
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

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

             

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

¿لÀĆعل  سنÀئب ¿لÀĆعل 

 ¿سم  س¿لàÄÚ  س
(ėÀك )س àÄخ (ė¹ )س 

µÜÊÄĖل¿. 

 àÄخ(ėÀك )-  سم¿(ė¹ )س 
¿لûßÀòĖ ¿لćĠÄæĖ بÀلàÖف 

 س¿لďĠþĆĖ ¿لĒöĖق  س( كي)
 ďÀÖس¿ل  ĢĚÎÊæĖس¿ل ¿ âييĖÊسل 

 .¿لďĠþĆĖ أجĒه س¿لďĠþĆĖ به 

 س¿لÀòĖف ¹ليه 
¿لćĠÄæĖ بÀلàÖف 

(Ģ¹ل.) 

 ûßÀòĖل¿ óàêل ¿لþسف 

 ćĠÄæĖل¿ ûßÀòĖل¿
 .(لم)بÀلàÖف 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 سمÀ ¿نĆك  سمÀ بÓà  -مē¿Û À  سمď¿á À  سµضĢÖ  سبÇÀ  سµمĢæ  سµصÄح )

 .تàفع ¿لğ µÜÊÄĖتîĚب ¿لàÄÚ :عÀĞĒĖ، (ليس  سصßÀ  س÷ل 

بÜþ فþل مĚÄي لğ ،ēĠĒþĖĒنÀئب ¿لÀĆعل ي¶تي بÜþ فþل مĚÄي ¿لÀĆعل ي¶تي 

ďĠĞÒĖĒل. 

(  ė¹ -   ėµ-  ė¶ن  -كĎل   سليت  -لþل). 

ÀĞĒĖع: àÄÚفع ¿لàتğ µÜÊÄĖب ¿لîĚت. 

( ė¹-   من-   Àم-   ÀĖĞم -  ĢÊين  سمµس  ėÀيµس  ÀĖĚيµس  Ģنµس  ÀĖÎسحي ģµ). 

À  سلم )  Ėل-  ÆهيÀĚسا ¿ل àأم¿ ēا). 

( ėµ-  يل  -كي  -لنĒþÊل¿ ēا-  ĢÊسح  ÆيÄÄæء ¿لÀسف ÛĠÖÒل¿ ēا- ÆيþĖل¿ ğ¿ğ). 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 ¿لòم
 ¿لòم
 ¿لòم
 ğ¿Ġ¿ل
 لف¿أ
 ğ¿Ġ¿ل

ėĠĚل¿ ÇĠÄث 
 ¿لòم

 ÊĆح¿ل
 ÊĆح¿ل
 àæĎ¿ل
 يÀء¿ل
 يÀء¿ل
 لف¿أ

ėĠĚف ¿لÞح 
 ¿لÊĆح

 àæĎ¿ل

 
 àæĎ¿ل

 àæĎ¿ل 

 
 ليÀء¿

 
 ليÀء¿

 
 ليÀء¿

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ėĠĚف ¿لÞح 
 ėĠĎæ¿ل

ÆĒþف ¿لàف حÞم حòح¿ل - ¿لÊĆ 

ė¹   ءģßÀق ¿ÜًلÀخ. 

  ÇÀÄلÀöل¿   ÇÀئßÀق. 
  Áاöل¿ ėĠئßÀق. 
ėÀÄلÀöل¿ ėÀئßÀق. 
ßÀص  ًÀئßÀق  ÜلÀخ. 
 .خÀلÜً¿ قģßÀء   ليت

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 .، ğعامÆ جâمه ¿لėĠĎæ(لم)فþل مûßÀò مēğâÒ بـ  

 .مÆ جâمه حÞف حàف ¿لğ ،ÆĒþعا(ا ¿لÀĚهيÆ)فþل مûßÀò مēğâÒ بـ  

ÆæĖÚل¿ ďÀþ؛ أنه من ¿أفėĠĚل¿ ÇĠÄه ثþفß Æعامğ ،ûĠفàم ûßÀòل مþف. 

ÆæĖÚل¿ ďÀþ؛ أنه من ¿أفėĠĚف ¿لÞÖب ÁĠîĚم ûßÀòل مþف. 

 ĠĎæلÀب ēğâÒم ûßÀòل مþفėكت ¿ل ؛àÖت Üقğ ، óàêل ¿لþيناأنه فĚكÀæء ¿لÀĊÊمن ¿ل Àًبğàه ÅàæĎلÀب ē . 

àعل مÀئب فÀنÅàهÀúل¿ ÆĖòلÀب ûĠف.  

 .مÁĠîĚ بÀلÆÖÊĆ ¿لÀúهÅà( ė¹)¿سم 

àÄخ(ė¹ )ÅàهÀúل¿ ÆĖòلÀب ûĠفàم. 

