عالقتٗا مبا قبًٗا 

       ْتٝذ١

     تٛضٝح

 تعًٌٝ

 اهلِ َٔ بُٗا ْظٍ ٚقز

  بٝتُٗا عٔ ايبشح يف

  مبٔ َجً٘ ٜٓظٍ َا

  إسا األقزاص ب٘ تطٛح

 املعًِ ايبشض صنب

  أصض عٔ يٝهؾف

 .دزٜز٠



..(  تبني اخلٛف ) -25
بني ( تساٙ ٜفٝض)

 :اجلًُتني إطٓاب بـ 

     االعرتاض

   ايعاّ بعز اخلاص سنض 

  اخلاص بعز ايعاّ سنض

 ايرتارف

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

  يٝشغب ست٢ سٛهلُا

  عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا

  أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘

 . َشعٛص٠



(  أنربُٖا طف١ً) -26
 :عالقتٗا مبا قبًٗا 

      تفصٌٝ

       تهاٌَ

       تعًٌٝ

 ْتٝذ١

  بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ

  قًٝال قًٝال تتظسظح

  ٚاقفإ فهأُْٗا

  تعز طف١ً أنربُٖا

  مخػ ع٢ً عُضٖا

 أصابعٗا



طف١ً تعد  -27
عُسٖا ع٢ً مخظ 

 ْٛع ايضٛز٠  ( أصابعٗا

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  

 نٓا١ٜ عٔ صف١   

  تؾبٝ٘ بًٝؼ  

 نٓا١ٜ عٔ َٛصٛف

  بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ

  قًٝال قًٝال تتظسظح

  ٚاقفإ فهأُْٗا

  تعز طف١ً أنربُٖا

  مخػ ع٢ً عُضٖا

 أصابعٗا



ايغُري ف٢   -28
 :ٜعٛد ع٢ً ( تساٙ)

   ايطف١ً أخ٢

   املاص٠ أسز  

     اخلٛف

 عبل َا نٌ

  يف اخلٛف تتبني

 ٚتضاٙ ايصػري٠ عُْٝٛٗا

  َا ع٢ً َُٓٗا ٜفٝض

  يٝشغب ست٢ سٛهلُا

  عٔ املٓاطٍ  إٔ نالُٖا

  أطفاٍ ٚمشاي٘ ميٝٓ٘

 . َشعٛص٠



 -متػ٢ ) -29
 :بُٝٓٗا ( ٚاقفإ

      عذع

       طبام

     تصضٜع

 دٓاؼ

  بٌ متؾٞ ال ٚايتداسٍ

  قًٝال قًٝال تتظسظح

  ٚاقفإ فهأُْٗا

  تعز طف١ً أنربُٖا

  مخػ ع٢ً عُضٖا

 أصابعٗا



ٜتشسى ف٢ دَٗا  -30
 (  خٝاٍ)خٛف اير٥ب 

     تؾبٝ٘

     اعتعاص٠

                نٓا١ٜ  

 َضعٌ دلاط

  تتًفت نُا ٜٚتًفتإ

 عٔ ايطاي١ ايؾاٙ

  يف ٜتشضى ال قطٝعٗا

 خٛف إال بايػضٜظ٠ رَٗا

 .ايش٥ب



  بين عًٞ ايفكض جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال ايععُٞ ايزع٠ٛ إبإ ايعضب دظٜض٠ ناْت

 ، احلضَإ َٚهابز٠ ، ايػظٚ َٚعاْا٠ ايعال٥ل ٚمتظٜل ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ اإلْغإ

 ، ايهربا٤ ٚعٓت ، ايهٌٝ ٚتطفٝف ، ايغشت ٚأنٌ ، ايضبا ٚفشؿ ، األٚالر ٚقتٌ

 . ايبِٗٝ سٝا٠ َٔ األعفٌ ايزصى إيٞ املض٤ ٚاحنطاط ، األَٔ ٚفكز ، األغٓٝا٤ ٚأثض٠
 ايهتاب ٖشا ايهربٟ َعذظت٘ ناْت احلل ٚرٜٔ باهلزٟ صعٛي٘ اهلل أصعٌ فًُا

 ٖشٙ ْٚغذ ، ايك٠ٛ عاصّ األعض ؽزٜز دغُا ايزا١َٝ األؽال٤ ٖشٙ دعٌ ايشٟ احملهِ

 اإلصالح بٛارص ناْت ثِ ، احله١ُ خايز ايكٛاعز َتني بزعتٛص ايفاعز٠ ايٓعِ

 بني فأيف ، ايبؤؼ دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤ نًّٛ ٚآعا ، ايفكض أظفاص قًِّ إٔ اإلهلٞ

 ، احلضاّ ايكتٌ َٔ ايٓفٛؼ ٚعصِ ، األدٓاؼ بني ٚعاٟٚ ، ايٓاؼ بني ٚآخٞ ، ايكًٛب

 املصًشٕٛ ب٘ أخش يٛ مبا ْفغ٘ األطيٞ ايزا٤ عاجل ثِ ، ايفاسؿ ايضبا َٔ األَٛاٍ ٚطٗض

ََّطت اييت احلضٚب ٖشٙ ؽضٚص يٛقاِٖ  اييت املشاٖب ٖشٙ أخطا٤ ٚنفاِٖ ، ايٓاؼ سٝا٠ أ

 عل االعرتاف أعاؼ عًٞ ٚايفكري ايػين بني بايغفاص٠ عاجل٘ ، اجملتُع بٓا٤ قٛضت

 يف سض ٜعاصض ٚال ًَه٘ عٔ َايو ٜزفع فال ، ايتصضف عض١ٜ ٚاالستفاظ ، ايتًُو

 سيو ! بأرا٥٘ إال رٜٓ٘ ٜهٌُ ال َعًَٛا سكا ايػين َاٍ يف يًفكري دعٌ إمنا ، إصارت٘

 ٚال فضع ٖٛ فال ، اإلعالّ عًٝٗا بين اييت اخلُغ١ األصنإ َٔ ايجايح ايضنٔ ٖٛ احلل

 . فط١ً ٚال ْاف١ً



 ( دصٜس٠)مجع  -1

   دظص

   دظا٥ض

          دظٜضات

   ايجا١ْٝ ٚ األٚيٞ

  ايعضب دظٜض٠ ناْت

 ايععُٞ ايزع٠ٛ إبإ

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

 ايفكض



 (  تغس١ٜ)املساد َٔ  -2

   تٛط١٦

    ت١٦ٝٗ

    نبت

   إثاص٠

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

  اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

  ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ

  ايعال٥ل ٚمتظٜل

 ايػظٚ َٚعاْا٠



َٔ تغس١ٜ )عالق١  -3
 مبا قبًٗا ( ايػسا٥ص

  تعًٌٝ

     تٛضٝح

     ْتٝذ١

   تفصٌٝ

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

  اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

  ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ

  ايعال٥ل ٚمتظٜل

 ايػظٚ َٚعاْا٠



َٔ َٛاطٔ تأثس  -4
 ايهاتب بايكسإٓ 

 ايعضب دظٜض٠

 ايهٌٝ تطفٝف

    ايفكض جيٓٝ٘

   ايعال٥ل متظٜل

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

  اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

  ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ

  ايعال٥ل ٚمتظٜل

 ايػظٚ َٚعاْا٠



االعتُاد األنرب  -5
 يًهاتب يف ايفكس٠ عًٞ 

    اإلسصا٤

  ايؾدص١ٝ اآلصا٤

    أصقاّ سنض

   األطرٚاز

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

  اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

  ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ

  ايعال٥ل ٚمتظٜل

 ايػظٚ َٚعاْا٠



 (  إبإ)َعين  -6

    خالٍ

   قبٌ

   قبٌٝ

   بعز

  ايعضب دظٜض٠ ناْت

 ايععُٞ ايزع٠ٛ إبإ

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

 ايفكض



َٔ أْٛاع ايضٛز   -7
 يف ايططس األٍٚ  

  امله١ٝٓ االعتعاص٠

   ايتُجًٝٞ ايتؾبٝ٘-2

  ايبًٝؼ ايتؾبٝ٘

 ايجايج١ ٚ األٚيٞ

  ايعضب دظٜض٠ ناْت

 ايععُٞ ايزع٠ٛ إبإ

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

 ايفكض



 (  َهابد٠)َغاد  -8

  َعاتك١  

    صاس١

   إْؾا٤

 صضا  

  ايعضب دظٜض٠ ناْت

 ايععُٞ ايزع٠ٛ إبإ

  جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال

  اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

  ايػضا٥ظ تطض١ٜ َٔ

  ايعال٥ل ٚمتظٜل

  ، ايػظٚ َٚعاْا٠

   احلضَإ َٚهابز٠



ايفهس٠ ايعا١َ  -9
 يًفكس٠ األٚيٞ 

 آثاص ايكضإٓ ايهضِٜ 

 اإلهلٞ اإلصالح بٛارص

  دضا٥ض ايفكض
 أ١ُٖٝ ايشنا٠ 

 ايزع٠ٛ إبإ ايعضب دظٜض٠ ناْت

 جيٓٝ٘ ملا ذلظْا َجال ايععُٞ

 تطض١ٜ َٔ اإلْغإ بين عًٞ ايفكض

 َٚعاْا٠ ايعال٥ل ٚمتظٜل ايػضا٥ظ

 ٚقتٌ ، احلضَإ َٚهابز٠ ، ايػظٚ

 ٚأنٌ ، ايضبا ٚفشؿ ، األٚالر

 ٚعٓت ، ايهٌٝ ٚتطفٝف ، ايغشت

 ٚفكز ، األغٓٝا٤ ٚأثض٠ ، ايهربا٤

 ايزصى إيٞ املض٤ ٚاحنطاط ، األَٔ

 . ايبِٗٝ سٝا٠ َٔ األعفٌ



ايفهس٠ ايعا١َ  -10
 يًفكس٠ ايجا١ْٝ 

 سل ايفكري يف َاٍ ايػين  
 احلضٚب اييت أَطت سٝا٠ ايٓاؼ 

 اإلعالّ ٚ تػري سٝا٠ ايعضب  
 تطٗري أَٛاٍ األعٓٝا٤ 

 ناْت احلل ٚرٜٔ باهلزٟ صعٛي٘ اهلل أصعٌ فًُا

 ٖشٙ دعٌ ايشٟ احملهِ ايهتاب ٖشا ايهربٟ َعذظت٘

 ْٚغذ ، ايك٠ٛ عاصّ األعض ؽزٜز دغُا ايزا١َٝ األؽال٤

 خايز ايكٛاعز َتني بزعتٛص ايفاعز٠ ايٓعِ ٖشٙ

 قًِّ إٔ اإلهلٞ اإلصالح بٛارص ناْت ثِ ، احله١ُ

 ، ايبؤؼ دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤ نًّٛ ٚآعا ، ايفكض أظفاص

 بني ٚعاٟٚ ، ايٓاؼ بني ٚآخٞ ، ايكًٛب بني فأيف

 ٚطٗض ، احلضاّ ايكتٌ َٔ ايٓفٛؼ ٚعصِ ، األدٓاؼ

 ْفغ٘ األطيٞ ايزا٤ عاجل ثِ ، ايفاسؿ ايضبا َٔ األَٛاٍ

 اييت احلضٚب ٖشٙ ؽضٚص يٛقاِٖ املصًشٕٛ ب٘ أخش يٛ مبا

َّطت  اييت املشاٖب ٖشٙ أخطا٤ ٚنفاِٖ ، ايٓاؼ سٝا٠ أ

 ٚايفكري ايػين بني بايغفاص٠ عاجل٘ ، اجملتُع بٓا٤ قٛضت

 عض١ٜ ٚاالستفاظ ، ايتًُو عل االعرتاف أعاؼ عًٞ

 يف سض ٜعاصض ٚال ًَه٘ عٔ َايو ٜزفع فال ، ايتصضف

 ال َعًَٛا سكا ايػين َاٍ يف يًفكري دعٌ إمنا ، إصارت٘

 ايجايح ايضنٔ ٖٛ احلل سيو ! بأرا٥٘ إال رٜٓ٘ ٜهٌُ

  ٖٛ فال ، اإلعالّ عًٝٗا بين اييت اخلُغ١ األصنإ َٔ

 . فط١ً ٚال ْاف١ً ٚال فضع



ايفهس٠ ايعا١َ  -10
 يًفكس٠ ايجا١ْٝ 

 سكٛم ايفكضا٤ ذلفٛظ١

 ايكضإٓ َعذظ٠ نربٟ 
   ايظنا٠  

 ايتأيٝف بني ايكًٛب  

 ناْت احلل ٚرٜٔ باهلزٟ صعٛي٘ اهلل أصعٌ فًُا

 ٖشٙ دعٌ ايشٟ احملهِ ايهتاب ٖشا ايهربٟ َعذظت٘

 ْٚغذ ، ايك٠ٛ عاصّ األعض ؽزٜز دغُا ايزا١َٝ األؽال٤

 خايز ايكٛاعز َتني بزعتٛص ايفاعز٠ ايٓعِ ٖشٙ

 قًِّ إٔ اإلهلٞ اإلصالح بٛارص ناْت ثِ ، احله١ُ

 ، ايبؤؼ دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤ نًّٛ ٚآعا ، ايفكض أظفاص

