
 اؾـحوذادلؼررذعؾىذاؾصفذاؾدابعذذذذذذذ)ذأـواعذاألػعالذ(ذذذذذذذذذادلعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذ
اؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ

 م2012-2012

 

 

 

 تـؼدمذاألػعالذإديذذثالثةذأـواعذوفيذ:ذ-أذذذذذ

 

 

ذ.األػعالذاآلتقةذإديذؿاٍضذوؿضارعذوأؿرذأصـفذ-1سذذذذذذ

ذاجؾِسذ–قـاديذذ–ؼِفذذ–اؽتِبذذ–ـػفُمذذ–قـاؼُشذذ–اؾعِبذذ–قدتؿُعذذ–اـتظَمذذ–ذفَبذ

ذاؾػعلذاألؿرذاؾػعلذادلضارعذاؾػعلذادلاضي

   

   

   

   

   

ذاؾػعلذادلاضيذ-1

ؽتَبذ.ذ)ذفوذعبارةذعنذحدوثذاؾػعلذيفذزؿنذادلاضيذ،ذمبعـىذحدثذواـتفى

ذ....(ذفَبذرجَعذذ-خرَجذذ-

ذاؾػعلذادلضارعذ-2

قدلذعؾىذحدوثذاؾػعلذزؿنذاحلاضرذأوذادلدتؼبلذ،ذوقبدأذحبرفذؿنذحروفذ

ذ(قؽتُبذذ-تؽتُبذ-ـؽتُبذ-أؽتُب(.ذ)ذأـقتذ)ذؽؾؿةذ

ذاؾػعلذاألؿرذ-3

ذذ-احرِصذذ-اؽتِب.ذ)ذفوذاؾػعلذاؾذيذُقطؾبذػقهذؿنذادلخاطبذتـػقذذأؿٍرذؿاذ

ذ...........(اردِمذ

 أزمنة األفعال  -1

 تدريبات
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 اؾـحوذادلؼررذعؾىذاؾصفذاؾدابعذذذذذذذ)ذأـواعذاألػعالذ(ذذذذذذذذذادلعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذ
اؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ

 م2012-2012

 

ذ:ذاآلتقةذاتيفذاؾػراغادلـادبذاؾػعلذادلضارعذذأضعذذ-2س

ذاؾعؾؿاءذبرحالتذخمتؾػةذعربذاؾزؿن...........................................................-1

ذاؾرحاؾةذإديذحتؼققذاؾـػعذواؾػائدةذؿنذرحالتفم.........................................................ذ-2

ذاؾزائرذعؾىذاؾتعرفذعؾىذاألؿاؽنذاؾدقاحقةذباؾدوؾة......................................................ذ-3

ذ.ذاآلتقةذاتيفذاؾػراغذادلـادبذاؾػعلذادلاضيأضعذذ-3س

ذاؾرحاؾةذبرحالتذادتؽشاػقةذ...........................................................ذ-1

ذاؾعاملذؿؽاـتهذيفذاجملتؿعذبػضلذجفوده............................................................ذ-2

ذادلدتؽشفذمبؽاـةذعظقؿةذيفذجمتؿعه............................................................ذذ-3

ذ.ذاآلتقةيفذاؾػراغذادلـادبذػعلذاألؿرذذأضعذ-4س

ذتارقخذبالدك.ذ.....................................................................-1

ذاؾرحالتذادلدردقة.عؾىذادلشارؽةذيفذ.....................................................................ذ-2

ذيفذـشرذاؾعؾمذاؾـاػع.......................................................................ذ-3

 فيما يأتي. وخطني حتت املاضي أضع خطًا حتت الفعل املضارع -5س

 يرفُع املؤذن صوته بالتكبري . -1

 تتدفُق مجوع املصلني على أبواب املسجد . -2 

 ساعدَن الرجال يف بناء اجملتمع.النساء  -3

 ُيليب اجلميع نداء اإلله .  -4

 أنتبُه مع املعلم أثناء الشرح . -5

 اكتسب املسافر الكثري من اخلربات أثناء أسفاره. -6
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 اؾـحوذادلؼررذعؾىذاؾصفذاؾدابعذذذذذذذ)ذأـواعذاألػعالذ(ذذذذذذذذذادلعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذ
اؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ

 م2012-2012

 

     

 

 

ذ.اؾػعلذاؾصحقحذواؾػعلذادلعتلقـؼدمذاؾػعلذادلضارعذؿنذحقثذـوعهذإديذذ-

ذ:ذفوذؽلذػعلذؿضارعذخؾتذأحرػهذؿنذحروفذاؾعؾة.ذاؾػعلذاؾصحقحذ-أ

ذملذأؼصِرذ........................ذ–ؾنذأػعَلذذ–أحرُصذذ–قتصدُقذذ–حنـــــــــــــــــوذ:ذقؽتُبذذ-

ذ–:ذفوذؽلذػعلذؿضارعذآخرهذحرفذؿنذحروفذاؾعؾةذ،ذوحروفذاؾعؾةذفيذ)ذاألؾفذذاؾػعلذادلعتلذ-ب

