
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  '.https://almanahj.com/om.'/8arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جب عن جمٌع األسئلة اآلتٌة:أ
 دسجبد[: 01اىغؤاه األٗه: اىْظ٘ص اىقشائٞخ:]

 ، ثٌ أجت ػِ األعئيخ اىزٜ ريٖٞب :ٍِ ٍقبه ] اىشجبة أٍو اىَغزقجو [ اقشأ اىفقشح اىزبىٞخ
     

اىجيذاُ؛ فٌٖ رىل اىؼْظش اىغْٜ ثزيل  سفؼخػبقو فَٞب ىيشجبة ٍِ إَٔٞخ ثبىغخ، فٜ ثْبء ٍغزقجو األٗؽبُ، ٗ ٛال َُٝبس       

سثٞغ األسع، ّٗجغ ريل اىَ٘إت اىؼظَٞخ اىخالثخ، ٗأطذبة اىَٖخ ٗاىؼضَٝخ اىغبٍقخ، ٗ اىطبقبد اىَز٘قذح، ٌٕٗ

ُ  اىذٞبح، ٗعٞبج األٗؽبُ. ٌٕ اىشثٞغ اىزٛ  طيذ ػيٞٔ أٍطبس اىز٘جٞٔ اىغيٌٞ ، ُعشػبُ ٍب رنُ٘ ػطبًء ٍزًَٞضا فٜ ٕ   إ

 جبص، ٌٕ ٍشآح اىَغزقجو ، ٗاىَؤشش اىذقٞقٜ ػيٚ  ق٘ح اىذٗىخ أٗ ػؼفٖب . اىزقذً ٗاإلّ

ىقذ أدسمذ مثٞش ٍِ اىذٗه ٕزٓ اىذقٞقخ، فجؼيذ ُجـّو ػْبٝزٖب فٜ ر٘جٞٔ اىشجبة اىز٘جٞٔ اىزٛ ٝؼَِ ىٖب ٍغزقجال      

ُّ اىشع٘ه   -طيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ  -ٍششقب، ٗإرا ٍب سجؼْب إىٚ أػطبف اىزبسٝخ، ٗ ثخبطخ ػظش اىْج٘ح اىَذَذٝخ، ى٘جذّب أ

ٌ ٝزجبٗص اىغبثؼخ ٗ ؼَش ثِ اىخطبة فٜ أٗه صٍِ اىجؼثخ ىأطذبثٔ شجبثب، ففقذ مبُ أمثش  قذ إزٌ ثبىشجبة أَّٝب إزَبً،

اىضثٞش ثِ اىؼ٘اً ٝجيغ ٍِ اىؼَش اىغبدعخ ػششح، ٗعؼذ ثِ أثٜ ٝزجبٗص اىشاثؼخ ػششح، ٗؽيذخ ثِ ػجٞذهللا ىٌ اىؼششِٝ، ٗ

اىقشآُ اىنشٌٝ  مَب ّجذفٌٖ، دزٚ أػضٌٕ هللا ّٗظشٌٕ ثٔ، ٗقبص اىغبثؼخ ػششح، ٗقذ قبً ػيٌٖٞ اىذِٝ، ٗدَي٘ٓ ػيٚ أمزب

ًٚ ٝزمشٌٕ ٝقبه ىٔ  -خيٞو هللا  -ٝظف  إثشإٌٞ ػيٞٔ اىغالً ػيٚ ىغبُ قٍ٘ٔ ثبىفزٚ فٜ ق٘ىٔ رؼبىٚ:) قبى٘ا عَؼْب فز

فخ ثِ اىؼجذ ٝق٘ه فٜ اىز  ٗد ػِ ثْٜ قٍ٘ٔ:إثشإٌٞ (، ٗ مثٞشا ٍب مبّذ اىؼشة رَزذح اىشجبة ٗاىفز٘ح، فٖب ٕ٘ اىشبػش ؽ ش 

ٌ  أرجيّذ                 ٌ  أمغو  ٗى ي ُذ                  أّّْٜ ُػُْٞذ في ًٚ خ  ًُ  قبى٘ا ٍِ فز  إرا اىق٘