 بني ٚعاٟٚ ، ايٓاؼ بني ٚآخٞ ، ايكًٛب بني فأيف

 ٚطٗض ، احلضاّ ايكتٌ َٔ ايٓفٛؼ ٚعصِ ، األدٓاؼ

 ْفغ٘ األطيٞ ايزا٤ عاجل ثِ ، ايفاسؿ ايضبا َٔ األَٛاٍ

 اييت احلضٚب ٖشٙ ؽضٚص يٛقاِٖ املصًشٕٛ ب٘ أخش يٛ مبا

َّطت  اييت املشاٖب ٖشٙ أخطا٤ ٚنفاِٖ ، ايٓاؼ سٝا٠ أ

 ٚايفكري ايػين بني بايغفاص٠ عاجل٘ ، اجملتُع بٓا٤ قٛضت

 عض١ٜ ٚاالستفاظ ، ايتًُو عل االعرتاف أعاؼ عًٞ

 يف سض ٜعاصض ٚال ًَه٘ عٔ َايو ٜزفع فال ، ايتصضف

 ال َعًَٛا سكا ايػين َاٍ يف يًفكري دعٌ إمنا ، إصارت٘

 ايجايح ايضنٔ ٖٛ احلل سيو ! بأرا٥٘ إال رٜٓ٘ ٜهٌُ

  ٖٛ فال ، اإلعالّ عًٝٗا بين اييت اخلُغ١ األصنإ َٔ

 . فط١ً ٚال ْاف١ً ٚال فضع



األغال٤  )املساد بـ  -12
 (  ايدا١َٝ

    اجلغِ أدظا٤

  اجلظٜض٠ ٚ ايؾاّ ٚ َصض

   ايٓٗضٜٔ ٚصا٤ َا بالر

   ايعضب١ٝ اجلظٜض٠ ؽب٘

 صعٛي٘ اهلل أصعٌ فًُا

 احلل ٚرٜٔ باهلزٟ

 ايهربٟ َعذظت٘ ناْت

  احملهِ ايهتاب ٖشا

 األؽال٤ ٖشٙ دعٌ ايشٟ

 ؽزٜز دغُا ايزا١َٝ

 ، ايك٠ٛ عاصّ األعض



قًِ أظفاز ايفكس ، ) -13
أضا نًّٛ ايفكسا٤ ، قُع 

ايهاتب يف  ( دسا٥س ايبؤع
  -:قٛي٘ قًِ أظفاز ايفكس 

   َتٓاقض 

 رقٝل ألٕ ايفكض ال ٜٓتٗٞ 
رلط٧ فاألمجٌ َٓ٘ 

 قطٞ عًٞ ايفكض 
َتشٝظ ألبٓا٤ رٜٓ٘ رٕٚ 

 ريٌٝ َٓطكٞ 

 ايفاعز٠ ايٓعِ ٖشٙ ْٚغذ

 ايكٛاعز َتني بزعتٛص

  ثِ ، احله١ُ خايز

 اإلصالح بٛارص ناْت

 أظفاص قًِّ إٔ اإلهلٞ

 نًّٛ ٚآعا ، ايفكض

  دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤

 ايكًٛب بني فأيف ، ايبؤؼ



َٔ خالٍ فُٗو   -14
   -:يًفكس٠ احلسٚب 

اْتؾضت يف اجلا١ًٖٝ ٚ قًت يف 

  اإلعالّ  

 آملت سٝا٠ ايٓاؼ يف اجلا١ًٖٝ 

  َٓعت ايفكضا٤ َٔ َاٍ األغٓٝا٤ 

قاَت يف احلٝا٠ اجلا١ًٖٝ  

 . ألتف٘ األعباب 

  ايٓعِ ٖشٙ ْٚغذ

 َتني بزعتٛص ايفاعز٠

  خايز ايكٛاعز

 ناْت ثِ ، احله١ُ

  اإلهلٞ اإلصالح بٛارص

 ، ايفكض أظفاص قًِّ إٔ

 ، ايفكضا٤ نًّٛ ٚآعا

 ، ايبؤؼ دضا٥ض ٚقُع

 ايكًٛب بني فأيف



ايدا٤  )املساد بـ  -15
 (  األشيٞ

  ايطػ١ٓٝ  

   ايفكض

   احلكز

 احلضٚب  

  ْفغ٘ األطيٞ ايزا٤ عاجل ثِ

  املصًشٕٛ ب٘ أخش يٛ مبا

 احلضٚب ٖشٙ ؽضٚص يٛقاِٖ

َّطت اييت  ايٓاؼ سٝا٠ أ



َٔ خالٍ فُٗو يًفكس٠ ايجا١ْٝ اإلضالّ فكط  -16
 يألغٓٝا٤ ٚ ايفكسا٤  

  سكا ٚاسزا  

     سكني

 أصبع١ سكٛم 

 َا ال عزر ي٘ َٔ احلكٛم 



َٔ احلكٛم اييت نفًٗا اإلضالّ   -17
 : يًفكسا٤ ٚ األغٓٝا٤ عًٞ ايرتتٝب

    ايتًُو يًفكري ٚ ايتصضف يًػين

 ايتصضف يًفكري ٚ ايظنا٠ يًػين  

    ايتصضف ٚ ايتًُو يًفكري ايػين 

 تصضف ٚ متًو ايػين ٚ طنا٠ ايفكري  



 تفِٗ َٔ ضٝام ايتعبري يف ايفكس٠ األخري٠ إٔ  -18

    اإلعالّ أْصف ايفكضا٤ ٚ ظًِ األغٓٝا٤  

 أْصف ايفكضا٤ ٚ األغٓٝا٤

  ايفكضا٤ ٚ مل ٜبدػ األغٓٝا٤ سكِٗ   أْصف
 تضى ايػين ٚ ايفكري يطبٝعت٘ ٚ فطضت٘  



سكا َعًَٛا ال ) -19
(  ٜهٌُ دٜٓ٘ إال بآدا٥٘
 املساد َٔ ٖرٙ ايعباز٠ 

  ايصزقات  

  املرياخ  

    ايظنا٠

 املغاعزات

 ناْت احلل ٚرٜٔ باهلزٟ صعٛي٘ اهلل أصعٌ فًُا

 ٖشٙ دعٌ ايشٟ احملهِ ايهتاب ٖشا ايهربٟ َعذظت٘

 ْٚغذ ، ايك٠ٛ عاصّ األعض ؽزٜز دغُا ايزا١َٝ األؽال٤

 خايز ايكٛاعز َتني بزعتٛص ايفاعز٠ ايٓعِ ٖشٙ

 قًِّ إٔ اإلهلٞ اإلصالح بٛارص ناْت ثِ ، احله١ُ

 ، ايبؤؼ دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤ نًّٛ ٚآعا ، ايفكض أظفاص

 بني ٚعاٟٚ ، ايٓاؼ بني ٚآخٞ ، ايكًٛب بني فأيف

 ٚطٗض ، احلضاّ ايكتٌ َٔ ايٓفٛؼ ٚعصِ ، األدٓاؼ

 ْفغ٘ األطيٞ ايزا٤ عاجل ثِ ، ايفاسؿ ايضبا َٔ األَٛاٍ

 اييت احلضٚب ٖشٙ ؽضٚص يٛقاِٖ املصًشٕٛ ب٘ أخش يٛ مبا

َّطت  اييت املشاٖب ٖشٙ أخطا٤ ٚنفاِٖ ، ايٓاؼ سٝا٠ أ

 ٚايفكري ايػين بني بايغفاص٠ عاجل٘ ، اجملتُع بٓا٤ قٛضت

 عض١ٜ ٚاالستفاظ ، ايتًُو عل االعرتاف أعاؼ عًٞ

 يف سض ٜعاصض ٚال ًَه٘ عٔ َايو ٜزفع فال ، ايتصضف

 ال َعًَٛا سكا ايػين َاٍ يف يًفكري دعٌ إمنا ، إصارت٘

 ايجايح ايضنٔ ٖٛ احلل سيو ! بأرا٥٘ إال رٜٓ٘ ٜهٌُ

  ٖٛ فال ، اإلعالّ عًٝٗا بين اييت اخلُغ١ األصنإ َٔ

 . فط١ً ٚال ْاف١ً ٚال فضع



إٔ قًِ )عالق١  -20
 مبا قبًٗا ( أظفاز ايفكس

  ْتٝذ١ 

   تٛضٝح

   تعًٌٝ  

 تضابط  

  ايفاعز٠ ايٓعِ ٖشٙ ْٚغذ

  خايز ايكٛاعز َتني بزعتٛص

  بٛارص ناْت ثِ ، احله١ُ

  قًِّ إٔ اإلهلٞ اإلصالح

 نًّٛ ٚآعا ، ايفكض أظفاص

  دضا٥ض ٚقُع ، ايفكضا٤

 ايكًٛب بني فأيف ، ايبؤؼ



 تعين ...( ايطفاز٠) -21

      يًٗذض٠ ايبعٝز٠ األَانٔ يف ايغفض

   ايعٛر٠ ثِ املدتًف١ األَانٔ يف ايتٓكٌ

 ايفكضا٤ ٚ األغٓٝا٤ بني َٓطك١ٝ عالق١ إقا١َ
   املدتًف١ أَٛصِٖ يف ايغفضا٤ يزٟ احلزٜح

 االعرتاف أعاؼ عًٞ ٚايفكري ايػين بني بايغفاص٠ عاجل٘

 ايتًُو عل



 املعذص٠ ايهربٟ املكضٛد٠ يف ايفكس٠ ايجا١ْٝ   -22

       يًفكض اإلعالّ عالز

   اإلعالّ قبٌ ايٓاؼ َعاْا٠

     اإلعالّ أسزثٗا اييت ايتأثريات

  احملهِ ايهتاب



َٔ خالٍ فُٗو يًذص٤ األخري ايرٟ ٜهٌُ  -23
 دٜٔ اإلْطإ  

      ايصٝاّ ٚ ايصال٠

   احلغٔ ايتعاٌَ

     ايظنا٠ ٚ ايصزق١

   ايز١ٜٝٓ األخالم



 املضًشٕٛ ٜعاجلٕٛ أَٛز ايبػس بأَٛز  -24

    إهل١ٝ

    قا١ْْٝٛ

   ٚضع١ٝ

   ر١ٜٝٓ



 ايهاتب يف فكست٘ ايجا١ْٝ جلأ إيٞ  -25

     ايتدصٝص ثِ ايتعُِٝ

   ايتعُِٝ ثِ ايتدصٝص

    صشتٗا يف املؾهٛى األري١

   املط١ًً ايتاصخي١ٝ ايؾٛاٖز سنض



نٌ َا ًٜٞ سكا٥ل ٚزدت يف املٛعٛع  -26
 : َاعدا 

     بايضبا ايتعاٌَ طضٜك١

 املًه١ٝ عكٛم االعرتاف

   ايفاعز٠ ايٓعِ تػٝري ٚ ْغذ

  ق٠ٛ ٚ ٚفام إيٞ احلضٚب ٚ ايتكاتٌ حتٌٜٛ



املراٖب ايٛعع١ٝ بايٓطب١ يبٓا٤  -27
 اجملتُع 

    رعُت٘

  أطايت٘

  قٛضت٘

   ؽٝزت٘



 : يف عالز ايفكس طسٜكإ ُٖا  -28

    اختٝاصٟ ٚ ٚادب

    قبًٞ ٚ ساتٞ

     خاص ٚ عاّ

   عبل مما ؽ٧ ال



َٔ خالٍ فُٗو ملٓٗر اإلصالح  -29
 اإلهلٞ فإْٓا ْضف٘ بـ  

    اجلشص١ٜ احلًٍٛ

    املتغضع ايتزصز

   ايعاقٌ ايتزصز

   ايبؾض خلصا٥ص اعتٝعاب٘ عزّ



 : أند ايهاتب يف ْٗا١ٜ فكست٘ عًٞ  -30

      ٖب١ ايظنا٠

  فط١ً ال ٚ ٖب١ يٝغت ايظنا٠
     فضض األَٛاٍ إعطاؤ

 عاّ إْغاْٞ َبزأ ايظنا٠



 دٌ اخلايل عع١ُ َز٣ دٝزا ٜزصى خًك٘ ف٢ اهلل يطبٝع١ املتأٌَ إٕ

 فٝ٘ جتز ال ايبؾض َٔ اهلا٥ٌ ايهِ فٗشا َٓظيت٘ ٚعظت ؽأْ٘

 احمل٢ً رلتًف فايهٌ ٚايًٗذ١ ايًػ١ اختًفت َُٗا اثٓني َتطابكني

   .. غضبٝا أٚ نإ ؽضقٝا ٚاألدب٢ٓ
 األخالم اختالف ٚاألٖٛا٤ املٍٝٛ اختالف االختالف ٖشا متاّ َٚٔ