 .مàفûĠ بÀلÆĖò ¿لÀúهÅà( µصÄح )¿سم 

àÄخ(حÄصµ )ÅàهÀúل¿ ÆÖÊĆلÀب ÁĠîĚم. 

 .لم يÀæعµ ∇ÜحÜĖ  ¿لÀÊÖĖجين
 .يàعµ ĢحÜĖ  ¿لÀÊÖĖجين

 .لن يÀæعµ ÜَحÜĖ  ¿لÀÊÖĖجين
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 "ب∇ğَ َÁ¿ĠَغĊ Ēََت⌒ ¿أ∇َ "
" َėĠ Ď∇Äًَء يÀêَ  "ğََجÀء µ ¿ğَبÀَه م∇ ع⌒

" ًÀنĠ ع ي ïَ ∇ßَ∇أ¿ Àَن ∇à  Òَفğَ " 
 يĒþÊم ¿لÀöلب ßغÆÄً في ¿لàقي

"ÀĖًي⌒Ē∇Ďَت ĢَسĠ ّ   م   "ğََكĒ َم 

 Ġَل⌒ هĊþء  ¿ل¿Þغğ ، ء¿Þل⌒ غĊþĒَلك لÞĎََء  ف¿َÞ َكėَµ ÀĖَ  لėÜÄĒ⌒ غ⌒
ğàض  àمµ  Åء¿àĊلÀف ، Åء¿àĊمن ¿ل ⌒ÁĠ þêل¿ğ ⌒ÛàَĆĒل  ģß

 ⌒ďğÜل¿ ⌒ÇÀÄج¿ğ من ¿Þلğ ؛ ∂ģàĎ⌒Ćل¿ ⌒ يÆ⌒ ¿لÀَĊÎفğ ⌒Æ¿لàقي∂ نÀَح⌒

¹نÀêء⌒ ¿لÇÀÄÊĎĖ⌒ ¿لÀþمÆ⌒ ¿ل∂Êي تĆĎل  حق  ¿لàĊ¿ءÅ⌒ لĖÒĒيع⌒، بل∇ 
 ، ⌒ãß¿ÜĖفي ¿ل ÀĖََك ، ⌒ÆÊبÀÎكن⌒ ¿لÀلََك في⌒ ¿أمÝ ⌒يلĞæتğ

 ⌒ßÀúÊكن⌒ ¿انÀك¶م ÀĞث⌒ فيĎĖل¿ ⌒ÆĒيĒكن⌒ قÀأم¿ğ.  

" ÆًĒَ∇يَن لَي ⌒þَب ∇ßَµ ⌒ب⌒∂هßَ  ÇÀَĊي  "فÊََم  م⌒

ćَ بþَ∇ض  " ∇Ġَف ÀĞَ ò∇þَب  ÇÀĖَ Ē ÷" 

¿àًÊين مæĖخ ًÀشÀĖيت قàÊش¿ 

¿ßًğàæي مĚلغ¿ ćÜîت 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

ÀĖĞĚóĠل ėÀÄÖم ėÀÖلÀîل¿ 

 ¿لÀîلėĠÖ مėĠÄÖ لĞĚóĠم

 ¿لÀîلÇÀÖ  مÇÀÄÖ  لĞĚóĠن

Ġين لÄÖم ėÀÖلÀîل¿ ėÀĚó¿ĠĖل¿ ėÀكÀĖĞĚó 

 كėÀ ¿لėĠĚó¿ĠĖ ¿لÀîلėĠÖ مÄÖ⌒ين لĞĚóĠم

  ÇÀÄÖم  ÇÀÖلÀîل¿  ÇÀĚó¿ĠĖنت ¿لÀنكĞĚóĠل 

 ėÀÄÖين مÖلÀîَين ¿لĚó¿ĠĖل¿ ė¹ÀĖĞĚóĠل 

 ė¹ ¿لĚó¿ĠĖين ¿لÀîلÖين مėĠÄÖ لĞĚóĠم

 ė¹ ¿لÇÀĚó¿ĠĖ⌒ ¿لÀîلÇÀÖ⌒ مÇÀÄÖ  لĞĚóĠن

 لم ي ĖĞل∇ حÀمğ Ü¿جÀÄته لن يĖĞَل حÀمğ Ü¿جÀÄته

ĖÊنµبþĒل¿ ¿àÎĎلن ت À بþĒل¿ ¿àÎĎلم ت ÀĖÊنµ 

àهÀúل¿ ÆĖòلÀب ûĠفàعل مÀفÅ. 

َي µسÀمÆ مĠهÊÄه ⌒∂ĖĚه لن يÊÄهĠم ÆمÀسµ ∂  لم يĚم⌒

 .مأنه جĖع مÞكà سÀل نÀئب فÀعل مàفğ ûĠعامß Æفþه ¿لğ¿Ġ؛

          .ďĠþĆÅ مĒöق مÁĠîĚ بÀلÆÖÊĆ ¿لÀúهÅàم

 ÖÊĆلÀب ÁĠîĚم ėÀمá فà÷Æ. 