ذاؾقاءذ(ذذ–اؾواوذ

ذخيشىذ.........................ذ–قؤديذذ–قرجوذذ-قؼضيذ–قدعوذذ–حنــــــــــــــوذ:ذقدعىذذ-

 

 

ذ

ذلذػقؿاذقأتي.أحددذذاؾػعلذاؾصحقحذؿنذاؾػعلذادلعتذ-1س

ذ)ذ.............................(ذذذذذذذذذذذذذذذادلدتؽشفذإديذاؾؽشفذعنذأدرارذاؾؽونذؿنذحوؾه.ذقتطؾعذ-أ

ذ)ذ...............................(ذذذذؽلذعامٍلذإديذتـؿقةذذاتهذؿنذخاللذرحالتهذاالدتؽشاػقة.ذقدعىذ-ب

ذإبداعذاخلاؾقذدبحاـهذوتعادي.ذذذذ)ذ................./..............(ذذذوقرىاؾعاملذذقدتؽشفاجلغرايفذذ-ج

ذ)ذ...............................(ذذذذذذذذذذذذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتـدىيفذخمقؾةذؽلذؿـاذرحؾةذالذذ-د

ذاؾدػرذؿنذؿؽاٍنذألخرذؿعرػةذعاداتذوتؼاؾقدذفذاذاؾبؾد.ذذذذ)ذ...............................(ذقؼتضيذ-فـ

ذاؾؽثريذعنذحؽاقاتذاألجدادذوؿاضقفمذادلشرف.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ذ..............................(ذأؼرأذ-و

ذ

 الصحيح واملعتل -2
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 اؾـحوذادلؼررذعؾىذاؾصفذاؾدابعذذذذذذذ)ذأـواعذاألػعالذ(ذذذذذذذذذادلعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذ
اؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ

 م2012-2012

 

ذؿعتؾةذ(ذذوذؾكذحدبذؿاذفوذؿطؾوبذؿـكذبنيذاؾؼودني.ذ–أؽؿلذاؾػراغاتذاآلتقةذبأػعالذ)ذصحقحةذذ-2س

ذ)ذؿعتلذاآلخرذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ...........ؿاضيذاألجدادذبتارقٍخذؿشرٍف.ذذذذ-أ

ذصحقحذاآلخرذ(دقتعرفذادلرءذعؾىذتارقخذاؾشعوبذعـدؿا.................ذذذذذذذذذذذذذذذ)ذذ-ب

ذ.....دالئلذؼدرةذاخلاؾقذدبحاـهذوتعاديذيفذاؾؽونذؿنذحوؾـا.ذذذ)ذصحقحذاآلخرذ(..........ذ-ج

ذ)ذؿعتلذاآلخرذ(ذذذذذذذذذؾنذ................عنذؼراءةذتارقخذبؾدي.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-د

ذ)ذؿعتلذاآلخرذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذادلداػرذحرقٌصذعؾىذأنذ................ربهذيفذدػره.ذذذذذذذذذ-فـ

ذأضعذخطًاذحتتذاؾػعلذاؾصحقحذودائرةذحولذاؾػعلذادلعتلذػقؿاذقأتي.ذ-3س

ذملذقرُجذادلدؾمذإالذربهذ.ذ-أ

ذإعالءذؽؾؿةذاهلل.ذرػعذعؾىادلدؾؿونذذحيرصذ-ب

ذقداويذاؾطبقبذاجلرحى.ذ-ج

ذقتحؾىذادلدؾؿونذباألؿاـة.ذ-د

ذدػره.قبدأذادلداػرذبذؽرذدعاءذاؾدػرذعـدذذ-فـ

ذالذتؼِضذإالذباحلق.ذذ-و

 

 حتياتي / إميان علي      
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 اؾـحو املؼرر عؾى اؾصف اؾسابع        ) تعؿقق ـصب اؾػعل املضارع (       املعؾؿة / إميان عؾي   
اؾػصل اؾدرادي اؾثاـي 

 م2018-2019

 

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

ّ:ّإذاّديقًهّأداةّنصبّ.ّّقـصب اؾػعل املضارع*        

ّفاءّالِييوة(ّّ–المّالًعلولّّ-حًىّ–كيّّ–لنّّ–)ّأنّّوأدوات اؾـصب في

ّّّّّّمنصوب.تينيّالِيبّيفّحدوثّالفعلّوالفعلّبعدهاّوكونّفعلّمضارعّّالم اؾتعؾقل) الم اؾسببقة(**ّّّّّّّ

ّكماّيفّاألمٌلةّالِابقة.أمرّ...(ّ–ادًفهامّّ–**ّفاءّالِييوةّالبدّأنّتِيقّبطلبّ)ّنهيّّّّّّ

ّعل املضارع يف حاؾة اؾـصب. حاالت إعراب اؾػ - 2ّّّّّ

ّادلِلمّالشر.ّّقػعَلعالمةّنصيهّالفًَةّالظاهرة.ّمٌلّ:ّلنّّاؾػعل املضارع  صحقح اآلخر*ّّّّّ