ُّ ر٘ثٞق اىظيخ ثِٞ اىشجبة ٗاىؼَيٞخ اإلثذاػٞخ، ٗرنشٝظ اىجٖ٘د ىزَْٞخ قذسارٌٖ ، ٗرذفٞض ٍ٘إجٌٖ ، ٗرفؼٞو       إ

فٜ ؽيٞؼخ األٌٍ اىَزقذٍخ، عٞبعٞب ٗاقزظبدٝب ٓ ٌٞ جذُٝش ثأُ ٝجؼو اى٘ؽِ ٗأثْبءيإثذاػبرٌٖ، ٗر٘جٖٖٞب اىز٘جٞٔ اىغ

ٗاجزَبػٞب ، ٗفنشٝب ٗسٗدٞب ٗجغَٞب، ٗػيٚ ٕزا األعبط، ٝنُ٘ اىشجبة ٍغزؼذِٝ  ىَ٘اجٖخ اىزذذٝبد ، ٗ قبدسِٝ ػيٚ 

  ٍٗغزقجيٖب .االىزضاً ثث٘اثذ أٍزٌٖ، ٗٗؽٌْٖ ، ٍزذَيِٞ ٍغؤٗىٞخ ثْبء أٗؽبٌّٖ، فٌٖ دبػش األٍخ 

 [بتصرف -السوسنة صحٌفة حرة مستقلة  –الدكتور محمود سلٌم هٌاجنه] 

 

عن ، أن ٌثقفوا أنفسهم و ٌنموا معارفهمأنَّ على الشباب  [ أرٌُد للشباب نص ]فً  الكتاب المدرسً فً درستَ  (ٔ

  :  طرٌق

 [ ر الصوابتخٌّ  ]                 مثابـرةالد(                 االطالعج(                 الحـوارب(             سفـرالأ(    

 [أكمل  ]           ............. .        ..: ..................... جمع ، مفرده [ أعطـاف ]كلمة  [ أعطاف التارٌخ ]( ٕ

 

 2106/2107ًاىؼبً اىذساعٜ  –اىذٗس األٗه  – ثبّٜاٍزذبُ ّٖبٝخ اىفظو اىذساعٜ اى
 ٍبدح :اىيغخ اىؼشثٞخ 

 دسجخ 41اىضٍِ : عبػزبُ                             اىذسجخ اىنيٞخ :  اىظف : اىثبٍِ األعبعٜ                                 
 ّفغٖب اى٘سقخ فٜٗسقبد ٗاإلجبثخ  عذ* االخزجبس فٜ 
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   ( استخرجها . تتابعْت و سالْت بغزارة عنى )ت النص السابق كلمة من ولىالفقرة األ وردت فً (ٖ

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

 ؟ ه القرآن الكرٌمفَ صَ وَ َم ـو بِ ؟ النص السابق الفقرة الثانٌة من كما ورد فًهو] خلٌل هللا [  نْ مَ ( ٗ
...................................................................................................................................... 

ما الدور الذي قام به أصحاب و  ؟كٌف تثبت ذلك من خالل النص السابق المحمدٌة بالشباب، اهتم عصر النبوة( ٘
 ؟ رسول هللا

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

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

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

 ؟ الفقرة الثانٌة فً هذا المعنىأٌن تجد  ،عند حاجة قومهم لهم التخاذل عنو البعد  ،الشباب ٌتصفون بالشجاعة( ٙ

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

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

 ؟كما تفهم من الفقرة األخٌرة، جعل شبابها قادرٌن على مواجهة التحدٌاتأن تالدول  ستطٌعكٌف ت( 7

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

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

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

 .   بوضوحر عن رأٌك ـّ عب؟ [ الشباب هم حاضر األمة و مستقبلهاما رأٌك فٌمن ٌقول بأنَّ ] ( 8 
......................................................................................................................................