 إيٝو ٜتشزخ َٔ فُِٓٗ ٚاألفعاٍ ايهًُات اختالف ، ٚايعارارت

 املتشزخ ؽفت٢ ثٓاٜا بني َٔ اْغًت سضبا إٔ َعٗا تؾعض بهًُات

 ايػ١ً س٣ َٔ املا٤ َٛقع َٓو تكع نًُات إيٝو ٜظف َٔ َِٚٓٗ

 . ايصار٣
 ٜزصى ٖؤال٤ نٌ ٜزصى َٚٔ األمل ٚتظٌٜ األٌَ تبعح نًُات٘ َِٚٓٗ

  سٝا٠ ٢ٜٗٓ ٚصمبا املغتُع ٜكتٌ ٚقز املضار ٜصٝب قز عِٗ ايه١ًُ إٔ

 . ٚاْتباٖتٗا عني طضف١ بني َا أؽداص



 ( :متاّ)َغاد  -1

  ْكصإ

   ق١ً

   عزّ

 جتاٌٖ

  االختالف ٖشا متاّ َٚٔ

  ٚاألٖٛا٤ املٍٝٛ اختالف

  ٚايعارارت األخالم اختالف

 ايهًُات اختالف ،

 ٚاألفعاٍ



 ( :طبٝع١)مجع  -3

   طباع

   طبا٥ع

               طبٝعات

 صشٝح ايهٌ

 ف٢ اهلل يطبٝع١ املتأٌَ إٕ

  َز٣ دٝزا ٜزصى خًك٘

 اخلايل عع١ُ



ف٢ سدٜح ايهاتب عٔ أْٛاع املتهًُني ذنس  -6
 :َٔ األْٛاع 

   ْٛعا

   ْٛعني

  أْٛاع ثالث١

 أْٛاع أصبع١



فُِٓٗ َٔ )عالق١  -7
مبا ..( ٜتشدخ إيٝو

 قبًٗا 

  تعًٌٝ

   تفصٌٝ

   ْتٝذ١

 تهاٌَ

  احمل٢ً رلتًف فايهٌ

  أٚ نإ ؽضقٝا ٚاألدب٢ٓ

   .. غضبٝا
  االختالف ٖشا متاّ َٚٔ

  ٚاألٖٛا٤ املٍٝٛ اختالف

  ٚايعارارت األخالم اختالف

 ايهًُات اختالف ،

  َٔ فُِٓٗ ٚاألفعاٍ

 بهًُات إيٝو ٜتشزخ

 اْغًت سضبا إٔ َعٗا تؾعض



: ٜكٍٛ سغإ بٔ ثابت ف٢ ٖذا٤ أب٢ عفٝإ قبٌ إعالَ٘ 

 :  ع٢ً سغإ/ أ / إعزار 
مممَأَتففوُهمَوَظلـــــــَتمَظُهمِبُؽـــفٍء

 َصَشرُُّطؿامِظَكرِيُطؿاماظِػــــداُءمممم
ــَّرًامَحـــقػًا مممَػَفـــوَتمُعؾــــاَرطًامب

 َأعنَيماظَؾِهمذقـــَؿُؿُهماظــَوصاُءمممم
مممَصَؿنمَؼففومَردــــوَلماظَؾِهمِعـُؽم

 َوَؼؿَدُحُهمَوَؼـُصُرُهمَدـــــواُءمممم
ــَِدُهمَوِســـرضي مممَصِإنَّمَأبيمَوواظــــ

 ِظِعرِضمُعَقؿٍَّدمِعـُؽممِوضـــاُءمممم
مممِظلاغيمصاِرٌممالمَســـــــقَبمصقـــِه

 َوَبقريمالمُتَؽــدُِّرُهماظِدالُءمممم



مممَأَتففوُهمَوَظلـــــــَتمَظُهمِبُؽـــفٍء

 َصَشرُُّطؿامِظَكرِيُطؿاماظِػــــداُءممم

        ايظا٥ز٠ ايبا٤

        االعتفٗاّ أعًٛب
 ايطضفني بتعضٜف ايكصض

  ٚايجايج١ األٚىل

ْٛع ٚض١ًٝ  -1
ايتٛنٝد ف٢ ايبٝت 

 :األٍٚ 



ــَّرًامَحـــقػًا مممَػَفـــوَتمُعؾــــاَرطًامب

 َأعنَيماظَؾِهمذقـــَؿُؿُهماظــَوصاُءممم

   تكغِٝ سغٔ 

    ايتفات

   تٛص١ٜ

 َكاب١ً

احملطٔ ايبدٜع٢  -2
 :ف٢ ايبٝت ايجا٢ْ 



مممِظلاغيمصاِرٌممالمَســـــــقَبمصقـــِه

 َوَبقريمالمُتَؽــدُِّرُهماظِدالُءممم

  تطٝك٘

   تعاْٚ٘

   تعاتب٘
 تعهضٙ

 ..( :تهدزٙ)َع٢ٓ  -3



مممِظلاغيمصاِرٌممالمَســـــــقَبمصقـــِه

 َوَبقريمالمُتَؽــدُِّرُهماظِدالُءممم

  ْتٝذ١

   تهاٌَ

   تٛنٝز

 تطابل

ال عٝب )عالق١  -4
 :مبا قبًٗا ..(فٝ٘



ــَّرًامَحـــقػًا مممَػَفـــوَتمُعؾــــاَرطًامب

 َأعنَيماظَؾِهمذقـــَؿُؿُهماظــَوصاُءممم

   ع٦ٝا

   ممشٛقا

   سبشا

 سضٜصا
 ( :َبازنا)َغاد  -5



ــَِدُهمَوِســـرضي مممَصِإنَّمَأبيمَوواظــــ

 ِظِعرِضمُعَقؿٍَّدمِعـُؽممِوضـــاُءممم

   تؾبٝ٘

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

  اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 دلاط َضعٌ

سدد ْٛع ايضٛز٠  -6
 :ف٢ ايبٝت ايسابع 



مممَصَؿنمَؼففومَردــــوَلماظَؾِهمِعـُؽم

 َوَؼؿَدُحُهمَوَؼـُصُرُهمَدـــــواُءممم

  طبام

   َكاب١ً

                 دٓاؼ

 َضاعا٠ ْعري

سدد ْٛع احملطٔ   -7
ايبدٜع٢ ف٢ ايبٝت 

 :ايجايح 



ــَِدُهمَوِســـرضي مممَصِإنَّمَأبيمَوواظــــ

 ِظِعرِضمُعَقؿٍَّدمِعـُؽممِوضـــاُءممم

   تفغري

   تٛضٝح

   تعًٌٝ

 ْتٝذ١

عالق١ ايبٝت  -8
 :ايسابع مبا قبً٘ 



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيممم

 ممَوَضوعيمَعَعماأَلّؼاِممَسوٌنمَسؾىمَدعي

ــَػاِئِحمم ــَدمَرَؾــــــــــؾوغيمِباظَؼـامَواظصــــــ  َوضـــــــــ

 ممَوَضدمَأبَعدوغيمَسنمَحؾــــقٍبمُأِحؾُُّه

 َصَأصَؾـــــــــــقُتميفمَضػٍرمَسِنماإِلغِسمغــــــاِزِحمم

 ممَوَأؼَلُرمِعنمَطّػـــــيمِإذامعامَعــــَددُته

ــِـــذاِبِحمم  ِظـَقِلمَسطاٍءمَعدُّمُســــــــــــــــــــــــــؼيمظ

ــَلمَحقاتيمَعَذعًَّة  ممَصقامَربِّمالمَتفعـــــ

 َوالمَعوَتــــــــــيتمَبنَيماظـِــــــــــلاِءماظـَـــــواِئِحمم

 ممَوَظِؽنمَضؿقاًلمَؼـــــــدُرُجماظَطرُيمَحوَظُه

ــَواِغقيمم  َوَتشَرُبمِشـــــــرباُنماظَػــــالمِعنمجــــ



 ممَوَظِؽنمَضؿقاًلمَؼـــــــدُرُجماظَطرُيمَحوَظُه

ــَواِغقيممممممم  َوَتشَرُبمِشـــــــرباُنماظَػــــالمِعنمجــــ

   تضارف

   تػاٜض

   اعتزصاى

 تٓاقض

عالق١ ايبٝت  -1
 :األخري مبا قبً٘ 



 ممَوَأؼَلُرمِعنمَطّػـــــيمِإذامعامَعــــَددُته

ــِـــذاِبِحمم  ِظـَقِلمَسطاٍءمَعدُّمُســــــــؼيمظ

   تٛضٝح

   تعًٌٝ

   ْتٝذ١

 تفغري

ٌِ )عالق١  -2 ِيَٓٝ
 :مبا قبًٗا (  َعطا٤ٍ



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيم

  املكاب١ً

   ايطبام

   اجلٓاؼ

 ايتصضٜع

اغتٌُ ايبٝت  -3
األٍٚ ع٢ً َٛضٝكا 

 :صٛت١ٝ َضدزٖا 



ــَلمَحقاتيمَعَذعًَّة  ممَصقامَربِّمالمَتفعـــــ

 َوالمَعوَتــيتمَبنَيماظـِـــــلاِءماظـَـواِئِحمم

  املكاب١ً

   ايتٛص١ٜ

   ايطبام

 ايغذع

احملطٔ املٛدٛد  -4
 :ف٢ ايبٝت اخلاَظ 



 ممَوَظِؽنمَضؿقاًلمَؼـــــــدُرُجماظَطرُيمَحوَظُه

ــَواِغقيممممممم  َوَتشَرُبمِشـــــــرباُنماظَػــــالمِعنمجــــ

   ايفاعٌ

   املفعٍٛ

        ايفعٌ

 مجٝع َا عبل

ف٢ ايػطس ايجا٢ْ َٔ  -6
ايبٝت قبٌ األخري إجياش  

 :حبرف 



    أسزاخ ايظَٔ

   قَٛ٘

    األسباب

 غضبإ ايفال

 :َٔ ٜعني األٜاّ عد ايػاعس  -7



 ممَوَضوعيمَعَعماأَلّؼاِممَسوٌنمَسؾىمَدعي

 َوضــَدمَرَؾــؾوغيمِباظَؼـامَواظصــَػاِئِحمم

   ايتٜٓٛع

   ايعُّٛ

   ايتٌٜٗٛ

 ايتٛنٝز

َٝص عطف  -8
ع٢ً ( ايضفا٥ح)
 :أفاد ( ايكٓا)



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيم

   ٜتذُز

   ٜتصًب

    ٜكغٛ

 جيشز

َٝص َكابٌ  -9
 ( :ًٜني)ن١ًُ 



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيم

  ؽز٠ ايعشاب

 ؽز٠ ايٓفٛص
ؽز٠ ايؾٛم املُظٚز 

 باحلظٕ

 ؽز٠ االبتعار

 ( :اجل٣ٛ)َع٢ٓ  -10



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيم

  تعًٌٝ

   تٛضٝح

   تفغري

 ْتٝذ١

ال ًٜني )عالق١  -11
 :مبا قبًٗا ( يٓاصح



 ممُأساِتُبمَدػرًامالمَؼؾـــــــــــنُيمِظـاِصِح

 َوُأخػيماجَلوىميفماظَؼؾِبمَواظَدعُعمصاِضقيم

  اجلٓاؼ

   ايتصضٜع

   ايطبام

 ايتٛص١ٜ

احملطٔ ايبدٜع٢  -12
اير٣ حيدخ أثسا ف٢ 

املع٢ٓ ٚاير٣ ٚدد ف٢ 
 :ايبٝت األٍٚ ٖٛ 



 ممَوَضوعيمَعَعماأَلّؼاِممَسوٌنمَسؾىمَدعي

 َوضــَدمَرَؾــؾوغيمِباظَؼـامَواظصــَػاِئِحمم

  احلزٜز

  ايغٝٛف

 األعًش١ عا١َ

 ايضَاح

 ( :ايضفا٥ح)َع٢ٓ  -13



  َٛت٘ بني ايٓغا٤ ايٓٛا٥ح -1

 ؽضب ايػضبإ َٔ دٛاْح ايؾاعض -2

  سّٛ ايطٝٛص سٍٛ ايؾاعض -3

 ايجا١ْٝ ٚايجايج١ -4

َٔ دال٥ٌ اْتٗا٤ سٝا٠ ايػاعس   -15
 :عصٜصا 



 ممَوَضوعيمَعَعماأَلّؼاِممَسوٌنمَسؾىمَدعي

 َوضــَدمَرَؾــؾوغيمِباظَؼـامَواظصــَػاِئِحمم

  قٓا٠ املا٤

  ايطًٛع

             ايصشضا٤

 قصب١ ايضَح

املساد به١ًُ  -16
 ( :ايكٓا)



ممِإذامجاَرؼَتميفمُخُؾــــٍقمَدغقؽًا

 َصَأغَتمَوَعنمُتفارؼِهمَدــــــواُءممم
ممَرَأؼُتماحُلرَّمَؼفَؿـُِبمادَلكازي

 َوَؼقؿقِهمَسِنماظَغدِرماظَوصــــــاُءممم
ممَوعامِعنمِذــــــــــــــدٍَّةمِإّظامَدَقأتي

 َظفامِعنمَبعِدمِذدَِّتفـــــــامَرخاُءممم
ممَظَؼدمَجرَّبُتمَػذاماظَدػــَرمَحّؿى

 َأصاَدتينماظَؿفــــاِرُبمَواظَعـاُءممم
ممَؼعقُشمادَلرُءمعامِادَؿققامِبَكـــرٍي

 َوَؼؾؼىماظعوُدمعامَبِؼَيماظِؾقاُءممم



ممَوعامِعنمِذــــــــــــــدٍَّةمِإّظامَدَقأتي

 َظفامِعنمَبعِدمِذدَِّتفـــــــامَرخاُءممم

     ايتٛنٝز

 إثاص٠ ايشٖٔ 

   ايتػاٜض  

 ايتؾدٝص  

َٚا َٔ غد٠ إال ) -1
ٖرا ...( ضٝأتٞ 

 :  ايتعبري ٜفٝد بالغٝا 



ممِإذامجاَرؼَتميفمُخُؾــــٍقمَدغقؽًا

 َصَأغَتمَوَعنمُتفارؼِهمَدــــــواُءممم

   تٛضٝح  
 تفغري 

    ْتٝذ١

    تعًٌٝ

...(  فأْت )عالق١  -3
 :  مبا قبًٗا 



ممَرَأؼُتماحُلرَّمَؼفَؿـُِبمادَلكازي

 َوَؼقؿقِهمَسِنماظَغدِرماظَوصــــــاُءممم

   نٓا١ٜ  

 تؾبٝ٘  

     اعتعاص٠

 دلاط  

ايتضٜٛس اخلٝايٞ   -4
يف ايػطس األٍٚ َٔ 

 : ايبٝت ايجاْٞ 



ممَرَأؼُتماحُلرَّمَؼفَؿـُِبمادَلكازي

 َوَؼقؿقِهمَسِنماظَغدِرماظَوصــــــاُءممم

  االعتعاص٠ امله١ٝٓ  

 ايطبام

  اإلطٓاب  

 أعًٛب ايكصض  

ٚ حيُٝ٘ َٔ ايػدز  ) -5
َٝص احملطٔ  ( ايٛفا٤

 : ايبدٜعٞ يف ايعباز٠ 



ممَؼعقُشمادَلرُءمعامِادَؿققامِبَكـــرٍي

 َوَؼؾؼىماظعوُدمعامَبِؼَيماظِؾقاُءممم

  تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تؾبٝ٘ ضُين
ايتضٜٛس اخلٝايٞ   -6