ّ.ّؿعتل اآلخر باؾقاء أو اؾواوعالمةّنصيهّالفًَةّالظاهرةّإذاّكانّّاؾػعل املضارع ؿعتل اآلخر*ّّّّّ

ّ.ًكونّعالمةّنصيهّالفًَةّادلقدرةّفّباألؾفأماّإذاّكانّمعًلّاآلخرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

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

 .ؿع إعرابهاؾػعل املضارع املـصوب يف األؿثؾة اآلتقة  أحدد -1س     

 اؾػراغات اآلتقة مبا فو ؿطؾوب بني اؾؼودني. أؽؿل -2س     

ّ)ّفعلّمضارعّمعًلّاآلخرّباأللف(ّّّّّّّّّاحرصيّعلىّالصالةّف................اهللّعنك. -1

 فعلّمضارعّمنصوبّبفًَةّمقدرة(ّ)ّّّّّّّلنّ.........الدولّادلًقدمةّمكانًهاّإالّجبدّأبنائها.ّ -2

ّ)ّأداةّلنصبّالفعلّادلضارعّمنادية(ّّّّّّّهلّتذهبّإىلّادلكًيةّ....تزدادّمعارفك.ّّّّّّّّّ-ّ -3

       

 

 إعراب اؾػعل املضارع              أداة اؾـصب األؿثؾة  

   .الكًابـةندرسّاإلمالءّكيّْودّّ-1

   .ماّأمجلّأنّنصفحّعنّادلُطىنيّ-2

   .لنّوِعىّادلِلمّيفّطروقّالشرّ-3

   .وفعلّادلؤمنّاخلريّحًىّونالّرضاّاهللّ-4

   .ابًعدّعنّالشـــرّفـًنٍـوّمنــهّ-5

   .الّتهٍرّكًابّاهللّفًفقدّخريًاّكٌريًاّ-6

   أتابعّالربامجّالًعلوموةّحًىّأكًِبّادلعرفة.ّّّ-7

   .لنّوقضيّالقاضيّإالّباحلقّ-8
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 اؾـحو املؼرر عؾى اؾصف اؾسابع        ) تعؿقق ـصب اؾػعل املضارع (       املعؾؿة / إميان عؾي   
اؾػصل اؾدرادي اؾثاـي 

 م2018-2019

 

 اؾػراغات اآلتقة مبا فو ؿـادب. أؿأل -3س      

 *ؾن ترؼى ؾغتك حتى تؽثر ؿن اؾؼراءة يف األدب واؾشعر .         

ّ.......منصوبّوعالمةّنصيه.............ادلقدرةّألنهّ.................اآلخر..................ترقى:ّفعلّ....ّّّّّّ

ّتكٌر:ّفعلّمضارعّ.................وعالمةّ..............الفًَةّ.............ألنه................اآلخر.ّّّّّ

 ػعل املضارع بعدفا.اؾ وأضبطؿػقدة  ةاألحرف اؾـاصبة يف مجؾإحدى  أوظف -4س       

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

 ـوع األػعال املضارعة اآلتقة ؿن حقث اؾصحة واالعتالل. أوضح -5س      

ّ..................../.........نوعّالفعلّّّّّّّّّّّّّّّالٌواب.ّّّّّّّّّػتؾؼىإىلّاهللّّتتوب=ّهلّّّّّّّّّّّ

ّ................................علنوعّالفّّإىلّالفِاد.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأدعو=ّلنّّّّّّّّّّّ

ّ............................وعّالفعلّ:..نّّّّوقًًاّممًعًا.ّّّّّّّّّّّّّّّّّألؼضي=ّأذهبّإىلّاليَرّّّّّّّّّّ

ّ.................نوعّالفعلّ:.............ّّّّّعنّهفواتّصدوقك.ّّّّتفػو=الّتًِمرّالصداقةّحًىّّّّّّّّّّ
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 ) األفعال اخلمسة (      املعلمة / إميان علي     النحو املقرر على الصف السابع   
الػصلذالدراديذالثانيذ

 م2012-2012

 

     

 

 

 

ذأ/ذاألفعالذاخلؿدةذ:ذذ

ذمنثةذاملخاطبةذأوذواوذاجلؿاعةذ(ذذذذذذذهيذكلذفعلذمضارعذاتصلذبكخرهذضؿريذ،ذإماذ)ذألفذاالثـنيذأوذواءذامل

                                                   

 

 

 

ذعـدذاتصالهذبواوذاجلؿاعةذ-ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذتؽتبونذ(ذ–)ذوؽتبونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذعـدذاتصالهذبقاءذاملمنثةذاملخاطبةذ-عـدذاتصالهذبللفذاالثـنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-

ذذ(ذ)ذتؽتبنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتؽتبانذ(ذذ–)ذوؽتبانذ

ذ.ذذفعاًلذمضارعًاوشرتطذيفذاألفعالذاخلؿدةذأنذتؽونذذ-ب

ذفؿاذالػرقذبنيذ)ذاملتصدقونذوذوتصدقونذ(ذذ)ذاملممـونذوذوممـونذ(ذ؟ذ*ذ

الػرقذيفذأنذكؾؿةذ)ذاملتصدقونذ،ذاملممـونذ(ذأمساءذدالةذعؾىذمجعذاملذكرذالداملذ،ذأماذ)ذوتصدقونذ،ذوممـونذ(ذ

ذففيذأفعالذمخدة.