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

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

 

 
 
 
 

 2106/2107ًاىؼبً اىذساعٜ  –اىذٗس األٗه  –ىيظف اىثبٍِ األعبعٜ ثبّٜربثغ :اٍزذبُ ّٖبٝخ اىفظو اىذساعٜ اى
 ٍبدح : اىيغخ اىؼشثٞخ
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 درجة[ٕٔالنصوص األدبٌة:    ] السؤال الثانً:
 ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها: لسلٌمان النبهانً(  شجاعة و كرم اقرأ األبٌات التالٌة من نص )

 عُ ـانِ ٍط و مَ ــــو ُمع ،ارٌ رَّ ــوٌع وضَ ـــفنَ               انعُ ــا صـــما أن المجدِ  لِ ــأال فً سبٌ. ٔ

 عُ ـناق –دونه السمُّ  –رحٌٌق، و سمٌّ                هـــٌشوب دٌ ــذو طعمٌن: شهلً و إنّ . ٕ

ًَ مقصمَ . ٖ  عُ ــًَ واســالٌ، و ظلــودَي هطَّ ـج و               نٌ ـارَي آمــــوٌد، و جــــحل

 القواطعُ  ٌوفُ العوالً و السُّ  و سمرُ               رىو السُّ  و اللٌلُ  و تعرفنً الهٌجاءُ . ٗ

 امعُ ـــالمط ْذ نشأتُ ـــستنً مُ ال دنَّ و               دٌ امِ ـــحكنُت مَ  نذُ أتنً مُ ــــا أخطـــفم. ٘

 عن الطعِن، والسمُر اللداُن شوارعُ                منٌةٍ  وفَ ــخ اءِ ـدُت فً الهٌجوال حِ . ٙ

   : غرض األبٌات السابقة هوالذي تناوله الشاعر فً الغرض الشعري ( ٔ

 [ر الصواب تخٌّ  ]                مدحلا –د               رـفخال –ج                وصفال –ب                رثاءال –أ   

ارٌ  ]فً قول الشاعر( ٕ  : ٌُسمى حسن بدٌعًمُ  [ و ُمعٍط و َمانِعُ  ،َنفوٌع وَضرَّ

  [ر الصواب تخٌّ  ]              ُحسن تقسٌم -د              جناس -ج                 ترادف -ب                 تورٌة -أ  

 ؟  البٌت األولكما تفهم من  ٌحرص الشاعر على التمسك بالصفات الحسنةلماذا ( ٖ

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

 : اكتب من النص السابق ما ٌفٌد المعانً اآلتٌة (ٗ

 أ.  الشاعر ال ٌهرب فً الحرب .

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

 و عرفته . ،و السٌوف اعتادت على الشاعر ،و الرماح ،ب. اللٌل

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

 . اششدٖب،  ط٘سح جَبىٞخ[  دَّّغزْٜ اىَطـــبٍغُ ٗال  فٜ ق٘ه اىشبػش ] ( ٘

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

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

 

 2106/2107ًاىؼبً اىذساعٜ  –اىذٗس األٗه  –ىيظف اىثبٍِ األعبعٜ ثبّٜربثغ :اٍزذبُ ّٖبٝخ اىفظو اىذساعٜ اى
 ٍبدح : اىيغخ اىؼشثٞخ
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 . األلفاظ الدالة على ذلك تً بٌن ٌدٌكمن األبٌات ال استخرج.  بالكرمنفسه الشاعر  وصف( ٙ

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

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

جْٞب ٕو أّذ ٍغ، أٗ (  7 ٍُ ٕو رشٙ رْبقًؼب فٜ اىظفزِٞ اىيزِٞ ٗطف ثَٖب اىشبػش ّفغٔ فٜ اىجٞذ اىثبّٜ ؟ ّٗػخ سأٝل 

  ؟ػذ اىشبػش فَٞب ٝشٙ

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

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

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

 : ىزٛ األطجغ اىؼذٗاّٜ ٍِ ق٘ىٔ(  ٗطّٞخ أة) ٍِ ّض ٍَب رذفظ(  أمَو 8

ِ   ...،........................................ ،شٝخ  فٜ اىظَّ  ٖؼخ  اىَّْ  ٗ أعشع  )   ........،..............................................ُٗط

 ( . ك  ؤددُ عُ  ٌ  ز  فجزىل ٝ  

 

 

 

 درجات[ ٓٔالتطبٌقات اللغوٌة:] السؤال الثالث:
 اقرأ الفقرة التالٌة ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :

