
 النحو



 .مرضُ  ٓتعرفٓفحص الطبٔب املرض اآلٌ حتٙ  -1

 

o َهاضع َطؾٛع 
o َّٚهاضع فع 
o َهاضع َب٢ٓ 
o َهاضع َٓكٛب 

ستهه٢ ؾهه٢  :  ًَشٛؿيهه٘
اؾًُهه١ ت لههسٍ  ًهه٢ 
اغيػههتكبٌ يههصيو ؾٗهه٢ 

 .غري ْاقب١ 



 . أصبح لدٓيا أجٔال تعٙ قٔن٘ الْطً  -2

 :خرب الفعل الياقص فٙ اجلنل٘ الصابك٘ : حدد 

oيسٜٓا 

oلع٢ 

oٔق١ُٝ ايٛط 

oٍأدٝا 



ماا  (  . أمحدّمبصرًا برشْل ٓأتٙ مً بعدٚ امسُ ) -3

 :حتتُ خط 

oبسٍ فطٚض بايؿتش١ 

oخرب اغيبتسأ َطؾٛع بايه١ُ 

oَهاف إيٝ٘ فطٚض بايؿتش١ 



. قْٚ  مصتكبلَهإٌ الصاىعني . أقْٓاٛ  مصتكبلَهإٌ الصاىعني  -4

 :ما حتتُ خط بالرتتٔب ٓعرب 

o َؿعٍٛ ب٘ –َبتسأ 

o َ٘بتسأ –َؿعٍٛ ب 

o ٍَؿعٍٛ ب٘ –بس 

o ٍَبتسأ –بس 



 يٝتو لتشًري باؿٝا٤ ؾتهػبري ثك١ ايٓاؽ -5
 :لكٜٛب اـطأ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oيٝتو لتش٢ً باؿٝا٤ ؾتهػب٢ ثك١ ايٓاؽ 
oيٝتو لتشًري باؿٝا٤ ؾتهػبري ثك١ ايٓاؽ 
oيٝتو لتش٢ً باؿٝا٤ ؾتهػبري ثك١ ايٓاؽ 
oيٝتو لتشًري باؿٝا٤ ؾتهػب٢ ثك١ ايٓاؽ 



 .................. . ٫ لكاسب ا٭ؾطاض  -6
 :دٛاب ايطًب اجملعّٚ ٜهٕٛ 

oِٖلُٓر َٔ ؾطٚض 
oِٗؾت٪غيو قشبت 
oِٖشٜو ؾط٪ٜ 
oؼٝؽي بو ايؿٗبات 



 (ضب ٚؾك٢ٓ ؾأغعس ايب٪غا٤) -7
 :ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ َهاضع ( أغعس)ايؿعٌ  

oّٚفعّٚ  طـ  ٢ً فع 
oفعّٚ ؾ٢ دٛاب ايطًب 
oَٓكٛب بؿا٤ ايػبب١ٝ 
oَّطؾٛع ت غٝبل بٓاقب ٫ٚ داظ 



 (ؾت١ٓ ؾ٢ ا٭ضض ٚؾػاز نبري لهٔإ٫ لؿعًٛٙ : )قاٍ لعازي  -8
 :ٚقٛ ٘ ؾ٢ ( لهٔ)غبب دعّ ايؿعٌ 

oدٛاب ايطًب 
oدٛاب ا٭َط 
oِدٛاب ايكػ 
oدٛاب ايؿطؾي 

 إ٫ لتهٕٛ َٔ : ٫سفي 
 لهٔ لؿعًٛٙت  إٕ
 
 دٛاب        ؾعٌ     أزا٠   

 ايؿطؾي     ايؿطؾي   ؾطؾي 
 داظ١َ



 .ؾهطى  ؾٝتػعيٝتو ؽًل يًعًِ  -9
 :إ طاب َا ؼت٘ خؽي ؾعٌ َهاضع 

oَٓكٛب 
oَب٢ٓ 
oّٚفع 
oَطؾٛع 



 ....... .أ٢ْٗ اؾٓس٣ خسَت٘ ايعػهط١ٜ  -10
 :ا٫ختٝاض اغيٓاغب غي٤ٌ ايؿطاؽ 

o ْٗا١ٜ 
oاْتٗا٤ 
oإْٗا٤ 
oَُٓت٢ٗ 



 (اغيرتبكٕٛ بايٛطٔ إٔ ْٗاٜتِٗ أي١ُٝ يٝعًِ) -11
 ( :يٝعًِ)اي٬ّ ؾ٢ 

o٫ّ ا٭َط 
oِ٫ّ ايكػ 
o٫ّ اؾشٛز 
o٫ّ ايتٛنٝس 



 (َٔ ٜبٝع آخطل٘ بسْٝاٙ ٜهٔ َٔ اـاغطٜٔ) -12
 :لكبح اؾ١ًُ ( غٛف) ٓس اقرتإ دٛاب ايؿطؾي به 

oٜٜٔبع آخطل٘ بسْٝاٙ ؾػٛف ٜهٔ َٔ اـاغط َٔ 
oٜٜٔبع آخطل٘ بسْٝاٙ غٛف ٜهٕٛ َٔ اـاغط َٔ 
oٜٜٔبع آخطل٘ بسْٝاٙ ؾػٛف ٜهٕٛ َٔ اـاغط َٔ 
oٜٜٔبع آخطل٘ بسْٝاٙ غٛف ٜهٔ َٔ اـاغط َٔ 



 (اغئ ٚاغيكت ٜٛضزإ اغيط٤ َٛضز اغيٗايو) -13
 :اغيكسض اغي٢ُٝ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oٔاغي 
oاغيط٤ 
oٕٜٛضزا 
oَٛضز 



ُٜع٢ً قسض أَتو) -14  ( ؾاضى ؾ٢ ؽطٝؽي ٚبٓا٤ 
 :ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ ( ُٜع٢ً)ايؿعٌ 

oَطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠ 
oَطؾٛع بايه١ُ ايـياٖط٠ 
oفعّٚ ؾ٢ دٛاب ايؿطؾي 
oفعّٚ ؾ٢ دٛاب ايطًب 

ايؿعهٌ ٜعًه٢    : اْتب٘
َطؾٛع ٚيٝؼ فعَٚها  
 ؾٗٛ يٝؼ دٛابا يًطًب



 :إعراب ما حتتُ خط"  اقتصادٍامصر ىاٍض ( "15

o  ؾا ٌ َطؾٛع 

oْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع 

oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

oخرب َطؾٛع 



 :اعراب ما حتتُ خط" الصاٜلني  دعاٛاهلل مسٔع ( 16

o ؾا ٌ َطؾٛع 

oْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع 
oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

oخرب َطؾٛع 



طفكت الثاْةٗ املعلْماتٔا٘ تصأطر علاٙ صايا       ( "17

 " الكراة

 : بأٌ ( طفل)حهه اقرتاٌ خرب الفعل الياقص 

oجيب 

oٌٜك 

oٜهجط 

oضيتٓع 



َا أقٍٛ  ٓسَا   يتؿِٗ( )َا أقٍٛ أْكت دٝسا يتؿِٗ).18
 :  َا ْٛع اي٬ّ  ًٞ ايرتلٝب ؼي ايؿعًري ( أؼسخ إيٝو

    لعًٌٝ  –لعًٌٝ 
 أَط  –أَط 

 أَط –لعًٌٝ 
 أَط لعًٌٝ 



 ٚ بأٟ نـ ؼي اغيسا٥ٔ لػسم   ؼي ايكطٟ لتسؾل   ٗس أَٟٔ 

 : ٚ إ طاب َا بعسٙ ( أٟ)بري ْٛع  -19

   َهاف إيٝ٘  –ؾطط١ٝ 
 بسٍ  –لؿػري١ٜ 

 َهاف إيٝ٘  –اغتؿٗا١َٝ 
 َبتسأ  –ظا٥س٠ 



   خيًل٫  دسٜسٖايًهؿتري   بأٟ ٍْٛ أْت ْاغر بطز٠ 
 : أ طب َا ؼت٘ خؽي ؾُٝا غبل  -20

   َهاضع فعّٚ   –بسٍ 
 َهاضع َطؾٛع  –َبتسأ 
   َهاضع َطؾٛع   –بسٍ 
 َهاضع فعّٚ   –َبتسأ 



سسز احملٌ .. زا٥ُا إٔ ٜكطأ ٜٓبػٞ  ًٞ نٌ شٟ  كٌ ٚاع . 21
 ( :  إٔ ٜكطأ)اإل طابٞ يًُكسض اغي٪ٍٚ 

   ؼي قٌ دط َهاف إيٝ٘ 
 ٫ قٌ ي٘ َٔ اإل طاب 

 ؼي قٌ ضؾع ؾا ٌ 
 ؼي قٌ ضؾع َبتسأ َ٪خط 



 إشا َا اؿب ْازٟ قًت يبٝو  شضا ٝو   ؾًتؿتحأ٫ ٜا سب . 22

  :  َا إ طاب ايؿعٌ ايصٟ ؾٛم اـؽي 

  َهاضع َٓكٛب بعس ٫ّ ايتعًٌٝ 
 َهاضع فعّٚ ب٬ّ ا٭َط 
  َهاضع َبين بعس ٫ّ ايكػِ  
 َهاضع َطؾٛع بعس ٫ّ ظا٥س٠  



   عٜع  ًٝ٘ إٔ حيٝسٚا  ٔ اهلسٟ 
 سطٜل  ًٞ إٔ ٜػتكُٝٛا ٚ ٜٗتسٚا    

 :سكٝك١ ٚاسس٠ خاط١٦  ٔ ايبٝت ايػابل . 23

 ا٭ؾعاٍ ايٛاضز٠ ؼي ايبٝت َعطب١ بع١َ٬ ؾط ١ٝ 

 نُري ؼي قٌ ضؾع ؾا ٌ ( ٜػتكُٝٛا)ٚاٚ اؾُا ١ ؼي 

 َكسض َ٪ٍٚ ؼي قٌ ضع َبتسأ َ٪خط ( إٔ حيٝسٚا)

 َهاضع َٓكٛب بعس ٚاٚ اغيع١ٝ  ( ٜٗتسٚا)



ػيا ألاٙ  ؾًٝٓؿلشٚ غع١ َٔ غعت٘ ٚ َٔ قسض  ًٝ٘  يٝٓؿل). 24
 :  َا ْٛع اي٬ّ ؼي ايؿعًري ( اهلل

    دشٛز  –لعًٌٝ 
 أَط  –أَط 

    لعًٌٝ  –أَط 
 أَط  –لعًٌٝ 



 :  سسز ػيا ًٜٞ طي١ً دعّ ؾٝٗا اغيهاضع بؿعٌ َسغِ . 25

   أ٫ لألٞ َعٓا ؾتػتؿٝس ؟ 
 أطع أغتاشى ٚ إ٫ ؽػط 
  أظ ذين أ٫ ْكتٓع بٗصا ا٭َط 

 إٕ ت لؿِٗ ؽػط 



ايؿع٬ٕ ايٛاقعإ ؼي ( ٫ لٌُٗ لٓذح –٫ لٌُٗ لؿؿٌ ). 26
 : دٛاب ايطًب 

     فعَٚإ 
 ا٭ٍٚ َطؾٛع ٚ ايجاْٞ فعّٚ 

     َطؾٛ إ 
 ا٭ٍٚ فعّٚ ٚ ايجاْٞ َطؾٛع 



سسز ايعباض٠  ( ؾٛضبو يٓػأيِٓٗ أطيعري)قاٍ لعايٞ . 27
 ايٛسٝس٠ ايكشٝش١ ػيا ًٜٞ 

 ؼي اٯ١ٜ أغًٛب يًكػِ  
 ظا٥س٠  ( ٚضبو)ْٛع ايٛاٚ ؼي 
 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ : يٓػأيِٓٗ 

 لعطب َبتسأ َطؾٛع ( ضبو)



 ( :مَاب)الفعل مً  –قاٜد اجلٔض  مَابٍل  -28

oٖاب 

oٖٝب 

oأٖٝب 

oايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



  :ما حتتُ خط .السناٗأىت مؤدٖ  – السناٗأىت مؤٍد -29

o َ٘ٝؿعٍٛ ب٘ َٚهاف إي 

oَ٘هاف إيٝ٘ َٚؿعٍٛ ب 

o ٘ايهًُتإ َؿعٍٛ ب 

o٘ٝايهًُتإ َهاف إي 



 (ٜس اغيعطٚف باؿػس ٭قطَعٔ) -30
 :َا ؼت٘ خؽي َهاضع 

oَٓكٛب 
oّٚفع 
oَب٢ٓ 
oَطؾٛع 



 ( .٫ ٜٗاب ايعاقٌ َٛاد١ٗ ايتشسٜات) -31
 :سهِ لٛنٝس ايؿعٌ بايٕٓٛ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oًٌٝق 
oٚادب 
oػيتٓع 
oدا٥ع 



 َعٝؿ١ سيصي١لطًدي ٫  -32
 ٚاضبأ بٓؿػو  ٔ ز٢ْ اغيطًب   

 :سهِ لٛنٝس َا ؼت٘ خؽي بايٕٓٛ 

oٚادب 
oدا٥ع 
oػيتٓع 
oًٌٝق 



 .........٫ لـيًِ ايٓاؽ  -33
 :دٛاب ايطًب اغيٓاغب يًذ١ًُ ايػابك١ 

oُِٖٜكٝبو أشا 
oٜػدطٕٛ  ًٝو 
oِٖلٓذٛ َٔ أشا 
oحيبٛى 



 .ؾكس ايهطا١َ ......... َٔ ؾكس  -34
 :اغيكسض ايكٓا ٢ اغيٓاغب غي٤ٌ ايؿطاؽ 

oاي١ٝٓ 
oاإلْػا١ْٝ 
oايرتب١ٝ 
oايصض١ٜ 



 (ُقٔ ْؿػو  ٔ إٔ لػأٍ ايٓاؽ) -35
 :اغيكسض اغي٢ُٝ ايبسٌٜ  ٔ اغيكسض اغي٪ٍٚ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oٍغ٪ا 
oٍلػا٩ 
o َػا٤ي١ 
oَػأي١ 