ذ

ذج/ذحاالتذإعرابذاألفعالذاخلؿدةذ:ذ

تعاملذاألفعالذاخلؿدةذمعامؾةذالػعلذاملضارعذمنذحقثذإعرابهذ،ذفقـطبقذعؾقفاذحاالتهذالثالثذمنذالرفعذ

ذوالـصبذواجلزم.

ذ:ذترفعذبثبوتذالـونذ،ذوذلكذإذاذملذودبؼفاذأداةذنصٍبذأوذأداةذجزٍمذ.ذحالةذالرفعذ-

ذمثال:ذاملدؾؿونذحيرصونذعؾىذالصالة.ذ

ذحيرصونذ(ذفعلذمضارعذمرفوعذوعالمةذرفعهذثبوتذالـونذألنهذمنذاألفعالذاخلؿدة.ذ)

 األفعال اخلمسة  -

 وؽتبذذ
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 ) األفعال اخلمسة (      املعلمة / إميان علي     النحو املقرر على الصف السابع   
الػصلذالدراديذالثانيذ

 م2012-2012

 

:ذتـصبذاألفعالذاخلؿدةذحبذفذالـونذ،ذوذلكذإذاذدبؼفاذأداةذمنذأدواتذنصبذاملضارعذوهيذذحالةذالـصبذ-

ذ.(ذ)ذأنذ،ذلنذ،ذكيذ،ذحتىذ،ذالمذالتعؾقلذ،ذفاءذالدببقةذ

ذكلذماذهوذجدود.ذمثالذ:ذالعؾؿاءذلنذوتوانواذيفذادتؽشافذ

ذ)ذوتوانواذ(ذفعلذمضارعذمـصوبذوعالمةذنصبهذحذفذالـونذألنهذمنذاألفعالذاخلؿدة.

ذ:ذُتجزمذاألفعالذاخلؿدةذحبذفذالـونذ،ذوذلكذإذاذدبؼفاذأداةذمنذأدواتذجزمذاملضارعذوهيذذحالةذاجلزمذ-

ذ)ذملذ،ذملذ،ذالمذاألمرذ،ذالذالـاهقةذ(ذ

ذذمثالذ:ذأنِتذملذتتؽادؾيذعنذالصالة.

ذ)ذتتؽادؾيذ(ذفعلذمضارعذجمرومذوعالمةذجزمهذحذفذالـونذألنهذمنذاألفعالذاخلؿدة.

ذ

 

 

 .معذإعرابهضارعذفقؿاذولتيذاملػعلذالذأحددذ-1س

 إعرابهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ األمثؾةذذذذذذذذذذذذذذ

  .املغامرونذملذوتوانواذيفذمغامرتفمذ-1

  درادتفؿا.الطالبانذلنذوؼصراذيفذذ-2

  األطباءذوفتؿونذمبعاجلةذاملرضى.ذ-3

  أنتذتؽتبنيذخبطذمجقل.ذ-4

  الدػقـتانذتدريانذيفذالبحر.ذ-5

  اجلـدوانذلنذوتخاذالذيفذالدفاعذعنذوطـفؿا.ذ-6

ذ.ؿاذولتيفقذالـحويذملاذحتتهذخطذذاخلطلذأصوبذذ-2س

ذ...................................التصووب:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإىلذطريقذالشر.ذيدعونادلدلمونذملذأ(ذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.....................................التصووب:عنذالدفاعذعنذادلدجدذاألقصى.ذذذذذيتخاذلونذنالعربذلب(ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.....................................التصووب:صاحبهماذمنذاهلالك.ذذذذذذذينجواالذكاءذوحدنذالتصرفذج(ذ

     .....................................التصووب:إال الفائدة لصاحبهما.       يحققانالسفر والترحال له د(  

 

تدريبا
 ت
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 ) األفعال اخلمسة (      املعلمة / إميان علي     النحو املقرر على الصف السابع   
الػصلذالدراديذالثانيذ

 م2012-2012

 

 

ذالػعلذ)ذوتجهذ(ذيفذالػراغذاآلتيذبشؽلذصحقح.ذأضعذأ/ذ-3س

ذ..............يفذصالتهمذإىلذادلدجدذاحلرام.أذنذاهللذدبحانهذوتعاىلذللمدلمنيذأنذ-أ

ذب/ذأضعذالفعلذ)ذيقصرذ(ذيفذالفراغذاآلتيذبشكٍلذصحوٍح.

