


اٌفعً جعً إرا ٌُ ٌؤد ثعذٖ جٍّخ فعٍٍخ فٙٛ  
 .  فعً ٌٕصت ِفعٌٍٛٓ 

 عٙال  اٌصعت اٌّعٍُ جعً
 فعً ربَ ٌزصت ِفعٌٍٛٓ 

  
 فبعً ِشفٛع  

 ِفعٛي ثٗ أٚي  
 ِفعٛي ثٗ ثبْ



 اٌضٍّش اٌّزصً ثبٌفعً لذ ٌىْٛ -3
 فً ِحً سفع اعُ ٌٗ فً ِحً سفع فبعً  

 اٌّىبفؤح  ا اٌّعٍّبْ أخز

 ضٍّش فً ِحً سفع فبعً 

 اٌّىبفؤح   ٌمذِبْا اٌّعٍّبْ أخز
ضٍّش فً ِحً سفع  

 اعُ أخز   



 فً خجش ٘زٖ األفعبي  ( أْ)فً حبٌخ ٚجٛد  -4
فبٌفعً ثعذ٘ب ِٕصٛة ٚ إرا وبْ ِٓ   - 

 . ِٕٗ إٌْٛ األفعبي اٌخّغخ فالثذ أْ رحزف 

 سثُٙ ٌزمٛاحشي اٌّؤِْٕٛ أْ 

 ( أْ)إٌْٛ ِحزٚفخ ٌٛجٛد 



 سثُٙ ٌزمْٛثذأ اٌّؤِْٕٛ 

إٌْٛ ِثجزخ ِٛجٛدح ألٔٗ ِضبسع ِشفٛع  
 ثثجٛد إٌْٛ  

  



( دثش أٚ رآِش)إرا جبء ثّعًٕ :اٌفعً وبد  -5
 . فٙٛ فعً ربَ ِٚب ثعذٖ فبعً 

 
 ٌٕب اٌعذٚوبد  

 فبعً ِشفٛع



 الحظ  

 ٌمشأ اٌذسطثذأ اٌطبٌت 

 جٍّخ فً ِحً ٔصت خجش ثذأ 



 الحظ  

 ٌمشأ اٌذسط   ثذأ اٌطبٌت اٌّزاوشح

 جٍّخ فً ِحً ٔصت حبي  



 أزجٗ

ال ِحً ٌٙب ِٓ اإلعشاة فال  ( ربء اٌزؤٍٔث)
 . ٌّىٓ أْ رىْٛ اعُ ٌفعً ٔبعخ

 
 أْ رجذأ  االِزحبٔبد ذأٚشى 

حشف ِجًٕ ال ِحً  
 ٌٗ ِٓ اإلعشاة

اعُ أٚشه ِشفٛع  
 ثبٌضّخ  



فً حبٌخ أْ أرً اٌّصذس اٌّؤٚي ثعذ   -8
اٌفعً ِجبششح فغبٌجب ِب ٌىْٛ اٌفعً ربِب  

 .ِٚب ثعذٖ فً ِحً سع فبعً 
 
 شٍئب ٚ ٘ٛ خٍش ٌىُ  رىش٘ٛا أْ عغً 

 فً ِحً سفع فبعً  فعً ربَ 



 اٌّشزمبد

اعُ 
 اٌفبعً

اعُ 
 اٌّفعٛي

صٍغ 
 اٌّجبٌغخ



ِعّٛي ٘زٖ اٌّشزمبد اعُ اٌفبعً ، صٍغ  
 اٌّجبٌغخاٌّعّٛي لذ ٌىْٛ  

 
 فبعً 

 (  أٔذ إٔغبْ ٚاضح رصشفبره) 
 



 فبعً ِٚفعٛي
 (  إٌجؤ أخٛنألبسئ ) 

 
ِفعٛي ثٗ ِٕصٛة  فبعً ِشفٛع ثبٌٛاٚ  

 ثبٌفزحخ  



فبعً ٚ ِفعٛي أٚي ٚ ِفعٛي ثبْ   -3
 (إرا وبْ اٌفعً ِزعذٌب ٌّفعٌٍٛٓ)

 
 

 (  اٌفمشاءِبٌٗ  اٌغًٕ ِعطبءِب ) 
 
 

فبعً ِشفٛع  
 ِفعٛي ثٗ  أٚي ِٕصٛة ثبٌفزحخ  ثبٌضّخ  

 ِفعٛي ثٗ ثبْ ِٕصٛة ثبٌفزحخ :  اٌفمشاء



 أزجٗ

لذ ٌىْٛ اٌفبعً ِغززش ِٚب ثعذ اٌّشزك 
 ِفعٛي ثٗ

 
 

 اثٕٗاألة ٔبصح 
اٌفبعً ضٍّش  

ِفعٛي ثٗ ِٕصٛة  ِ٘ٛغززش رمذٌشٖ 
 ثبٌفزحخ



 ِعّٛي اعُ اٌّفعٛي   -4
 
 

 ٔبئت فبعً -1

 إرا وبْ اٌفعً ِزعذٌب ٌّفعٛي ٚاحذ
 
 اٌشجً دٚسً٘ ِفَٙٛ  

 ٔبئت فبعً ِشفٛع ثبٌضّخ



 ِعّٛي اعُ اٌّفعٛي   -4
 
 

