
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيرــاء قــداد أ / ثنـــإع

 
 

 رئيسة القسم/ أ ابتسام العنزي

 الموجهة الفنية /د سارة المطيري

 مديرة المدرسة /أ هدى السدحان

 وزارة الرتبية

 منطقة األمحدي التعليمية

 مدرسة أمية بنث قيس م/بنات

 قسم اللغة العربية يقدم

 مذكرة للصف التاسع

 م6102نهاية الفصل الدراسي األول 

 وفقا لخطة المنهج الجديدة
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 دسٚط اٌظف اٌزبعغ

 )دسط اٌغّغ (

 

 : أٚال اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة    

 من النص ؟الكاتب  هدؾ ما  1س

السمع  , ودلته وأهمٌته بالنسبة لإلنسان فً  بٌان لدرة الخالك العظٌمة  فً خلمه وتوضٌح أهمٌة جهاز

 إدران ما حوله ومعرفته.

 

 : سبب  وصول الصوت إلى أذن اإلنسان  بٌن2س

٠ظً اٌظٛد ئٌٝ أرْ اإلٔغبْ فٟ شىً ِٛعبد طٛر١خ ,ؽ١ش ٠غّغ طٛاْ األرْ وً اٌّٛعبد اٌظٛر١خ 

 اٌغّؼٟ .اٌزٟ رظً ئ١ٌٗ , ٠ٚشعٍٙب فٟ شىً رثزثبد ٚا٘زضاصاد ئٌٝ اٌغٙبص 

 

 تفاعل الجهاز السمعً . وضح3س

الجهاز السمعً عالم عظٌم  ٌوصؾ بأنه نصؾ العالم, وال ٌنتهً الحدٌث عن دلته , ونظامه العجٌب . 

 وروعة الخلك فٌه ,حٌث ٌحول االهتزازات  والذبذبات إلى موجات كهربائٌة ٌوصلها إلى عصب السمع .

 

 ز السمعً .دلل من النص على إعجاب الكاتب بالجها4س

وصفه بأنه ٌمثل نصؾ العالم ألهمٌته  بالنسبة لإلنسان ومساعدته على معرفة ما حوله وإدران األشٌاء  

 وتمٌزها .

 الحاالت التً ال ٌستطٌع فٌها اإلنسان  السمع . يعدد 5س -

 ٌكون جهاز االستمبال ) األذن ( مرٌضا . -

 . الذبذبات الصوتٌة أسرع من أن ٌستوعبها األذن البشرٌة -

www.kwedufiles.com



 

 

 لمخ نفسه مضطربا أو مرٌضا .ا -

 

 

 

 

 ثانٌا الثروة اللؽوٌة :      

      

 مرادفها الكلمة         

 ارتفع تعالى

 ٌراكم -ٌدخر ٌختزن

 فطن   - ٌمظ منتبهة

 ٌسكن بالمرب –محاد  مجاور

 مهتز -مرتبن  مضطرب

 

     

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 آذان أذن حاسة حواس

 أنظمة -نظم  نظام ذكرى ذكرٌات

 أعصاب عصب المعنى المعانً

 صمان -صم  أصم - -

      

 المعنى السٌالً : ) استوعب (    

      

 معناها السٌالً الكلمة فً سٌالها

 فهم وأدرن استوعب الطالب الدرس

 اتسع استوعب المكان الزوار

 شمل استوعب عطؾ األب أبنائه جمٌعهم

     

 

 ُخلك ( –َخالك  –: )َخْلك  ( كَ لَ )خَ  –التصرٌؾ       
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 التصرٌؾ الصحٌح الجملة

 َخلمه َخلمهأمر هللا اإلنسان بعبادته منذ بدء 

 ُخلك الصدق منجاة لصاحبه .ُخلك 

 الَخالك فً لدرته . الكالخَ سبحان هللا 

 

  

 اٌززٚق اٌفٕٟ :   

 اششػ اٌزؼج١ش اٌخ١بٌٟ ِّب ٠أرٟ :    

 ) ِشوض اٌغّغ فٟ اٌّخ ٔبئّخ (  شجٗ ِشوض اٌغّغ ثبإلٔغبْ إٌبئُ . 1ط    

) ِشاوض اٌغّغ ال رٛلظٙب األطٛاد اٌٙبدئخ ( شجٗ األطٛاد اٌٙبدئخ ثبإلٔغبْ اٌزٞ ال ٠ٛلع                                   2ط    

 ا     األطٛاد اٌٙبدئخ , ِٚشاوض اٌغّغ ثبإلٔغبْ إٌبئُ .

 

 لٍخ اٌزؼج١شاد اٌّغبص٠خ ثبٌذسط: :ػ3ًٍط    

 ألٔٗ دسط ػٍّٟ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌؾمبئك  , ٠ٚجزؼذ ػٓ اٌخ١بي .     

 اٌشعُ اٌٙغبئٟ :    

 

 اذكر كلمات بها همزة متطرفة على سطر : 

 بدء –عبء  –رداء  -سماء –نداء 

 

 نون الكلمات اآلتٌة ::1س

                                   جزءٍ  -جزٌء     -   جزءاً       -جزء 

                                 عبءٍ  -عبٌء    -  عبئاً        -عبء 

                           سماءٍ  -سماٌء    -  سماًء       -سماء 

 بدءٍ    -بدٌء     -       بدءاً      -بدء  

ً  - ريءج   جريءٍ  -جريٌء   -   جرٌئا
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 الخطأ اإلمالئً :صوب :2س 

 

 ) الصواب :   جزءاً  ( من المرآن . جزءً لرأت  -

 

 تحملت عبًء كبٌرا بالسفر . ) الصواب : عبئاً ( -

 

 

 

 أكمل الفراؼات بكلمة منتهٌة همزة متطرفة على سطر ::3س

 فً عمله .  كؾءٌ  المخلص -

 ٌتحمل اآلباء أعباًء كثٌرة فً الحٌاة . -

 

 السالمة اللؽوٌة :

 الشرط وجوابه فً الجمل اآلتٌة : اضبط فعل 4س   -

 من هللا . ٌمترب نفس المؤمن تصؾ متى -

 :   فعل مضارع مجزوم بالسكون فعل الشرط : تصؾْ     

 : جواب الشرط مجزوم بالسكون . جواب الشرط : ٌمتربْ    

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إن تجادلوا السفهاء تتسع هوة الخالؾ بٌنكم .  -