 ادلدتكشفانذملذ...............ذيفذنقلذخرباتهما.ذ-أ

ذأكؿلذاإلعرابذاآلتي.ذ-4س

ذعنذالوطنذ.ذذودافعون=ذاجلنودذذذذذ

ذ...ذ...........من.................................ارعذمرفوعذبـذ...............ألنهذيدافعونذ:ذفعلذمضذ

ذأصوبذاخلطأذالنحويذدلاذزتهذخطذفوماذيأتي.ذ-5س

ذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالتصويبذ:...........................ذلوتعلمانيدافرذالباحثانذذ-أ

ذإىلذزقوقذالفائدةذمنذرحالتهمذاالدتكشافوة.ذذذذالتصويبذ:...........................ذيهدفواالعلماءذذ-ب

ذيفذطلبذالعلم.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذالتصويبذ:...........................ذيهملونالطالبذاجملتهدونذلنذذ-ج

ذ:..........................ذالعلموة.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالتصويبذابإرازاتهمذيفتخراالعادلانذذ-د

ذ

 حتياتي / إميان علي  
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 الـحو املؼرر لؾصف السابع      ) الظرف (       املعؾؿة / إميان عؾي
الفصل الدرادي الثاني 

 م8102-8102

 
 

 

 .ادم منصوب، وقع احلَدث فوه، فوكون كالوعاء لهالظرف هو :  -أ

 ونقسم الظرف إىل :  -ب

 نهارًا - لواًل - مساًء - صباحًا] وهو ادم منصوب ودل على زمان وقوع الفعل من مثل : ظرف الزمان: *  

 [....ذتاًء -صوفًا  –ظهرًا  – وومًا -

وراء  -أمام  -حتت  - فوق]وهو ادم منصوب ودل على مكان وقوع الفعل من مثل : ظرف املكان: *أمَّا   

 [....بني - خلف -

 ( ففو وأتي لؾزمان واملؽان عؾي حسب السقاق. أو قبل  *بالـسبة لؾظرف ) عـد

 =أحدد الظرف فقؿا وأتي ثم أبني نوعه.أ

 نوعه               الظرف املثال                 

   ذهبت إىل املدردة صباحًا.-1

   احلجاج حول الؽعبة املشرفة. وطوف-2

   أذهب لؾؿصقف صقػًا.-3

   وضع الطالب الؽتاب فوق الطاولة.-4

   أنتظر صدوؼيت عـد صالة املغرب.-5

   انتظرت صدوؼيت عـد املسجد. -6

   وسعى احلجاج حول الصػا واملروة.-7

   انتفى احلػل مساًء.-8

 أضع يف فراغ كل مجؾة مما وأتي الظرف املـادب حسب ما بني الؼودني. -2س

 ) ظرف زمان (  تظفر الـجام يف السؿاء.....................                    -1

 اختبأ الطػل ....................الباب .                          ) ظرف مؽان ( -2

 ) ظرف مؽان (     صعد البحارة عؾى ......... السػقـة .                          -3

 ) ظرف مؽان (        وبحث الغواص عن الؾؤلؤ..........املاء.                     -4

 وؾجأ الؽثريون لؾسػر .........................                   ) ظرف زمان ( -5

 ..................البؾدان.                           ) ظرف مؽان ( جتول السائح -6

 الظرف -

 تدروبات
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 املعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعؿققذجزمذالػعلذاملضارعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالـحوذاملؼررذلؾصفذالدابع
ذالثانيالػصلذالدراديذ

 م2012/2012

 

 ================================================================= 
 
 
 

ذجيزمذالػعلذاملضارعذإذاذدبؼتهذأداةذجزمذوأدواتذاجلزمذهيذ:ذ-

 
 
 

ذ*ذتـبقه:

ذالػرقذبنيذ)ذالمذاألمرذ(ذوذ)ذالمذالتعؾقلذ(ذ

ذمنذمثلذ:ذذذخصذحمددذلتأمرهذبالؼقامذبالػعل(ذتدخلذعؾىذالػعلذاملضارعذوتوجهذإىلذذ)ذالمذاألمرذأ/

ذ*لتدُعذربكذلقاًلذونفارًا.ذذذذذلتػعلذاخلريذيفذحقاتك.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ:ذذالػعلذاملضارعذبعدهاذتأثريهاذعؾىذ=

ذحالةذاجلزم.يفذذجتعلذالػعلذاملضارع

ذمنذمثلذ:ذوتبنيذدببذحدوثذالػعل(ذتدخلذأوضًاذعؾىذالػعلذاملضارعذذ)ذالدببقةذالمذالتعؾقل)ذب/ذ

ذثواب.قـالذالل*وؽثرذاملؤمنذمنذالدعاءذذذذذذذريضىذربه.ذذذذذذذذذلوػعلذاملدؾمذاخلريذذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ:ذذالػعلذاملضارعذبعدهاذتأثريهاذعؾىذ=

ذ.حالةذالـصب=جتعلذالػعلذاملضارعذبعدهاذيفذ

 

ذ=ذالػرقذبنيذ)ذالذ(ذالـاهقةذو)ذالذ(ذالـافقة.