 : يف ايبٝت األخري 



 :  قاٍ ايؾاعض عبز اهلل ايربرْٚٞ عٔ األّ : عًٞ سغإ / إعزار أ
مممترطؿينمػامػـامبنيماظعذابم

 ومعضتم،مؼامرولمحزغيموماطؿؽابيممم
مممترطؿينمظؾشؼاموحديمػــــــامم

 ومادرتاحتموحـــــدػامبنيماظرتابممم
ممحقثمالمجــورمومالمبغيمومالم

 ذّرةمتـؾــــيمومتـؾـــيمباخلــــــــرابمممم
مممحـــــــقثمالمدقفمومالمضـؾؾةم

 حـــــــــقثمالمحربمومالمدلعمحرابممم
مممحقثمالمضقدمومالمدــوطمومالم

 زاظــــــممؼطغىمومعظؾــــــوممحيابيممم
مممخّؾػؿينمأذطرماظصػومطؿـــــــامم

 ؼذطـــــــــــــرماظشقخمخقاالتماظشؾابممم



    ايٛطٕ ٚ ايكاف١ٝ  

 سغٔ اختٝاص ايهًُات  

   اعتدزاّ ايتصضٜع  

 ٚسز٠ ايتفع١ًٝ  

 : َضدز املٛضٝكا اخلف١ٝ يف األبٝات  -2



مممخّؾػؿينمأذطرماظصػومطؿـــــــامم

 ؼذطــــــــــرماظشقخمخقاالتماظشؾابمم

  تؾبٝ٘ ضُين

 نٓا١ٜ عٔ صف١ 
 اعتعاص٠ َه١ٝٓ 

  تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

ايتضٜٛس اخلٝايٞ   -3
 : يف ايبٝت األخري 



مممترطؿينمػامػـامبنيماظعذابم

 ومعضتم،مؼامرولمحزغيموماطؿؽابيم

   ايتهضاص  

 سنض اخلاص بعز ايعاّ  

    ايرتارف

 ايتفصٌٝ  

يف قٍٛ ايػاعس   -6
ٜا طٍٛ سصْٞ ٚ )

إطٓاب ...( انت٦ابٞ
 : ٚضًٝت٘ 



 مؼامضوممأذغىمظؾعضماحلىمسـاذؼة

 واألذنمتعشقمضؾلماظعــــــنيمأحقاغاممم

 مضاظواممبنمترىمتفذىمصؼـؾتمهلم

 األذنمطاظعنيمتوصىماظؼؾبمعامطانممم



 مؼامضوممأذغىمظؾعضماحلىمسـاذؼة

 واألذنمتعشقمضؾلماظعــــــنيمأحقاغاممم

  دلاط َضعٌ

  اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

 نٓا١ٜ

ْٛع ايضٛز٠ ف٢  -3
 ( :األذٕ تعػل)



 مؼامضوممأذغىمظؾعضماحلىمسـاذؼة

 واألذنمتعشقمضؾلماظعــــــنيمأحقاغاممم

   َكاب١ً

 طبام  

     دٓاؼ

 تصضٜع  

 –عاغك١ )بني  -4

 (  تعػل



 مضاظواممبنمترىمتفذىمصؼـؾتمهلم

 األذنمطاظعنيمتوصىماظؼؾبمعامطانممم

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ 

 اعتعاص٠ تصضحي١ٝ  

   نٓا١ٜ  

   تؾبٝ٘

األذٕ نايعني ) -5
تٛيف ايكًب َا 

 ْٛع ايضٛز٠ ( نإ



 ممغاءمسنماظـاسمالمصوتمصقزسفـى

 والمرؿوحموالمحؾمموالمطؾمممم

  م عاٚ

   بعٝز

   قضٜب

 دلاٚص

َغاد ن١ًُ  -1
 ..( :ْا٤)



 ممغاءمسنماظـاسمالمصوتمصقزسفـى

 والمرؿوحموالمحؾمموالمطؾمممم

  ايفاعٌ

   املبتزأ

               اخلرب

 املفعٍٛ ب٘ 

ف٢ ايبٝت إجياش  -2
 :حبرف 



 ممغاءمسنماظـاسمالمصوتمصقزسفـى

 والمرؿوحموالمحؾمموالمطؾمممم

  ايتٌٜٗٛ

   ايعُّٛ

   ايتععِٝ

 ايتكًٌٝ

(  ْا٤)ن١ًُ  -3
 :ْهس٠ تفٝد 



 ممغاءمسنماظـاسمالمصوتمصقزسفـى

 والمرؿوحموالمحؾمموالمطؾمممم

   عذع

 سغٔ تكغِٝ

  َضاعا٠ ْعري

 طبام

ال طُٛح ٚال سًِ ) -4
احملطٔ ..( ٚال نًِ

 :ايضٛت٢ ف٢ ايعباز٠ 



 مأحؾكمحبماظشؿسمصفىمعضقؽة

 وأغـــــــتمعــــضئمباجلؿالمعـريممم

 مأحؾكمحبماظزػرمصاظزػرمغاضر

 غضري –طؿامذاءماظشؾابم –وأغتمممم

  ؽز٠ احلب

 تعزر احلب

  تٓٛع احلب

  تضادع احلب

تهساز ن١ًُ  -1
ٜفٝد ( أسبو)

 :َع٢ٓ 



 مأحؾكمحبماظشؿسمصفىمعضقؽة

 وأغـــــــتمعــــضئمباجلؿالمعـريممم

 مأحؾكمحبماظزػرمصاظزػرمغاضر

 غضري –طؿامذاءماظشؾابم –وأغتمممم

   بًٝؼ

   َفصٌ

   دلٌُ

 متج٢ًٝ

أسبو سب ) -2
تػبٝ٘  ..( ايػُظ

: 



 مأحؾكمحبماظشؿسمصفىمعضقؽة

 وأغـــــــتمعــــضئمباجلؿالمعـريممم

 مأحؾكمحبماظزػرمصاظزػرمغاضر

 غضري –طؿامذاءماظشؾابم –وأغتمممم

   ايتهضاص

 االسرتاؼ

   ايتشٌٜٝ

 ايرتارف

ف٢ ايبٝتني  -3
 :إطٓاب بـ 



ممموعامسرصواماألشاغىمعائعات

 وظؽنماظعالمصقغتمحلوغاممم

 ايفاعٌ

 املفعٍٛ ب٘

   اخلرب

 املٛصٛف

ف٢ ايبٝت إجياش 
 :حبرف 



 مبلقفمحدهمؼزجىمادلـاؼا

 ورعحمصدرهماحلؿفمادلؿقتممم

  عٝطضت٘
   َكزَت٘

   قٛت٘

 أدظاؤٙ

 :َعٓاٖا( سدٙ( )أ)



 مبلقفمحدهمؼزجىمادلـاؼا

 ورعحمصدرهماحلؿفمادلؿقتممم

   تؾبٝ٘ بًٝؼ

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

   ض٢ُٓ

 اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

(  صدزٙ احلتف( )ب)
 :صٛز٠ مجاي١ٝ ْٛعٗا 



 مبلقفمحدهمؼزجىمادلـاؼا

 ورعحمصدرهماحلؿفمادلؿقتممم

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

  تؾبٝ٘ بًٝؼ
 اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 تؾبٝ٘ دلٌُ

(  ٜصد٢ املٓاٜا( )ز)
 :صٛز٠ ْٛعٗا 



 مبلقفمحدهمؼزجىمادلـاؼا

 ورعحمصدرهماحلؿفمادلؿقتممم

 اْتؾاص احلضٚب

  ايغُاس١ ٚايًني -2

 اْتؾاص ايغٝف ٚايضَح

 األٚىل ٚايجايج١

َٔ َالَح ايب١٦ٝ ف٢  -3
 :ايبٝت ايطابل 



 ترجوماظـفاةموملمتلؾكمعلاظؽفام

 إنماظلػقـةمالمجتريمسؾيماظقؾسمم

   متجًٝٞ  

     ضُين 

 بًٝؼ 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 ترجوماظـفاةموملمتلؾكمعلاظؽفام

 إنماظلػقـةمالمجتريمسؾيماظقؾسمم

     سه١ُ
قٍٛ رلتًف فٝ٘  

 سكٝك١ غري ثابت١

ايػطس ايجاْٞ يف  -2
 :ايبٝت ٜعترب 



 ترجوماظـفاةموملمتلؾكمعلاظؽفام

 إنماظلػقـةمالمجتريمسؾيماظقؾسمم

  اْعزاّ ايك١ُٝ  

 عزّ ايٛصٍٛ يًٗزف 

 احلضص عًٞ احلٝا٠ 

ٚد٘ ايػب٘ بني  -3
 :املػب٘ ٚ املػب٘ ب٘ 



 مظقسماحلفابممبؼصمسـكمظيمأعالم

 إنماظلؿاءمترجيمحنيمحتؿفبمم

    بًٝؼ  

   متجًٝٞ   

 ضُين 
 :ْٛع ايتػبٝ٘ -1



 مظقسماحلفابممبؼصمسـكمظيمأعالم

 إنماظلؿاءمترجيمحنيمحتؿفبمم

 ق١ُٝ ايغُا٤  

 فضض احلذاب 
حتكٝل األٌَ صغِ  

 صعٛبت٘

ٚد٘ ايػب٘ بني  -3
 :املػب٘ ٚ املػب٘ ب٘   



 مظقسماحلفابممبؼصمسـكمظيمأعالم

 إنماظلؿاءمترجيمحنيمحتؿفبمم

   تٛضٝح  

     تعًٌٝ 

 ْتٝذ١

عالق١ ايػطس   -4
 :ايجاْٞ باألٍٚ 



مممبذراسقكمأعؿىمروضقـى

 ثارمذؽىموضاعمعـىمؼؼقـىممم

 أَت٢ ، طٛق٢ٓٝ

  ثاص ، ٢َٓ

 طٛق٢ٓٝ ، ٜك٢ٓٝ

 ؽه٢ ، ٜك٢ٓٝ

َٔ احملطٓات  -1
 :ايًفع١ٝ 



مممبذراسقكمأعؿىمروضقـى

 ثارمذؽىموضاعمعـىمؼؼقـىممم

  أعًٛب ْزا٤

  إظاط -2

   إطٓاب

 األٚىل ٚايجا١ْٝ

 :فٝٗا ( أَت٢) -2



مممبذراسقكمأعؿىمروضقـى

 ثارمذؽىموضاعمعـىمؼؼقـىممم

  احلح

   ايضدا٤

  ايت٢ُٓ

 ايٓف٢

أَس ..( طٛق٢ٓٝ) -4
 :ٜفٝد 



مممبذراسقكمأعؿىمروضقـى

 ثارمذؽىموضاعمعـىمؼؼقـىممم

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

  تؾبٝ٘ بًٝؼ

  اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 نٓا١ٜ عٔ َٛصٛف

خٝاٍ  ( ثاز غه٢) -5
 :ْٛع٘  



مممبذراسقكمأعؿىمروضقـى

 ثارمذؽىموضاعمعـىمؼؼقـىممم

   ايطبام

 َضاعا٠ ايٓعري

   األيتفات

 اجلٓاؼ

نٌ احملطٓات  -6
ايبدٜع١ٝ اآلت١ٝ  

 :َع١ٜٛٓ َا عدا 



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

   ايفاعٌ

  اخلرب

   املبتزأ

 املطاف إيٝ٘

..(  ًَٛى)ف٢ ن١ًُ  -1
 :إجياش حبرف 



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

   ايٝكني

  ايؾو

  ايالَباال٠

 ايفتٛص

 :تفٝد ..( إذا) -2



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

  َٛصٛي١

  طا٥ز٠

  ؽضط١ٝ

 اعتفٗا١َٝ

ف٢ ( َا)ْٛع  -3
 ( :إذا َا)



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

  املفعٍٛ ب٘

  ايفاعٌ   -2

  ؽب٘ اجل١ًُ

 األٚىل ٚايجايج١

فٝٗا ..( أقسب) -4
 :إجياش حبرف 



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

   ايتٌٜٗٛ

  ايتععِٝ

   ايتشكري

 ايعُّٛ

(  ًَٛى ، إخٛإ) -5
 :ْهستإ تفٝدإ 



مممعؾوكموإخوانمإذامعامأتقؿفم

 أحؽممصىمأعواهلمموأّضربممم

   ايتػاٜض

  ايتذاْػ

   ايتهاٌَ

 ايتطار

ًَٛى )ايعطف بني  -6
 ( :، إخٛإ



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

   عالعٌ

  عالعب -2

   عالعٝب

 ايجا١ْٝ ٚايجايج١

 ( :ضًطبٌٝ)مجع  -1



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

   ثاص

   حتضى

   ٖزأ

 قاّٚ

 ( :ٖفا)َع٢ٓ  -2



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

   ص٣

   صٜإ

   َض٣ٚ

ٍٚ  صا

 :َكابًٗا ( ظُأ) -3



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ

  تؾبٝ٘
 اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 نٓا١ٜ     

ْٛع اخلٝاٍ  ( ظُأ) -4
 :فٝٗا 



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

  َبتزأ َؤخض

  َطاف إيٝ٘

  فاعٌ َضفٛع

  ْعت

 :تعسب ( ظُأ)ن١ًُ  -5



 مموػػامباظػؤادمصىمدؾلؾقل

 زؿأمظؾلوادمعنمسنيممشسممم

  عًِ املعا٢ْ

 ع٢ً ايبٝإ -2

  عًِ ايبزٜع

 ايجا١ْٝ ٚايجايج١

ٜٓت٢ُ  -6
 :اإلطٓاب إىل 



 مومضدمطانمظيمطـزمعنماظصربموادع

 صؾيمعـهميفمصعبماظـوائبمإغػاقممم

 تؾبٝ٘ َفصٌ  

 تؾبٝ٘ دلٌُ  

   تؾبٝ٘ بًٝؼ  

 تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تؾبٝ٘ ضُين  

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 ممإغيمومتزؼقينممبدحيمععشرام