 فعل الشرط : تجادلوا :   فعل مضارع مجزوم بحذؾ النون . -

 : جواب الشرط مجزوم بحذؾ حرؾ العلة . جواب الشرط : تتسعَ  -

 ه ٌنج من أذاه ن ٌحذر عدوم -

 :   فعل مضارع مجزوم بالسكون ٌحذرْ                      فعل الشرط :  . -

 : جواب الشرط مجزوم بحذؾ حرؾ العلة .ٌنجُ                جواب الشرط :       -

 

 .(جملتٌن بأداة شرط جازمة البٌن  )اربط -

 

 ٌتجه المخلص ٌجد هللا معه .  -

 . (أٌنما ٌتجه المخلص ٌجد هللا معه) -

 تحاولون إخفاء عٌوبكم ٌظهرها هللا . -
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 .(مهما تحاولوا إخفاء عٌوبكم ٌظهرها هللا ) -

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ضع خطا تحت ) ما ( الشرطٌة فمط مما ٌأتً : -

 

 مٌة () ما استفها      ما حفظت من كتاب هللا ؟ -

 ) ما شرطٌة (    تمدم من خٌر تلك ثوابه . ما -

 ) ما تعجبٌة (                ما أعظم دمحما ! -

 

  اربط بٌن الجملتٌن بأداة شرط ؼٌر جازمة : -

 عمل اإلنسان فً هذه الحٌاة اندفع بمواهبه .    -

 إذا عمل اإلنسان فً هذه الحٌاة اندفع بمواهبه  -

 جواب الشرط :    اندفع    إذا         جملة الشرط : عمل أداة الشرط : 

 

  

 لو استخدم المرء عمله تفتحت أمامه أبواب الحٌاة . -

 لو        جملة الشرط : استخدم                   جواب الشرط :   تفتحت أداة الشرط : 

 -ُٔ اٌفشاغبد ا٢ر١خ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ث١ٓ اٌمٛع١ٓ : -

 ) أداح ششؽ غ١ش عبصِخ (   أطؾبثه فغٍُ ػ١ٍُٙ . خشعذ ئٌٝئرا     -1

 ) عٛاة ششؽ ِؼجٛؽ (          وٍّب رط١غ هللا )شؼشُد( ثبٌغؼبدح . -2

 ) فؼً اٌششؽ ِؼجٛؽ (  ئرا )غؼجَذ( فبوظُ غؼجه ٌزأ١ِٓ صي اٌٍغبْ . -3

/ِّٙب   ٠ىٛٔٛا فمشاء ٠غُٕٙ هللا ِٓ فؼٍٗ .           ) أداح ششؽ عبصِخ ( -4 ْْ  ئِ
 

   

 دسط ِٓ خطبة طبؽت اٌغّٛ أ١ِش اٌجالد ()                               

 أٚال اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة :     

 الهدؾ من  خطاب صاحب السمو أمٌر البالد : 1ط    

بٌان أهمٌة وحدة الصؾ ولوتها التً تكمن فً تماسكها ,والحث على تحمل المسؤولٌة والعمل 

 وحماٌته .من أجل الوطن وصٌانته 

 طٛؽ اٌّؼٕٝ اٌشئ١غٟ ٌٍخطبة اٌغبِٟ:2س 
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 اٌمبئذ اٌّخٍض ٌٛؽٕٗ ٠زؾًّ ِغإ١ٌٚزٗ ٠ٚغؼٝ ثٗ ئٌٝ اٌزمذَ .

 اٌؾت اٌشذ٠ذ ٌٍٛؽٓ ٠ذفغ أثٕبئٗ ئٌٝ اٌشلٟ ثٗ ٔؾٛ األِبَ .

ػًٍ : عبء فٟ اٌخطبة اٌغبِٟ أِٛس ٚأش١بء أوذ ػ١ٍٙب طبؽت اٌغّٛ رٛػؼ   أثشص   3ط -

 : بٌٛؽٓاٌزطٍؼبد ٌٍشلٟ ث

ٚخٍك دٌٚخ  ٗ,ؽشطب ِٕٗ ػٍٝ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ رغبٖ اٌٛؽٓ ٚاٌؼًّ ِٓ أعٍٗ إٌٙٛع ث

 , ٚأْ رىْٛ و٠ٛذ اٌغذ غ١ش و٠ٛذ األِظ .ػظش٠خ ؽذ٠ضخ ِضٚدح ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ 

 

 

 .:ثبٌخطبة ’ػغ خش٠طخ ؽش٠ك ٌّغزمجً اٌّغزّغ اٌى٠ٛزٟ ِٓ ِغّٛػخ ِجبدب ِغزؼ١ٓ 4ط

 . و٠ٛذ اٌغذ غ١ش و٠ٛذ األِظ -

 ٚؽٓ ِضبٌٟ ٠غٛدٖ إٌظبَ  -

 و٠ٛذ عذ٠ذح رخطٛ ثضمخ ٚػضَ ٚالزذاس ئٌٝ األِبَ . -

 اٌؾشص ػٍٝ اٌؼًّ ٚاإلٔزبط . -

 

 

 ٚػؼ اٌؼٙذ اٌزٞ لطؼٗ طبؽت اٌغّٛ ػٍٝ ٔفغٗ رغبٖ اٌٛؽٓ : 5ط -

 

لطغ طبؽت اٌغّٛ ػٍٝ ٔفغٗ ػٙذا ٘ٛ : رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ رغبٖ اٌٛؽٓ ٚؽًّ األِبٔخ , 

 ٚاألعذاد , فزشرمٟ اٌى٠ٛذ ٔؾٛ اٌزمذَ ثضمخ ٚػضَ ٚالزذاس . ٚاٌغ١ش ػٍٝ ٔٙظ ا٢ثبء

 

 

 

 ِبرا ؽٍت طبؽت اٌغّٛ أ١ِش اٌجالد ِٓ أثٕبء اٌٛؽٓ ؟ 6ط

أْ ٠ىٛٔٛا دسٚػب ؽظ١ٕخ ٌٍٛؽٓ  ٠ٚؾشطٛا ػٍٝ اٌؼًّ ٚاإلخالص ٌٍٛؽٓ ٚاٌشلٟ ثٗ 

 ؽزٝ رىْٛ و٠ٛذ اٌغذ غ١ش و٠ٛذ األِظ  .
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 بة اٌغبِٟ :ٚػؼ أصش اٌؼًّ ثّب عبء فٟ اٌخط 7ط