 ٔبئت فبعً ٚ ِفعٛي ثٗ  -1

 إرا وبْ اٌفعً ِزعذٌب ٌّفعٌٍٛٓ 
 دسجخأِعطً  

 ِفعٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌفزحخ
ضٍّش ٔبئت اٌفبعً 

 ِغززش رمذٌشٖ ٘ٛ 

 



 أزجٗ

حزً ٌىْٛ عجت عًّ اٌّشزك اعزّبد عًٍ  
 . إٌفً أٚ االعزفٙبَ 

ٌغجمٗ إٌفً أٚ االعزفٙبَ فالثذ أْ 
 .ِجبششح  

 
 



 الحظ ِب ًٌٍ

ِعزّذ   ( ِب عبٌُ اٌشجً اٌحمٍمخ) -
 عٍى ٔفى

ِعزّذ  ً٘ ِغزطٍع اٌّؤِٓ ًٍٔ األٍِٕبد 
 اعزفٙبَ 

 



 إّٔب
 ال رمذَ ثال رعٍٍُ ِزطٛسح ثشاِجٗ-

ِعزّذ عًٍ ِٛصٛف ٚ 
 ٌٍظ ٔفٍب 

 



 خًٍ ثبٌه

 .اٌفعً ِٓ اعُ اٌّفعٛي ِجًٕ ٌٍّجٙٛي 
 
 (لًٍ –ِمٛي ) - 

 (اعُزخشج –ِغزخشج ) -  

 (ُفُٙ –ِفعَٛ ) -



 ِٓ اٌجٍّزٍٓ خًٍ ثبٌه

 ً٘ فزبح سائع عٍٛوٙب
 

 ٔعذ عججً ِشفٛع ثبٌضّخ سائع

 فبعً ِشفٛع ثبٌضّخ عٍٛوٙب



 ِٓ اٌجٍّزٍٓ خًٍ ثبٌه

 ً٘ فزبح عٍٛوٙب سائع
 
 
 
 

فً ( عٍٛوٙب سائع)اٌجٍّخ 
 .ِحً سفع ٔعذ 

 

 ِجزذأ ِشفٛع ثبٌضّخ  عٍٛوٙب

 خجش ِشفٛع ثبٌضّخ   سائع



 الحظ

 اٌزفشٌك ثٍٓ اعُ اٌفبعً ٚ اعُ اٌّفعٛي 
 
 
 

 اٌخٍش  عٛدحأٔب ساج  -1

 ِفعٛي ثٗ ِٕصٛة ثبٌفزحخ

 عٛدرٗ اٌخٍش ِشجٛ  -2

 ٔبئت فبعً ِشفٛع ثبٌضّخ  



 خٍى ثبٌه

 عٍَٛ –ٚجٛد  –طشٌك  –عجًٍ 
 
 ِش صٍغ ِجبٌغخ 

 ليه

 ٌعذَ دالٌزٙب عًٍ اٌّجبٌغخ



 ٘زاللً اٌفعً 
 (اعزمبَ  –ِغزمٍُ ) وبفح –ِىبفح  

 (اجزٙذ –ِجزٙذ )



 خٍى ثبٌه ُِٙ جذا

اٌفعً ِٓ اعُ اٌّفعٛي الصَ ٌجمً ِجًٕ  
 ٌٍّجٙٛي

 
 (صٌذ –ِضٌذ ) لًٍ –ِمٛي 

 (ُلذِّط –ِمذط ) (ثٍع –ِجٍع )



 أزجٗ

 جٍّخ إٌعذ -1

 (فعً ٌعٛد عًٍ إٌىشح+ ٔىشح )اثحث عٓ 
 
 

 ٌحت اٌخٍش  ٘ٛ سجً 
 رٍٍك ثٕب حزً ٔصً ألسٚع صٛسح 

 ِبضٍٙب عشٌك٘ؤالء ٌغعْٛ ٌحّبٌخ أِخ 
 
 



 جٍّخ إٌعذ افُٙ ٚشٛف ثزعٛد عًٍ ٍِٓ -1

اإلوسان كائه حي يحافظ علي مبدأ يتعامل مع )

 (  البشر باعتباري مىهم
  



 اٚعى رٕغى اٌفشق ثٍٓ

 إٌعذ اٌجٍّخ  # 
 (حضش طبٌت غضجٗ عشٌع)
 إٌعذ اٌغججً #  
 (حضش طبٌت عشٌع غضجٗ)
 
 



 اٚعى رٕغى

 جملة خبر الىاسخ -2

 بتكمل معىي الجملة  

 :  خلي بالك 

 . إن أمة دب فيها األمل ال تموت أبدا 
  
 
 



 خٍى ثبٌه

اٌجبء اٌٛالعخ فً خجش ٌٍظ رجعً اٌخجش  -3
 ِفشد

 ٚ ٌٍظ شجٗ جٍّخ  

 (ٌٍغذ ٘زٖ اٌّحبٚالد ثجعٍذح عٕب)
  
 
 