 لهٔ سٚى بايتش١ٝ ٫  ٚايل -36
 َٓ٘ ظَاْو خا٥ؿا لرتقب    

 :إ طاب َا ؾٛم اـؽي ؾ٢ ايبٝت ايػابل  ٢ً ايرتلٝب 

o ٕٛؾعٌ َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ –ؾعٌ أَط َب٢ٓ  ٢ً ايػه 
o ؾعٌ َهاضع فعّٚ عصف سطف ايع١ً –ؾعٌ أَط َب٢ٓ  ٢ً سصف سطف ايع١ً 
o ٕٛؾعٌ َهاضع فعّٚ عصف سطف ايع١ً –ؾعٌ أَط َب٢ٓ  ٢ً ايػه 
o ؾعٌ َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ –ؾعٌ أَط َب٢ٓ  ٢ً سصف سطف ايع١ً 



 (ايؿهٌ إ٫ ايهطاّ َٔ ايٓاؽ أٌَٖا َهطّ ) -37
 :إ طاب َا ؾٛم اـؽي 

oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١ 
oْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع بايه١ُ 
oخرب َطؾٛع بايه١ُ 



 َُٓهػ١ ضاٜالِٗا٭ سا٤  – ضاٜالِٗا٭ سا٤ ََٓهػ١  -38
 :ؾ٢ اؾًُتري ايػابكتري ( ضاٜالِٗ)إ طاب ن١ًُ 

o َبتسأ ثإ َطؾٛع –ْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع 
o خرب َطؾٛع –ؾا ٌ َطؾٛع 
o َبتسأ َطؾٛع –خرب َطؾٛع 
o خرب َطؾٛع –َهاف إيٝ٘ فطٚض 



 شٖب ايؿباب ؾُا ي٘ َٔ  ٛز٠ -39
 !ؾأٜٔ َٓ٘ اغيٗطب ؟ اغيؿٝبٚأل٢    

 :ايتكٓٝـ اغيٓاغب يًه١ًُ ايت٢ ؾٛم اـؽي ؾ٢ ايبٝت 

o ٕاغِ ظَا 
oٕاغِ َها 
oٍٛاغِ َؿع 
oَكسض ٢َُٝ 



ٜعذب٢ٓ َٔ ايؿت٢ ايؿذا ١ ٚاإلقهساّ    : )قاٍ اغيٓؿًٛط٢  -40
اغيكههسض ايكٝاغهه٢ ؾهه٢ ايعبههاض٠ ( َٚههٔ ايؿتهها٠ ا٭زب ٚاؿٝهها٤

 :ايػابك١ 

oايؿذا ١ 
oّاإلقسا 
oا٭زب 
oاؿٝا٤ 



 (نٝؿ٘ ؾًٝهطَّٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ ا٭خط ) -41
 :َا ؼت٘ خؽي ؾ٢ اؿسٜح ايػابل َهاضع 

oفعّٚ ؾ٢ دٛاب ايؿطؾي 
oَٓكٛب بؿا٤ ايػبب١ٝ 
oفعّٚ ب٬ّ ا٭َط 
oفعّٚ ؾ٢ دٛاب ايطًب 



 (اغيؿاضن١ اجملتُع١ٝ َٓش١ َٖٚٛب١ ٫ جيٝسٖا إ٫ ايعـياّ) -42
 :اغيكسض اغي٢ُٝ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oَؿاضن١ 
oفتُع١ٝ 
oَٓش١ 
oَٖٛب١ 



 .......(ٜتؿاِٖ ايعك٤٬ َع غريِٖ ) -43
 :ا٫ختٝاض اغيٓاغب غي٤ٌ ايؿطاؽ 

oلؿُٗا 
oلؿاُٖا 
oؾُٗا 
oإؾٗاَا 



 (ؾتٓاٍ اؿب ٚايتكسٜط )..........  -44
 :ا٫ختٝاض اغيٓاغب َهإ ايٓكؽي 

oأْت لكٍٛ اؿل 
oُلعإٚ أقسقا٤ى 
oابتؼ اـري 
o َٕا أطيٌ اإلسػا! 



إٕ ايرتب١ٝ  ٢ً ا٭خ٬م اإلْػا١ْٝ اؿػ١ٝ ٚاغياز١ٜ لعٌُ ) -45
 ( ٢ً ضق٢ ايؿطز ادتُا ٝا

 :اغيكسض ايطبا ٢ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oايرتب١ٝ 
oاغياز١ٜ 
oاإلْػا١ْٝ 
oا٭خ٬م 



 (يٛ ل٬ ايكاض٨ بكٛت طيٌٝ ْاٍ إ ذاب ايػاَعري) -46
 ٓسَا ْػتبسٍ بأزا٠ ايؿطؾي غري اؾاظ١َ أخط٣ داظ١َ ٜههٕٛ أغهًٛب   

 :ايؿطؾي ايكشٝح 

oإٔ ٜتًٛ ايكاض٨ بكٛت طيٌٝ ٌٜٓ إ ذاب ايػاَعري 
oايكاض٨ بكٛت طيٌٝ ٜٓاٍ إ ذاب ايػاَعري ٌُ  إٕ ٜت
oايكاض٨ بكٛت طيٌٝ ؾػٛف ٌٜٓ إ ذاب ايػاَعري ٌُ  إٕ ٜت
oايكاض٨ بكٛت طيٌٝ ٌٜٓ إ ذاب ايػاَعري ٌُ  إٕ ٜت



 :إعراب ما حتتُ خط" جاىبُاملعله مصٌْ ( "47

o ؾا ٌ َطؾٛع 
oْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع 

oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

oخرب َطؾٛع 



عيااد ". إٌ املصاارٓني متطلعااٌْ ملصااتكبل أف اال( "48

 : تصبح اجلنل٘ " إٌ"بدال مً " بدأ "ّضع الفعل 

o ٌبسأ اغيكطٜٕٛ َتطًعٕٛ غيػتكبٌ أؾه 

oٌبسأ اغيكطٜٕٛ ٜتطًعٕٛ غيػتكبٌ أؾه 

oٌبسأ اغيكطٜري َتطًعري غيػتكبٌ أؾه 

oٌبسأ اغيكطٜٕٛ إٔ ٜتطًعٛا غيػتكبٌ أؾه 



 : إعرابَا ( حل)نلن٘ " اجلاة ؟ حلأمصٌْ ( "49

o خرب َطؾٛع 

oؾا ٌ َطؾٛع غس َػس اـرب 

oَبتسأ ثإ َطؾٛع 

o ْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع غس َػس اـرب 



خرب . ما زال للعدل ق اٗ خملصٌْ حيهنٌْ بُ  -50

 :الفعل الياقص فٙ اجلنل٘ الصابك٘ ٍْ 

oقها٠ 

oٕٛكًك 

oٍيًعس 

o٘حيهُٕٛ ب  



    ٔ دؿْٛٞ  ٜػبؾٗس اهلل ت 
 سػٞ  خيٌؾدك٘ غا ١ ٚ ت     

 :   ١َ٬ دعّ ايؿعًري  ًٞ ايرتلٝب .51

    ايػهٕٛ  –ايػهٕٛ 
 ايػهٕٛ سصف سطف ايع١ً  

  سصف سطف ايع١ً  –سصف ايٕٓٛ 
 ايػهٕٛ  –سصف سطف ايع١ً 



   قًٛبِٗ  لػتعبسأسػٔ إيٞ ايٓاؽ 
 ؾًطاغيا اغتعبس اإلْػإ إسػإ     

 :  ٜعطب ( لػتعبس)ايؿعٌ  -52

َهاضع َطؾٛع بايه١ُ ٭ْ٘ ت ٜػبل بٓاقب ٚ ٫ داظّ  
 َهاضع فعّٚ ٭ْ٘ ٚاقع ؼي دٛاب ايؿطؾي 

 َهاضع فعّٚ ٭ْ٘ ٚاقع ؼي دٛاب ايطًب 
 َهاضع َٓكٛب بإٔ اغيهُط٠ ٚدٛبا 



 أٜٔ ايؿا ٌ ؼي اؾ١ًُ ايػابك١ ؟ .. ٌٖ ؼبري طا ١ ضبو. 53

    نُري َػترت 
 ٜا٤ اغيداطب١  

   ايٕٓٛ اغيتك١ً بايؿعٌ 
 لا ايؿا ٌ 



سهط قسٜكٞ سيت ٫ ( )غ٬ّ ٖٞ سيت َطًع ايؿذط)قاٍ لعايٞ . 54
 :  ؼي اؾًُتري  ًٞ ايرتلٝب ( سيت)َا ْٛع ( أؿئ ب٘ ايـيٕٓٛ

  سطف دط  –ْاقب١ يًُهاضع 
 سطف ابتسا٤   –سطف دط 
   سطف دط  –سطف دط 
 سطف ْاقب  –سطف ظا٥س 