 
 طالب القدرة على طرح األسئلة، وهذهال على المدى الطوٌل و عبر السنٌن أن ٌمتلكالتعلٌم من  ( الهدف) إّن     

 . راقٍ و إنجاز فكري  ،مسألة جوهرٌة للتوصل إلى تعلم ذي مغزى
تأطٌر العمل  م ـٌت  أن ؛و فاعلٌة ،إن من بٌن الطرق المثمرة لجعل التعلم أكثر حٌاةف ،نظر تربوٌة وجهةمن ولذلك     

وأن ٌتم نسج المحتوى  ،بالجدة و التشوٌقبالحث على التفكٌر، و و تركٌزه على األسئلة المتسمة  ،أو األداء المدرسً
 و مناقشة تلك األسئلة. المتعلمٌن على مواجهة ( تساعد  ) واتأدأو  ،كإجابات

ة الخاصة ؛ إذ أنهم من خالل طبٌعتها المتمٌزفكٌرحرضة على التأفضل األسئلة الجوهرٌة هً تلك األسئلة المُ  كما أنّ     
، إثارتهاو  ،بدواخلنا رـالفكمكامن  وإٌقاظ إشباع عقولهم بالحٌاة،  بواسطتها الوسٌلة التً ٌمكن بهم فإنهم ٌبحثون عن

 . تحدٌها ثم

 2106/2107ًاىؼبً اىذساعٜ  –اىذٗس األٗه  –ىيظف اىثبٍِ األعبعٜ  ثبّٜربثغ :اٍزذبُ ّٖبٝخ اىفظو اىذساعٜ اى
 ٍبدح : اىيغخ اىؼشثٞخ
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 : استخرج من الفقرة السابقة ما ٌأتً .0

 .............................................................................................: ُملحقا بجمع المذكر السالم  ( أ

ٌّن عالمة إعرابه ،األسماء الخمسةاسما من  ( ة  ................................................................: ..... وب

 ..............................................................................:  ، و اذكر المفرد منهسالما ؤنثجمع مج(  

    : إعرابا كامالفً الفقرة السابقة  تحتها خطالتً الكلمات  أعرب .2
 ..............................: ..................................................................................... وجهة -

 .....................................................................................................: ............... رـالفك -

 فً الفقرة السابقة : بٌن ) القوسٌن (اضبط بالشكل أواخر الكلمات  .3

 ( تساعد  -   الهدف) 

 : ما ٌلًفٌر الصواب تخٌّ  .4

  : كلمة تلزم اإلضافة دائمامن الكلمات التً  .0

ٌّدب(                     علىأ(            ِمند(                             عنـد( ج                         الس

ٌُْذِهْبن السٌئات " قال تعالى:" . ٕ       :الحسنات [ هً ]  المناسبة لضبط كلمة العالمة اإلعرابٌةإنَّ الحسنات 

         األلف د(                          الفتحة ج(                       الكسرة ب(                  الضمةأ(        

   : أكمل الجدول التالً مع الضبط بالشكل. ٘

 األمر المضارع الماضً الضمٌر م

 _ أْدُعـو ......................... ـاأن .ٔ

ُتما أنتما .ٕ ٌْ ـان َجَر ٌَ  ......................... َتْجِر
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 درجات [:  8السؤال الرابع : اإلمالء والترقٌم: ]
 اقرأ الفقرة التالٌة ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :

، بل ٌسعى إلى تخطٌها  ٌستسلم للٌأسو أاّل  )     (  ٌستهٌن بالعقبات التً تعترض طرٌقهاإلنسان على أاّل  تعّودلقد      

فإنه  ،و حتى ٌصل إلى هذا الهدف لإلنسان، هدف األسمىالفالنجاح هو  ؛دائم و إصرار فً نفسه خبوءةم عزٌمةب

التً  العناصرمن و (     ) و ما أكثرها من مصاعب بحاجة إلى مجموعة عناصر تعٌنه على مواجهة مصاعب الحٌاة،

وعلٌه  ،ستخلف فً األرضمؤتمن ومُ المسؤولٌة، فاإلنسان  :و بناء شخصٌة قوٌة ،تساعده على الوصول إلى النجاح