 , ؽ١ش اٌشلٟ ثبٌٛؽٓ ٚؽّب٠زٗ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٗ .اٌٛؽذح ٚاٌزّبعه ٚاٌؾت ث١ٓ أثٕبء اٌٛؽٓ 

 

 

 صب١ٔب اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ :

 مرادفها الكلمة        

 تتوارى -تختفً  تكمن

 لام به –تملد  تولً

 ثبت صمد

 مرتفع عالٍ  شامخ

 ثابت رصٌن

 كتبنا سطرنا

 ٌعم ٌسود

 ترابها ثراها

 

     

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 أبنٌة بناء سلؾ أسالؾ

 كواهل كاهل ساكن سكان

 تٌجان تاج بلد بلدان

 أزمن -أزمنة –أزمان  زمن تحدي تحدٌات

 

 

      

 (ولَعالمعنى السٌالً : ) َ    

 معناها السٌالً الكلمة فً سٌالها     

 سمط ولع الطٌر على أرٍض أو شجرٍ 

 أثر فً فً نفسً عند سماعه .ولع المرآن 

 حدث ولع الحادث لٌلة أمس .

     

 ( الَكْون - نو  كَ  – َكائن – َكْون: ) ( َكَونَ ) –التصرٌؾ       

      

 التصرٌؾ الصحٌح الجملة
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 الَكْون خلك هللا الكَّْون بدلة وإحكام .

  ً  كائن . اإلنسان كائن ح

ن جملة اسمٌة  ن . الطالب كو   كو 
 اٌفٕٟ : اٌززٚق

 حول التعبٌر الحمٌمً إلى خٌالً . 1ط     

 ) المائد الناجح الذي ٌحب شعبه وٌسعى لرفعة وطنه (

 المائد الناجح كالمصباح ٌضًء دروب شعبه و ٌسعى لرفعة وطنه .

 اشرح التعبٌرات الخٌالٌة اآلتٌة : 2س

 )الكوٌت هً التاج الذي على رؤوسنا (

 لرؤوس .شبه الكوٌت بالتاج الذي ٌزٌن ا

 ) الكوٌت هً الحب المتؽلؽل فً أفئدتنا (3س

 شبه الكوٌت باإلنسان العاشك الذي ٌعشمها أبناؤها .

 

 

 بٌن وجه الشبه بٌن التعبٌرٌن : 4س

 

 )وحدة أبناء الكوٌت كالدرع الحصٌن  الذي ٌحمً الوطن ( -

 تحمً الوطن , والدفاع عنه .وجه شبه  بٌن وحدة أبناء الكوٌت والدرع الحصٌن  الحماٌة والولاٌة التً 

 

 أفعاال تنتهً بألؾ لٌنة طوٌلة : اكتب 5س

 دنا  –رنا  – صفا –دعا  –عال  –سما      

 

 تكتب أفعاال تنتهً بألؾ لٌنة ممصورة  6س

 هدى - سعى –مشى  –جرى  -رمى       

 أوًّ اٌفشاغبد ثىٍّخ ِٕز١ٙخ ثأٌف ِمظٛسح : 7ط

 اٌّغٍُ ثٕفغٗ ػٓ فؼً اٌذٔب٠ب . عّب -

 اٌؼال .اٌّغزٙذ ٠غؼٝ ئٌٝ ؽٍت  -

 اٌؼٍّبء صاخش ثبٌىض١ش ِٓ اٌّؾبػشاد .ٍِزمٝ  -
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 طٛة اٌخطأ اإلِالئٟ ثبٌغًّ ا٢ر١خ :  8ط

 فؼً اٌخ١ش .  ) اٌظٛاة : عؼٝ ( ئٌٝاٌّغٍُ  عؼب -

 ) اٌظٛاة : فزٝ ( ٠زطٍغ ئٌٝ اٌّغزمجً . ؽّٛػ فزب ٘زا -

 

 إٌبلض ثبٌىٍّخ :أوًّ اٌؾشف  9ط

 

 لؼبٞ....... ) لؼب٠ب (                    ) ػض..........) ػظب (

 وجش..........) وجشٜ (                      )دػبٞ..........) دػب٠ب (

 اٌٙذ..........) اٌٙذٜ (                      )طً............)طٍٝ (

 ) سَ.............) سِٝ (  اعزؾٟ.......) اعزؾ١ب (                  

 

 اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ :

 مٌز المسم الصرٌح والمسم الؽٌر الصرٌح : 1س

 

 الكبٌر .   )  لسم صرٌح      (   وهللا ألحترمنً  -

 برب األكوان إن الحك لواضح .  )لسم صرٌح (   -

 عن أصدلاء السوء. ) لسم صرٌح (  تاهلل ألبتعدنً  -

 ( لسم صرٌح)   لال تعالى :) لعمرن إنهم لفً سكرتهم ٌعمهون (.  -

 لسم صرٌح (   -ٌمن هللا ( لفظ المسم أالفمٌر .   ٌمن هللا ألساعدنَ أ -

 هللا ٌعلم إنً لصادلة .    ) لسم ؼٌر صرٌح ( -

 هللا ٌشهد ال أحب إال عمل الخٌر .  ) لسم ؼٌر صرٌح ( -

 

 تٌة :فً األسالٌب اآلحدد جواب المسم  2س  

 

 ) إن الحرٌة ؼالٌة الثمن (    جواب المسم       -ألسم بخالك األكوان إن الحرٌة ؼالٌة الثمن .       -

 ) ألنصحن صدٌمً ( جواب المسم           –                       صدٌمً .      تاهلل ألنصحنَ   -

 ) لمد أفلح المتمون (       جواب المسم      –                        لعمرن لمد أفلح المتمون .    -
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 جواب المسم        )  إن األمن نعمة عظٌمة ( –بربن إن األمن نعمة عظٌمة .                       -

 

 جواب المسم إما جملة اسمٌة أو فعلٌة ,فإن كان مثبتا ٌؤكد ,وإن كان منفٌا ال ٌؤكد . -

 اٌمن هللا ( –اٌم هللا  –لعمرن  –وهللا  –باهلل  -ألفاظ المسم الصرٌح : ) تاهلل -

 

 فً الفراؼات اآلتٌة : أكمل األسلوب  بجملة جواب لسم ) مثبت أو منفً ( مناسب 3س

 . لن ٌنجح الؽشاشوهللا  -1

 إن الرزق بٌد هللا عز وجل .باهلل  -2

 ال أحب إال عمل الخٌر . اٌمن هللا -3

 األكوان ألنصحن صدٌمً . ألسم بخالك -4

 