 :  ٫ّ اؾشٛز ؼي ايعباض٠ لؿٝس ( ت أنٔ ٭نصب أبسا ). 55

 اإلْهاض ايؿسٜس  
 ايتكطٜط ٚ ا٫ثبات 

    ْؿٞ اغيجبت 
 إثبات اغيٓؿٞ  



سسز  ( إٕ لتل ايؿؿٌ ؾػٛف ٜعًٛ ؾأْو ). 56
 :  ايعباض٠ غري ايكشٝش١ ؾُٝا ًٜٞ 

  طي١ً ؼي قٌ دعّ ( ؾػٛف)طي١ً 
 ؾا٤ اؾعا٤  ( ؾػٛف)ْٛع ايؿا٤ ؼي 

 َهاضع َطؾٛع بعس غٛف  ( ٜعًٛ)ايؿعٌ 

 إٕ اغِ ؾطؾي جيعّ ؾعًري بعسٙ  



ؽري ايعباض٠ ( سٝح قسض٠ اهلللأٌَ ؼي ايهٕٛ ). 57
 ا٭زم ػيا ًٜٞ إل طاب َا ؼت٘ خؽي 

 َهاف إيٝ٘ فطٚض بايهػط٠  –ؿيطف َٓكٛب بايؿتش١ 

 َبتسأ َطؾٛع بايه١ُ  –ؿيطف َبين  ًٞ ايهِ 

 َهاف إيٝ٘ فطٚض   –ؿيطف َطؾٛع بايه١ُ 

 خرب َطؾٛع بايه١ُ   –َبتسأ َطؾٛع بايه١ُ 



  إٕ ا٭غٛز أغٛز ايػاب ُٖتٗا . 58
 ايهط١ٜٗ ؼي اغيػًٛب ٫ ايػًب   ّٜٛ  

    بسٍ َٓكٛب 
 ؿيطف َٓكٛب 
    َهاف إيٝ٘ 
 خرب َطؾٛع 



ؽاشيٓا  ٔ ْكط٠ ب٬زْا ؾرتغذ بصيو  ) -59
 (  ايؿسٜس ايهعـ

     بسٍ  
 خرب 

   َهاف إيٝ٘ 
 ؾا ٌ 



 .  ا٭غط٣اغيكط١ٜ ايطباؾي  ايؿدك١َٝٔ أبطظ مسات . 60

    ايه١ُ –ايؿتش١ 
 ايؿتش١ –ايؿتش١ 

 ايه١ُ –ايهػط٠ 
 ايه١ُ -ايؿتش١ 



   غريٜٙا أٜٗا ايطدٌ اغيعًِ 
 ٬ٖ يٓؿػو نإ شا ايتعًِٝ   

 :َا ؼت٘ خؽي ٜعطب . 61

    َهاف إيٝ٘
 ْعت َطؾٛع

 َؿعٍٛ ب٘
 بسٍ



   إشا َا نٓت َكتسضا  لـي٫ًُٔ 
 إيٞ ايٓسّ  ٜؿهٞؾايـيًِ َطلع٘    

 : ايؿع٬ٕ ؼي ايبٝت ايػابل . 62

    َٓكٛب  –َبين 
 َطؾٛع  –َبين 

   َطؾٛع  –ٚادب ايتٛنٝس بايٕٓٛ 
 فعّٚ  –دا٥ع ايتٛنٝس بايٕٓٛ 



أؾس ضٖب١ ؼي قسٚضِٖ َٔ  ٭ْتِ: )قاٍ لعايٞ . 63
 : ْٛع اي٬ّ ؾُٝا ؼت٘ خؽي ( اهلل

 ٫ّ ا٫بتسا٤  
 ٫ّ ايكػِ 
   ٫ّ اؾشٛز 
 ٫ّ ايتعًٌٝ 



( أال تصااتحل ٍاالِ الةاااٍرٗ أٌ ىعاااب ميَااا ؟  ) -64

 :فٙ حمل ( أٌ ىعاب)املصدة املؤّل 

oٌ ضؾع ؾا 

o٘ٝدط َهاف إي 

oْ٘كب َؿعٍٛ ب 

oضؾع خرب 



عيد إدخال ظل علاٙ اجلنلا٘    .الباٜعاٌ أمٔياٌ -65

 :تصبح

o ٕؿيٌ ايبا٥عإ أَٝٓا 

oٕؿيٌ ايبا٥عري أَٝٓا 

o ؿيٌ ايبا٥عري أَٝٓري 

oؿيٌ ايبا٥عإ أَٝٓري 



ما حتتاُ   .إنباةبدأىا ىيةر إىل الثكاف٘ ىةرٗ  -66

 :خط

o  ْعت 

o َؿعٍٛ َطًل 

o َ٘ؿعٍٛ ب 

oَ٘ٝهاف إي 



حد مماا  (  قْاعدِٓةً البعض أٌ اليحْ معكدٗ ) -67

 ( :قْاعدِ)ٓلٕ إعراب نلن٘ 

oٌ ؾا 

oَ٘ؿعٍٛ ب 

oٌ ْا٥ب ؾا 

oَ٘ٝهاف إي 

اغِ َؿعٍٛ ( َعكس٠)٭ٕ 
  اٌَ حيتاز غيعٍُٛ بعسٙ



إٌ الصاعر  : )بني ىْ  خرب  إٌ فٙ اجلنلا٘ التالٔا٘    -68

 ( :ٓسداد بالصْت اجلنٔل مجاال

oَؿطز 

oطي١ً امس١ٝ 

oطي١ً ؾع١ًٝ 

oؾب٘ طي١ً 



 شاٛت حٔاٗ نلَا تعب  ٓبيٙ الكصْة ّنْخُ خرب

 ( :نلَا)مٔس مما ٓلٕ اإلعراب الصحٔح لهلن٘  -69

oلٛنٝس َع٣ٛٓ َطؾٛع 

oبسٍ َطؾٛع 

oَبتسأ َطؾٛع 

oْعت َطؾٛع 



 قداو مً ٓتعله آٓاتُ  الفياٌ ٓعرض عابثا فهأىُ

 ( :آٓاتُ -نأىُ )احملل اإلعرابٙ لل ناٜر علٙ الرتتٔب  -70

o ٕدط َهاف إيٝ٘ –ضؾع اغِ نأ 

o ْٕكب َؿعٍٛ ب٘  –ْكب اغِ نأ 

o ٕدط َهاف إيٝ٘ –ْكب اغِ نأ 

o ٍٛدط اغِ فطٚض –ْكب َؿع 



 صدم احملب٘ للكلْب صفاٛ  ٓا عاشكني متتعْا فٙ حبُ

 :الهلن٘ التٙ اشتنلت علٙ ضنري فٙ حمل ةفع  -71

oاؾكري    
oشيتعٛا 

o٘سب 

oقؿا٤ 

ٚاٚ اؾُا ههه١   أيهههـ  ) 
 ( ا٫ثٓري   ٜا٤ اغيداطب١ 

 نُا٥ط ؾ٢ قٌ ضؾع ؾا ٌ 



 آٓاتُ قداو مً ٓتعله  عابثافهأىُ الفياٌ ٓعرض 

 :تعرب ( عابثا)نلن٘  -72

oَؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

oساٍ َٓكٛب 

oشيٝٝع َٓكٛب 

oخرب َٓكٛب 



  بصٔف احلصً داةا قلبٙٓا فاحتا  

 ةاجٔا فٔو اىتصاةا   قلبٙما عاد    

 :علٙ الرتتٔب ( قلبٙ -قلبٙ ) -73

o ٘ٝؾا ٌ –َهاف إي      
o َهاف إيٝ٘ –َٓاز٣ 

o ٘ؾا ٌ  –َؿعٍٛ ب 

oٌ ؾا ٌ -ؾا 



 :علٙ الرتتٔب ( االلتساو( )أمْة. )بَا  االلتساوجيب  أمْةمث٘  -74

o ٘ٝؾا ٌ  –َهاف إي 

o َؿعٍٛ ب٘ –َبتسأ َ٪خط 

o َؿعٍٛ ب٘ –خرب 

o ؾا ٌ –َبتسأ 



 (ؾٝشتكط٫٢ْٚ أخسع ايٓاؽ بايهصب ) -75

oَٕٛٓهاضع َطؾٛع ٚ ١َ٬ ضؾع٘ ثبٛت اي 
oَٕٛٓهاضع َٓكٛب ٚ ١َ٬  ْكب٘ سصف اي 
oَهاضع َطؾٛع ٚ ١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ اغيكسض٠ 
oَهاضع َٓكٛب ٚ ١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ اغيكسض٠ 

ٖه٢ ْهٕٛ   ( حيتكط٢ْٚ)ايٕٓٛ اغيٛدٛز٠ ؾ٢ ايؿعٌ : اْتب٘ 
 (حيتكط٢ْٓٚ)ايٛقا١ٜ ٚاقٌ ايؿعٌ 



ْهٛع ايه٬ّ ايساخًه١    ( َا نإ اجملس يٌُٝٗ ؾ٢  ًُ٘) -76
 :ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ ( ٌُٜٗ) ٢ً ايؿعٌ 

oًٌٝ٫ّ ايتع 
o٫ّ اؾشٛز 
o٫ّ ايتٛنٝس 
o٫ّ ا٭َط 



 :اؾ١ًُ ايكشٝش١ مٜٛا  -77

oٜٙتعس سسٚزٙ ٌٜٓ دعا٤ َٔ 
oٜٙتعس٣ سسٚزٙ ٜٓاٍ دعا٤ َٔ 
oٜٙتعس سسٚزٙ ٜٓاٍ دعا٤ َٔ 
oٜٙتعس٣ سسٚزٙ ٌٜٓ دعا٤ َٔ 



 إٕ نإ يٮخ٬م ضنٔ قا٥ِ -78
 ؾ٢ ٖصٙ ايسْٝا ؾأْت ايبا٢ْ   

 :غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ إٔ دٛاب ايؿطؾي 

oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا طًب٢ 
oطي١ً امس١ٝ 
oطي١ً ؾع١ًٝ َػبٛق١ بٓؿ٢ 
oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس 



 أْا ابٔ د٬ ٚط٬ع ايجٓاٜا -79
 لعطؾ٢َْٛت٢ أنع ايعُا١َ     

 :إ طاب َا ؼت٘ خؽي ؾ٢ ايبٝت ايػابل َهاضع 

oَب٢ٓ 
oّٚفع 
oَطؾٛع 
oَٓكٛب 



 :اؾ١ًُ ايت٢ لؿتٌُ  ٢ً ؾعٌ َهاضع َٓكٛب  -80

oيتهٔ سٝالو أ٬َ طي٬ٝ 
oأئ داْبو ي٬٦ ٜبػهو ايٓاؽ 
o٭غتػًٗٔ ايكعب 
oيتػُع ْكٝش١ ٚايسٜو 

 ١َُٗ دساااا



 (ت ٜهٔ ا٫بٔ ايباض يٝعل ٚايٝ٘) -81
 :غبب ْكب ايؿعٌ اغيهاضع ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ أْ٘ َػبٛم به 

oًٌٝ٫ّ ايتع 
o٫ّ ا٭َط 
o٫ّ ايتٛنٝس 
o٫ّ اؾشٛز 



 .........(َت٢ لهبؽي اْؿعا٫لو ) -82
 :دٛاب ايؿطؾي اغيٓاغب يًذ١ًُ 

oغٛف شيًو أَطى 
oؾػتٓاٍ َطًبو 
oلطق٢ بأخ٬قو 
oاْتـيط اـرب 



 (َٔ ٜػع٢ بري ايٓاؽ باي١ُُٝٓ ئ ؽبٛ ْاض سكسٙ) -83
 :لكٜٛب اـطأ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

oٜٙػَع بري ايٓاؽ باي١ُُٝٓ ئ ؽبٛ ْاض سكس َٔ 
oٜٙػع٢ بري ايٓاؽ باي١ُُٝٓ ئ ؽُب ْاض سكس َٔ 
oٜٙػع٢ بري ايٓاؽ باي١ُُٝٓ ؾًٔ ؽبٛ ْاض سكس َٔ 
oٜٙػَع بري ايٓاؽ باي١ُُٝٓ ؾًٔ ؽبٛ ْاض سكس ََٔ 



 ( ئ أْاّ ست٢ أْت٢ٗ َٔ َصانطل٢) -84
 :ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ لؿٝس ( ست٢)

oًٌٝايتع 
oايػا١ٜ 
oا٫بتسا٤ 
oلك١ٜٛ ايٓؿ٢ 



اؾًُه١ ايكهشٝش١  ٓهس    ( أز ٛ إزي اـري بكهسم ) -85
 :لٛنٝس ايؿعٌ بايٕٓٛ ٚدٛبا 

oٚاهلل يػٛف أز ٕٛ إزي اـري بكسم 
oٕٚاهلل ٭ز ٕٛ إزي اـري بكسم اٯ 
oيع٢ً أز ٕٛ إزي اـري بكسم 
oٚاهلل ٭ز ٕٛ إزي اـري بكسم 



 :ايؿعٌ اغي٪نس بايٕٓٛ دٛاظا  -86

oإزي ٚادبو ٖٔ  ٔيتٓٗه
oٚاهلل يتٖٓٗض إزي ٚادبو 
oٚاهلل يػٛف لٓٗض إزي  ًُو 
oنٔ ْؿٝطا يتٓٗض إزي  ًُو 



 ( ئ ُلدصي٢ٓ –لًعَري ايطؾل ) -87
 ( :َت٢)ايتػري ايص٣ حيسخ بعس ضبؽي اؾًُتري با٭زا٠ 

oَت٢ لًعَري ايطؾل ئ ُلدصيري 
oَت٢ لًع٢َ ايطؾل ؾًٔ ُلدصيري 
oَت٢ لًع٢َ ايطؾل ئ ُلدصزي 
oَت٢ لًع٢َ ايطؾل ؾًٔ ُلدصزي 



 ( ؾتٓسَٛا٫ لؿٛلهِ ايؿطق١ ) -88
 :ْٛع ايؿا٤ ؾُٝا ؼت٘ خؽي 

oؾا٤ ايػبب١ٝ 
oف٤ ايعطـ 
oؾا٤ اؾعا٤ 
oؾا٤ ا٫غت٦ٓاف 



 َٚٔ لهٔ ايعًٝا٤ ١ُٖ ْؿػ٘ -89
 ؾهٌ ايص٣ ًٜكاٙ ؾٝٗا قبب    

 :غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ إٔ دٛاب ايؿطؾي 

oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس 
oطي١ً امس١ٝ 
oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا َان٢ 
oطي١ً ؾع١ًٝ َػبٛق١ بايتػٜٛـ 



 (ؾًػتذٝبٛا زي ٚي٦ُٝٓٛا ب٢ يعًِٗ ٜطؾسٕٚ: )قاٍ لعازي  -90
 :٫ّ ( ٜ٪َٓٛا)اي٬ّ اغيتك١ً بايؿعٌ 

oًٌٝايتع 
oايتٛنٝس 
oا٭َط 
oاؾشٛز 



 (قسٜل ٜجل ؾٝو خيًل يو).............  -91
 :أزا٠ ايؿطؾي اغيٓاغب١ غي٤ٌ ايؿطاؽ 

oأ٣ 
oََٔ 
oَت٢ 
oٕأٜا 



 َٔ ًٜل َٜٛا  ٢ً  ٬ل٘ ٖطَا -92
 ًٜل ايػُاس١ ٚايٓس٣ خًكا   

 ( :غٛف)ايتػري ايص٣ حيسخ  ٓس الكاٍ دٛاب ايؿطؾي به 

oؾػٛف ًٜل ايػُاس١ ٚايٓس٣ 
oغٛف ًٜك٢ ايػُاس١ ٚايٓس٣ 
oؾػٛف ًٜك٢ ايػُاس١ ٚايٓس٣ 
oغٛم ًَٜل ايػاق١ ٚايٓس٣ 



 َٚا ٌْٝ اغيطايب بايت٢ُٓ   -93
 ٚيهٔ ل٪خص ايسْٝا غ٬با    

 :اغيكسض اـُاغ٢ ؾ٢ ايبٝت ايػابل 

oاغيطايب 
oايت٢ُٓ 
oغ٬با 
oايسْٝا 



  ٜج٢ٓ ِٖ قاسب٘ ايػ١َ٬سب  -94
  ٔ اغيعازي ٜٚػط٣ اغيط٤ بايهػٌ    

 :ؾعٌ اغيكسض غيا ؾٛم اـؽي ؾ٢ ايبٝت ايػابل 

oِغاَي 
oًَِّلػ 
oًَِأَغ 
oًَِٔغ 



 ٓسَا ٜهٕٛ ٚادب ايبٓا٤ ( ٜػُٛ)اؾ١ًُ ايكشٝش١ يًؿعٌ  -95
 : ٢ً ايؿتح 

oٜػُٕٛ اـكِ بعؿٛٙ ؟ ٌٖ 
oٙٛٚاهلل يٝػُٕٛ اـكِ بعؿ 
oٛايؿتٝات ٜػُٕٛ بايعؿ 
oٛيٝت اـكِ ٜػُٕٛ بايعؿ 



 ..... .يٝت ايػاؾًري 
 :ا٫ختٝاض اغيٓاغب غي٤ٌ ايؿطاؽ  -96

oٜٓتبٗٛا ؾًٝعَٛا اؿل 
oٜتٓبٗٛٙ ؾًٝعَٕٛ اؿل 
oٜٓتبٗٛا ؾًًٝعَٕٛ اؿل 
oٜٓتبٕٗٛ ؾًٝعَٛا اؿل 