ذمنذمثلذ:ففيذحتؿلذمعـىذاألمرذ.ذوتوجهذإىلذذخصذمعنيذلتـفقهذعنذالؼقامذبالػعل)ذالذ(ذالـاهقةذتدخلذعؾىذالػعلذاملضارعذ

ذالـاس.ذذذذذذذذذذذذذذذذ*ذالذتدَعذيفذرروقذالشر.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ*ذالذتؾعبذالؽرةذيفذالشارع.*الذتتؽربذعؾىذ

ذاجلزم.=جتعلذالػعلذاملضارعذبعدهاذيفذحالةذ

ذمنذمثل:ذوالذتوجهذإىلذذخصذحمددذوإمناذالؽالمذبعدهاذعؾىذوجهذالعؿوم)ذالذ(ذالـافقةذتدخلذكذلكذعؾىذالػعلذاملضارعذ

ذيفذدرادته.ذذذذذذذذذ*الذوغػلذاهللذعنذعبادهذ.*الذوؼصرذاملتػوقذ

ذ.املضارعذفقبؼىذمرفوعًا=جتعلذالػعلذاملضارعذبعدهاذيفذحالةذالرفعذففيذالذتؤثرذعؾىذإعرابذالػعلذ

 
 
 
 
 
 

 جزم الفعل المضارع

الم األمر    لما   لم  

 األمر

 ال الناهية  

 إميانذعؾيذذ
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 املعؾؿةذ/ذإميانذعؾيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعؿققذجزمذالػعلذاملضارعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالـحوذاملؼررذلؾصفذالدابع
ذالثانيالػصلذالدراديذ

 م2012/2012

 

ذ      حددذالػعلذاملضارعذاجملزومذيفذاألمثؾةذاآلتقةذوأعربه.أ/ذ                                

 

 إعرابهذذذذذذذذذذذذذذذذ الػعلذاملضارع األمثؾةذذذذذذذذذذذ

   رػاقذاؾدــوء.ذالذجتاؾِس-1

   .ــزولذادلطــرذملذيـؼطـِعذ-2

   .ملذذيـَسذادلوارنذؿاضيذأجدادهذ-3

   ؿنذاؾدعاءذؾقاًلذوـفارًا.ذؾتؽثِرذ-4

   الذتؼــِضذإالذبــاحلـق.ذذذ-5

   ادلطر.ذأؼبلذاؾشتاءذودلاذيدؼْط-6

   زرتذصديؼيذؿبؽرًاذودلاذيصُح.-7

   ملذيرَعذاؾظاملذحقذادلظؾوم.-8

ذاضبطذالػعلذاملضارعذيفذاألمثؾةذاآلتقة.ذب/

ذ*ذؾتـتبهذإىلذإذاراتذادلرور.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ*ذذالذتؼصرذيفذإؽرامذضقػكذ.ذ

ذ*ذملذيتؽربذادلدؾمذعؾىذأخقهذادلدؾم.ذذذذذذذذذذ*ذحانذادلوعدذوملذيصلذاؾضقوف.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذج/ذصوبذاخلطأذاؾـحويذيفذضبطذاؾػعلذادلضارعذػقؿاذيأتي.

ذ*ذالذتؤجُلذعؿلذاؾقومذإىلذاؾغد.ذذذذذاؾتصويب:.................................

ذ*ذ"ذؾقـػَقذذوذدعٍةذؿنذدعتهذ"ذذذذذذاؾتصويبذ:................................

ذـجوذاجملرمذؿنذاؾعؼاب.ذذذذذاؾتصويبذ:.................................*ذملذي

ذ*ذالذتؼضيذوؼتكذػقؿاذالذيػقد.ذذذذذاؾتصويبذ:.................................

ذ*ذؾتخشىذربكذدرًاذوعالـقة.ذذذذذذاؾتصويبذ:..................................

ذؿـادبة.د/ذاؿألذاؾػراغاتذاآلتقةذبأداةذجزمذ

ذأداءذواجيب.ذعنذأتواَن*ذ........ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؿداعدةذاحملتاجني.ذإىلؽلذؿـاذذيدَع*ذ.........

ذؾرأيك.ذ*ذ.........تتعصِبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإىلذاآلن.ذذذذ*ذاـطؾؼتذاحلاػؾةذوذ.......تصِل

ذاخلريذدائؿًا.ذ*ذ........تػعِلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذذذذذذذذذذذذإالذربكذتدُع*ذ..........

ذاؾػريقذعنذـصرةذػريؼه.ذ*ذ.......يتخاذِلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحتىذاآلن.ذذذذذ*ذرابذاؾزرعذوذ..........حيصِد
 

 تدروباتذذ

 إميانذعؾي
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 ) رػع الفعل ادلضارع      ( ادلعلمة / إميان علي         على الصف السابع ) تعموق (      النحو ادلقرر 
 الثانيالفصل الدرادي 

 م2012-2012

 

 

     : هو الفعل الذي ودل على حدوث الفعل يف الزمن احلاضر ، ووبدأ حبرف  = الفعل ادلضارع  

 تكتب  –نكتب  –أكتب  –من حروف كلمة ) أنوت( مثل : وكتب   

 . = من أنواع الفعل ادلضارع  

 ب( معتل اآلخر وهو ما كان آخره حرف علة.                                 أ( صحوح اآلخر.           