 

 -:  مما ٌأتًفً جواب المسم  النحوي  صوب الخطأ 4س

 .   ) ألبتعدن عن أصدلاء السوء ( أبتعد عن أصدلاء السوءتاهلل  -

 .        ) إن األمن نعمة عظٌمة ( األمن نعمة عظٌمةبربن  -

 ) إن الحك لواضح (                   الحك واضح .وهللا  -

 

 :مما ٌأتً منفً ( صٌاؼة سلٌمة  –صوغ أسلوب لسم ) مثبت 5س

 .(وهللا إن اإلسالم ٌدعو إلى العمل اإلسالم ٌدعو إلى العمل .                                     ) -

 .(برب الكعبة لن ٌسعى الكسول إلى العمل ٌسعى الكسول إلى العمل  .                               ) -

 ) تاهلل إن نعمة الوطن لعظٌمة (          نعمة الوطن عظٌمة .                                    -

 

 )درس ابتسم للحٌاة (                              

 

 -أوال الفهم  واالستٌعاب :

 ما هدؾ الشاعر من النص : 1س
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الدعوة إلى االستمتاع بالحٌاة ,والتحلً بالتفاؤل واالستمتاع والسعادة بكل ما فً الكون لما فٌه من 

 األحزان والتشاؤم .جماٍل, وتجنب 

 

 عدد االتجاهات التً ٌدعو إلٌها النص : 2س

 اتجه الشاعر إلى دعوة الناس إلى التفاؤل واجتناب الهموم واألحزان ونصرة الحك وعشك الفن . -

 اتجه الشاعر إلى االستمتاع بالطبٌعة لما فٌها من جمالٍ  -

 زن ٌعنً الموت .اتجه الشاعر إلى االستمتاع بالحٌاة ألنها تعنً الفرح , والح -

 

 

 علل : دعوة الشاعر إلى التفاؤل ؟ 3س

 إلى التحلً التفاؤل .  -ملسو هيلع هللا ىلص  –لالستمتاع بالحٌاة والجمال والتداء برسول هللا 

 دلل على تمتع الشاعر بمدر كبٌر من الخبرة :: 4س

من التعبٌرات التً  ببعض المٌم بالنص , و عشك الفن ,حٌث النص ٌفٌض بكثٌردعوته إلى التحلً 

 تعبر عن الحكم فً الحٌاة والنظرة إلى الحٌاة بروح التفاؤل وتجنب األحزان .

 

 وضح الفرق بٌن التفاؤل والرضا : 5س

 التفاؤل : التفاؤل هو الشعور بالرضا والفرح والسرور والسعادة .

 داخل الملب  االطمئنان ب و الشعورالرضا :ه

 

 الفرد والمجتمع :بٌن أثر التفاؤل على  6س

 أثر التفاؤل على الفرد : الراحة والطمأنٌنة والشعور بالسعادة .

 وانتشار الفضائل .أثر التفاؤل على المجتمع : الحب والتعاون والرلً 

 

 بجملتٌن ممتدتٌن : السابع بٌت لعن المضمون الفكري ل عبر 7س

 مل فٌه .الكون وما فٌه ٌبعث إلى التفاؤل والفرحة والسعادة لمن ٌتأ

 

www.kwedufiles.com



 

 

 

 

 ثانٌا الثروة اللؽوٌة :

 مرادفها الكلمة         

 عطشان صدٌان

 فرحان جذالن

 العٌن كلها مملة

 مرتفع عالٍ  سنً

 تزخر تحفل

 الظالم الدجى

 

 

 

     

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 دواع دعً الزهرة الزهر

 -أثرٌاء  ثري األخضر -الخضراء الخضر

 أشمٌاء شمً مرج مروج

 أحٌاء حً - -

 ات ضْ روُ  -رٌاض روض - -

 

 

 (محا المعنى السٌالً : )         

       

 معناها السٌالً الكلمة فً سٌالها

 مسحت محت األم دموع ابنتها

 ٌذهب . محا االستؽفار الذنوب

     

 

 ( َحفَلَ  - حافل– َحْفلة  – َحْفل: ) (َحفَلَ ) –التصرٌؾ       

 

 التصرٌؾ الصحٌح الجملة     
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 َحْفل ألامت المدرسة َحْفَل بمناسبة العٌد الوطنً

 َحفَلَ  . َحفََل النادي بالموم

 َحافل .  الكتاب َحافل بالمعلومات

 التذوق الفنً :      

 

 استخرج من النص كلمات دالة على الفرح والحزن : 1س    

 

 

 ٌسعدن  (   -الفرحة  -أفراحها  -اعشك الفن  –تفاءل  –جذالن   )الكلمات الدالة على الفرح :     

                                           

 .   الدمع ( -همن–تٌأس  –األحزان –شمً الكلمات الدالة على الحزن :   )      

 

 

 

 

 وضح  الخٌال فً التعبٌرات : 2س    

 

 ) أرسل الخاطر فً أفراحها ( شبه النفس بشًء مادي ٌرسل .    

 

 )واعشك الفن ( شبه الفن باإلنسان الذي ٌُعشك  .     

 

 )الحٌاة الفرحة الكبرى ( شبه الحٌاة بالفرحة الكبرى , وهذا ٌدل على جمال الحٌاة .     

 

 

 الرسم الهجائً :    

 اذكر أسماء تنتهً بألؾ لٌنة طوٌلة  : 1س    

 

 (  ذَُرا  -ُربَا  -زواٌا  –فرنسا , هولندا   -مناٌا  -نواٌا   -لضاٌا   -رنا  –ال عُ  –سما  )    

 اذكري أسماء تنتهً بألؾ لٌنة ممصورة  :   2س           

 ( مستشفى -معتدى      -ذكرى    -كسرى  -عٌسى  -موسى   )        
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 أكمل الفراؼات بما هو مطلوب مما بٌن الموسٌن : 3س    

 منتهٌة بألؾ لٌنة ممصورة ( ) كلمةطموح .    ....فتًى..........دمحم ..... -

 خلما . ) كلمة منتهٌة بألؾ لٌنة ممصورة ( ....الذ را..بأخالله حتى بلػ ......سما..المؤمن  -

 

 ارسم األلؾ المناسبة مكان النمط فٌما ٌأتً : 4س

 