 :ٜهٕٛ دا٥ع ايتٛنٝس بايٕٓٛ ؾ٢ (أغاَح)ايؿعٌ  -97

oأغاَح َٔ خيط٧ ؾ٢ سك٢ 
oأ أغاَح َٔ خيط٧ ؾ٢ سك٢ ؟ 
o ٚاهلل ٭غاقٔ َٔ خيط٧ ؾ٢ سك٢ 
o باهلل يػٛف أغاَح َٔ خيط٧ ؾ٢ سك٢ 



 ( ًٝ٘ َٔ اهلل َا ٜػتشل –إْػإ ؽ٢ً  ٔ َباز٥٘ ) -98
 ( :أ٣) ٓس ايطبؽي بري اؾًُتري بأزا٠ ؾطؾي 

oأ٣ إْػإ ؽٌٖ  ٔ َباز٥٘  ًٝ٘ َٔ اهلل َا ٜػتشل 
oأ٣ إْػإ ٜتد٢ًَّ  ٔ َباز٥٘ ؾعًٝ٘ َٔ اهلل َا ٜػتشل 
oأ٣ إْػإ ؽ٢ًَّ  ٔ َباز٥٘ ؾعًٝ٘ َٔ اهلل َا ٜػتشل 
oأ٣ إْػإ ؽ٢ً  ٔ َباز٥٘  ًٝ٘ َٔ اهلل َا ٜػتشل 



 .بري أؾطازٙ  َؿرتن١ َػ٦ٛي١ْٝٚٗهت٘  اجملتُع ل١ُٝٓ
 :ايتكٓٝـ ايكشٝح يًهًُات ايت٢ ؾٛم اـطب  -99

o اغِ َؿعٍٛ –َكسض قٓا ٢  –اغِ َهإ  –َكسض ضبا ٢ 
o اغِ ؾا ٌ –اغِ َؿعٍٛ  –َكسض ٢َُٝ  –َكسض قٓا ٢ 
o َكسض ٢َُٝ –َكسض قٓا ٢  –اغِ َؿعٍٛ  –َكسض ضبا ٢ 
o اغِ ؾا ٌ –اغِ َؿعٍٛ  –َكسض ٢َُٝ  –َكسض ضبا ٢ 



 َٔ ت ٜهٔ يو َٓكؿا -100
 ؾ٢ ايٛز ؾابؼ ب٘ بس٬ٜ    

 :غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ؾ٢ ايبٝت ايػابل ٖٛ أْ٘ 

oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس 
oطي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا طًب٢ 
oطي١ً ؾع١ًٝ َٓؿ١ٝ 
oطي١ً امس١ٝ َجب١ 



 ( ايٓاؽ ؾٝشبوبػري اؿل  لته٫ًِ )  -101
 :اإل طاب ايكشٝح غيا ؾٛم اـؽي 

o َهاضع َطؾٛع بايه١ُ –َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 
o َٕٛهاضع فعّٚ بايػهٕٛ –َهاضع فعّٚ بايػه 
o َٕٛهاضع َٓكٛب بايؿتش١ –َهاضع فعّٚ بايػه 
o َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ –َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 



 :اؾ١ًُ ايت٢ استٛت  ٢ً ؾعٌ فعّٚ  -102

oِّٛز ْؿػو  ٢ً ايطا ١ يتتعٖٛز  
oُٝعِّز ْؿػ٘  ٢ً اغيعك١ٝ  َا نإ اغي٪َٔ ي
oِّٛز ْؿػو  ٢ً ايطا ١ ؾتتعٖٛز  
oِّٛز ْؿػو  ٢ً ايطا ١ لتعٖٛز  



 (إٕ لًل أخاى بٛد٘ طًل غتؿع سيشبت٘) -103
 :لكٜٛب اـطأ ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١ 

o٘إٕ لًك٢ أخاى بٛد٘ طًل غتؿٛظ سيشبت 
o٘إٕ لًك٢ أخاى بٛد٘ طًل ؾػتؿٛظ سيشبت 
o٘إٕ لًل أخاى بٛد٘ طًل ؾػتؿٛظ سيشبت 
o٘إٕ لًل أخاى بٛد٘ طًل غتؿٛظ سيشبت 



 ( ٫ لػ٘  ٔ اغيعطٚف   ٫ٚ لطض باغيٓهط) -104
 : ٓس لأنٝس اؾًُتري ايػابكتري بايٕٓٛ 

o٫ لػٕٗٛ  ٔ اغيعطٚف   ٫ٚ لطنٕٛ باغيٓهط 
o٫ لػٕٗٛ  ٔ اغيعطٚف   ٫ٚ لطنري باغيٓهط 
o٫ لػٗري  ٔ اغيعطٚف   ٫ٚ لطنري باغيٓهط 
o ٫ٚ لطنٕٛ باغيٓهط –٫ لػٗري  ٔ اغيعطٚف 



 ......( ٫ ل٪دٌ َا  ًٝو ) -105
 :اغيهاضع اجملعّٚ ؾ٢ دٛاب ايطًب 

oّلٓس 
oلطَم 
oؾرتق٢ 
oؾػٛف لطق٢ 



 :ايؿعٌ اغيهاضع اغيتكٌ ب٬ّ ايتعًٌٝ  -106

oٔٚاهلل يريؾعٔ اغيدًكٕٛ ؾإٔ ايٛط 
oْٔعٌُ بإخ٬م يٓطؾع ؾإٔ ايٛط 
oٔيٓطؾعٔ ؾإٔ ايٛط 
oَا نٓا يٓطؾع ؾ٢ ٚطٓٓا ضا١ٜ ايعكب١ٝ 



 : ٓس لأنٝس ايؿعٌ بايٕٓٛ ٜكبح ( اغع إزي ٖسؾو ظس) -107

oاغعري 
oٔاغع 
o ٕٛاغع 
oٕاغعا 



 ( .لهطّ ايسٚي١ ايٓابٗري) -108
 :اغيكسض ايكطٜح َٔ ايؿعٌ 

oّلهط 
oِٜلهط 
oّإنطا 
oّنط 



 ................(ؾاضنٛا ؾ٢ لطٜٛط ايتعًِٝ ) -109
 اؾ١ًُ ايت٢ ؼ٣ٛ دعَا يًؿعٌ اغيهاضع

oِقسضاله ُِ  لٓ
oِلُٓٛ قسضاله 
oِؾتُٓٛا قسضاله 
oِيتُٓٛ قسضاله 



ُٜطز ايتعًِٝ  -110  .بٓو اغيعطؾ١ اغيكط٣  ؾًٝػتدسَّٔ 
 :بايٕٓٛ ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ ( ؾًٝػتدسّ)سهِ لٛنٝس ايؿعٌ اغيهاضع 

oٚادب 
oدا٥ع 
oػيتٓع 
oًٌٝق 



 ( :ٜٓأ٣)اغيكسض ايكطٜح َٔ ايؿعٌ  -111

oْأ٣ 
oْٚأ 
o٤ْٛ 
oأْا٤ 



َُكاؽ َٔ ايؿعٌ ( اإلٜجاض) -112  :َكسض قطٜح 

oأثط 
oأثاض 
oآثط 
oلأثط 



 ّدٍر ىاشُ ىاس صغاة

 ّإٌ ناىت هله جثث ضخاو    

 : يف البٔت( ناٌ)اشه  -113

o ) لا٤ ايتأْٝح 

oِهل 
oدجح 

oّندا 



 . إعراب ما حتتُ خط" حمبْب لصاىُالصادم ( "114

o  ؾا ٌ َطؾٛع 

o ْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع 

o َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 

o خرب َطؾٛع 



٘  مغاْاة اجليدٚ ( "115 ىاْ  املصاتل فٔناا    " يف املعرنا

 : حتتُ خط 

o ٌ اغِ ؾا  
o ٍٛاغِ َؿع 

oقٝػ١ َبايػ١ 

oٌٝاغِ لؿه 



 : اخلرب املياشب للانل٘...." طفل السمالٛ ( "116

o ٜتشابٛا 

oٕٜٛتشاب 

o إٔ ٜتشابٛا 

o ٕٛإٔ ٜتشاب 



ٕ َا ؾت٢ ( )117 ايكها٥ُٕٛ  ًه٢ اغيؿهطٚع ًَتهعَري باـطه١       اغيٗٓسغهٛ
 (ايع١َٝٓ إللاظٙ

التغٔري اللٚ حياد  يف الهلناات التاٙ فاْم اخلاط عياد حالف الفعال         

 ( ما فتئ)الياقص 

oًَتعَٕٛ  –ايكا٥ُٕٛ  –اغيٗٓسغٕٛ ( )أ ) 

oًَتعَري  –ايكا٥ُٕٛ  –اغيٗٓسغٕٛ ( )ب ) 

oًَتعَٕٛ  –ايكا٥ُري  –اغيٗٓسغري ( ز ) 

oًَتعَري  –ايكا٥ُري  –اغيٗٓسغري ( ) ز ) 



علااٙ  حرٓصااٌْمااً الطااالب  اليااابَنيحاارٚ ( " 118

 " اشتثناة أّقات فراغَه

 : تصْٓب ما فْم اخلط يف العباةٗ الصابك٘

o ٕٛٗسطٜكري  –ايٓاب 

o ٕٛٗإٔ حيطقٛا –ايٓاب 

o ٕٛٗحيطقٕٛ –ايٓاب 

o حيطقٕٛ –ايٓابٗري 



 .شأىَهالصاعٌْ يف الصلح بني الياس عةٔه  -119

 .عةٔه شأىَهالصاعٌْ يف الصلح بني الياس 

oخرب َطؾٛع –َهاف إيٝ٘ فطٚض ( )أ ) 

oَبتسأ ثإ َطؾٛع –خرب َطؾٛع ( ) ب ) 

oَبتسأ ثإ َطؾٛع  –ؾا ٌ َطؾٛع ( )ز ) 

oْعت فطٚض  –َبتسأ َطؾٛع ( )ز ) 



 ؟ املخلصنيأبياُٜ  جَْد اجملتنعأمكدة ( 120

 : اإلعراب الصحٔح ملا فْم اخلط

oبسٍ فطٚض  –َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب  –َهاف إيٝ٘ فطٚض ( )أ ) 

oَهاف إيٝ٘ فطٚض  –ؾا ٌ َطؾٛع  –َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب ( )ب ) 

oْعت فطٚض  –َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب  –ؾا ٌ َطؾٛع ( )ز ) 
oْعت فطٚض  –ْا٥ب ؾا ٌ َطؾٛع  –َبتسأ َطؾٛع ( )ز ) 



طاغيا   يٝتعفيايطدٌ َا نإ ()سيا ٖٛ آت يتتعفياؾِٗ َا نإ  -121
 :  سسز ْٛع اي٬ّ ؼي ايؿعًري ( ٫ ٜكطأ

 دشٛز  –لعًٌٝ 
 لعًٌٝ  –لعًٌٝ 

    لعًٌٝ  –دشٛز 
 دشٛز  –دشٛز 



ٜطنٞ بايصٍ َٓهِ  َٔ( )ٜطض بايصٍ ٜعـ لعٝػا َٔ).122
( َٔ)سسز ْٛع ( ٜؿتكس يًجك١ بايٓؿؼ َٜٔطنٞ بايصٍ ( )؟

 :   ًٞ ايرتلٝب 

  َٛقٛي١   –ؾطط١ٝ  –ؾطط١ٝ 
 اغتؿٗا١َٝ   –ؾطط١ٝ  –َٛقٛي١ 

 َٛقٛي١  –اغتؿٗا١َٝ  –ؾطط١ٝ 
 ؾطط١ٝ  –ؾطط١ٝ  –َٛقٛي١ 



َا  ( يٝؼ ايرب إٔ لٛيٛا ٚدٖٛهِ قبٌ اغيؿطم ٚ اغيػطب).123
 احملٌ اإل طابٞ يًُكسض اغي٪ٍٚ ؟ 

   ؼي قٌ دط َهاف إيٝ٘ 
 ؼي قٌ ْكب خرب يٝؼ 

 ؼي قٌ ضؾع اغِ يٝؼ 
 ؼي قٌ ضؾع ؾا ٌ  



َا ْٛع اي٬ّ ٚ ... ئ لكٌ إيٞ اجملس زٕٚ غعٞ  يعُطى. 124
 إ طاب َا بعسٖا ؼي 

   خرب َطؾٛع   –٫ّ ايتٛنٝس 
 َبتسأ َطؾٛع  –٫ّ ا٫بتسا٤ 

    َكػِ ب٘  –٫ّ ايكػِ 
 َبتسأ َطؾٛع   –٫ّ ظا٥س٠ 



  ًٞ ألطابٞ  أمسٛٚ بعكُيت     ع سذابٞ  أقٕٛبٝس ايعؿاف 

 :  َا إ طاب ايؿعًري . 125

     َطؾٛ إ
   َٓكٛبإ
   فعَٚإ 
 َبٓٝإ 



   أْا ٫ أقٍٛ ز ٛا ايٓػا٤ غٛاؾطا 
 ؼي ا٭غٛام جئًبري ايطداٍ     

 ( :  جئً)سسز إ طاب ايؿعٌ . 126

  َهاضع َبين  ًٞ ايؿتح
 َهاضع فعّٚ ؼي دٛاب ايطًب 

  َهاضع َبين  ًٞ ايػهٕٛ  
 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 



   يعَت باب أَري اغي٪َٓري ٚ َٔ  
 ضيػو سيؿتاح باب اهلل ٜػتِٓ     

 :  ؼي ايبٝت ايؿعطٟ نِ ؾع٬ َهاضع فعَٚا . 127

    ؾع٬ ٚاسسا
   ؾع٬ٕ

    ث٬ث١ أؾعاٍ 
 أضبع١ أؾعاٍ  



ايعًِ إ٫ ـري  ٜػعت ( )ايعًِ ايبؿطٟ فا٫ت كتًؿ١ ٜػع). 128
 : ؼي أٟ َاز٠ ؼي َعذُو لهؿـ  ٔ ايهًُتري  ًٞ ايرتلٝب ( ايبؿط١ٜ