 طؿعؾقمدرامسؾيمخـزؼرممممم

 تؾبٝ٘ َفصٌ  

 تؾبٝ٘ دلٌُ  

 تؾبٝ٘ بًٝؼ  

 تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تؾبٝ٘ ضُين  

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



موأصؾحمذعرىمعـفؿامصىمعؽاغه

 وصىمسـقماحللـاءمؼلؿقلنماظعؼدمم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 

 تػبٝ٘ متجًٝٞ 
 تؾبٝ٘ ضُين  

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 ممبدتمضؿرامومعاظتمخوطمبانم

 وصاحتمسـربامومرغتمشزاالمممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 
   تؾبٝ٘ بًٝؼ  

 تػبٝ٘ متجًٝٞ 

 تػبٝ٘ عُين 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



ممصأغتمدلصرمورؼدماحلقاةمم

 ومملمترمشريكمذرؼاغاممممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 
 تؾبٝ٘ بًٝؼ  

 تػبٝ٘ متجًٝٞ 

 تػبٝ٘ عُين 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 ممطوغواممجقعامؼامبينمإذاماسرتيم

 خطبمومالمتؿػرضوامأصراداممممم

 ممتأبيماظرعاحمإذاماجؿؿعنمتؽلرام

 ومإذاماصرتصـامطلرتمآحادامممممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 

 تػبٝ٘ متجًٝٞ 
 تؾبٝ٘ ضُين  

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 مالمترػؾواماظؼومميفمعالموميفمسددم

 إنماظػؼاضقعمتطػومثممميضقـامممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 

 تػبٝ٘ متجًٝٞ 
 تؾبٝ٘ ضُين  

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



 إغيميفماظؼصرماظرصقعماظذرامممممممم

 عقت –يفمضػصمذػيبم –ططائرممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 
 تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تػبٝ٘ عُين 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



مممأشرمأبؾجمتأمتماهلداةمبهمم

 طأغهمسؾمميفمرأدهمغارممممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 
 تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تػبٝ٘ عُين 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



مممأولمبدءمادلشقبمواحــــدةمم

 تشعلمعامجاورتمعنماظشعرمممم
مممعـلماحلرؼقماظعظقممتؾدؤهمم

 أولمصولمصغريةماظشـــررمممم

 تػبٝ٘ َفضٌ 

 تػبٝ٘ دلٌُ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 
 تؾبٝ٘ متجًٝٞ  

 تػبٝ٘ عُين 

ْٛع ايتػبٝ٘ يف   -1
 :ايبٝت 



   -:اعتٓتر َعين ايهًُات اآلت١ٝ َٔ بني ايبزا٥ٌ املتاس١ 

ممروؼلماظـفادمرصقعماظعؿاد

 أعردادادمسشريتهمممممم

 

 

 

 

 :( أَسدا)َعين  -1
oضوؼام 

oغاصعماجلؾفةمم 

oسزؼزامذرؼػا 

oملمتـؾتمحلقؿهمبعد 



   -:اعتٓتر َعين ايهًُات اآلت١ٝ َٔ بني ايبزا٥ٌ املتاس١ 

ممرصقعماظعؿادماظـفادروؼلم

 دادمسشريتهمأعرداممممم

 

 

 

 

  :   (ايٓذاد)َعين  -2
oماظؼاعة 

oاجلرابم 

oاظؼوةمم 

oاظصؿودم 



   -:اعتٓتر َعين ايهًُات اآلت١ٝ َٔ بني ايبزا٥ٌ املتاس١ 

ممروؼلماظـفادمرصقعماظعؿاد

 أعردامسشريتهدادمممممم

 

 

 

 

 :ٖٞ ( ايعػري٠) -3
oاظؼوممطؾفم 

oبـوماألبمادلؼربونمم 

oأضرباءماألمم 

oاألصقابم 



   -:اعتٓتر َعين ايهًُات اآلت١ٝ َٔ بني ايبزا٥ٌ املتاس١ 

ممرصقعماظعؿادروؼلماظـفادم

 دادمسشريتهمأعرداممممم

 

 

 

ــاد ) -4  ــع ايعُ ( زفٝ
 : املكضٛد بٗا 

oضويمم 

oمذرؼف 

oصابرم 

oجماػدم 



   -:اعتٓتر َعين ايهًُات اآلت١ٝ َٔ بني ايبزا٥ٌ املتاس١ 

ممروؼلماظـفادمرصقعماظعؿاد

 سشريتهمأعردامدادممممم

 

 

 

 

  : (ضاد)َغاد  -5
oاسؿربمعؼطوسامم 

oاسؿربموزؼرام 

oاسؿربمعـؾوذام 
oاسؿربمسؾدامم 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 حيماحللــانماخلرياتمممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ادلؿكػراتمظؾكردػقؾةممؾقـكـــــــواخػضمجـــــ

 

 

 

 

 تعين ( اخلسد) -6
oاظػؿاةماظعذراءم 

oاظػؿاةماحلققةم 

oاظػؿاةمادلـؼػةم 
oجيوزماألوظيموماظـاغقةمم 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 حيماحللــانماخلرياتمممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ادلؿكػراتمظؾكردػقؾةممؾقـكـــــــواخػضمجـــــ

 

 

 

 

 :َفسدٖا ( اخلسد) -7
oخاردةم 

oخارؼدةم 

oخرودةم 

oمخرؼدة 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 حيماحللــانماخلرياتمممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ظؾكردمادلؿكػراتمػقؾةمؾقـكـــــــواخػضمجـــــ

 

 

 

 

 تعين ( اهلٝب١) -8
oادلكاصةموماظؼؾقم 

oاالحرتامموماإلجاللم 

oاظؿـاصرموماظؿـاضضمم 

oاظؿواضعموماظؿؼؾقلم 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 اخلرياتممماحللــانحيممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ػقؾةمظؾكردمادلؿكػراتمؾقـكـــــــواخػضمجـــــ

 

 

 

 

 ( : سطإ)َفسد  -9

oحلـةم 

oحادـةم 

oمحلـاء 

oحلقـة 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 حيماحللــانماخلرياتمممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ادلؿكػراتػقؾةمظؾكردممؾقـكـــــــواخػضمجـــــ

 

 

 

ــين  -10  َعـــــــــ
 :( املتدفسات)

oاألصقالتم 

oمماحلققات 

oاظؼوؼاتم 

oاظـفقؾاتم 



 :  قاٍ ؽٛقٞ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 

 حيماحللــانماخلرياتمممضممحيمػذيماظـرياتمم

 ػقؾةمظؾكردمادلؿكػراتمؾقـكـــــــجـــــواخػضم

 

 

 

 

 ٖٛ ( اجلبني) -11

oعامبنيمعـؾتماظرأسموم

 ماحلاجؾنيم

oعامبنيماحلاجؾنيمم 

oعامبنيماظعضدموماجلاغؾنيمم 

oاظـاغقةموماظـاظـةمم 



 : ٜكٍٛ ايؾاعض املجكب ايعبزٟ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 
 إذامملمؼـبمظؾؿـــــرءمإالمبؼائدمومظؾؿوتمخريمظؾػيتمعنمحـــــــقاتهم

 اظػمادمػــــؿهمظؾودـائدمػؾقتمصعاجلمجلقؿاتماألعورمومالمتـؽنم

 ػذامظقؾهمذلماظؼالصماظطرائدمإذاماظرؼحمجاءتمباجلفاممتشــــــؾهم

 

 

 

 

( ٖبٝت)َعين  -12
: 

oمجؾان 

oعؿشائمم 

oضعقفم 

oحرؼصم 



 : ٜكٍٛ ايؾاعض املجكب ايعبزٟ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 
 إذامملمؼـبمظؾؿـــــرءمإالمبؼائدمومظؾؿوتمخريمظؾػيتمعنمحـــــــقاتهم

 ػؾقتماظػمادمػــــؿهمظؾودـائدمصعاجلمجلقؿاتماألعورمومالمتـؽنم

 ػذامظقؾهمذلماظؼالصماظطرائدمإذاماظرؼحمجاءتمباجلفاممتشــــــؾهم

 

 

 

 

 ٖٛ ( اجلٗاّ) -13 
: 

oاظلقابمشزؼرمادلاءمم 

oاظلقابمادلؿطرمم 

oاظلقابماظذيمالمعاءمصقهمم 

oذيقعمعامدؾقمخارئمم 



 : ٜكٍٛ ايؾاعض املجكب ايعبزٟ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 
 إذامملمؼـبمظؾؿـــــرءمإالمبؼائدمومظؾؿوتمخريمظؾػيتمعنمحـــــــقاتهم

 ػؾقتماظػمادمػــــؿهمظؾودـائدمصعاجلمجلقؿاتماألعورمومالمتـؽنم

 ػذامظقؾهمذلماظؼالصماظطرائدمإذاماظرؼحمجاءتمباجلفاممتشــــــؾهم

 

 

 

 

ٖٛ ( ايكالظ) -14 
 : 

oاظـاضةماظعؿقؼةم 

oاظـاضةماظلرؼعةم 

oاظـاضةماظضعقػةم 

oاظـاضةماظشابةم 



 : ٜكٍٛ ايؾاعض املجكب ايعبزٟ : عًٞ سغإ / أ / إعزار 
 إذامملمؼـبمظؾؿـــــرءمإالمبؼائدمومظؾؿوتمخريمظؾػيتمعنمحـــــــقاتهم

 ػؾقتماظػمادمػــــؿهمظؾودـائدمصعاجلمجلقؿاتماألعورمومالمتـؽنم

 ػذامظقؾهمذلماظؼالصماظطرائدمإذاماظرؼحمجاءتمباجلفاممتشــــــؾهم

 

 

 

 

 َعٓاٖا ( غٌ) 15- 

oشؾبم 

oممداق 

oخاط 

oجاءم 



 :عًٞ سغإ / أ / إعزار 
ممأعلتمدعادمبلرضمالمؼؾؾغفـــا

 إالماظعؿاقماظـفقؾاتمادلرادقـــلممم
ممومظـــــــــنمؼؾؾغفامإالمسذاصرةمم

 هلامسؾيماألؼــنمإرضالمومتؾغقلمممم

 

 

 

 

  :(ٜبًػٗا)َعين  -16
oخيربػام 
oؼصلمإظقفام 

oحيؿويمسؾقفام 

oحيادثفام 



 :عًٞ سغإ / أ / إعزار 
ممأعلتمدعادمبلرضمالمؼؾؾغفـــا

 إالماظعؿاقماظـفقؾاتمادلرادقـــلممم
ممومظـــــــــنمؼؾؾغفامإالمسذاصرةمم

 هلامسؾيماألؼــنمإرضالمومتؾغقلمممم

 

 

 

 

ــسد  -17 َفـــــــــ
 :( املساضٌٝ)

oعردال 

oعردلم 

oعردقلم 

oعاردلم 



 :عًٞ سغإ / أ / إعزار 
ممأعلتمدعادمبلرضمالمؼؾؾغفـــا

 إالماظعؿاقماظـفقؾاتمادلرادقـــلممم
ممومظـــــــــنمؼؾؾغفامإالمسذاصرةمم

 هلامسؾيماألؼــنمإرضالمومتؾغقلمممم

 

 

 

 

( عرافس٠)َغاد  -18
: 

oضعقػةم 

oبطقؽةم 

oمسفػاء 

oواردةم 



 :عًٞ سغإ / أ / إعزار 
ممأعلتمدعادمبلرضمالمؼؾؾغفـــا

 إالماظعؿاقماظـفقؾاتمادلرادقـــلممم
ممومظـــــــــنمؼؾؾغفامإالمسذاصرةمم

 هلامسؾيماألؼــنمإرضالمومتؾغقلمممم

 

 

 

 

  :(إزقاٍ)َعين  -19
oممإدراع 

oضدرةم 

oضوةم 

oرولم 



 :عًٞ سغإ / أ / إعزار 
ممأعلتمدعادمبلرضمالمؼؾؾغفـــا

 إالماظعؿاقماظـفقؾاتمادلرادقـــلممم
ممومظـــــــــنمؼؾؾغفامإالمسذاصرةمم

 هلامسؾيماألؼــنمإرضالمومتؾغقلمممم

 

 

 

 

ــٔ   -20 ــساد َــ املــ
 ( : األٜٔ)

oاظرتاجعم 

oاظؿواجدم 

oماظؿعب 

oاإلرػاقم 



 

 

 

 

 :عني األْبٝا٤ دلتًٞايكدع  -5

oمعؽانماإلضاعةمومادلؽوثمم 

oعؽانماظـظرموماالذؿقاقم 

oعؽانماظؼصدموماالدؿؼاعةم 

oعؽانماظعؾادةموماظصالةم 



 

 

 

 

ــست -6 ــا يف   اضتػ ــس٠ ايتهٓٛيٛدٝ فه
 :ايعضس احلدٜح 

oزادتمومطـرتم 

oثوؼتموماذؿدتم 

oزاظتموماحنلرتمم 

oاألوظيموماظـاغقةم 



ممصؾورطتمؼامضربماظردولمومبورطتمم-7

 مبالدمثويمصقفاماظرذقدمادللددمم

 

