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 انخبصخانكفبٌبد  سلى انُشبط انخبص ثبنكفبٌخ    :     انًعٍبس   (  ذقذٌن الوثرذأ على الخثر ًشاط )

 االتجبْبد يعٍبس انًُٓج

ٌستتدخذو انخطتتٕط انكدبثٍتتخ   َستت(  سلعتتخ   انًراًتتخ  يتت  يشاوتتبح لٕاوتتذ انُجتتٕ   ثخبصتتخ ثُتتب  انجًهتتخ   

 ٔاندٓجئخ انصجٍجخ  ٔاندشلٍى انصجٍح انزي ٌجعم انشسبنخ انًكدٕثخ ٔاضجخ نُخشٌٍ.
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 ّصف أداء الورعلــن ) الوْارد (
 الورعلوْى ئلى هجوْعاخ ذعاًٍّح ترْجٍَ هي الوعلن   .ٌرْزع 

 )ذوٍِذ( -1

 أتذأ ترحٍح اإلضالم . -

 .ٌطروع الطالب لقصح ) جساء ضٌوار ( -

هججا جججاء  -الججْاردج تالترجاب-ٌطججل الوججرعلن هجي التلوججاخ الرجً ذحرِججا قجظ  ججً ال قجرج  -

 كوا ٌلً: 55 ً الجذّل ص ًترج، ّها جاء هعر ح

 الوعر ح الٌترج

 عثذهللا –الٌعواى  –العجٍثح  قصح

 طاعذذِاه – القصر –الجٌْد  هقال
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 (الرطثٍق )

 جً الجوجل اَذٍجح، التلوجح الرجً دلجد علجى الخثجر أ جراد هجوْعرجَ  ٌحذد الوجرعلن هجع - أ

 تْضع قظٍّ ذحرِا كوا ٌلً:

  هحثْبالْ ً الوطلن  . 

  األهي ّاألهاى تلذالتٌْد. 

  الٌاش قٍاًحالوإلن . 

  ظالن ئًطاىالغادر . 

 :األهثلح اَذٍحأ راد هجوْعرَ  ً ضثة ّجْب ذقذٌن الخثر  ً ٍ ًّا ٌٌِاقش الورعلن ش  - ب

 ) ّذتْى اإلجاتح على الٌحْ اَذً (

 .( الوثرذأ ًترج، ّالخثر شثَ جولح)         ً الرراز عجائة ّغرائة 

 .( الوثرذأ ًترج ّالخثر شثَ جولح )                              لذيَّ ّ اء 

 .( -اضن اضر ِام  -الخثر لَ حق الصذارج  )                   أٌي العٌاٌح تالقٍن 

 .ٍ( الوثرذأ ٌشرول على ضوٍر ٌعْد على تعض الخثر )                 للخائي جساؤ 

 .( الخثر هقصْر على الوثرذأ )                          ئًوا ًا ع علوك 

 ( ذأالخثر هقصْر على الوثر )                           ها عادل ئال هللا 

ٌخثجر الوججرعلن عججي كججل اضججن هججي األضجواء اَذٍججح تمججرٍر أّ جججاٍر ّهجججرٍّر  ججً جولججح  -ج    

 جرٌوح ( –ّ اء  –هٌاضثح هضثْطح تالشتل: ) رجال 

  "  الورقذهٍي رجالتٍي  - " ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجال. 

  الص اخ الحطٌح ّ اء. - ّ اء تٍي ص اخ الجوال ً   

  تٍي القضاٌا جرٌوح. -  ً الوحتوح جرٌوح 

ا لوثرذأ ٌشرول على ضجوٍر ٌعجْد علجى تعجض  -د ٌجعل الورعلن كل ذركٍة هوا ٌأذً قثرًّ

 لصاحة األقالق ( –للْ اء  –الخثر هضثْطًّا تالشتل. ) لوجالص العلن 

   العلن ٍُثرِا.لوجالص 

  .َللْ اء جوال 

  .ٍلصاحة األقالق قذر 
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 اخلالصة:
ا يف احلاالت اآلتية -

ً
 : يتقدم اخلرب على ادلبتدأ وجوب

 رًفا (.ظ -اومجروًر اإذا كان المبتدأ نكرة، والخبر شبه جملظ ) جاًر 

 الخبر مما له الصدارة. إذا كان  

 المبتدأ يشتمل على ضمير يطود على بطض الخبر. إذا كان 

 الخبر مقصوًرا على المبتدأ. إذا كان 
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 )الووارضح(

 سجت تمذٌى انخجش:انًجدذأ ٔانخجش فً انجًم اَتٍخ يًب تجدّ خط  يجًٍُب ٌٕضح انًدعهى  - أ

  الخثر هقصْر على الوثرذأ                  انشٔيً. انًُٓذسإال  يجذعيب   

  الخثر هقصْر على الوثرذأ                           انعشاق. طبغٍخ غبدسإًَب ) 

 ٌالوثرذأ ًترج ّالخثر شثَ جولح                               وجٍت. لصش نهُعًب) 

 الوثرذأ ًترج ّالخثر شثَ جولح                                          .لصخ وُذي) 

 اضن اضر ِام  -الخثر لَ حق الصذارج                              انجٕاس. حك ٌٍأ- ) 

 ٌالوثرذأ ٌشرول على ضوٍر ٌعْد على تعض الخثر                      .ثٕاثّ نإلحسب ) 

ٌكٌٕ انًدعهى أسث  جًم وٍ لصخ سًُبس ٌكٌٕ انخجش فً كم يُٓب ٔاجت اندمذٌى  ٔرنك كًب  - ة

 ٌهً:

 :{ أٌٍ حك إتمبٌ انعًم؟}                                       انخجش يًب نّ انصذاسح 

  { يب وبدل انًهك}                                      انًجدذأ:انخجش يمصٕس وهى 

 :{ فً انًهك ِحذَّح }                                             انخجش جبس ٔيجشٔس 

 { نإلحسبٌ جزاُؤِ}                    :انًجدذأ فٍّ ضًٍش ٌعٕد وهى ثعض انخجش 

 

  . 55ٌمٍى انًدعهى راتّ   انجذٔل ص  - )الرقٍٍن( -4
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