 غعٞ –ٚغع 
 ٚغع  –ٚغع 

    غعٞ   –غعٞ 
 غعٛ  –غعٛ 



َا احملٌ ( ٚ إٕ دٓشٛا يًػًِ ؾادٓح هلا)قاٍ لعايٞ . 129
 :  اإل طابٞ يًذ١ًُ اييت ؼتٗا خؽي 

   ؼي قٌ دط َهاف إيٝ٘ 
 ٫ قٌ هلا َٔ اإل طاب 

 ؼي قٌ دعّ طي١ً دٛاب ايؿطؾي 
 ؼي قٌ ضؾع ؾا ٌ 



   بٝين ٚبري ايٛضٟ ٜٕٛ ٜكهٞ بإٔ 
 بٝين ٚ بري ايٓاؽ ٚزٜإ  ٜهٕٛ    

 : َا ؼت٘ خؽي ٜعطب . 130

    َهاضع َطؾٛع 
 َهاضع َٓكٛب 
    َهاضع َبين 

 َهاضع فعّٚ 



أٜتٗا ايؿتٝات  ( )مٛ ايتكسّ لػعريأٜتٗا ايؿتا٠ ٌٖ ). 131
 : أ طب ايؿعًري  ًٞ ايرتلٝب ( مٛ ايتكسّ لػعريٌٖ 

 َهاضع َبين  ًٞ ايؿتح  –َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 

 َهاضع َبين  ًٞ ايػهٕٛ  –َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ 

 َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ  –َهاضع َبين  ًٞ ايػهٕٛ 

 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ   –َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 



 ؾإٕ اغيعاقٞ لعٌٜ ايٓعِ   إشا نٓت ؼي ْع١ُ ؾاض ٗا  

 :  َا غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ . 132

 ٭ْ٘ طي١ً طًب١ٝ 
 ٭ْ٘ طي١ً امس١ٝ 

   ٭ْ٘ طي١ً ؾعًٗا داَس 
 ٭ْ٘ طي١ً َبس٠٤ٚ بايػري  



    أغطى َين إٔ سبو قالًٞ 
 ٚ أْو َُٗا لأَطٟ ايكًب ٜؿعٌ     

 (ٜؿعٌ)إ طاب ايؿعٌ . 133

   َهاضع َطؾٛع بايه١ُ
 َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ  
  َهاضع َٓكٛب بايؿتش١  

 َهاضع َبين ؼي قٌ دعّ 



سسز غبب اقرتإ ( إشا سهطت اغي٪شيط ؾإْو غتػتؿٝس). 134
 دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ؾُٝا غبل 

    طي١ً طًب١ٝ  
 طي١ً امس١ٝ 

   طي١ً ؾعًٗا داَس 
 طي١ً َٓؿ١ٝ بًٔ 



إ طاب ايؿعٌ ( ٚ اهلل يتُٛلٔ طيٝعا). 135
 (  يتُٛلٔ)

  َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ 
 َهاضع َبين  ًٞ ايػهٕٛ  
  َهاضع َبين  ًٞ ايؿتح  

 َهاضع َبين ؼي قٌ دعّ 



( ا٭خري ايّٝٛٚؾكٓا اهلل يكّٛ ضَهإ سيت . 136
 ( :ايّٝٛ)أ طب ن١ًُ 

    ؿيطف َٓكٛب 
 ؿيطف َبين 

     َبتسأ 
 اغِ فطٚض 



 لطنريأْذي ( )باؿهِ ايعازٍ لطنريأْٔت ). 137
بري ساي١ ايؿعًري َٔ سٝح اإل طاب ٚ ( باؿهِ ايعازٍ

 :ايبٓا٤

 َبين  –َعطب 
 َعطب  –َبين 

    َبين  –َبين 
 َبين –َعطب 



 ٜعًٕٛايعاغيات  –بايعًِ  ٜعًٕٛايعًُا٤ ). 138
 : سسز ٚظٕ ايؿعًري ( بايعًِ

 ٜؿعًٔ  –ٜؿعٕٛ 
 ٜؿعًٔ  –ٜؿعًٔ 

    ٜؿعٕٛ  –ٜؿعٕٛ 
 ٜؿعٕٛ –ٜؿعًٔ 



(   ًٝو إٔ لؿِٗ ا٭َط ٚ لٓؿطٙ بسق١). 139
 :  ؼي اؾ١ًُ ( لٓؿط)إ طاب  ايؿعٌ 

   َطؾٛع بعس ٚاٚ ايعاطؿ١
 َٓكٛب ٭ْ٘ َعطٛف  ًٞ َٓكٛب 

  َٓكٛب بعس ٚاٚ اغيع١ٝ  
 فعّٚ بأزا٠ دعّ قصٚؾ١ 



 :أٟ ٖصٙ اؾٌُ نتب بططٜك١ قشٝش١. 140

  ٌٖ  طؾٔ ايٓػا٤ ايعًِ بططٜك١ ايعًُا٤  
 ٌٖ ايٓػا٤  طؾٛا ايعًِ بططٜك١ ايعًُا٤ 

 ٌٖ ايٓػا٤  طؾٔ ايعًِ بططٜك١ قشٝش١

 ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١



سصؾت ايٕٓٛ ؼي ايؿعًري ٚ ( اغتكُٝٛا لكًٛا). 141
 : ايؿطم بُٝٓٗا

  ا٭ٚيٞ  ١َ٬ بٓا٤ ٚ ايجا١ْٝ  ١َ٬ إ طاب 
 ا٭ٚيٞ  ١َ٬ إ طاب ٚ ايجا١ْٝ  ١َ٬ بٓا٤ 

    ن٬ُٖا  ١َ٬ إ طاب 
 ن٬ُٖا  ١َ٬ بٓا٤



 :سسز طي١ً نتبت بططٜك١ قشٝش١ ػيا ًٜٞ . 142

    ٫ لٗري ايؿكري  
ِٔ ايؿكري  ٫ لٗ

    ٫ لػتٗري بايؿكري  
ِٔ ايؿكري    ٫ لٗ



ؾٝٗا  ٬ُ ( سيت)أٟ اؾٌُ اٯل١ٝ  ًُت . 143
 كتًؿا

 أطٝع ٚايسٟ سيت ٜطنٞ  ين اهلل 
نًٛا ٚ اؾطبٛا سيت ٜتبري يهِ اـٝؽي ا٭بٝض َٔ اـٝؽي 

 ا٭غٛز 

 غأ بس ضبٞ سيت أَٛت  

 َطض اغيكاب سيت ٫ ٜطدٞ ؾؿا٩ٙ  



   غئ ٜؿتسٟ َكطا ّٜٛأدٌ إٕ شا . 144
 ؾُكط ٖٞ احملطاب ٚ اؾ١ٓ ايهربٟ  

    ؿيطف ظَإ َٓكٛب 
 ؿيطف ظَإ َبين 

 خرب َطؾٛع بايه١ُ 
 بسٍ َطؾٛع بايه١ُ  



   ؾازؾْٓٛا ببكع١ إشا مٔ َتٓا 
 ٜـيٌ بصنطاْا ثطاٖا ٜطٝب     

 :احملٌ اإل طابٞ يًذ١ًُ اييت ؼتٗا خؽي . 145

 ٫ قٌ هلا َٔ اإل طاب ٭ْٗا طي١ً اغت٦ٓاؾ١ٝ

 ٫ قٌ هلا طي١ً دٛاب ايؿطؾي غري اؾاظ١َ  

 ؼي قٌ دعّ 

 ؼي قٌ دط َهاف إيٝ٘  



 ايؿؿٌ  لًْٛتٝذ١ اغيتداشيري ايؿؿٌ . 146

     ْعت 
 ساٍ  
     خرب 

 ؿيطف َٓكٛب 



   غٛف ؽًع٘ يجٛبإٕ اؿٝا٠ 
 ثٛب إشا َا ضخ ٜٓدًع ٚنٌ    

 :إ طاب َا ؾٛم اـؽي  ٢ً ايرتلٝب . 147

 َبتسأ َطؾٛع بايه١ُ –اغِ فطٚض بايهػط٠ 

 اغِ َعطٛف َطؾٛع بايه١ُ –خرب إٕ َطؾٛع بايه١ُ 

 لٛنٝس َطؾٛع بايه١ُ –اغِ فطٚض بايهػط٠ 

 َبتسأ َطؾٛع بايه١ُ –خرب إٕ َطؾٛع بايه١ُ 



ؾ٢ سل  لتٗاْٚٛا٫ ) –( ؾ٢ سل ايٛطٔ لتٗاْٚٛاجيب أ٫ )
 (.ايٛطٔ ٚإ٫ ؽػطٚٙ

 :إ طاب َا ؾٛم اـؽي  ٢ً ايرتلٝب . 148

 َهاضع فعّٚ عصف ايٕٓٛ –َهاضع َٓكٛب عصف ايٕٓٛ 

 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ –َهاضع فعّٚ عصف ايٕٓٛ 

َهاضع َٓكٛب عصف  –َهاضع فعّٚ عصف ايٕٓٛ 
َهاضع َٓكٛب   –َهاضع َٓكٛب عصف ايٕٓٛ  ايٕٓٛ

 عصف ايٕٓٛ



       ايٓاؽ غري طبا ِٗ        لًعَٔؾ٬ 
 َٔ طٍٛ ايعتاب ٜٚتعبٛا ؾتتعب      
 :إ طاب َا ؼت٘ خؽي  ٢ً ايرتلٝب . 149

 َهاضع َطؾٛع –َهاضع َب٢ٓ  ٢ً ايؿتح 

 َهاضع فعّٚ –َهاضع فعّٚ 

 َهاضع َٓكٛب –َهاضع َب٢ٓ ؾ٢ قٌ دعّ 
 َهاضع فعّٚ –َهاضع َب٢ٓ  ٢ً ايؿتح 



   َكط إٕ قه٢ اهلل باي٣ٛٓ غهإأ 
 بٝٓٓا َٚٛاثل  ٗٛزؾجِ        

 :إ طاب َا ؾٛم اـؽي  ٢ً ايرتلٝب . 150

 خرب َطؾٛع بايه١ُ –َٓاز٣ َٓكٛب بايؿتش١ 

َهاف إيٝ٘  –َٓاز٣ َب٢ٓ  ٢ً ايهِ ؾ٢ قٌ ْكب 
 فطٚض بايهػط٠

 اغِ َعطٛف فطٚض بايهػط٠  –َبتسأ َطؾٛع بايه١ُ 

 َبتسأ َ٪خط َطؾٛع بايه١ُ   –َٓاز٣ َٓكٛب بايؿتش١ 



   ؾٌ ظٖط٠ٚضا٤ ايػٝاز . 151
 غاظيتٗا أؾع١ ؾ٢ ايػُا٤    

   ؿيطف َٓكٛب بايؿتش١
 ْعت َطؾٛع بايه١ُ

 َبتسأ َ٪خط َطؾٛع 
 خرب َطؾٛع بايه١ُ



  ألٗعأ بايس ا٤ ٚلعزضٜ٘
 قٓع ايس ا٤ سيالسض٣  َٚا    

 :بايرتلٝب ( َا)ْٛع . 152

   َٛقٛي١ –ؾطط١ٝ 
 ؾطط١ٝ –َكسض١ٜ 

    َٛقٛي١ –اغتؿٗا١َٝ 
 َٛقٛي١ –ْاؾ١ٝ 



َا ؼت٘ ( زٚي١َكط أنرب  – َٓعي١َكط أنرب ). 153
 :خؽي  ٢ً ايرتلٝب 

  َهاف إيٝ٘ ؾ٢ اؾًُتري
 شيٝٝع ؾ٢ اؾًُتري

 َهاف إيٝ٘ –شيٝٝع 
 شيٝٝع –َهاف إيٝ٘ 



 : َا ؼت٘ خؽي :ثك١  نًِٗحيهط ايط٬ب . 154

   لٛنٝس 
  َهاف إيٝ٘ 

   خرب 
 َبتسأ َطؾٛع 



 ٓس نبؽي َا ؼت٘ .  إلبساع  ـيِٝ إٕ ؾ٢ ايعكٌ . 155
 :خؽي ٜهٕٛ 

ِّ     إبساْع  ـيٝ
َِ –إلبساَع    ـيٝ

 إبسا ا  ـيُٝا
ِِ –إلبساِع    ـيٝ



اؿاي١ .  لٓس٫ّ لتهاغٌ  – ؾتٓس٫ّ لتهاغٌ . 156
 :  اإل طاب١ٝ يًؿعًري ؾُٝا ؼت٘ خؽي

     فعَٚإ
 َطؾٛ إ

 َٓكٛب َٚطؾٛع
 فعّٚ َٚٓكٛب



 :خرب اغيبتسأ ْٛ ٘ . اغيسضغ١ هلا أؾهاهلا ايهجري٠ . 157

 طي١ً امس١ٝ
 طي١ً ؾع١ًٝ
    ؾب٘ طي١ً

 َؿطز



 ( .لهًُٕٛقاٍ اخػ٦ٛا ؾٝٗا ٫ٚ : )قاٍ لعازي . 158

 :َا ؼت٘ خؽي ٜعطب 

  َهاضع َطقٛع بجبٛت ايٕٓٛ
 َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ

  َهاضع فعّٚ عصف ايٕٓٛ
 َهاضع َب٢ٓ  ٢ً ايؿتح



   شي٬ٝإصيا اغيٝت َٔ ٜعٝـ 
 .ايطدا٤  قًٌٝغ٦ٝا باي٘     
 :َٝع إ طاب َا ؾٛم اـؽي ؾ٢ ايبٝت ايػابل . 159