      ملتمى ( -ملتك.......  )   -) مستشفى  (       مستشؾ......)  -

 رنا ( -) رن.....    -   مسعى (         -مسع.....   )   -

   رمى ( -رم......)    -             لضاٌا ( -لضاي...)    -

 التدى ( -)التد.....    -_ دنا (                  دن...  )    -

 دعا ( -دع.... )   - صفا (   -صؾ....  )  -  رجا   (   -   رج....)  -

                                          

 طٛة اٌخطأ اإلِالئٟ : 5ط

 اٌذسعبد ػٍّب .  ) اٌظٛاة : أسلٝ  (أسلب اٌطبٌت اٌّز١ّض ٠ظً ئٌٝ  -

 

 اٌمبػٟ اٌشب٘ذ .  ) اٌظٛاة : اعزذػٝ ( اعزذػب -

 

 . ) اٌظٛاة :    وغب (  اٌشث١غ اٌطج١ؼخ ثبٌض٘ٛس .وغٝ  -

 

 

 اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ :-

 

 

 ؽذد اٌفبػً فٟ أعب١ٌت اٌّذػ ا٢ر١خ :1ط -
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ًُ (             ٔؼُ اٌؼًّ رؾبٌف أثٕبء اٌشؼت .     -  ) اٌفبػً : اٌؼّ

 

ُٛ (اٌفبػً : ٔؼُ ػؼٛ ِغٍظ األِخ اٌؾش٠ض ػٍٝ ؽش٠خ اٌشأٞ . )  -  ػؼ

 

 ِغززش ( ش) اٌفبػً ػ١ّ                         ٔؼُ لٛال اٌظذ٠ك .       -

 

 اٌفبػً : اعُ اإلشبسح : را (ؽجزا اٌزفبؤي .                                    )  -

 

 ٔؼُ ِٓ ٠خذَ ٚؽٕٗ اٌّخٍض .                 ) اٌفبػً : ِٓ اعُ ِٛطٛي ( -

 

 ٔؼُ ِب رمذِٗ ٌٍٛؽٓ اإلخالص .               ) ِب : اعُ ِٛطٛي ( -

 

 ثئظ اٌظذ٠ك ِٓ ٠ٛلؼه فٟ اٌشش .           ) اٌفبػً : اٌظذ٠ك ( -

 

 ) اٌفبػً : را اعُ ئشبسح (                    ؽجزا اٌزشبؤَ .                  ال -

 

 

 طٛة اٌخطأ إٌؾٛٞ فٟ اٌغًّ ا٢ر١خ :2ط

 

 ..................(اٌخٍكُ ) اٌظٛاة : ........   ٔؼُ اٌخٍَك األِبٔخ . -

 (........اٌّغب٘ذْٚٔؼُ اٌّغب٘ذ٠ٓ اٌشٙذاء .   )  اٌظٛاة : .... -

 (ؽجزا إٌّبفم١ٓ .          ) اٌظٛاة : .........إٌّبفمْٛ.......... ال -

 اعزجذي فؼً اٌّذػ ثفؼً آخش , ِغ١شا ِب ٠ٍضَ : 3ط

 ٔؼُ ِٓ ٠خذَ اٌّغزّغ اٌّؼ١ٓ ػٍٝ فؼً اٌخ١ش . -

 ُٓ  ػٍٝ فؼً اٌخ١ش . ؽجزا اٌّؼ١

 ؽجزا اٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ . -

 ٔؼُ اٌغٍٛن اٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ .

 

 أعٍٛة ِذػ فٟ ط١بغزٗ اٌظؾ١ؾخ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ :طٛؽ  4ط
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 اٌغذ فٟ اٌؼًّ ( –)اٌمٕبػخ  -

 

 ٔؼُ اٌظفخُ اٌمٕبػخ .

 

 ؽجزا اٌغذُ فٟ اٌؼًّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) دسط اٌؾّبِخ ٚاٌضؼٍت ِٚبٌه اٌؾض٠ٓ (                    

 

 

 اعزٕزظ ٘ذف اٌىبرت ِٓ اٌمظخ : 1ط

 

ث١بْ أ١ّ٘خ ٔظؼ إٌفظ ٚرؼٍّٙب لجً ٔظؼ ا٢خش٠ٓ , ٚأٔٗ الثذ ٌإلٔغبْ أْ ال ٠أِٓ  ِىش 

 ِّٙب وبْ األِش, ف١غت أخز اٌؾ١طخ ٚاٌؾزس  ِٓ أطؾبة اٌّىش ٚاٌخذ٠ؼخ . األػذاء

 

 

 ث١ٓ عجت خالص اٌؾّبِخ ِٓ اٌضؼٍت : 2ط

 ِبٌه اٌؾض٠ٓ .أسادد االٔزمبَ ِٕٗ ؽ١ش أْ اٌضؼٍت وبْ ٠أوً أفشاخٙب فأخزد ثٕظ١ؾخ 

 ٚاالعزؼبٔخ ثٗ فٟ ؽً ِشىٍزٙب .ٚاٌزخٍض ِٓ اٌضؼٍت ِٚىشٖ ٚخذاػٗ ِؼٙب . ,اعزّبػٙب 
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 طف ؽ١ٍخ اٌضؼٍت ِغ ِبٌه اٌؾض٠ٓ : 3ط

 

ِذػ اٌضؼٍت ٌّبٌه اٌؾض٠ٓ , ٚرؼبٍِٗ ثبٌّىش ٚاٌخذ٠ؼخ ػٕذ عإاٌٗ ػٓ و١ف١خ ؽّب٠خ ٔفغٗ ِٓ 

  فبٔمغ ػ١ٍٗ فمزٍٗ .اٌؾ١ٍخ اٌش٠ؼ 

 

 

 ٓ اٌمظخ ػٍٝ د٘بء اٌضؼٍت :دًٌ ِ 4ط

أزمبِٗ ِٓ ِبٌه اٌؾض٠ٓ ػٓ ؽش٠ك ؽ١ٍخ رو١خ , ٟٚ٘ ِذؽٗ ؽزٝ ٠غزش ثٕفغٗ ٠ٚغزذسعٗ 

 ٌىٟ ٠غزغ١ت ٌىً ِب ٠طٍجٗ ِٕٗ ف١زّىٓ ِٕٗ 

 

 

 ػذد ػٕبطش اٌمظخ : 5ط

 