و ٌقوم بمسؤولٌاته على أكمل وجه، و أال ٌقصر فً أداء واجباته المنوطة به، قال  ،ٌؤدي دوره فً المجتمعأن 

   )     ( .كلكم راٍع و كلكم مسؤول عن رعٌته  )     (رسولنا الكرٌم: 

 . المناسبة بٌن ) القوسٌن ( فً الفقرة السابقة ضع عالمة الترقٌم .ٔ

 :على  متوسطةهمزة كلمة بها استخرج من النص السابق  .ٕ

 ...................................................................................................: .................. ألـف -

 ..................................................................................................................... : واو  -

 ...: ................................................................................................................ السطر -

 :  ر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلًـتخٌّ  .ٖ

ؤي)                                   . وىالهَ ........... ............... ةُ ـآف - أ أي  -  الرَّ ءي  -  الرَّ ئً  -  الرَّ  ( الرَّ

ة الَخبـر . ...................... أودُّ أنْ  - ة  ( أُؤكـد   - أُءكـد   -  أُأكـد  -  أُئكـد )                       لكـم ِصحَّ

 : أكمل الفراغ فٌما ٌلً بما ٌناسبه -ٗ

     ............. هً أن تكون الهمزة [  َمساءة ُتمثلها كلمة ] و[  السطر] على المتوسطة من حاالت كتابة الهمزة  -

....................................................................................................... .............................. 
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 2106/2107ًاىؼبً اىذساعٜ  –اىذٗس األٗه  –ىيظف اىثبٍِ األعبعٜ  ثبّٜربثغ :اٍزذبُ ّٖبٝخ اىفظو اىذساعٜ اى
 ٍبدح : اىيغخ اىؼشثٞخ



 

ٔ 
 

 
 

 
  اىثبٍِ األعبعً يظفى / ٗه/ اىذٗس األ ثبًّّٖبٌخ اىفظو اىذساعً اى َّ٘رج ئجبثخ اٍزحبُ

 1ًٕٔٓ/ٕٙٔٓ  - ٕـ 1ٖٗٔ/1ٖٗٔ ىيعبً اىذساعً
 

 ِ[َّ٘رج اإلجبثخ  فً ]طفحزٍ     اىَبدح : اىيغخ اىعشثٍخ                                                                           
 ( دسجخ ٓٗاىذسجخ اىنيٍخ : )                                                                                           

 اىذسجخ خاإلجبثخ اىظحٍح

 دسجخ( ٓٔاىغإاه األٗه:اىْظ٘ص اىقشائٍخ)
 

                ج( االطالع  (ٔ

 
 
ٔ 

 ٔ ِعطف (ٕ
 ٔ    ٕطيذْ  (ٖ

 ٔ                                ووصفه بالفتى  –لسالم إبراهٌم علٌه ا  ( ٗ
حَي٘ا اىذٌِ عيى أمزبفٌٖ ٗ ّششٗٓ ٗ  –أُ اىشع٘ه عئٍ اىغالً اخزبس أمثش أطحبثٔ ٍِ اىشجبة   ( ٘

 اّزظشٗا ثٔ عيى أعذائٌٖ .                             ] أٗ ٍب ٌأرً ثٔ اىطبىت ٍِ اىْض فً ٕزا اىَعْى [
ٕ 

ٌْ أرجيّذِ ئ  ( ٙ ٌْ أمغْو ٗى ًُ  قبى٘ا ٍِ فزًى ِخْيُذ                  أًّّْ ُعٍُْذ في  ٔ را اىق٘

ر٘ثٍق اىظيخ ثٍِ اىشجبة ٗاىعَيٍخ اإلثذاعٍخ، ٗرنشٌظ اىجٖ٘د ىزٍَْخ قذسارٌٖ ، ٗرحفٍض ٍ٘إجٌٖ ،   ( 1
 نزفى ثبثْزٍِ [] ٌُ                                              . ٗرفعٍو ئثذاعبرٌٖ، ٗر٘جٍٖٖب اىز٘جٍٔ اىغيٌٍ