 .ÅجĒه مÁĠîĚ بÀلÆÖÊĆ ¿لÀúهďĠþĆà أم 

 àهÀúل¿ ÆÖÊĆلÀب ÁĠîĚم ďÀحÅ. 

 àهÀúل¿ ÆÖÊĆلÀب ÁĠîĚبه م ďĠþĆمÅ. 

 ÅàæĎلÀب ßğàÒف ¹ليه مÀòمÅ.            

 .ÅمßğàÒ بÀلÀÄء ğعامÆ ¿لàÒ ¿لàæĎ ¿سم
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 ⌒àيĊĆل¿  ēàĎم àòح. 

من، ¹لĢ، عن، عĢĒ، ¿لÀĎف، 
ēلا¿. Æفàþم ÅàĎن 

ÅàæĎل  ¿لÀæنث ¿ل¸Ėم¿ل 
 ¿لÆæĖÚ ¿لÀæلم

 .صÀحب ¿مµàً حæَن ¿لĒÚق
ã∇µàل¿ ÁَĠîþجل  مß بي  àم. 

àòل⌒  حæþل¿  Á¿  àش. 

يÀء¿ل  
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¿àًخ¶Êم ⌒ßÀöĖل¿ Ģت ¹لĒصğ.                            

.                                    µخÇÞ ¿لĒþم ¹لµ ĢهĒه

                     .¿عàف⌒ ¿لòĆل تàþف∇ µهَل ¿لòĆل⌒ 

.                   من خ Ē ق ¿لĒæĖم مÀæعÅÜ  ¿لàĊĆ¿ء⌒ 

¿àًخ¶Êم ⌒Ç¿ßÀöĖل¿ Ģت ¹لĒصğ.                       
ğ ًàخ¶Êين مßÀöĖل¿ Ģت ¹لĒص¿.                        

¿àًخ¶Êم ⌒ßÀöĖت من ¿لĒصğ.                             

                        .             نÄæت ¿لĒþم أهĒه⌒ 
 .نÄæت ¿لĒþم ¹لµ ĢهĒه⌒ 
ينµخÇÞ ¿لĒþم عن ¿ ⌒ĖلÀþل                             .

                               .µخÇÞ ¿لĒþم عن ¿لÀĖĒþء
.                                µخÇÞ ¿لĒþم عن ¿لÀþلĖَين

 ⌒ćÜîهَل ¿لµ ∇فàþت ćÜîف⌒ ¿لàع¿.                  
             .¿عàف⌒ ¿لÀîحب تàþف∇ µهَل ¿لÀîحب⌒ 

.                من خ Ē ق ¿لĒæĖم مÀæعÅÜ  ¿لĖĒæĖين⌒ 
 ⌒ÇÀĖĒæĖل¿  ÅÜعÀæم مĒæĖق ¿ل Ē من خ                .

.             من خ Ē ق ¿لĒæĖم مÀæعµ  ÅÜخيه ¿لĒæĖم⌒ 
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ÆĖĎÖبَين مßÜĖخط  ¿ل 

ين ğ¿ضح ⌒ĖĒþĖل¿ Óàش 

ÅÜيĆم àĎبي بµ Åàسي 
ÜيÜء⌒ جÀÄóن ¿أĎس 

  ÆĒهÞم ⌒Ç¿ßÀيæل¿ ïğàع 

 .Å⌒ مÝÀًĚ¾ĖöهÄت ¹لĢ ¿لîا

قÄل ¿لÜÖيث عن مĠضûĠ مÆĒĎê ¿لâحēÀ ¿لģßğàĖ في مÜيÆĚ ¿لàيğ ïÀمÀ نÊج عĚه 

 ¿Þعن ه ËÀÖبµğ ÇÀس¿ßÛ من ēÜق Àم ėµ Ģ¹ل ÅßÀمن ¿إش Üاب Æيßğàم ÇÀقÀĚÊمن ¿خ
àي في حيĚÊĒþج ûĠضĠĖل¿ ûÀöÊæĖل¿ ßÜلت قğÀح Üقğ ،ßÀÊخµ ÀĖĞيµ ģàمµ من Å

 ًÀĖĒع ûÀöÊæĖل¿ ßÜق ßÀîÊلك ¿اخÝ اً فيğÀÖم ÆĒĎêĖل¿ ÛÀþبµ ء¿âجµ همµ ëاÚÊس¿
 ب¶ė كل مĠضûĠ يēâĒÊæ ¿لÎĎيà من ¿لßÜ¿سğ Æ¿لÖÄث ğبĎêل مĊÊæل، 