 اٌضِبْ : لذ٠ُ اٌضِبْ           اٌّىبْ : ثاؽذٜ غبثبد إٌٙذ

 (  ِبٌه اٌؾض٠ٓ –اٌضؼٍت  –اٌؾّبِخ خظ١بد ) اٌش

  اٌؾً ( –اٌؼمذح  –األؽذاس : ) اٌّمذِخ 

 

 

 ٌمظخ :ألؽذاس ا ٚػؼ خش٠طخ ر١ٕ٘خ  6ط

 

اٌؾّبِخ ِغ أفشاخٙب فٟ أػٍٝ إٌخٍخ ٠ٚمف اٌضؼٍت فٟ األعفً ٠ظ١ؼ ثٙب , ف١زٛػذ٘ب , 

فزخبف ِٕٗ , ٚرٍمٟ ٌٗ فشاخٙب  ٚرىشاس األِش , ٚألجً ػ١ٍٙب ِبٌه اٌؾض٠ٓ ٚ فبشزىذ ٌٗ 

 ف١ذثش ؽ١ٍخ ٌالٔزمبَ ِٓ ِبٌه اٌؾض٠ٓ .ب , ٠ٚؼٍُ اٌضؼٍت ثبألِش فٕظؾٙ

 

 

 أػذ ػشع ؽذس ِٓ أؽذاس اٌمظخ : 7ط

ألجً ِبٌه اٌؾض٠ٓ ػٍٝ اٌؾّبِخ ٚ فٛعذ٘ب ؽض٠ٕخ , فغأٌٙب ػٓ عجت ؽضٔٙب , فمبٌذ  ٌٗ أْ 

خٟ , , ال أٌمٟ ئ١ٌه فشاٌضؼٍت ٠ٙذد٘ب ثأوً فشاخٙب , فأشبس ػ١ٍٙب ِبٌه اٌؾض٠ٓ أْ رمٛي ٌٗ 

 فبطؼذ ئٌٟ ٚغشس ثٕفغه .
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 اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ :

 

 

 مرادفها الكلمة         

 اعتمدوا -ظنوا  زعموا

 ٌهدد ٌتوعد

 ٌصعد ٌرلى

 ً (خوفٌشتد و أجزع ) أفرق

 بلؽه -لفز وثب

 أسرع فً لتله أجهز

 أُصبت بداهٌته دهٌت

 

     

 جمعها الكلمة مفردها الكلمة

 أعشاش شعُ  رأس رؤوس

 -أحوال  حال َجناح         أجنحة

 أشمٌاء ناحٌة - -

 أحٌاء حٌلة - -

- - - -  

 

 ( فرغالمعنى السٌالً : )        

 

      

 معناها السٌالً الكلمة فً سٌالها

 خال اإلناء . فرغ

 أتمه . العامل من عمله فرغ

     

 

 ( عهد -عهدتال –عاهد  –عهده : ) (َعَهدَ ) –التصرٌؾ       

 

 

 التصرٌؾ الصحٌح الجملة     
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 عهده مع ربه باالجتهاد فً الطاعة عهدهالمسلم ٌجدد 

 التعهد الدٌنً ٌنشىء األبناء علمٌا وخلمٌا .التعهد 

 عهد .  بٌن األسر الصالحة  عهد العاللات الطٌبة  

 عاهد عاهد االبن أبٌه على التخلك بالصدق واألمانة .
 

 

 اٌؼٕف ( –طٕف وٍّبد ِٓ إٌض ئٌٝ ؽم١ٍٓ دال١ٌٓ ) اٌؾضْ  1ط

 

 شذ٠ذح اٌُٙ ( –ؽض٠ٕخ  –وئ١جخ  –وبعفخ اٌجبي )   وٍّبد اٌؾضْ : 

 ٠ظ١ؼ  ( –دلذ ػٕمٗ –ّ٘ضٖ  –أعٙضػ١ٍٗ  –٠زٙذدٟٔ  -) ٠زٛػذ٘ب  وٍّبد اٌؼٕف : 

 

 ٚػؼ اٌظٛسح اٌخ١ب١ٌخ : 2ط -

 

 ( رشٜ اٌشأٞ ٌٍؾّبِخ ٚرؼٍّٙب اٌؾ١ٍخ ٌٕفغٙب)  -

 شجٗ اٌؾّبِخ ثبإلٔغبْ اٌزٞ ٌذ٠ٗ سأٞ (  .

 

 

 ) ئْ صؼٍجب ٠شالجٕٟ ( شجٙذ اٌضؼٍت ثبإلٔغبْ اٌزٞ ٠شالت . -

 

-   ) ُّ  ) سأٜ اٌؾّبِخ وئ١جخ ؽض٠ٕخ شذ٠ذح اٌٙ

 .شجٗ اٌؾّبِخ ثبإلٔغبْ اٌؾض٠ٓ اٌزٞ ٠شؼش ثبٌؼ١ك ٚاٌُٙ 

 

 طف شخظ١بد اٌمظخ ثزؼج١شاد خ١ب١ٌخ : 3ط

 ِىغٛسح اٌغٕبػ ل١ٍٍخ اٌؾ١ٍخ (اٌؾّبِخ :   ) اِشأح 

 اٌضؼٍت : ) ش١طبْ ٠ظٙش وّالن ٔٛس ١ٌٛلغ فش٠غزٗ فٟ اٌؾ١ٍخ (

 ِبٌه اٌؾض٠ٓ : ) ِظجبػ ال ٠ؼٟء ئال ٌغ١شٖ (
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 اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ :

 اعؼً وً عٍّخ عٛاثب ِإاوذ ٌمغُ طش٠ؼ : 1ط

 

 فبص ِٓ ٠مزذٞ ثبٌشعٛي اٌىش٠ُ . -

 .( ٚهللا ١ٌفٛصْ ِٓ ٠مزذٞ ثبٌشعٛي اٌىش٠ُ ) 

 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -اٌّغٍّْٛ عبئشْٚ ػٍٝ ٔٙظ اٌشعٛي  -

 .( -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌغبئشْٚ ػٍٝ ٔٙظ اٌشعٛي  اٌّغٍّْٛ ربهلل ئْ)  

 

 اػجؾ ِب رؾزٗ خؾ فٟ األعب١ٌت : 2ط

 

 اٌىزة .    ) اٌؾ١ٍُف (اٌؾ١ٍف ثئظ  -

 اٌزارٟ .    ) إٌمذ ُ ( إٌمذٔؼُ ِب رفؼً  -

 فٟ األِٛس .   ) اٌزغشع ُ ( اٌزغشعال ؽجزا  -

  