 

 

 

 ( :  بٛزنت)َغاد 

oممحمؼت 

oضؾقت 

oأزظتم 

oرددتم 



ممصؾورطتمؼامضربماظردولمومبورطتمم-7

 مبالدمثويمصقفاماظرذقدمادللددمم

 

 

 

 

 (  ث٣ٛ)َعين 

oأضاممومساشم 
oساؼنمومذاػدم 

oشادرمومداصرم 

oاتصلمومارتؾطم 



 

 

 

 

 ٚ زسًت  ٜتُازٕٚتسنت ايكّٛ  -8

oؼؿـاضشونم 

oؼعقدون 

oؼؿذاطرونم 

oممؼؿفادظون 



 

 

 

 

 فٝهِ ٖدا١ٜ األْبٝا٤  بصع -9

oثؾتم 

oتلطد 

oمزفر 

oزالموماخؿػيم 



 

 

 

 

 ٜـرز ٖرا اهلُـاّ ال ٜبكـٞ ٚ ال    -10
  عدٚا ي٘ 

oؼفزمم 

oممؼرتك 

oؼؼود 

oؼـاجيم 



 

 

 

 

 غدٜد إبٗاّٖرا ايتعبري ب٘  -11

oخػاءم 

oتؼصريم 

oمشؿوض 

oسفزم 



 

 

 

 

 احلٝا٠ بػٝغ١ ددا  اضتشايت -12

oصارتم 

oحتوظتم 

oغؾؿت 

oاألوظيموماظـاغقةم 



 

 

 

 

 املٗصّٚ  سفٝع١أثازت اهلصمي١  -13

oذاطرةم 

oإبعاد 

oمشضب 

oتواصلم 



 

 

 

 

 ال ٜبػس خبري غشٛبو -14

oػزميؿكم 

oادؿعدادكم 

oتغريمظوغكم 

oطؾؿاتكم 



 

 

 

 

يف ســــسب أنتــــٛبس أحلــــل  -18
 بايعدٚ  اخلصٟاملضسٜٕٛ 

oاظضعفم 

oاهلزميةم 

oماظعار 

oاظـدمم 



 

 

 

 

ايٛقــٛع يف ْفــظ  اخلطــٌَــٔ  -15
 األخطا٤  

oاظؿفانم 

oاظغرابةم 

oضؾةماظعؼلموماظػلاد 

oاالتقانم 



 

 

 

 

ــٌال  -16 ــات   حيفـ ــادح برتٖـ ايٓـ
 ايهًُات 

oؼؽـرمم 

oمؼفؿم 

oؼلؿع 

oؼؼاومم 



 

 

 

 

ــٌ -17 ــٔ    حتف ــجري َ ــات به األدبٝ
 األقٛاٍ املأثٛز٠ عٔ ايعًِ 

oممتؿؾئ 

oتفؿمم 

oتلؿعم 

oتؼاومم 



 

 

 

 

ٚ  ايـدُٖا٤ ايٛبا٤ ال ٜفسم بـني   -18
 األغساف 

oمصؼراءماظـاسم 

oضعافماظـاسم 

oمساعةماظـاسم 

oاظرسقةماظصغارم 



 

 

 

 

 قًب احلاضد  املٛدد٠أنًت  -19

oماظغضب 

oاظلؾوكم 

oاظرأصةم 

oاظؿؼاسسم 



 

 

 

 

عًٞ نـس٠   تطبؼناْت اجلُاٖري  -20
 ايكدّ َتع١ مج١ًٝ 

oمتـعم 

oمتضػي 

oمتـح 

oتلؾبم 



 

 

 

 

  ملاَاال ٜتفٛم ايهطايٞ إال  -21

oغادرام 

oطـريام 

oمضؾقال 

oتواصؼام 



 

 

 

 

ــٔ   -26 ــًٌ َ ــط ايتط ــتطاع ايً اض
 اخلًفٞ  ايدًٖٝص

oاظؾابم 

oاظشارعم 

oادلدخلمم 

oاألوظيموماظـاغقةم 



 

 

 

 

 نٌ غ٧   باز٨اهلل  -22

oحمادبم 

oجمازم 

oممخاظق 

oذيقعمعامدؾقم 



 

 

 

 

االبتطـــاّ ٚ أْـــت  تتهًـــفال  -23
 سصٜٔ  

oمممتؿظاػرمبهم 

oتدسقهم 

oمممتؾطـهم 

oتشعرمبهم 



 

 

 

 

 املضسٜني دا١ُ٥ ايتػري  ضذ١ٝ -24

oذعورػممومإحلادفمم 

oخؾؼفممومرؾعفمم 

oضوتفممومبلدفمم 

oإدراطفممومصؽرػممم 



 

 

 

 

 طُأ١ْٓٝ غسٜب١  تػػاى -25

oمتعصفمبكم 

oتلتيمبكم 

oمتغطقك 

oجتعؾكمشاصالم 



موماظدععمعنمجػينمؼلقلمعشعشام

 بلـاماظشعاعماظغاربمادلرتائي

 

 

 

 

َعــــــــــين -26
 (  َػعػعا)

oحمؾوبا 

oعػؿوغام 

oمممؿزجا 

oعػفوعام 



موماظدععمعنمجػينمؼلقلمعشعشام

 بلـاماظشعاعماظغاربمادلرتائي

 

 

 

 

 ( ضٓا)َعين  -27

oػدى 

oمضوء 

oعدحم 

oإتؼانم 



موماظدععمعنمجػينمؼلقلمعشعشام

 بلـاماظشعاعماظغاربمادلرتائي

 

 

 

 

ــين  -28 َعـــــــ
 ( ايػازب)

oاظؾعقدم 

oادلشاػدم 

oممادلـؿفي 

oاظرائعمم 



موماظدععمعنمجػينمؼلقلمعشعشام

 بلـاماظشعاعماظغاربمادلرتائي

 

 

 

 

ــين  -29 َعـــــــ
 ( املرتا٥ٞ)

oادلشاػد 

oاظؼوىم 

oادلضئمم 

oادلكؿػيمم 



مممعرحؾامؼامأسزةمبـداػممم-

 طػيمادلعؿػيمومسزماظذظقلممم

 

 

 

 

َعــــــــــين  -30
 (  ْداِٖ)

oغادؼفمم 

oضوعفمم 

oمطرعفم 

oوجودػمم 



مممعرحؾامؼامأسزةمبـداػممم-

 طػيمادلعؿػيمومسزماظذظقلممم

 

 

 

 

 ( نفٞ)َعين  -31

oذل 

oحضر 

oماشؿين 

oدد 



مممعرحؾامؼامأسزةمبـداػممم-

 طػيمادلعؿػيمومسزماظذظقلممم

 

 

 

 

ــين  -32 َعـــــــ
 ( املعتفٞ)

oراظبمادلعروفم 

oراظبماظعؾممم 

oراظبماحلقم 

oراظبماجلـةم 



 

 

 

 

 تًتكٞ  غذٕٛإمنا ايدْٝا  -33

oمسذابات 

oمأحزان 

oراؼاتم 

oعشؽالتم 



مممممصدعماظوسقدمصؿاموسقدكمضائريمم-34

 أرـنيمأجـقةماظذبابمؼضريممم

 

 

 

 

 ( ايٛعٝد)َعين 

oماظؿفدؼد 

oاظوسدماحللنم 
oماألعورماظصعؾةم

oالمذئمممامدؾقم 



مممممممموعنمػابمأدؾابمادلـاؼامؼـؾـهم-35

 وإنمؼرقمأدؾابماظلؿاءمبلؾممم

 

 

 

 

ــ١  ــسادف نًُـ ) َـ
 :ف٢ ايبٝت ( ٜسم 

oؼلؿعم 

oؼعؾوم 

oمؼصعد 

oؼرتؼىم 



 

 

 

 

( صاز ذٚٚ اهل١ُ َكدزٜٔ ق١ُٝ ايعٌُ) -1
 :خرب صاز َٓضٛب ٚعال١َ ْضب٘ 

oماظػؿقةماظظاػرة 

oاألظف 

oاظػؿقةمادلؼدرة 

oاظقاء 



 

 

 

 

اضِ أصبح ( أصبشت ْػٝطا ايّٝٛ) -2
 :ٚقع عُريا ف٢ ذلٌ 

oرصع 

oغصب 

oجر 

oجزم 



 

 

 

 

بإدخـاٍ  ( أْتِ أٚيـٛ فغـٌ عًٝٓـا   ) -3
 : عًٞ اجل١ًُ ْكٍٛ ( أَطٞ)

oأعليمأغؿممأوظومصضلمسؾقـام 

oأعلقؿوامأوظومصضلمسؾقـام 

oأعلقؿممأوظيمصضلمسؾقـام 

oأعلقؿممأوظومصضلمسؾقـام 



 

 

 

 

ٌ )بإدخاٍ ( أْا ضاع أَني) -4 عًـٞ  ( ظـ
 : اجل١ًُ ْكٍٛ 

oزلمأغامداعمأعنيم 

oزؾؾتمداسقامأعقـام 

oزؾؾتمداعمأعنيم 

oزؾؾتمداسقامأعنيم 



 

 

 

 

5- ( ٔ بإدخـاٍ  ( حنٔ زافعٛ زا١ٜ ايـٛط
 : عًٞ اجل١ًُ ْكٍٛ ( أصبح)

oأصؾحمحننمراصعيمراؼةماظورنم 

oأصؾحمحننمراصعومراؼةماظورنم 

oأصؾقـامراصعومراؼةماظورنم 

oأصؾقـامراصعيمراؼةماظورنم 



 

 

 

 

6- ( ِ ــ ــا٤ يف ايعً ــت ء ــاٍ ( أْ بإدخ
 : عًٞ اجل١ًُ ْكٍٛ ( بات)

oمباتمأغتممساءميفماظعؾمم 

oبتممساءاميفماظعؾمم 

oبتممساًءميفماظعؾمم 

oبتممساٌءميفماظعؾمم 



 

 

 

 

ِ   املضسٜٕٛسسٟ ) -7 ( إٔ ٜفتدٚا بايـدَا٤ ٚطـٓٗ
 : سدد فا٥د٠ ايفعٌ سسٟ ٚ أعسب َا حتت٘ خط 

oاظرجاءم،مادممحريمعرصوعمباظواومم 

oاظرجاءم،مصاسلمعرصوعمباظواومم 

oادلؼاربةم،مادممحريمعرصوعمباظواومم 

oاظشروعم،مادممحريمعرصوعمباظواو 



 

 

 

 

ــّٛ  -8 ــس٣ املعً ــرب .......... س اخل
 :املٓاضب َهإ ايٓكط 

oؼـؿصر 

oعـؿصرا 

oعـؿصر 

oأنمؼـؿصر 



 

 

 

 

إٔ )مجًـ١  ( أٚغو ايطالّ إٔ ٜعـِ ايـبالد  ) -9
 :َٛقعٗا اإلعسابٞ ف٢ ذلٌ ( ٜعِ ايبالد

oرصعمخربمأن 

oغصبمادممأن 

oمرصعمخربمأوذك 

oغصبمخربمأوذك 



 

 

 

 

سـدد  ( نسب ذٚ اجلٗاي١ ٜطب ذلاٚزٙ( )أٚغو أخٛى ٜٓاّ) -10
 : سهِ اقرتإ اخلرب بإٔ يف نٌ مج١ً عًٞ ايرتتٝب 

oؼؼلم،مؼؽـرمم 

oؼؽـرم،مميؿـعم 

oمميؿـعم،مؼؼلم 

oؼؽـرم،مؼؼلم 



 

 

 

 

سهِ اقرتإ خرب أفعـاٍ ايػـسٚع    -11
 : بإٔ 

oؼؼلم 

oؼؽـرمم 

oممميؿـع 

oبعضفامؼؼلمومبعضفامؼؽـرمم 



 

 

 

 

عرب عـٔ  ( زدا٤ اْتعاّ سسن١ املسٚز) -12
 : َعين اجل١ًُ بفعٌ ْاقط َٓاضب 

oتـؿظمممرسليمحرطةمادلرو 
oأوذؽتمحرطةمادلرورمتـؿظمم 

oاخؾوظؼتمحرطةمادلرورمتـؿظمم 

oحرتمحرطةمادلرورمتـؿظمم 



 

 

 

 

  عط٢ ايهسب اير٣ أَطٝت فٝ٘ -13
 ٜهٕٛ ٚزا٤ٙ فسز قسٜب    

 :بايبٝت ٖٛ ( عط٢)خرب ايفعٌ ايٓاضذ 

oاظذى 

oأعلقت 

oؼؽون 
oضرؼب 



 

 

 

 

 :مج١ً ٚاسد٠ مما ٢ًٜ صشٝش١  -14

oسلىمادلمعنمعـشرحماظصدر 

oسلىمادلمعنمصدرهمعـشرح 

oسلىمادلمعنمؼـشرحمصدره 
oسلىمادلمعنمعـشرحامصدره 



 

 

 

 

               ْانح ذ١َ اخلالَٕا زاع  -15
 بٌ َٔ ٚف٢ جيد اخلًٌٝ خًٝال     

  :حتت٘ خط 
oخرب –عضافمإظقهم 

oخرب –صاسلم 

oخرب –عؾؿدأم 

oعػعولمبه –صاسلم 



 

 

 

 

سـدد  .. عًـٞ املُٗـٌ   ........ يطت  -16
 ( : أض٢)اضِ ايفاعٌ ايضشٝح َٔ ايفعٌ 

oمآدقا 

oآسم 

oبكديم 

oبكدقا 



 

 

 

 

: صٛب اخلطأ يف ايعباز٠ ايتاي١ٝ  -17
 أَعطٞ أخٝو ذٚ احلاد١ ؟ 

oأععطيمأخوكمذوماحلاجةم؟م 

oأععٍطمأخوكمذوماحلاجةم؟م 

oمأععٍطمأخوكمذاماحلاجةم؟م 

oأععطيمأخوكمذاماحلاجةم؟مم 



 