  ساٍ َٓكٛب١ –شيٝٝع َٓكٛب 
 ساٍ َٓكٛب١ –ساٍ َٓكٛب١ 

 ساٍ َٓكٛب١ –َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب 
 ؿيطف ظَإ –َؿعٍٛ ب٘ 



   إيٞ َٔ ٫ ٚؾا٤ ي٘  لطن٫ٔ 
   ٜجبؾايص٥ب َٔ طبع٘ إٕ ٜكتسض    
 :  ايؿع٬ٕ ؼي ايبٝت ايػابل بايرتلٝب . 160

  فطٚض  –دا٥ع ايتٛنٝس بايٕٓٛ 
 فطٚض  –ٚادب ايتٛنٝس بايٕٓٛ 

  فعّٚ  –دا٥ع ايتٛنٝس بايٕٓٛ 
 فعّٚ  -ٚادب ايتٛنٝس بايٕٓٛ



.. أْت ت لرتنٞ ٚطٓو   ٚ ت ٜٗٔ  ًٝو َٜٛا . 161
 : ٜكبح ايؿع٬ٕ ( ت)َهإ ( ٫) س ٚنع 

    ٫ ٜٕٗٛ  –٫ لرتنٞ 
 ٫ ٜٗإ  –٫ لرتنري 

 ٫ ٜٕٗٛ –٫ لرتنري 
 ٫ ٜٗٔ  –٫ لرتنري 



 ٓسَا لعٌ .. ايٛايس ٜعٌُ ٚ ٜط ٞ أبٓا٤ٙ . 162
 : اؾ١ًُ يًُجين لكري 

 ايٛايسإ ٜع٬ُٕ ٚ ٜط إ أبٓا٤ُٖا 
 ايٛايسٕ ٜع٬ُٕ ٚ ٜط ٝإ أبٓا٤ُٖا  

  ايٛايسٕ ٜع٬ُ ٚ ٜط ٝا أبٓا٤ِٖ 
 ايٛايسٕ ٜع٬ُ ٚ ٜط ٝإ أبٓا٤ُٖا



ت ِٜٓ اغياٍ غري اغيتكسم   –ت ِٜٓ اغيطٜض يًٝت٘ َٔ ؾس٠ اغيطض 
 َ٘ٓ 
ٜكبح  ( ت)ايٓاؾ١ٝ َهإ ( ٫) ٓسَا ْهع . َٔ خ٬ٍ ؾُٗو يًػٝام . 163

 : ايؿع٬ٕ 

 ُٜٛٓ–  ُٜٛٓ    
 ٜٓاّ  –ٜٓاّ 

 ُٜٓٛ  –ٜٓاّ 
 ٜٓاّ  –ُٜٓٛ 



لبعا يًػٝام .. أَٛت إيٞ إٔ غأؿيٌ أ بس ضبٞ . 164
 : ايه١ًُ اييت ؼٌ قٌ َا ؼت٘ خؽي  

       سيت
 ؾا٤ ايػبب١ٝ 
    ٫ّ اؾشٛز 
 ٫ّ ايتعًٌٝ 



ْٛع اي٬ّ .  ٔ ٚطٓ٘ بطٚس٘  يٝساؾعإٕ اغيكطٟ . 165
 ؾُٝا ؼت٘ خؽي ٚ إ طاب ايؿعٌ بعسٖا 

 َهاضع َطؾٛع  –٫ّ ايتٛنٝس اغيعسًك١ 
 َهاضع َطؾٛع  –٫ّ ايكػِ 

  َهاضع َٓكٛب  –٫ّ اؾشٛز 
 َهاضع َٓكٛب  –٫ّ ايتعًٌٝ 



َٚٔ ٜكالٌ ؼي غبٌٝ اهلل ؾٝكتٌ أٚ ٜػًب ؾػٛف )قاٍ لعايٞ . 166
 : غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ أْ٘ دا٤ ( ْ٪لٝ٘ أدطا  ـيُٝا

    طي١ً امس١ٝ 
 طي١ً ؾع١ًٝ طًب١ٝ 

   طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس 
 طي١ً ؾع١ًٝ غبكت بايتػٜٛـ  



   إزضاى اغيعايٞ ضخٝك١  لطٜسٜٔ
 ٚ ٫ بس زٕٚ ايؿٗس َٔ إبط ايٓشٌ    

 : َا ؼت٘ خؽي ضيهٔ ٚقؿ٘ ظ١ًُ ػيا ًٜٞ . 167

  َهاضع َبين  ًٞ ايػهٕٛ 
 َهاضع َبين  ًٞ ايؿتح 

  َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ
 َهاضع َبين ؼي قٌ ضؾع 



ؾاشنطْٚٞ أشنطنِ ٚ اؾهطٚا يٞ ٚ ٫ )قاٍ لعايٞ . 168
 ( : لهؿطٕٚ)بري إ طاب ايؿعٌ ( لهؿطٕٚ

   َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ 
 َٓكٛب عصف ايٕٓٛ 

  فعّٚ عصف سطف ايع١ً 
 فعّٚ عصف ايٕٓٛ 



 ايٓؿؼ ٚ اظيًٗا  ًٞ َا ٜعٜٓٗا  قٔ

 غاغيا ٚ ايكٍٛ ؾٝو طيٌٝ  لعـ    

 :  ايؿع٬ٕ ؼي ايبٝت ايػابل . 169

  ٚادب ايتٛنٝس بايٕٓٛ  –َبين 
 فعّٚ  –َبين 
   َبين  –َبين 

 فعّٚ  –فعّٚ 



اإلضٖابٕٝٛ ؼي ا٭ضض  يٝعٝحَا نإ ا٭َٔ غاؾ٬ . 170
 :  ْٛع اي٬ّ ؾُٝا ؼت٘ خؽي ٚ إ طاب َا بعسٖا .. ؾػازا 

  َهاضع َطؾٛع  –٫ّ ايتٛنٝس 
 َهاضع فعّٚ  –٫ّ ايكػِ 

  َهاضع َٓكٛب  –٫ّ اؾشٛز 
 َهاضع َٓكٛب  –٫ّ ايتعًٌٝ 



جيب إٔ  –ؼي َصانطلو  ػتٗسأ ذبين أْو ).171
 :  ؼي اغيجايري ايؿع٬ٕ ( لتؿٛم

    ن٬ُٖا َطؾٛع 
 ن٬ُٖا َٓكٛب 

 ا٭ٍٚ َطؾٛع ٚ ايجاْٞ َٓكٛب
 ا٭ٍٚ َٓكٛب ٚ ايجاْٞ َطؾٛع 



   َا نٌ َا ٜتُٓاٙ اغيط٤ ٜسضن٘ 
 ضب اَط٨ ستؿ٘ ؾُٝا شيٓاٙ     

 :  اؿكا٥ل ايتاي١ٝ قشٝش١ َا سا ٚاسس٠ ٖٞ . 172

 ( ٜسضن٘ -ٜتُين )ايبٝت ايؿعطٟ اؾتٌُ  ًٞ ؾعًري َعطبري ُٖا 

 (  ٜتُٓاٙ)ايبٝت ايؿعطٟ اؾتٌُ  ًٞ ؾعٌ َبين ٖٛ 
 ؾعٌ َاض َبين  ًٞ ايػهٕٛ ٫لكاي٘ بٓا ايؿا ًري  ( شيٓاٙ)

 –ْاؾ١ٝ )اييت ٚضزت ؼي ايبٝت ايؿعطٟ  ًٞ ايرتلٝب ( َا)ْٛع 

 (  َٛقٛي١ –َٛقٛي١ 



    إشا لطٖسًَت  ٔ قٍّٛ ٚقس قَسضٚا
   ُِ ُٖ  َٕ  أيَّا ُلؿاِضَقِٗ ؾايٖطاسًٛ
 َا غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ؼي ايبٝت ايػابل؟. 173

   .أْ٘ طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس( أ )
َُكٖسض٠ عطف ْؿٞ( ب )  .أْ٘ طي١ً 
  .أْ٘ طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا طًيب( ز ) 
 أْ٘ طي١ً امس١ٝ( ز )



ِٕ َأِ َػِطَت ََّٜٛا    ٫ٚ َلذَعِع  ٚإ
   ٌِ ِٔ ايطٜٛ َِٜػِطَت ؼي ايعَ  ؾَكِس َأ

 :ؼي ايبٝت ايػابل اقرتٕ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ٭ْ٘. 174

    .طي١ً امس١ٝ( أ )
 .«قس»طي١ً ؾع١ًٝ َػبٛق١ به ( ب )
   .«شيٍّ»طي١ً طًب١ٝ ( ز ) 
 .طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس( ز )



  َٔٔ أٜٔ ٜا ضَٜح ايٖكبا ٖصا ايٖؿَصا؟
ِّ اؿبٝٔب ؾشٖبَصا    ِٕ نإ َٔ َس  إ

 :ؼي ايبٝت ايػابل اقرتٕ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ٭ْ٘. 175

   .«اغتؿٗاّ»طي١ً طًب١ٝ ( أ )
 .«شيٍّ»طي١ً طًب١ٝ ( ب )
 .طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس( ز ) 
 .طي١ً امس١ٝ( ز )



ٔ٘ ِٕ نإ َٜذَُُعٓا ُسبٌّ ٔيُػٖطٔل    إ
    ُِ ِٝت أْٖا بَكِسِض اُؿبِّ َِْكَتٔػ  ؾًَ
 :ؼي ايبٝت ايػابل اقرتٕ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ٭ْ٘. 176

   .«اغتؿٗاّ»طي١ً طًب١ٝ ( أ )
 .«شيٍّ»طي١ً طًب١ٝ ( ب )
   .«ضدا٤»طي١ً طًب١ٝ ( ز ) 
 .طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس( ز )



 : َهاضع. بايٛؾا٤  لتش٢ًإٔ  جيب. 177

  َٓكٛب بايؿتش١ ايـياٖط٠ 
 َطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠

 َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠
 َطؾٛع بايه١ُ ايـياٖط٠ 



.  ناؾ١  يٝٓؿطٚااغي٪َٕٓٛ َٚا نإ :  لعازيقاٍ . 178
 :َهاضع َٓكٛب 

    بايؿتش١ ايـياٖط٠
 ايؿتش١ اغيكسض٠

 سصف ايٕٓٛ 
   سصف ايع١ً



   ٚلهصببايكسم ايٓاؽ  لطايب٫ . 179

  َهاضع َطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠
 َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ ايـياٖط٠ 

 َهاضع َٓكٛب بايه١ُ ايـياٖط٠ 
 َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠



َٔ ٜتل ٜٚكرب ؾإٕ اهلل ٫ ٜهٝع أدط  اْ٘: قاٍ لعازي 
 . احملػٓري 

 :اغيهاضع اغيطؾٛع ؾ٢ اٯ١ٜ . 180

     ٜتل
 ٜكرب -2

    ٜهٝع
 ايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



 ٓس طيع . اؿل ن٢ ٜتشكل ايعسٍ ل٪ٜسأْت . 181
 :اؾ١ًُ لكبح 

  أْتِ ل٪ٜسٕٚ اؿل ن٢ ؼككٕٛ ايعسٍ 
 أْتِ ل٪ٜسٚا اؿل ن٢ ٜتشكل ايعسٍ -2

  أْتِ ل٪ٜسٕٚ اؿل ن٢ ؼككٛا ايعسٍ  
 ايجا١ْٝ ٚايجايج١



َهاضع . ٫ ٜأت غري  ٜٛدٗ٘أُٜٓا :  لعازيقاٍ . 182
 :ٚاقع ؾ٢ 

   بأزا٠ ػعّ ؾعٌ ٚاسس
 ؾعٌ ؾطؾي
    دٛاب ؾطؾي
 دٛاب طًب 



 ِٚإٕ ٚ سٚا ؾَُٛ سِٖ ٖبا٤  إشا  ٗسٚا ؾًَٝؼ هُلِ ٚؾا٤
ٌٍّ َٔ ؾطَطٟ ايبٝت  . 183 َا غبب اقرتإ دٛاب ايؿطؾي بايؿا٤ ؼي ن

 ايػابل  ٢ً ايرتلٝب؟

 .إٔ اؾٛاب طي١ً امس١ٝ  إٔ اؾٛاب طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس( أ )

 .إٔ اؾٛاب طي١ً امس١ٝ  إٔ اؾٛاب طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا طًيب( ب )

َُكٖسض٠ عطف ْؿٞ  إٔ اؾٛاب طي١ً امس١ٝ( ز )  .إٔ اؾٛاب طي١ً 

 .إٔ اؾٛاب طي١ً ؾع١ًٝ ؾعًٗا داَس  إٔ اؾٛاب طي١ً امس١ٝ( ز )



ٍَ َقّٛيا َيِ َُٜهٔ شا َسكَٝك١ٕ ُٙ َٔٔ َؾعأيها َِٚإٕ قا ًَِت َخرّيا َضٖز  َِٚإٕ ُق
 . ري اؿهِ اإل طابٞ يٮؾعاٍ ايٛاضز٠ ؼي ايبٝت ايػابل  ٢ً ايرتلٝب. 184

 .ايبٓا٤ -ايبٓا٤  -اؾعّ  -ايبٓا٤ ( أ )
 .اؾعّ -ايبٓا٤  -ايبٓا٤ اؾعّ ( ب )
   .ايبٓا٤ -ايبٓا٤  -اؾعّ  -اؾعّ ( ز )
 .ايبٓا٤ -اؾعّ  -اؾعّ  -ايبٓا٤ ( ز )