 

 

 

 

 ّبرط ِمزشؽخ ٌّٛػٛػبد اٌزؼج١ش:ٔ

 

اكتب ثالث فقرات مترابطة فمن يتفكر في نفسه يجد العجب واإلبداع ( تتجلى قدرة الخالق العظيم في خلقه , ) -
 ِشاػ١ب أدٚاد اٌشثؾ ٚػالِبد اٌزشل١ُ  . عن أهمية التخمق بالحياء وأثرها عمى الفرد والمجتمع

....................................................................................................................
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) ثٕبء اٌٛؽٓ ِغإ١ٌٚخ اٌغ١ّغ ( اوزت صالس فمشاد ػٓ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ رغبٖ اٌٛؽٓ ,  -

 ِشاػ١ب أدٚاد اٌشثؾ ٚػالِبد اٌزشل١ُ  ,ِٛػؾب دٚسن رغبٖ اٌشلٟ ثٗ ٚ ٚاٌؼًّ ِٓ أعٍٗ 
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سعبٌخ ِٓ صالس فمشاد ؽٛي ) أ١ّ٘خ االثزغبِخ ٚاٌزفبؤي فٟ ؽ١برٕب ( ِشاػ١ب األعظ اوزت  -

 اٌف١ٕخ ٌىزبثخ اٌشعبٌخ , ٚأدٚاد اٌشثؾ ٚػالِبد اٌزشل١ُ .
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 الشأ اٌفمشح, صُ أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ :لتطبٌك الخارجً ا

٠َُؾمِّ  َٚ  ُْ ِ٘ َْ سا٠َخَ ثاِلِد ٍٛ ِّ ًِ , ٠َْؾ ْغزَْمجَ ُّ ٌْ ِسعبُي ا َٚ ٌْغَِذ  ًُ ا َِ ُْ أَ ُٙ ٌَخُ ثِبٌشَّجبِة ؛ ألََّٔ ْٚ ُُّ اٌذَّ زَ ْٙ َْ رَ مٛ

 ُْ ِٙ ؽبِٔ ْٚ ُػَظّبُء  ألَ َٚ ِْٕضٌٍَخ ,  َِ َٟ أْعّٝ  ِ٘ ْؽذَ٘ب  َٚ ٌَخُ  ْٚ ١ٌََْغِذ اٌذَّ َٚ ٌّْبػٟ َشجبثبً ,  َِ وبٔٛا فٟ ا ْٛ َ١ ٌْ ا

ٌْٛاِعجبدِ  َُّ اٌَّزٟ رَُإدّٞ ا ٌَِه األ َوز َٚ  , ِٗ فُِّش اٌّغؼبدَحَ ألْثٕبئِ َٛ ٕبَن األُة اٌَّزٞ ٠ُ ُٙ ُْ , فَ ِٙ ُُّ ثِ زَ ْٙ  اٌَّزٟ رَ

 ِْ ًِّ َؽٕب األلَبِسُة اٌَّ  ,األَُعِش٠َّخَ ثُِى َٚ َػْطٍف ,  َٚ ََ ْٛ َ١ ٌْ َْٔذ ا َّٟ .. أَ دَّحُ . ٠َب ثَُٕ َٛ َّ ٌْ ا َٚ ٌْفَخُ  ُُٙ األُ َٓ رَغٛدُ ث١ََْٕ ِز٠

َٓ األْخِز . ِِ ًَّ َشأْٔبً  ٌْؼَطبُء ألَ َْ ا أْسعٛ أالّ ٠َىٛ َٚ َغذاً َعزُْؼطٟ ,  َٚ  رَأُْخزُ 
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 :  اروش ل١ّخ ِغزفبدح ِٓ اٌفمشح؟1ط   

..................................................................................................................................

 :  ٌّبرا رٙزُ اٌذٌٚخ ثبٌشجبة ؟2ط.

............................................................................................  ...................................... 

 

 ؟ رٌهغؼٝ فٟ سلٟ ٚؽٕٗ ؟ ِؼٍال٠ِب ِٛلفه ِٓ ص١ًِ ٌه ال 3ط

.................................................................................................................................. 

 : ..........................(اٌٛاعجبد )ِفشد :   (                    ....................ِزشادف : ) رغٛد : : 5ط

 

 ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ.    √ػغ ػالِخ )      6ط

   )                (.                          اٌذٌٚخ ٟ٘ اٌزٟ رٙزُ ثبٌشجبة فمؾ  -1

  )                   (                     أًِ اٌغذ ٚسعبي اٌّغزمجً ُ٘ اٌشجبة -2

 

 (                                      أخٍض ٌٛؽٕٟاعؼً اٌىٍّخ ا٢ر١خ عٛاثب ٌمغُ طش٠ؼ)  -8ط

................................................................................................................................ 

       

 

     

 الشأ اٌفمشح, صُ أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ :التطبٌك الخارجً : 

اآلباء  األجداد و من أنهاره, دافع عنهنا , وشرب اتهخٌرنا من على أرضه, وطعم نانشأ الذي الوطن هو   

وكافحوا وتحملوا الكثٌر من المشاق من  فصبروا بأرواحهم وأموالهم ورفعوا أعالمه بالعلم واألخالق ,

العمل ونسمو بأخاللنا حسن نخلص فً طلب العلم , وأن نأن  نحوه نا, فواجبأجل النهوض و الرلً به 
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ألن فً  حتى نبلػ الذٌرا ٌخلما , ونصل إلى أعلى الدرجات علما ونمتدي بالنابؽٌن ونكون مثال ٌٌحتذى به,

 .ذلن سعادة الوطن , وعزة أبنائه 

   

                                                                    ضع عنوانا مناسبا للفمرة السابمة :                                                                                             -1س
............................................................................................................ 

                                          وضح دور اآلباء واألجداد  تجاه الوطن من خالل  فهمن للفمرة:                                                                     -2س
............................................................................................................ 

                                      ما األثر الذي ٌعود على الوطن إذا أحسنا العمل وتحلٌنا باألخالق الحمٌدة ؟                                                       -3س
.......................................................................................................... 

 معنى كلمة : )ٌحتذى ..............(                مفرد كلمة:)َ النابؽٌن  ...............(     -4س
               

 عنى :كلمة ) الوطن ( فً جملة من عندن  تامة الم وظؾ -5س
 ............................................................................................................. 