 

 

 

َضـس َعتـدٍ   )، ( َضس دٖٛا َعتدٍ) -20
 ( دٖٛا)سدد إعساب ن١ًُ ( دٖٛا

oطالػؿامخربمعرصوعمباظضؿةم 

oاألوظيمخربموماظـاغقةمصاسلم 

oاألوظيمعؾؿدأموماظـاغقةمصاسلم 
oاألوظيمعؾؿدأموماظـاغقةمخربم 



 

 

 

 

اضِ املفعٍٛ َـٔ ايفعـٌ ايجالثـٞ     -22
 : ٚ ٚشْ٘ ( ْاّ)

oم(معػعل)عـومم،مسؾيموزنم 

o(معػعل)عـامم،مسؾيموزنم 

oم(معػعل)عـقمم،مسؾيموزنم 

o(معػعول)عـووممسؾيموزنم 



 

 

 

 

سدد ْٛع .. بأعُايٓا  َسْٖٕٛٛحنٔ  -24
 : املػتل املدطٛط ، ٚ فعً٘ 

oادممعػعولم،مَرَػَنم 

oادممعػعولم،مُرِػَنمم 
oصقغةمعؾاظغةم،مَرِػَنم 

oادممعػعولم،مُروػنم 



 

 

 

 

اجل١ًُ ايت٢ تػـتٌُ عًـ٢ اضـِ     -25
 :َفعٍٛ مما ٢ًٜ 

oػذامرجلمعشني 
oادلصريمععؿزمبورـه 

oمحماطؿةماخلوغةمواجؾة 

oاظرجلمادلؿواضعمحيؾهماظـاس 



 

 

 

 

  ٚتٗص٢ْ ذنس٣ املس٠٤ٚ ٚايٓد٣  -26
 املػتامبني ايػُا٥ٌ ٖص٠     

 :َا حتت٘ خط 
oادممصاسل 
oادممعػعول 

oصقغةمعؾاظغة 

oحتؿؿلماظػاسلموادلػعول 



 

 

 

 

         عٛاقب٘يعٌ عتبو ذلُٛد  -27
 ٚزمبا صشت األدطاّ بايعًٌ     

 :َا حتت٘ خط 

oمخربمظعل 

oادممظعلمعمخر 

oمعضافمإظقه 

oغائبمصاسل 



 

 

 

 

   ٚيطت بعالّ ايػٝٛب ٚإمنا -28
 أز٣ بًشاظ ايسأ٣ َا ٖٛ ٚاقع    

 :صٝػ١ املبايػ١ ٢ٖ 

oاظغقوب 

oحلاز 

oواضع 

oسالم 



 

 

 

 

ال تهٔ َػا٤ ب١ُُٝٓ أٚ ٚقٝعـ١ بـني    -30
 : سدد صٝػ١ املبايػ١ ٚ ٚشْٗا .. ايٓاع 

oعشاءم،معػعالمم 

oعشاءم،مصعالم 
oمنقؿةم،مصعقؾةم 

oوضقعةم،مصعقؾةم 



 

 

 

 

ِ  –َعٝـب   –ْـرٜس   –ق٣ٛ ) -31 ( عًـٝ
 :ن١ًُ ٚاسد٠ يٝطت صٝػ١ َبايػ١ َا ٢ٖ 

oمععقب 

oضوى 

oسؾقم 

oغذؼر 



 

 

 

 

ــٛابنيإٕ اهلل حيــب )قــاٍ تعــاىل  -32  ايت
 :َا حتت٘ خط ( املتطٗسٜٔٚحيب 
oصقغةمعؾاظغةمصىمادلوضعني 

oادممصاسلمصىمادلوضعني 

oادممصاسل –صقغةمعؾاظغةم 
oصقغةمعؾاظغة –ادممصاسلم 



 

 

 

 

أخٛى ْكايـ١ يًػـا٥عات ، ال خيػـٞ    ) -33
 (ْكاي١)سدد ْٛع املػتل يف ( ْكاي١ املٛتٞ

oصقغةمعؾاظغةم،مادممآظةم 

oادممآظةم،مصقغةمعؾاظغةم 

oادممصاسلم،مادممآظةم 

oادممآظةم،مادممصاسلمم 



 

 

 

 

، قـــدزٙأســـب ايسدـــٌ ايعًـــِٝ ) -34
 :َا حتت٘ خط ( قًب٘ايضبٛز 

oمعػعول –صاسلم 

oعػعولمم –بدلم 

oمصاسل –عػعولم 
oعػعول –غائبمصاسلم 



 

 

 

 

ايطبٝــب  ْضــا٥حاملــسٜض ءٝــع ) -35
 :َا حتت٘ خط ( أَظ
oمعػعولمبه 

oصاسل 

oغائبمصاسل 

oعضافمإظقه 



 

 

 

 

َـا حتتـ٘   ....ايعكـد٠    اْفهـت َا  -36
   خط 

oصعلمتامم 
oمصعلمغاضصم 

oجيوزماالثـانم 



 

 

 

 

ٌ ٜهجس اإلْتـاز سـني ٜهـٕٛ     -37  ايعُـ
  .َا حتت٘ خط .... 

oادممطانم 

oمخربمطان 

oمصاسل 



 

 

 

 

   ...يغعفٓا  ايتٓاشعيٛ ظٌ  -38

oمادممزلمعرصوعمباظضؿةم 

oمخربمزلمعـصوبمباظػؿقةم 

oصاسلمعرصوعمباظضؿة 



 

 

 

 

    ...ٚطٓ٘  ايسدٌَا بسح  -39

oادممعامبرح 

oمخربمعامبرح 

oصاسل 



 

 

 

 

    بك١َٝاشاٍ يف ايعُس  -40

oادمممعازالمعرصوعمباظضؿةم 
oمخربمعازالمعـصوبمباظػؿقةم 

oصاسلمعرصوعمباظضؿة 



 

 

 

 

( أصبشت األَٛز يف بًدْا بطٝط١) -41
   اخلرب يف ٖرٙ اجل١ًُ

oميفمبؾدغام 

oمبلقطة 

oاألعور 



 

 

 

 

 ْٛع ايبا٤  ببدٌٝيٝظ ايعامل  -42
   
oحرفمجرمأصؾيم 

oحرفمجرمزائد 
oجيوزماالثـان 



 

 

 

 

  غسفا٤أصبح يف َضس  -43

oخربمأصؾحم 

oادممأصؾحمم 
oغعت 



 

 

 

 

ــٔ    -44 ــ٢ شَ ــا ف ــٔ حنٝ ــٓٛٙحن  ض
 .غسٜب١ 

oبدلمعرصوعمباظضؿة 

oبدلمعرصوعمباظواو 

oغعتمعـصوبمباظػؿقة 

oعؾؿدأمعرصوعمباظواو 



 

 

 

 

.  أعش٢ ف٢ املطذد سازضٝٓ٘  -45
 :ٖرٙ اجل١ًُ بٗا َٔ األخطا٤ 

oخطلمواحد 
oثالثةمأخطاء 

oخطكن 

oأربعةمأخطاء 



 

 

 

 

 املا٤   نٌغسبت  -47

oمممعػعولمعطؾقم 

oعػعولمبهمم 
oمغائبمسنمادلػعولمادلطؾقم 

oعؾؿدأمعمخرم 



 

 

 

 

   اقٜٛا٤ زداٍحنٔ  -48
oمخرب 

oمعػعولمبهم 

oصاسلم 

oصػة 



 

 

 

 

   اْتجست ايهٛانبإذا  -50
oعؾؿدأم 

oخربم 

oمصاسل 

oغائبمصاسل 



 

 

 

 

;  يطاْ٘ صادمءعت خطٝبا  -51
   مج١ً يف ذلٌ

oغصبمحالم 

oرصعمخربم 

oممغصبمغعتم 

oرصعمصاسل 



 

 

 

 

  (حيتاز)انػف يف َعذُو عٔ  -52

oجمحميم 

oحمومجمم 
oحميمجم 



 

 

 

 

     ٚفكٓا... ٜا  -53

oاهللم 

oمأهلل 

oطالػؿا 



 

 

 

 

 (َسآ٠)انػف يف َعذُو عٔ  -54

oرمءميم 
oممرمءممم 

oممرميم 



 

 

 

 

ٖرا ٖٛ ايػدط املدط٧ اعتكادٙ . 55
 َعٍُٛ اضِ ايفاعٌ ٖٓا . ...

oاظشكصممػوم 

oماسؿؼاده 

oاهلاءميفماسؿؼاده 



 

 

 

 

. َا صاَت اإلْطإ عٔ احلل . 56
 ضبب عٌُ اضِ ايفاعٌ ٖٓا ... 

oممععؿؿدمسؾيمغػيم 

oععؿؿدمسؾيمعامأصؾهمعؾؿدأ 

oععؿؿدمسؾيمادؿػفام 

oاسؿؿادهمسؾيمحال 



 

 

 

 

..  ايٓضٝش١إْو زدٌ ضاَع . 57
 َا حتت٘ خط ٖٓا 

oصاسلمعرصوعمم 

oمخربمعرصوع 

oعػعولمبهمعـصوبم 
oحالمعـصوبم 



 

 

 

 

. ...  سغس طايب زانب دزاد١ . 58
 اضِ ايفاعٌ ايعاٌَ ٖٓا 

oراظبم 

oمراطب 

oدراجةم 

oاألوظيموماظـاغقةم 



 

 

 

 

َٝص ايتعبري اير٣  ( يٝت ايفا٥كني َهسَٕٛ. )59
 ( يٝت)َهإ ( عط٢)حيدخ ف٢ اجل١ًُ إذا ٚععت 

oاظػائؼنيمعؽرعني 

oاظػائؼونمأنمؼؽرعوا 
oماظػائؼنيمؼؽرعون 

oاظػائؼنيمأنمؼؽرعوا 



 

 

 

 

ٜهػف عٓٗا يف ( ايضفا٤) -60
 : ..............َاد٠ 

oمصػو 

oصػام 

oوصفم 

oصوف 



 

 

 

 

صٓاعت٘ سكٗا  ايهاتبأَعطا٤ . 61
    ؟

oعؾؿدأمعرصوعم 

oخربمعرصوعمم 

oصاسلمعرصوعم 



 

 

 

 

قابًت ايسدٌ ايطسٜف . 62
  عًٞ ٚشٕ( ايطسٜف)يطاْ٘ 
oمصعقل 

oصعولمم 

oصعل 



 

 

 

 

63-  ُٔ إعساب .  ٚطٓ٘املضس٣ صا٥
 ( :ٚطٓ٘)ن١ًُ 
oعػعولمبه 
oصاسل 

oغائبمصاسل 

oخرب 



 

 

 

 

َٝص ايفعٌ اير٣ اغتل َٓ٘ اضِ املفعٍٛ اير٣ فٛم اخلط  -64
 :فُٝا ًٜٞ 

 (  إال اجملاٖسٜٔ  َعاف٢نٌ أَت٢ ( )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)قاٍ  -أ

oتعوصى 

oأسػى 

oسػى 

oسوصى 



 

 

 

 

َٝص اإلعساب .. ايباز ٚصٍٛ أقازب٘  -65
 :مما ًٜٞ ( أقازب٘)ايضشٝح يه١ًُ 

oعضافمإظقه 

oعػعولمبه 
oخربمادلؾؿدأ 

oصاسل 



 

 

 

 

َٝص  . َٔ عاش َرََٛا خضاي٘ فٗٛ أمحل  -66
 :مما ٜأت٢ ( خضاي٘)اإلعساب ايضشٝح يه١ًُ 

oمممغائبمصاسل 

oممعػعولمبه 

oمممصاسل 

oعضافمإظقه 



 

 

 

 

َٝص . اجلٓٛد َبٗٛز٠ أْفاضِٗ َٔ عٓف ايكتاٍ  -67
 :مما ًٜٞ ( أْفاضِٗ)اإلعساب ايضشٝح يه١ًُ 

oمغائبمصاسل 

oصاسل 

oمعػعولمبه 

oخربمثان 



 

 

 

 

 :  قاٍ ايػاعس - -68

 .إىل َجً٘  َٓطٛبٚأْت   ال تًِ املس٤ ع٢ً فعً٘
 :َػتك١ َٔ ايفعٌ ( َٓطٛب)ن١ًُ  

oغادب 

oاغؿلب 

oَغَلَب 

oُغِلَب 



 

 

 

 

أخر املضسٜٕٛ ٜطًهٕٛ طسٜل  - 69 
 سهِ اقرتإ اخلرب بإٔ .احلس١ٜ

oجيبم 

oؼؼلم 

oميؿـع 
oؼؽـر 



 

 

 

 

اخًٛيل اجملتٗدٕٚ إٔ ٜٓايٛا  - 70
 سهِ اقرتإ اخلرب بإٔ .ايتفٛم

oممجيب 

oؼؼلم 

oميؿـع 

oؼؽـر 



 

 

 

 

َا  .ْطعد ب٘ ايعٌَُت٢ ٜبدأ  - 71
 :حتت٘ خط

oغائبمصاسلمم 

oادممبدأم 

oمصاسل 

oعػعولمبه 



 

 

 

 

بدأ ايطالب ٜٓضتٕٛ سني بدأ  - 72
 :ايفعالٕ يف اجل١ًُ .املعًِ ٜػسح

oممغاضصان 

oتاعانم 

oاألولمغاضصمواظـاغيمتامم 

oاألولمتاممواظـاغيمغاضص 



 

 

 

 

عٓد   .إٕ َفهسٟ األ١َ صاْعٛ احلغاز٠ - 73
 :ٚعع بدأ بدال َٔ إٕ تضبح اجل١ًُ

oممم .بدأمعػؽريماألعةمؼصـعونماحلضارة -أ 

oبدأمعػؽروماألعةمؼصـعونماحلضارة- بممم. 

oمممم .بدأمعػؽريماألعةمؼصـعواماحلضارة -ج 

o بدأمعػؽروماألعةمأنمؼصـعواماحلضارة -د. 