 ) واي (           الواء ) وقضي ( –الواو) ودعو (  –) األلف ) وسعى (    حروف العلة هي=    

 . =حاالت الفعل ادلضارع   

     ( ػإنها ال تؤثر على  ) ال الناػوةورػع الفعل ادلضارع إذا مل وسبقه أداة ما عدا   : حالة الرػع–أ  

 ..مرػوعًاػوبقى  الفعل ادلضارع    

 .بالضمة الظاهرة إذا كان صحوح اآلخر= ورػع الفعل ادلضارع 

 اآلخر. معتلبالضمة ادلقدرة إذا كان = ورػع الفعل ادلضارع 

========================================================== 

 .مع إعرابهالفعل ادلضارع يف األمثلة اآلتوة  أحدد -1س    

 ..........................................................نشارك يف األنشطة ادلدردوة حبماس. .. -1

 ...............................................جبد..................وسعى ادلسلم يف طلب الرزق  -2

 ....................................................ولعب األوالد الكرة يف داحات ادلدردة........ -3

 ........................................................ال وقصر ادلتفوق يف درادته ...............-4

 ..................................................ي......................ال أنسى عمل اخلري يف حوات-5

 معتل اآلخر ( –نوع الفعل ادلضارع من حوث ) صحوح اآلخر  أبني -2س   

 ................................                       خيشى ادلؤمن ربه .                  -1

 ...............................                 أداػر إىل السعودوة ألداء ػروضة احلج.-2

 ................................                         ودعو ادلسلم ربه.                   -3

 ................................                        حنب العلم الناػع .                   -4

 ...............................                   وسعى الطالب اجملتهد إىل التفوق.    -5
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 ) رػع الفعل ادلضارع      ( ادلعلمة / إميان علي         على الصف السابع ) تعموق (      النحو ادلقرر 
 الثانيالفصل الدرادي 

 م2012-2012

 

 

 الفراغات اآلتوة مبا هو مطلوب بني القودني. أكمل-3س  

 ) ػعل مضارع معتل اآلخر(                 .................ادلسلم النداء حني وسمع األذان .-1

 ) ػعل مضارع صحوح اآلخر (        ................الرجل الصاحل بأمواله رغبة يف األجر.  -2

 ) ػعل مضارع معتل اآلخر (        .       الرواضة مبكانة كبرية يف جمتمعنا............... -3

 الفراغات اآلتوة مبا هو منادب. أمأل -4س   

 جمتمعه. كل ػرد خلدمة  ووسعىأحدهم على اآلخر،  وتكربأػراد اجملتمع بعضهم البعض ، وال  وساعد* 

 وساعد: ػعل ................مرػوع وعالمة رػعه.............الظاهرة ألنه .................اآلخر.  

 المة ..............الضمة .............ألنه................اآلخر.وتكرب: ػعل مضارع .................وع  

 وسعى: ػعل .................مرػوع وعالمة رػعه الضمة ..............ألنه .................اآلخر.  
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 ) رػع الفعل ادلضارع      ( ادلعلمة / إميان علي         على الصف السابع ) تعموق (      النحو ادلقرر 
 الثانيالفصل الدرادي 

 م2012-2012

 

 

     : هو الفعل الذي ودل على حدوث الفعل يف الزمن احلاضر ، ووبدأ حبرف  = الفعل ادلضارع  

 تكتب  –نكتب  –أكتب  –من حروف كلمة ) أنوت( مثل : وكتب   

 . = من أنواع الفعل ادلضارع  

 ب( معتل اآلخر وهو ما كان آخره حرف علة.                                 أ( صحوح اآلخر.           

 ) واي (           الواء ) وقضي ( –الواو) ودعو (  –) األلف ) وسعى (    حروف العلة هي=    

 . =حاالت الفعل ادلضارع   

     ( ػإنها ال تؤثر على  ) ال الناػوةورػع الفعل ادلضارع إذا مل وسبقه أداة ما عدا   : حالة الرػع–أ  

 ..مرػوعًاػوبقى  الفعل ادلضارع    

 .بالضمة الظاهرة إذا كان صحوح اآلخر= ورػع الفعل ادلضارع 

 اآلخر. معتلبالضمة ادلقدرة إذا كان = ورػع الفعل ادلضارع 

========================================================== 

 .مع إعرابهالفعل ادلضارع يف األمثلة اآلتوة  أحدد -1س    

 ..........................................................نشارك يف األنشطة ادلدردوة حبماس. .. -1

 ...............................................جبد..................وسعى ادلسلم يف طلب الرزق  -2

 ....................................................ولعب األوالد الكرة يف داحات ادلدردة........ -3

 ........................................................ال وقصر ادلتفوق يف درادته ...............-4

 ..................................................ي......................ال أنسى عمل اخلري يف حوات-5

 معتل اآلخر ( –نوع الفعل ادلضارع من حوث ) صحوح اآلخر  أبني -2س   

 ................................                       خيشى ادلؤمن ربه .                  -1

 ...............................                 أداػر إىل السعودوة ألداء ػروضة احلج.-2

 ................................                         ودعو ادلسلم ربه.                   -3

 ................................                        حنب العلم الناػع .                   -4

 ...............................                   وسعى الطالب اجملتهد إىل التفوق.    -5
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 ) رػع الفعل ادلضارع      ( ادلعلمة / إميان علي         على الصف السابع ) تعموق (      النحو ادلقرر 
 الثانيالفصل الدرادي 

