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 الخبصةالكفبٌبت  رقم الىشبط الخبص ببلكفبٌة    :     المعٍبر   (  23ص ألهساأحْال تٌاء الفعل  ًشاط )

 االتجبهبت معٍبر المىوج

ٌستتدخ ا الخطتتيط الكدببٍتتة   وستت(  رقعتتة   المرامتتة  متت  مزاوتتبب قياوتت  الىجتتي   بخبصتتة بىتتب  الجم تتة   

 ىالدوجئة الصجٍجة  ىالدزقٍم الصجٍح الذي ٌجعل الزسبلة المكديبة ىاضجة لُخزٌه.
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 ّطف أداء الورعلــن ) الوْازد (
 الورعلوْى إلى هجوْعاخ ذعاًٍّح ترْجٍَ هي الوعلن   .ٌرْشع 

 )ذوٍِد( -1

 أتدأ ترحٍح اإلسالم . -

ا اسررررساذٍجٍح المرررساءج  - ٌمرررسأ الوررررعلن الررردزض لرررساءج ه،رررثْطح تالشرررتلج ه رررراده 

 الظاهرح.

الرً ذحرِا خط فً الٌضج ٌّترثِا فً هي التلواخ  الو،ازعحٌعٍي الورعلن األفعال  -

 . 22الجدّل ص

 تٍي الفعل الوثًٌ ّالوعسب ؟ ق  س  الف  ت الطالب ذركٍس -

  الري ال ٌرغٍس حسكح آخسٍ هع ذغٍس هْلعَ فً الجولح . الوثًٌ / الفعل الوثًٌ ُْ

 اإلعساب. الوعسب / الفعل الوعسب ُْ الري ٌرغٍس حسكح آخسٍ هع ذغٍس هْلعَ هي
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 (الرطثٍك )

 األهرس أفعالٌمسأ الورعلن األهثلح اَذٍح لساءج ه،ثْطح تالشتلج ثن ٌ،ع خط ا ذحد  - أ

 الرً ّزدخ فٍِا:

 .اسُن تٌف ك ّاخش  للا  .                   * احسص على ها ٌٌفعك*. 

 .ذاكسّا تجدٍّ أٌِا الوجّدّى*               .    ذاكسا تجدٍّ أٌُِّا الوجداى*. 

 رِا الوجّدج.ذاكسي تجدٍّ أٌ  *. 

هري خرالل األهثلرح  هرساأل فعرلحراالخ تٌراء هع أفساد هجوْعرَ ٍّ ا ٌٌِالش الورعلن شف - ب

 ال اتمح.

 ٌتول الورعلن الجول اَذٍح تفعل أهس هٌاسة هع ضثطَ تالشتل: - خ

 *.................. ّلرك تالوفٍد.              *............... دزّسك تجدٍّ 

 طاعح للا أٌِا الطالب. * ٌا هحوداى ...............على الاٍس.*..................على 

 الاالطح:

 : ها ٌجصم تَ ه،ازعَعلى األهسٌثٌى الفعل  -

 ............................................................. :ال تْى هثل 

  :حرف حسف العلح هثل....................................................... 

 ................................... :حرف الٌْى ) إذا كاى هي األفعال الاو ح ( هثل 
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 )الووازسح(

ٌصتي  المتدع م لعتل اِمتز متته اِلعتب  اَتٍتة مخبطه تب سمراتن لتتً همتل مته  وشتبان م تتهيطة  -

 .ببلشكل

   صبا -ٌخ صين  –ٌجدو    – ٌسعى  

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

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

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

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

لِا فً الجدّل ص  الو،ازعحٌُثٍِّي الورعلن عالهح تٌاء األفعال  -  22الرً سج 
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