ٔ 

 ٕ . أّي ئجبثخ ٌأرً ثٖب اىطبىت ٍذعٍ٘خ ثزجشٌش ( 1

 دسجخ(ٕٔاىْظ٘ص األدثٍخ ) اىغإاه اىثبًّ:

 ٔ الفخـر   ج( (ٔ

 ٔ ُحغِ رقغٌٍ               -د   ( ٕ

 ٔ طلبا للمجــد  -3

ُُ ش٘اسعُ          ٗال ِحذُد فً اىٍٖجـبِء خــَ٘ف ٍٍٍْخ       /البٌت السادس أ.  (ٗ ، ٗاىغَُش اىيذا ِِ  ٔ عِ اىطع
ٌوُف القواطعُ  ب. البٌت الرابع /     رى              و سمُر العوالً و السُّ  ٔ و تعرفنً الهٌجاُء و اللٌلُ و السُّ

 ٕ ر أو شبه المطامع بإنسان أو بشًء مادي ٌدنس أخٌه اإلنسان أو ٌدنس غٌره .صوّ  (5
 

 ٔ كتفى باثنتٌن [] ٌُ                ظلً واسع                     –جودي هطال  –محلً مقصود  –ُمعٍط  (6
 

 ٕ [ مدعوما بتبرٌر مناسبما ٌأتً به الطالب  ] ال ٌوجد تناقض فهو شهد ألصدقائه سٌم على أعدائه / (7

َُّ ىل أجال ال ٌعذٗك ،   (1 ِْ ٗجٖل عِ ٍغأىخ أحذ شٍئب فا  ٔ+  ٔ   ٗ ُط

 عيطْخ عَبُ
 ٗصاسح اىزشثٍخ ٗاىزعيٌٍ



 

ٕ 
 

 

 
 / اىذٗس األٗه/ ىيظف اىثبٍِ األعبعً ثبًّثٍخ     َّ٘رج ئجبثخ اٍزحبُ ّٖبٌخ اىفظو اىذساعً اىٍبدح: اىيغخ اىعش

 1ًٕٔٓ/ٕٙٔٓ -ٕـ 1ٖٗٔ/1ٖٗٔ ىيعبً اىذساعً
 
 اىذسجخ اإلجبثخ اىظحٍحخ

 دسجبد( ٓٔاىزطجٍقبد اىيغٌ٘خ ) اىغإاه اىثبىث:
 أ. اىغٍِْ  (ٔ

 اىٍبء -ة. ري 

 ئجبثخ -/  ئجبثبد أداح       -ج. أدٗاد 

 
ٔ 
ٔ 

ٔ 

 ٗجِٖخ : اعٌ ٍجشٗس ثَِ ٗعالٍخ جشٓ اىنغشح . – (ٕ
 اىفنِش : ٍضبف ئىٍٔ ٍجشٗس ٗعالٍخ جشٓ اىنغشح . -

ٔ 
ٔ 

 ٔ+ٔ ( ضَخ)  غبعذُ ر -) فزحخ (                    اىٖذفَ  -(  ٖ
ٗ) 
 ج( عْـذ                             . ٔ 

 ة( اىنغشح                        .  ٕ
 

 
ٔ 
ٔ 

دُ . ٔ( ٘ ْ٘  دع
                               اِجـشٌب. ٕ     

 دسجخّظف 
 دسجخ ّظف

 دسجبد( 1اىغإاه اىشاثع:اإلٍالء ٗاىزشقٌٍ )

ٔ)  ( ،(    )  !   (     )"  (    )" ) ٕ 
]ّظف دسجخ 

 ىنو عالٍخ[

 اىٍأط  –   (ٕ
 احذح [ٍغإٗه ، ٍغإٗىٍبد، ٌإدي، ٍإرَِ                      ] ٌُنزفى ث٘ -
 ٍخج٘ءح -

ٔ 
ٔ 
ٔ 

أي أ.  (ٖ  اىشَّ

 أُؤمـذ ة.             

ٔ 
1 

  
 ٔ ٍذ أىف ٍفز٘حخ ثعذ  (ٗ

 

 ّٖبٌخ َّ٘رج اإلجبثخ