 

 

 

 

عٓد اضتبداٍ  .إْهِ ضاعٕٛ إلدزاى سغازتهِ - 74
 :احلسف ايٓاضذ بفعٌ يًػسٚع تضبح اجل١ًُ

oبدأمتمداسنيمإلدراكمحضارتؽممممممممم -أ 

oبدأمتمداسونمإلدراكمحضارتؽم -بمم 

oبدأمتمتلعونمإلدراكمحضارتؽممممممم- ج 

oبدأمتمتلعوامإلدراكمحضارتؽم -د 



 

 

 

 

 .ايطايبات بدإٔ اضتدداّ ايعكٌ - 75

 :عٓدَا بدإٔ ْاقض١ تضبح اجل١ًُ

oمممم.اظطاظؾاتمبدأنمؼلؿكدعنماظعؼل -أ 

o اظطاظؾاتمؼؾدأنمادؿكدامماظعؼل- ب. 

oممممم .اظطاظؾاتمبدأنميفمادؿكدامماظعؼل -ج 

oطلمعامدؾق -دمم 



 

 

 

 

عٓد   .َا شاٍ ايطالب َتُطهني باحلل - 76
 :تضبح اجل١ًُ (إٕ) بدال َٔ (عط٢) ٚعع

oم .سلىماظطالبمؼؿؿلؽونمباحلق -أ 

o سلىماظطالبمأنمؼؿؿلؽونم -ب

 .باحلق

oسلىماظطالبمأنمؼؿؿلؽوامباحلق -ج.  

oاألوديمواظـاظـة- دمم. 



 

 

 

 

ايكسإٓ صاز   تعايَِٝٔ اتبع  - 77
 :َا حتت٘ خط .ْادٝا
oعػعولمبهم 

o- غائبمصاسلمم 

oممـوعمعنماظصرفم 

oاألوديمواظـاظـة. 



 

 

 

 

 .يٝت ايعسب َتٛسدٕٚ ألدٌ قغٝتِٗ - 78

 :عٓد ٚعع أٚغو بدال َٔ إٕ تضبح اجل١ًُ

oأوذكماظعربمعؿوحدؼنمألجلمضضقؿفم -أ.  

oأوذكماظعربمأنمؼؿوحدونمألجلمضضقؿفم -ب. 

oأوذكماظعربمأنمؼؿوحدوامألجلمضضقؿفم- ج . 

oاظـاغقةمواظـاظـة -د. 



 

 

 

 

 .إٕ اجملتٗدٜٔ َكدزٕٚ ق١ُٝ ايٛقت - 79

 :عٓد ٚعع بدأ بدال َٔ إٕ تضبح اجل١ًُ

oبدأماجملؿفدونمعؼدرؼنمضقؿةماظوضت -أ.  

oبدأماجملؿفدؼنمؼؼدروامضقؿةماظوضت -ب. 

oبدأماجملؿفدؼنمؼؼدرونمضقؿةماظوضت -ج.  

oبدأماجملؿفدونمؼؼدرونمضقؿةماظوضت- د. 



 

 

 

 

سسظ األبطاٍ ع٢ً اإلصالح فهاْت  - 80
 :َا حتت٘ خط .ايسا٥ع١ضريتِٗ 

oغعتم -أ 

oخربمطانم -ب 

oادممصاسلم -ج 

oاألوديمواظـاظـة- د 



 

 

 

 

ع٢ً اإلصالح  األبطاٍسسظ  - 81
 :َا حتت٘ خط .زا٥ع١ ضريتِٗفهاْت 

oصاسلموادممطانم- أ 
oاظؽؾؿؿانمصاسل -ب 

oصاسلموخربمطانم -ج 

oالمذيءمممامدؾق -د 



 

 

 

 

ْهػف يف   .أَط٢ ايٓاع آَٓني - 82
 :يف َاد٠ (آَٓني)املعذِ عٔ ن١ًُ

oومممنم 

oممنمنم 

oممومنم 

oأمممن 



 

 

 

 

ٜػرتط يف ايفعٌ ناد عٓدَا  - 83
 :ٜهٕٛ ْاقضا إٔ ٜأتٞ يف صٛز٠

oادلاضيمصؼطم 

oاألعرمصؼطم 

oادلضارعمصؼطم 

oاألوديمواظـاظـة 



 

 

 

 

 :ايفعٌ دعٌ ميهٔ إٔ - 84

oؼلتيمغاضصام 

oؼـصبمعػعوظنيمم 

oتاعام 

oطلمعامدؾق 



 

 

 

 

بالدْا أَا١ْ يف أعٓاقٓا  - 85
 :َا حتت٘ خط .مجٝعا
oخربم 

oحال 
oتوطقدمععـويم 

oبدل 



 

 

 

 

ٖبت  –تػسد  ايطٝٛزٖبت  - 86
 :َا حتت٘ خط .َػسد٠ ايطٝٛز

oصاسلموادممػب 

oاظؽؾؿؿانمصاسلم 

oادممػبموصاسلم 
oاظؽؾؿؿانمادممػب 



 

 

 

 

ادعٌ ٖدفو َا داَت احلٝا٠  - 87
 :ْهػف عٔ طاع١يف َاد٠ .اهلل طاع١

oطمامعم 

oمطمومعم 
oطميمعممممممم 

oممطمع 



 

 

 

 

نٓــت أَػــٞ حنــٛ بــٝيت  - 88
 :َا حتت٘ خط .َطسعا

oمحال 

oادممطان 

oخربمطان 

oالمذيءمممامدؾق 



 

 

 

 

 ناد االختالف يف ايسأٟ - 89

 .يًٛد قغ١ٝ ......

oؼػلدم 

o- أنمؼػلدم 

oعػلدام 

oاألوديمواظـاغقة 



 

 

 

 

عٓدَا  .طالب ايعًِ يف تكًٝد ايعًُا٤ ٜػسع -90
 :جنعٌ َا حتت٘ خط ْاقضا تضبح اجل١ًُ

oذرعمرالبماظعؾمميفمتؼؾقدماظعؾؿاء -أ.   

o ذرعمرالبماظعؾممؼؼؾدونماظعؾؿاء- ب. 

oمم .ؼشرعمرالبماظعؾممؼؼؾدونماظعؾؿاء -ج 

oذرعمرالبماظعؾممؼؼؾدواماظعؾؿاء -د. 



 

 

 

 

يف   زخٝض١باع األبطاٍ أْفطِٗ  - 91
 :َا حتت٘ خط .ضبٌٝ أَتِٗ

oحالم 
oغعتم 

oتوطقدمم 

oبدل 



 

 

 

 

 .نا١ًَدعًٓا جنين سكٛقٓا  - 92

 :َا حتت٘ خط

o- خربمجعلم 

oغعتم 

oمحال 

oعػعولمبهمثان 



 

 

 

 

 (املطتكٌ) ْهػف عٔ ن١ًُ - 93

 :يف َاد٠

oقمومل 

oقململم 
oمقميملم 

oسمقمل 



 

 

 

 

عٓد  .أٚغهٓا فاُٖني ايدزع - 94
 :تضشٝح اجل١ًُ تضبح

oأوذؽـامغػفمماظدرس.  

oأوذؽـامأنمغػفمماظدرس 

oأوذؽـامصاػؿونماظدرس.  

oاألوديمواظـاغقة 



 

 

 

 

هلل ع٢ً   ساَدٜٔعًٝٓا إٔ ْهٕٛ  95
 :َا حتت٘ خط .ْعُ٘

oخربمغؽونم 

oادممصاسلم 

oعـصوبمباظقاءمم 

oطلمعامدؾق 



 

 

 

 

ٚايــرانسٜٔ اهلل نــجريا " :قــاٍ تعــاىل  -96
 :ضبب عٌُ اضِ ايفاعٌ أْ٘ "ٚايرانسات

oاسؿؿدمسؾىموصفم -أ 

oاسؿؿدمسؾىمعؾؿدأمم -ب 

oماضرتنمبلل- ج 

oاسؿؿدمسؾىمحال -د 



 

 

 

 

 .َا ٌَُٗ عًُ٘ إال ايهطٍٛ - 97

 :َعٍُٛ اضِ ايفاعٌ يف ٖرٙ اجل١ًُ

oعفؿلم 

oسؿؾهم 

oاظؽلولم 

oاظـاغقةمواظـاظـة 



 

 

 

 

َا  .َُٗا نإ ايجُٔ أٚفٝا٤ضٓعٌ 
 :حتت٘ خط

oصاسلموخربمطان 

oاظؽؾؿؿانمصاسلم 

oخربمزلموصاسلم 
oعػعولمبهموصاسل 



 

 

 

 

عٓدَا   .اهلدا١ٜ َضابٝحايعًُا٤ ساًَٛ  - 99
 :جنعٌ َا حتت٘ خط َفعٛال ب٘ تضبح اجل١ًُ

oاظعؾؿاءمحاعؾيمعصابقحماهلداؼة.  

oاظعؾؿاءمحاعؾنيمعصابقحماهلداؼة -ب. 

oاظعؾؿاءمحاعؾونمعصابقحماهلداؼة- ج.  

oاظعؾؿاءمحاعالمعصابقحماهلداؼة -د. 



 

 

 

 

 .املٛقع سازضاظٌ اجلٓدٟ  - 100

 :َا حتت٘ خط

oادممصاسلمثالثيم 

oادممصاسلمشريمثالثيم 

oخربمزلم 

oاألوديمواظـاظـة 



 

 

 

 

 .َتعدد٠ دلاالتايعًِ ي٘  - 101

 :َا حتت٘ خط

oمعؾؿدأمعمخر 

oخرب 

oمادممصاسلم 

oاألوديمواظـاظـة 



 

 

 

 

أضاعٞ إيٝو ايٓاصشني  - 102
 :باخلري؟ عٓد تضٜٛب اجل١ًُ تضبح

oأداعمإظقكماظـاصقنيمباخلري؟م -أ 

oأداسيمإظقكماظـاصقانم -ب

 باخلري؟

oأداعمإظقكماظـاصقونمباخلري؟م- ج 

oأداسيمإظقكماظـاصقونمباخلري؟ -د 



 

 

 

 

 .أخٛى ضاعٞ إىل احلل - 103

 :عٓد تضٜٛب اجل١ًُ تضبح

oأخوكمداعمإديماحلق 
oأخاكمداسيمإديماحلق. 

oم .أخاكمداعمإديماحلق 

oأخوكمداسقامإديماحلق 



 

 

 

 

َا  .َتعدد٠ فٛا٥دٖاايكسا٠٤  - 104
 :حتت٘ خط

oصاسلم 

oعؾؿدأمثانم 
oخرب 

oعػعولمبه 



 

 

 

 

ايػعب املضسٟ زاق١ٝ   - 105
 :َا حتت٘ خط .أخالق٘

oحالم 

oعؾؿدأمثانم 

oخربم 

oصاسل 



 

 

 

 

يف  َتداذينيَا نٓتِ  - 106
 :َا حتت٘ خط .عًُهِ

oادممصاسلم 

oخربمطان 
oذيعمعذطرم 

oطلمعامدؾق 



 

 

 

 

 ضًٛنِٗجيتٗد ايطالب ايساقٞ  - 107
 :َا حتت٘ خط .ايٓذاحفٝهٕٛ 

oصاسلموادممطان 

oصاسلموخربطان 

oعػعولمبهموصاسلم 

o- اظؽؾؿؿانمصاسل 



 

 

 

 

َا  .دٛا٥صَٓشتٓا املدزض١  - 108
 :حتت٘ خط

oممـوعمعنماظصرفم 

oعػعولمبهم 

oعـصوبمباظؽلرةم 

oاألوديمواظـاغقة 



 

 

 

 

ــافع   - 109 ــؤَٔ ايٓ ــ٘امل  ٚطٓ
 :َا حتت٘ خط .ذلبٛب

oصاسلم 

oخربم 

oعػعولمبهم 
oبدل 



 

 

 

 

 باهلل َطتعٝٓاأبدأ عًُو  - 110

oصاسلم 

oخربم 

oعػعولمبهم 

oحال 



 

 

 

 

 املطتعنيْهػف عٔ ن١ًُ  - 111
 :يف َاد٠

oعميمنم 

oعمنميم 

oعمومنم 
oطلمعامدؾق 



 

 

 

 

َـا   .خًكاايطالب َتُٝصٕٚ  - 112
 :حتت٘ خط

oمتققزم 
oعػعولمألجؾهم 

oعػعولمبهم 

oحال 



 

 

 

 

َا حتت٘   .قًب٘أْت ايعطٛف  114
 :خط

oصاسلم 
oخرب 

oغائبمصاسلم 

oبدل 



 

 

 

 

 .َٝاٖٗاأعشت اآلباز نجري٠   -115

 :َا حتت٘ خط

oخربمأضقىم 

oعػعولمبهم 

oعؾؿدأمثانم 

oصاسل 



 

 

 

 

ايفعٌ َٔ  .َكداَاعًُتو   -116
 :ن١ًُ َكداَا ٖٛ

oضدمم 

oأضدمم 
oتؼدمم 

oؼؿؼدم 



 

 

 

 

احلفٝغ أضساز أصشاب٘ ذٚ  - 117
 :َا حتت٘ خط .ذلُٛدخًل 
oغعتمعـصوبم 

oغعتمجمرورم 
oعضافمإظقهم 

oمممغعتمعرصوع 