. غُطٖٔ  ٢ً دٝٛبٗٔ  ٚيٝهطبٔ: قاٍ لعازي . 185
  :َهاضع 

    سصف سطف ايع١ً 
 سصف ايٕٓٛ

 َب٢ٓ ؾ٢ قٌ دعّ 
 فعّٚ بايػهٕٛ 



فعّٚ ( لطغب)ايؿعٌ . شانط دٝسا ٚإ٫ لطغب . 186
 :٭ْ٘ 

   ؾعٌ ايؿطؾي فعّٚ بايػهٕٛ
 ؾعٌ دٛاب ايؿطؾي فعّٚ بايػهٕٛ

 ؾعٌ ايؿطؾي فعّٚ عصف سطف ايع١ً     

 ؾعٌ دٛاب ايؿطؾي فعّٚ عصف سطف ايع١ً 



إ طاب  . اْطًل ايكطاض ست٢ ٫ ًٜشل ب٘ أخ٢ . 187
 ( :ًٜشل)

 ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايه١ُ
 ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ ايـياٖط٠

  ؾعٌ َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ
 ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠ 



إ طاب ايؿعٌ . جيب أ٫ ْأيٛ دٗسا ؾ٢ اغيصانط٠ . 188
 ( :ْأيٛ)

  َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠
 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠
  َهاضع َٓكٛب عصف ايٕٓٛ

 َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ ايـياٖط٠ 



 ٚإٕ اؾتكاز٣ ٚاسسا بعس ٚاسس. 189
 ايكسٜل  ٜسّٚزيٌٝ  ٢ً أ٫     

  ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بايؿتش١
 ؾعٌ َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ
   ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايه١ُ

 ؾعٌ َهاضع َب٢ٓ  ٢ً ايؿتح 



ُ٘  ٫ َُٜهط اغيط٤َ َأيَّا َٜػَُع٘   ُضٖب َاٍف ٔبَشسٜٕح قاَي
ايٛاضزٜٔ ؼي ايؿطط ايجاْٞ  ٢ً « ٜػُع -ٜهط »أ طب ايؿعًري . 190

 .ايرتلٝب

 .َٓكٛب -َطؾٛع ( أ )
 .فعّٚ -َطؾٛع ( ب )
   .َٓكٛب -فعّٚ ( ز )
 .فعّٚ -فعّٚ ( ز )



ؾ٢  لتٛإإ٫  –ؾ٢ زضٚغو  لتٛا٢ْ ًٝو أ٫ . 191
  :إ طاب َا ؼت٘ خؽي . زضٚغو لتؿٛم 

 َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ –َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ ايـياٖط٠ 

 َهاضع فعّٚ بايػهٕٛ  –َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠ 

 َهاضع فعّٚ عصف سطف ايٕٓٛ  –َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠ 

 َهاضع فعّٚ عصف سطف ايع١ً  –َهاضع َٓكٛب بايؿتش١ اغيكسض٠ 



 ( .لٓسّ)إ طاب ايؿعٌ . شانط ست٢ ٫ لٓسّ . 192

 ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايه١ُ اغيكسض٠
 ؾعٌ َهاضع َٓكٛب

 ؾعٌ َهاضع َطؾٛع به١ُ ؿياٖط٠
 ؾعٌ َهاضع فعّٚ



ادتٗسٚا ؾتػتعٝسٚا  –ادتٗسٚا لػتعٝسٚا فسنِ . 193
 فسنِ  

 :ؾ٢ اؾًُتري ( لػتعٝسٚا)إ طاب ن١ًُ 

 َهاضع فعّٚ –َهاضع َٓكٛب 
 َهاضع فعّٚ –َهاضع فعّٚ 

 َهاضع َٓكٛب –َهاضع فعّٚ 
 َهاضع َٓكٛب –َهاضع َٓكٛب 



   ٫ ُل٪ار ايسََٖٓط ٔدبّػا ضأنّعا
 ًَََُٗب ايَؿسِّ َغطَٜع اغيَٓعَ ٘   

 .ايٛاضز ؼي ايؿطط ا٭ٍٚ« ل٪ار»سسز  ١َ٬ إ طاب ايؿعٌ . 194

    .ايه١ُ اغيكسض٠( أ )
   .ايػهٕٛ( ب )
    .سصف ايٕٓٛ( ز )
 .سصف سطف ايع١ً( ز )



ُ٘ َِ َأنَطَُت ُ٘ ُث ُ٘ َؾت٬ٝ  َؾداَيًُت  ؾًََِ َأغَتٔؿس َٔٔ َيُسْ

 ايٛاضز ؼي ايؿطط ايجاْٞ؟« أغتؿس»َا  ١َ٬ دعّ ايؿعٌ . 195

   .سصف سطف ايع١ً( أ )
 .ايػهٕٛ( ب )
    .سصف ايٕٓٛ( ز )
 .ايهػط٠ اغيكسض٠( ز )



 :َٝع طي١ً ايؿطؾي احملصٚف ؾعًٗا ػيا ٢ًٜ . 196

   أ٣ ؾطح لػُع٘ ؾأْت اغيتُٝع
 َت٢ لكسّ اـري ػس اـري

 إٕ لصانط ٚػتٗس ؾػٛف ؼكل َا لطٜس 

 ايتعّ باؿهٛض َعٓا ٚإ٫ ؾػتدػط نجريا 



ُٙ ٌَ َبكا٩ُ   ٫ َأؾَتطٟ اَؿَُس ايَكًٝ
 ََّٜٛا ٔبَصِّّ ايَسِٖط َأطَيَع ٚأقبا   

 ايٛاضز ؼي ايؿطط ا٭ٍٚ؟« أؾرتٟ»َا  ١َ٬ إ طاب ايؿعٌ . 197

    .ايه١ُ ايـياٖط٠( أ )
 .سصف ايٕٓٛ( ب )
 .ايه١ُ اغيكسض٠( ز ) 
 .سصف سطف ايع١ً( ز )



َٝع طي١ً ايؿطؾي ايكشٝش١ اغيبس٠٤ٚ بأزا٠ . 198
 :ؾطؾي داظ١َ 

 َت٢  طؾت إٔ اـطٚز  ٢ً ايطبٝع١  ٛز ؾػط  ٢ً طبٝعتو

 َت٢  طؾت إٔ اـطٚز  ٢ً ايطبٝع١  ٛز غط  ٢ً طبٝعتو

 َت٢  طؾت إٔ اـطٚز  ٢ً ايطبٝع١  ٛز ؾػري  ٢ً طبٝعتو

 َت٢  طؾت إٔ اـطٚز  ٢ً ايطبٝع١  ٛز غري  ٢ً طبٝعتو 



إٕ لهٔ ايسا ٢ إزي اـري لكبح ا٭ ٢ً . 199
 : ٓس كاطب١ اغيج٢ٓ اغي٪ْح لهٕٛ . َها١ْ 

 إٕ لهٔ ايسا ٝإ يًدري لكبشإ ا٭ ٢ً َها١ْ 

 إٕ لهٓا ايسا ٝإ يًدري لكبشا ا٭ ٢ً َها١ْ 

 ٕ لهْٛإ ايسا ٝتري يًدري لكبشا ا٭ ٢ً َها١ْ ‘

 إٕ لهْٛا ايسا ٝتري يًدري لكبشا ايعًٝٝري َها١ْ 



ٜطادع اجملتٗس  –ايتؿٛم  يٝشكلإٕ اجملتٗس . 200
 :ْٛع اي٬ّ ؾُٝا ؼت٘ خؽي . ايتؿٛم  يٝشكلزضٚغ٘ 

    ن٬ُٖا يًتٛنٝس
 ن٬ُٖا يًتعًٌٝ

  ا٭ٚزي يًتٛنٝس ٚايجا١ْٝ يًتعًٌٝ
 ا٭ٚزي يًتعًٌٝ ٚايجا١ْٝ يًتٛنٝس



ًّٝا ِٕ َأُى ؼي ؾطاِضُنِ قً  ؾإِّْٞ ؼي خٝاضُنِ نجرُي  ؾإ
 .سسز  ١َ٬ إ طاب ايؿعٌ ايٛاضز ؼي ايؿطط ا٭ٍٚ. 201 

   .سصف سطف ايع١ً( أ )
 .ايػهٕٛ( ب )
    .ايه١ُ( ز )
 .سصف ايٕٓٛ( ز )



ِِ ؾٛأغٗا  َََٚت٢ َضَأَٜت ََٜس اَِط٨ٍ ََُُسَٚز٠ّ َُٛاغا٠َ ايَهطٜ  َلبٔػٞ 
ايٛاضز ؼي « لبػٞ»اؿهِ اإل طابٞ يًؿعٌ  -ػيا ًٜٞ-َٝع . 202 

 .ايؿطط ايجاْٞ

    .ٚادب ايٓكب( أ )
  .دا٥ع اؾعّ( ب )
 .ٚادب ايطؾع( ز ) 
 .ٚادب اؾعّ( ز )



ِْـٔيُٗا ُْٛ ٔيٞ َؾَأ َِٝت ايهَٛأنَب َلِس   َي
   ُٞٔ ِِ نًَٔ َُا َأِضَن٢ َيُه  ُ ُكَٛز ََِسٍح َؾ

  .ؼي ايبٝت ايػابل  ٢ً ايرتلٝب« أضن٢ -أْـيِ  -لسْٛ »سسز  ١َ٬ إ طاب ا٭ؾعاٍ  . 203

 .ايه١ُ اغيكسض٠ -ايؿتش١ ايـياٖط٠  -ايه١ُ اغيكسض٠ ( أ )
ايه١ُ   -ايؿتش١ ايـياٖط٠  -ايؿتش١ ايـياٖط٠ ( ب )

 .اغيكسض٠
 .ايؿتش١ اغيكسض٠ -ايه١ُ ايـياٖط٠  -ايه١ُ اغيكسض٠ ( ز )
 .ايه١ُ اغيكسض٠ -ايؿتش١ ايـياٖط٠  -سصف ايٕٓٛ ( ز )



  َغَأغُهُت َسٖت٢ َلشٔػبْٛٞ َنأَْٖين
ََُتُاُِٚت    َٔ اُؾٗٔس ؼي ََطنألُهِ  َٔ 

 .ايٛاضز ؼي ايؿطط ا٭ٍٚ« ؼػب»أ طب ايؿعٌ . 204 

  ٚ ١َ٬ ْكب٘ سصف ايٕٓٛ; ٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ (ست٢)ؾعٌ َهاضع َٓكٛب به ( أ )
 .اـُػ١

 .ؾعٌ َهاضع َطؾٛع  ٚ ١َ٬ ضؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ; ٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُػ١( ب )
ؾعٌ َهاضع َٓكٛب  ٚ ١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ ايـياٖط٠; ٭ْ٘ َعتٌ اٯخط  ( ز )

 .بايٝا٤
 .ؾعٌ َهاضع َبين  ٢ً ايػهٕٛ ؼي قٌ ْكب; ٫لكاي٘ بٕٓٛ ايٓػ٠ٛ( ز )



َػذسا  ًٞ  ابٔ – ًٞ ايكدط٠  َػذسا يتدي. )205 
 َا ؼتُٗا خؽي ( ايكدط٠

    َعطبإ 
 َبٓٝإ 

 ا٭ٍٚ َبين ٚ ايجاْٞ َعطب 
 ا٭ٍٚ َعطب ٚ ايجاْٞ َبين 



 : ١َ٬ دعَ٘. لط٣ َا ٜػطٔى  شيؿ٢أ٢ْ . 206

 سصف ايٕٓٛ
   سصف ايع١ً

 ايػهٕٛ



    ٛنا  ُٔ لؿاضق٘  ػسغاؾط . 207
 ؾإٕ يصٜص ايعٝـ ؼي ايٓكب  اْكبٚ    

 دا٥ع ايتٛنٝس بايٕٓٛ –فعّٚ 

 ٚادب ايتٛنٝس بايٕٓٛ  –فعّٚ 

    َبين  –َبين 
 فعّٚ  –َبين 



ٟٗ اؾٌُ اٯل١ٝ لؿتٌُ  ٢ً ؾعٌ َ٪نَّس بايٕٓٛ؟. 208  أ

ٌِ إلاح اغيؿطٚع ِٔ َأِد َٔ ٖٕ  .ايػٝسات لعاٚ
ٖٔ غيؿه٬ت ا٭َؼ إٔ ُلعهِّط قؿٛ ايّٝٛ  .٫ لػُش
ُٜشكِّٕٓٛ أْؿػِٗ بايعًِ ٚاغيعطؾ١  .ايعك٤٬ ََٔ 

 .٫ لطبؽي غعازلو بأسس  ٫ٚ ُلكاِضٕ ْؿػو بػريى



ٟٗ اؾٌُ اٯل١ٝ ؼتٟٛ  ٢ً ؾعٌ َ٪نَّس بٕٓٛ . 209 أ
 ايتٛنٝس ايجك١ًٝ؟

ِّ ب٬ز ايعات  .يٝت اؿطٚب لٓتٗرِي َٔ ن

َٔ ايسضٚؽ يًط٬ب  .اغُيعًُِّات ٜؿطس

ٌٗ ٚاسس ؼي فاٍ  ًُ٘  .يٝذتٗسٕٖ ن

َٕ زَّٚا إزي ضقٝٗا  .قبٛ ا٭ٚطإ ٜػعٛ



   حئ إيٞ ايكشاب  ًٞ ايتٓا٥ٞ 
 سٓري ايٓاغهري إ٫ ايك٠٬     

 َكسض ( ايتٓا٥ٞ)اغيكسض . 210

     ث٬ثٞ  
   ضبا ٞ 
       عياغٞ
 غساغٞ 



أنِّس ايؿعٌ . «اضُز اـري زا٥ُّا يًٓاؽ طيّٝعا. 211»
 .ؼي اؾ١ًُ ايػابك١ بايٕٓٛ« اضُز»