 ( وضح الصورة الخٌالٌة بالتعبٌر السابك :) أِغبد اٌٛؽٓ ِزأٌمخ وبٌشؼش اٌضاخش ثبٌخ١بي -6ط

............................................................................................................... 

 

                                                                                                                         .(الذي ٌفً بالوعد ٌحظى برضا هللا )  -7س

 ضع أداة الشرط ) من ( بدال من  الذي , وأعٌدي كتابة الجملة صحٌحة .   

............................................................................................................... 

 

 اضبط ما تحته خط فً الجمل اآلتٌة :– 8س

 فإنه صفة حمٌدة :إعرابه:............................................................      اإلخالص -
 :إعرابه : ................................................................ صفة حمٌدةاإلخالص  -

 

 حدد نوع األسلوب مما ٌأتً : -8س
 ) ........................(                                                حبذا مساٌرة التمدم العلمً .               -
 إٌاكم واإلهمال فً العمل .                                     ).........................(                                   -
 ) ........................(  فً ذمتً لمد انشؽل الناس بوسائل االتصال الحدٌثة .         -

 

 الرئً الفمرة التالٌة ثم أجٌبً:اٌزطج١ك اٌخبسعٟ : 
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األخالق عنوان الشعوب , ولد حثت علٌها األدٌان جمٌعها , ونادى بها المصلحون , فهً أساس تلن 

 العادات السٌئةالحضارة , ,ووسٌلة للمعاملة بٌن الناس لذا اهتم اإلسالم باألخالق الحمٌدة واالبتعاد عن 

,فمد لال الرسول الكرٌم )) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق (( بهذه الكلمات حدد الؽاٌة من بعثته ,إنه ٌرٌد 

أن ٌتمم مكارم األخالق فً نفوس أمته وٌرٌد للبشرٌة ان تتعامل بمانون الخلك الحسن الذي لٌس  فوله 

ال الشر واآلثام ٌؤدٌان بالمسلم إلى تحمٌك الكثٌر من لانون ,إن التحلً باألخالق الحسنة والبعد عن أفع

 األهداؾ النبٌلة  منها سعادة النفس ورضاء الضمٌر.

                                                        ؟ضع عنوانا مناسبا للفمرة:  1س

........................................................................................................................... 

     ملسو هيلع هللا ىلص _ ؟  –:  ما الؽاٌة من بعثة الرسول 2س

.................................................................................................................                            

        -اٌّشجٗ ٚاٌّشجٗ ثٗ فٟ اٌزؼج١ش اٌزبٌٟ :ٚػؼ  _2س

                                                                                                                                          

 ) األخالق اٌؾ١ّذح وبٌٕٛس فٟ ػ١بئٗ  (                 

 

 ٚعٗ اٌشجٗ :................اٌّشجٗ ثٗ : .............................   اٌّشجٗ : .....................        

 ( أمام العبارة الخاطئة .   ×, وعالمة )    ( أمام العبارة الصحٌحة     √ضع عالمة )    3س

                )                (   .         التحلً باألخالق الحمٌدة دعا إلٌها الدٌن اإلسالمً فمط  -1

  (            )    .          البعد عن المعاصً وأعمال الشر من أسباب راحة النفس  -2

 صوب الخطأ النحوي فً األسلوب اآلتً : 4س

 وهللا  أتصؾ بالخلك الحسن . ) الصواب : ......................................................( -

                                                        -فٟ اٌغ١بل١ٓ اٌزب١١ٌٓ : ) عرض (ٚػؼ ِؼٕٝ وٍّخ  5س

 ).................................... (              اٌغٕخ اٌغّٛاد ٚاألسع.             عرض      

  اٌجؾش .                           )......................................( عرضٚلفذ اٌغف١ٕخ فٟ      
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 اآلتٌة :التطبٌك الخارجً : الرأ الفمرة اآلتٌة , ثم أجب عن األسئلة 

ب ِٚؼبسف ؟ ٚرؼط١ه خجشاد ئػبف١خ فٟ  ًِ ٌٍمشاءح أ١ّ٘خ وج١شح فٟ ؽ١برٕب ,ؽ١ش رض٠ذ اٌزوبء ,ٚرىغجه ػٍٛ

اٌؾ١بح  , ٟٚ٘ ١ٌغذ ِغشد رغ١ٍخ ؛ ٌزا  ٠ؾشص اٌىض١شْٚ ِٕىُ ػٍٝ ششاء اٌمظض ٚاٌّغالد اٌفىب١٘خ أٚ 

اًء ١ّٙٔٓ , ِٚٓ اؽالػبرُٙ اٌٛاعؼخ , رشىٍذ اٌف١ٕخ أٚ اٌش٠بػ١خ , ال ٕٔغٝ أْ وً اٌؼٍّبء ٚاٌؼجبلشح وبٔٛا لش

 . (  صمبفزُٙ ؽزٝ ٔغؾٛا ٚثٍغٛا ِب ثٍغٛا ِٓ ِىبٔخ

 

                          ؟ ل١ّخ ِغزفبدح ِٓ اٌفمشح اروش -1ط 

................................................................................................................................................................................................................ 

 فٛائذ اٌمشاءح فٟ ؽ١برٕب؟ ِب  -2ط

................................................................................................................................................................................................................ 

 

  ..........(............... اٌؼجبلشح)  ِفشد                ....(......................)ِزشادف  : ١ّٙٔٓ     – 3ط

 

 ) اٌمشاء ح غزاء ٌٍؼمً ( ٚػؼ اٌظٛسح اٌخ١ب١ٌخ ثبٌزؼج١ش اٌغبثك . 4ط

.................................................................................................................... 

 

 ٔٛع األعٍٛة ِّب ٠أرٟ :د ؽذ  5ط

 

 فٟ ػٕمٟ ئٟٔ ألٛي اٌظذق .                    )                              ( -

 ؽجزا أخز اٌؾ١طخ ٚاٌؾزس فٟ أِٛس ؽ١برٕب .   )                              ( -

 ( ِٓ ٠خٍض ٌٛؽٕٗ ٠ًٕ األعش اٌؼظ١ُ .         )                               -

 ا٠ّٓ هللا ١ٌٕظشْ اٌؾك ٌٚٛ ثؼذ ؽ١ٓ .        )                              (  -

 اٌزٛاوً ػٍٝ ا٢خش٠ٓ .           )                                ( غٍٛنثئظ  اٌ -
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