 م2012-2012

 

 

 الفراغات اآلتوة مبا هو مطلوب بني القودني. أكمل-3س  

 ) ػعل مضارع معتل اآلخر(                 .................ادلسلم النداء حني وسمع األذان .-1

 ) ػعل مضارع صحوح اآلخر (        ................الرجل الصاحل بأمواله رغبة يف األجر.  -2

 ) ػعل مضارع معتل اآلخر (        .       الرواضة مبكانة كبرية يف جمتمعنا............... -3

 الفراغات اآلتوة مبا هو منادب. أمأل -4س   

 جمتمعه. كل ػرد خلدمة  ووسعىأحدهم على اآلخر،  وتكربأػراد اجملتمع بعضهم البعض ، وال  وساعد* 

 وساعد: ػعل ................مرػوع وعالمة رػعه.............الظاهرة ألنه .................اآلخر.  

 المة ..............الضمة .............ألنه................اآلخر.وتكرب: ػعل مضارع .................وع  

 وسعى: ػعل .................مرػوع وعالمة رػعه الضمة ..............ألنه .................اآلخر.  
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  قسم اللغة العربية إيمان/ إعداد المعلمة     للصف السابع(  5-3) خطي الجميل : الثالثة      النشاط : الوحدة التعليمية 
 =============================================================== 

 .تحت المعرفةميزي بين االسم النكرة واالسم المعرفة فيما يأتي وذلك بوضع خط تحت النكرة وخطين -1س
 .رائبالفضاء عالٌم مليء بالعجائب والغعالم (أ 
 .المسافر كثير الخبرة رائٌد لمن هو مستجٌد في السفر (ب
 .الرحالت الفضائية حققت كثيراً من الفوائد للبشر في مختلف مجاالت الحياة(ج
 .كشفوا أسرار القمرهؤالء هم رواد الفضاء الذين ( د
 .ماماً كبيراً الدكتور صالح العجيري بدراسة علم الفلك اهتيهتم (ذ
 .حياة المغامرة والترحال ال تعرف السأم فهي مليئة بالتجدد(هـ
 .أصنف المعارف في الجمل اآلتية بحسب نوعها-2س
األشخاص الذين يخضعون للكثير من الدروس التدريبية التي تساعدهم على التأقلم داخل المركبة  هم رواد الفضاء هؤالء-1

 .الفضائية
 
 
 

 

 .الكوكب الثالث في كواكب المجموعة الشمسية وهي بعيدة عن الشمس األرض هي-2
 
 

 

 

 .يعتبر محمد فارس من األوائل الذين صعدوا إلى الفضاء-3
 

 

 

 

 .ومعرفة نكرة: قسمين إلى المسّمى على الداللة حيث من االسم ينقسم
وال يأتي ( أل ) وليس بها .دولة امرأة، رجل،: مثل ،(معّين غير شائع) عام مسّمى على يدل الذي االسم هي النكرة االسم*

 (أل ) بعدها كلمة متصل بها 
 : تأتي على عدة أنواع منها و معّين، مسّمى على يدل الذي االسم هي المعرفة االسم* 
 .مصر مكة، هند، محمد،: مثل (حيوان  –دولة  –شخص ) مي به وهو ما س  :   الَعلَم االسم(1
، أنتما ، أنتم ، أنَت ، أنت  :)وضمائر المخاطب  ( نحن أنا، :)ضمائر المتكلم :مثل ( منفصل) وينقسم إلى ضمير : الضمير (2

 –النسوة نون  –الخطاب كاف –واو الجماعة )مثل  متصلةوقد تكون (هو ، هي ،هما ، هم ، هن :)ئر الغائب وضما( أنتن 
 .....(االثنين ألف  –اعل الفتاء  –الغائب هاء 
 .( هؤالءهذان ، هاتان ،  هذه، هذا،) :مثل  اإلشارة اسم (3  
 (اللذان ، اللتان ، الذين ، الالتي  التي، الذي،): مثل  الموصول االسم (4
لم الطالب، الغالم،: مثل التعريف بأداة المسبوق االسم (5  .الع 
 :مثلويقصد به أي اسم نكرة أضيف إليه إحدى المعارف السابقة   معرف اسم إلى المضاف االسم (6
 .، حارس البستان ، رائد الفضاء  النحو كتاب كتابك، زيد، باكت 

 

 الخالصة    
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

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

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

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

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

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

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

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

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

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

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

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

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

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

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت

https://www.t.me/kwcourses
https://t.me/grade1kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA
https://t.me/grade2kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ
https://t.me/grade3kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g
https://t.me/grade4kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q
https://t.me/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ
https://t.me/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQV1kg
https://t.me/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA
https://t.me/grade8kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf-U4uywPW25zQ


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

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

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

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

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

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

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

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

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

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  

https://t.me/grade9kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA
https://t.me/grade10kt
https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F-taUSgdw
https://t.me/grade13kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/grade11kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/grade14kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/grade12kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA


 

 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 
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https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg
https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg
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https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfg
https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng
https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng
https://t.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5g-FdvDdQ
https://t.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5g-FdvDdQ
https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA
https://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nw
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