َٕ ِٛ      .اضد
ٖٕ  .اضُدَٛ

ٖٔ      .اضَد
ِٕ  .اضُدٛا



ٟٗ اؾٌُ اٯل١ٝ ؼتٟٛ  ٢ً ؾعٌ َ٪نَّس بايٕٓٛ . 212 أ
 ٚدّٛبا؟

ٖٔ ايطٜان١ ست٢ ٜك٣ٛ دػُو  .يتُاضغ

ٖٔ ؼي ض ا١ٜ ا٭ٜتاّ ٚاحملتادري؟  أَيا ُلػُِٗ

ٌِّ َهإ ٕٖ ؼي ن  .يعٌ ايطخا٤ ٜػٛز

 .ٚاهلل يٝأخصٕٖ اغيـيًّٛ سك٘ ػئَّ ؿيًُ٘



ٟٗ ايهًُات اٯل١ٝ َكسض يؿعٌ ث٬ثٞ؟. 213  أ

   .ايٖطانب
 .ايٗطنٛب
    .ايٖطنب
 .ايطِّناب



ٟٗ اؾٌُ اٯل١ٝ لؿتٌُ  ٢ً َكسض ايؿعٌ . 214 أ
 ؟«شٖب»

 .ايطايب اغُئذٗس حيطم  ٢ً ايٖصٖاب إزي اغيسضغ١ َبهّطا
ُٜٔؿٝس َٔ قؿات اغُيبصِّضٜٔ  .إشٖاب اغياٍ ؾُٝا ٫ 

ِٕ لعٖسزت َصاٖبِٗ  .ايعًُا٤ اغيدًكٕٛ ٖسؾِٗ ْؿع ايبؿط ٚإ

 .ٜسخط ايٓاؽ أَٛاهلِ ؼي ايؿه١ ٚايصٖب ٚغريُٖا



ٌّٟ َٔ اٯلٞ َكسض عياغٞ؟. 215  أ

   .َػا١ُٖ
   .طريإ

    .اغتٗسا٤
ٍّ  .لػا



216 .ٖٕ َٕ إ ٍَ ُٚلبٔسُع ا٭ؾٝا٤َ... ق٠ْٛ ُ ١ًْٜٛ  ايتعاٚ  لبين ايطدا

 . َا ؼت٘ خؽي ؼي ايبٝت ايػابل َكسض عياغٞ  ٢ً ٚظٕ

   لؿعًٌُ
   لؿاُ ٌ
    لؿأ ٌ
 لؿٗعٌ



   لطقطم سػٓٗا ؾٝٗا ؾُايت 
 ٚ ؼي ايطا٩ٚؽ طبع ا٫ختٝاٍ    

 (  اختٝاٍ)ايؿعٌ َٔ اغيكس . 217

   خاٍ 
   خٌٝ 
   اختٌ 
   اختاٍ

   خاٍ 
   خٌٝ 
   اختٌ 
   اختاٍ



   ٫ لطز ايػُاس١ َٔ غٌٝ 
 ؾُا ؼي ايٓاض يًـيُإٓ َا٤     

 َكسض ( ايػُاس١)اغيكسض . 218

     ث٬ثٞ
   ضبا ٞ 
   عياغٞ 
 غساغٞ 



   قِ يًُعًِ ٚؾ٘ ايتبذ٬ٝ 
 ناز اغيًعِ إٔ ٜهٕٛ ضغ٫ٛ     

 َكسض ( لبذ٬ٝ)اغيكسض . 219

   ث٬ثٞ  
    ضبا ٞ
   عياغٞ 
 غساغٞ 



   ايػط ٚ اغأٍ َٔ ٜطاٖا  لػًين٫ 
 أٟ غشط نأَ طٞ ثطاٖا ؟     

 سهِ لٛنٝس َا ؼت٘ خؽي بايٕٓٛ . 220

   ٚادب 
     دا٥ع

 ػيتٓع 



   ؾعؿط َتؿبٗا  لعطن٫ٔ 
 بٓسٟ ٜسٜ٘ ؾًػت َٔ أْسازٙ     

 :  ْٛع ٫ َا بعسٖا ؼي ايبٝت ايػابل . 221

 ْاؾ١ٝ ٚ َابعسٖا َهاضع َطؾٛع 

 داظ١َ ٚ َا بعسٖا ؾعٌ َبين ؼي قٌ دعّ 

 ْا١ٖٝ ٚ َا بعسٖا َبين ؼي قٌ دعّ 

 ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



ٖٔ دٗسٟ ؼي َػا س٠ احملتادري. 222»  .  «يػٛف أبصي
 َا ايكٛض٠ ايكشٝش١ يًذ١ًُ ايػابك١ بعس لكشٝح اـطأ ؾٝٗا؟

ٖٔ دٗسٟ ؼي َػا س٠ احملتادري   .غأبصي
 .يػٛف أبصٍ دٗسٟ ؼي َػا س٠ احملتادري

  .٭بصٍ دٗسٟ ؼي َػا س٠ احملتادري
ٖٔ دٗسٟ ؼي َػا س٠ احملتادري  .غٛف أبصي



سسِّز اؾ١ًُ اييت ٚضز ؾٝٗا َكسض يًؿعٌ ايطبا ٞ . 223
 .«ٖٚقٌ»

ِّ فتٗس   .ايٛقٍٛ إزي ايك١ُ سًِ ن
ِّ ا٭سٛاٍ  .اهلل أَط بك١ً ا٭ضساّ ؼي ن
ُٜكِّٟ ايطٚابؽي   .ايتٛاقٌ بري ا٭ٌٖ 

 .مطم  ٢ً لٛقٌٝ ايط٬ب إزي أٖساؾِٗ



ُٛ ايٛزأز طبٝع١ّ ِٔ َقِؿ    إشا ت ُٜه
ُٚزٍّ َٜٔذ٤ُٞ لهًَُّؿا      ؾ٬ َخرَي ؼي 
 َا اغيكسض اـُاغٞ ؼي ايبٝت ايػابل؟ َٚا ٚظْ٘؟. 224

    .َقِؿٛ  َؾِعٌ
  .ايٛزاز  ائؿعاٍ
     .طٔبٝع١  ؾٔع١ًٝ
 .لهًُّؿا  لؿٗع٬



ٟٗ اؾٌُ اٯل١ٝ ؼٟٛ َكسّضا يؿعٌ عياغٞ؟. 225  أ

ِّ اغيعاضى  بٌ ا٭ِٖ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا  .يٝؼ اغيِٗ ا٫ْتكاض ؼي ن
 .ايهتاب١  ٢ً دسضإ اغيٓاظٍ غًٛى غري سهاضٟ
 .ا تازت اغيسضغ١ لهطِٜ ايؿا٥كري ْٗا١ٜ ايعاّ

 .لأزٜب ا٭بٓا٤ َػ٦ٛي١ٝ َؿرتن١ بري اٯبا٤ ٚا٭َٗات



 ؟ َٚا ٚظْ٘؟«اغتكاٍ»َا َكسض ايؿعٌ . 226

 .اغتكاي١  اغتَؿع١ًَِ
 .لكٍٛٗ  لؿٗعٌ

    .اغتكٛاٍ  اغتؿعاٍ
 .اغتكٝاٍ  اغتؿٝاٍ



َُِت          ايٓؿُؼ     لبهٞ  ٢ً ايسْٝا ٚقس  ًٔ
ٕٖ ايػ١َ٬          ؾٝٗا َلِطُى َا ؾٝٗاأ

 .َسسِّز احملٌ اإل طابٞ غيا ؼت٘ خؽي ؼي ايبٝت ايػابل. 227

  .َكسض َ٪ٍٚ ؼي قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘
 .َكسض َ٪ٍٚ غس َػس اغيؿعٛيري ؼي قٌ ْكب

  .َكسض َ٪ٍٚ ؼي قٌ ضؾع ؾا ٌ
ٖٕ  .َكسض َ٪ٍٚ ؼي قٌ ضؾع خرب أ



 .َِّٝع اؾ١ًُ اييت اؾتًُت  ٢ً َكسض َ٪ٍٖٚ. 228

  .ايتعًُِّ ؼي ايكػط نايٓكـ  ٢ً اؿذط
 .اسطم  ٢ً َكاسب١ شٟٚ ا٭خ٬م اؿػ١ٓ
  .ٜػع٢ ايعُٖاٍ ٫غتدطاز اغيعازٕ ايٓؿٝػ١

 .إٔ ُلَٗعّ بؿطف خري َٔ إٔ لهػب بايػـ
ُِ ََِؿَػس٠ُ ايٓؿِٛؽ َٚا هلا  َغرُي ايرتؾُِّل ؼي ا٭َِٛض ق٬ُح  ايـيً



ؼي « ََِؿَع١ً»غياشا دا٤ اغيكسض اغيُٝٞ  ٢ً ٚظٕ . 229
 ايبٝت ايػابل؟

 .٭ٕ ؾعً٘ َعتٌ ايؿا٤
 .٭ٕ ؾعً٘ قشٝح َهُّٛ ايعري ؼي اغيهاضع
 .٭ٕ ؾعً٘ قشٝح َهػٛض ايعري ؼي اغيهاضع
 .٭ٕ ؾعً٘ قشٝح َؿتٛح ايعري ؼي اغيهاضع



 .«ايٛاقع١ٝ أغًٛب سٝا٠ ًٜتكل بايٛاقع ٜٚبتعس  ٔ اـٝاٍ». 230
 .«اغيسضغ١ ايٛاقع١ٝ َٔ اغيساضؽ ا٭زب١ٝ اؿسٜج١»

ٍّ َٔ اؾًُتري ايػابكتري  ٢ً ايرتلٝب« ايٛاقع١ٝ»بِّٝٔ ْٛع ن١ًُ   .ؼي ن

  .َكسض قٓا ٞ  َكسض قٓا ٞ
 .اغِ َٓػٛب  َكسض قٓا ٞ
  .َكسض قٓا ٞ  اغِ َٓػٛب
 .اغِ َٓػٛب  اغِ َٓػٛب



ِِ  ٔ ا٭ش٣. 231 ِّٓأ٣ يًهطٜ ٍُ ٚؼي ا٭ضض ََ ََُتَعٖع ِٔ خاف ايك٢ًَٔ   ٚؾٝٗا غي
ٌٍّ َُٓٗا  ٢ً ايٛظٕ ايصٟ دا٤  ؼي ايبٝت َكسضإ َُٝٝإ  ؾبِّٝٔ غبب ف٤ٞ ن

 . ًٝ٘  ٢ً ايرتلٝب

 .ؾعً٘ َعتٌ اي٬ّ  ؾعً٘ غري ث٬ثٞ
 .ؾعً٘ غري ث٬ثٞ  ؾعً٘ قشٝح َهػٛض ايعري ؼي اغيهاضع
 .ؾعً٘ قشٝح َؿتٛح ايعري ؼي اغيهاضع  ؾعً٘ غري ث٬ثٞ



ٌّٟ َٔ اٯلٞ ٜؿتٌُ  ٢ً َكسض قٓا ٞ؟. 232  أ

 .ؼ١ًٝ َٝاٙ ايبشط َٔ ايططم اؿسٜج١ يتٛؾري اغيٝاٙ ايعصب١
َُٜسٗم*** ٚيًشط١ٜٔ اؿُطا٤ٔ باْب  ََُهٖطَد١ٕ  ِّ َٜٕس   به

 .ٜٓبػٞ إٔ ْعٌُ َّعا  ٢ً ل١ُٝٓ ايٛطٔ
ٌٖ َا شيًو  .ا٭ّ َعط١ْٝ أبٓا٤ٖا ن



سهِ لٛنٝس .  ٜؿٝسىايهتاب ضؾٝكا ؾإْ٘  اؽص. 233
 :ايؿعًري بايٕٓٛ 

     اؾٛاظ
   ايٛدٛب
     ا٫َتٓاع

 ا٭ٍٚ اؾٛاظ ٚايجا٢ْ ا٫َتٓاع



سسز ..دع٤ا َٔ سٝالٓا  ايتٛاقٌأقبشت َٛاقع . 234
 : ْٛع اغيكسض   ٚؾعً٘ 

    ث٬ثٞ   ٚقٌ 
 ضبا ٞ   ٚاقٌ 
    عياغٞ   الكٌ 
 عياغٞ   لٛاقٌ 



سسز ْٛع .. ؾعاي١  َؿاضن١ظ٬َٝلٗا  َؿاضن١إْٗا  -. 235
 : َا ؼت٘ خؽي 

    ن٬ُٖا َكسض ضبا ٞ 
 ن٬ُٖا اغِ ؾا ٌ 

 اغِ ؾا ٌ   َكسض ضبا ٞ 
 َكسض ضبا ٞ   اغِ ؾا ٌ 



 ايعؿ١ٜٛايهًُات  –لٛقع ؼي اـطأ  ايعؿ١ٜٛ) -. 236
 : سسز ْٛع َا ؼت٘ خؽي ( غاشد١

   ن٬ُٖا َكسض قٓا ٞ 
 َكسض قٓا ٞ   اغِ َٓػٛب 
   اغِ َٓػٛب   َكسض قٓا ٞ 

 ن٬ُٖا اغِ َٓػٛب 