 ÇÀĚيæĖÚل¿ ÞĚĖف ،ėÀĎæل¿ ÛÜفي ع ً¿àĖÊæم ً¿Üي¿âلم تÀþفي ¿ل ġàÄĎل¿ ėÜĖل¿ ÜĞêت
ĖياÛيğ ÆهěÞ ¿لėÜĖ تÜĞê تÜفÇÀĊ هÀئÆĒ من هÅàÒ لėÀĎæ ¿أßيÀف لم يÄæق لÀĞ ¿ل

 ÆنيÀĎæل¿ ÇÀĊفÜÊلÀب ÆيĚþĖل¿ ÅÜÖÊĖأمم ¿ل¿ ÇÀĖúĚم ÇاÒب سæحğ ¹نه Ý¹ يلÎم
 Ģت ¹لĒصğ ÆÄæĚك ¿لĒت ėµ ينÄلم تÀþل¿ ďĠح ÅàÒĞل¿ğ53%  ēÀت 0791عöÚت ÀĖفي ē

 ēÀ0111عď¿ ÆÄæن ē31 %æĚك ¿لĒل تîت ėµ قعĠÊتğ ÅàهÀúك ¿لĒلج تÀþلم ت ė¹ ÆÄ
 Üح¿Ġل¿ ėàĊمن ¿ل ďğف ¿أîĚل¿ ďخا ÆĖسÀح ÅÜيÜج Ç¿ء¿àجÀب ÆĖقÀĆÊĖل¿ ÆيĖلÀþل¿

 Ģين ¹لàêþل¿ğ91% ÅàيĊĆل¿ ė¿ÜĒÄل¿ ĢĒع àîÊĊا ت ÆúÊĎÊĖل¿ ėÜĖل¿ ÅàهÀúف ،
 Ģ¹ل ÀĞنÀĎس ÛÜصل عğ ĠلÀبğÀسğ ģÀÄمĠبğ يكæĎĖلÀف ÆيĖلÀع ÅàهÀ÷ بل هي ،ÆميÀĚل¿ğ

 ĢĒع Üيâي Àلـ  08م¿ áğÀÒت ÜĊف ċßĠيĠني ÆĚيÜم ėÀĎس Àمµ ÆĖæن ėĠيĒ01م  ėĠيĒم
 Ģ¹ل ÛÜþصل ¿لğ ĠكيĠó فيğ ،ÆĖæ08ن  ĢĒع ÅàيÄك ÆالÛ يöþي ¿Þهğ ،صÚش ėĠيĒم

 .ėµ مÆĒĎê ¿اÛáحğ ēÀ¿اخÀĚÊقÇÀ ¿لßğàĖيÆ تÀþني مµ ÀĞĚكàÎ ¿لďğÜ في ¿لÀþلم

àئ¿ğÜل¿ ßğÜغي تÀÄل¿ ĢĒع. 

ėÀÊحàئم⌒ فÀîĒل. 

¿àÖĖقمن ¿لĒöĚن ⌒Á. 
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 من
ēلا¿ 
 ¿لÀĎف
 ¿لÀÄء
 من
ēلا¿ 

 من

  ēàمغ 
 حĎم⌒ 
 صÀحب⌒ 

µهمßÀîب 
 ßبه

 ¿لÀþلĖين

 ¿لÀîلÖين

ÅàæĎل¿ 
ÅàæĎل¿ 
ÅàæĎل¿ 
ÅàæĎل¿ 
ÅàæĎل¿ 
 ¿ليÀء

 ¿ليÀء

 حĎم ßبك
 ßبك
 
 

ÇĠÖحب ¿لÀص 
 ßبه
 
 

 عÜĚهم

Áß 
 ¿لÀĎف
 
 

ÇĠÖل¿ 
 ¿لÀĞء
 
 

 هم

ÅàæĎل¿. 
 ėĠĎæل¿ ĢĒي عĚÄم

àæل كÖفي م. 

ÅàæĎل¿. 
 ėĠĎæل¿ ĢĒي عĚÄم

àæل كÖفي م. 

 
 ėĠĎæل¿ ĢĒي عĚÄم

àæل كÖفي م. 

 àيÜم           ÆسßÜĖل¿

 .يمàكب ¹ضÀف= مÀòف ¹ليه + مÀòف 

 ĢĒفي عن ع àÒف ¿لğàح ģÞف= هÀكğ ēا Ģء ثم من ¹لÀي  

 .¿ألف ğ¿لاē، ¿لĠĚÊين، ¿لėĠĚ من ¿لğ ĢĚÎĖجĖع ¿لÞĖكà ¿لÀæلم
            ėآàĊل¿ ÀĖĒþمėĠĚفت ¿لÞع           حĚîĖل¿ ğàيÜم

(ğ¿لاēحÞفت ¿ألف 
ėĠĚفت ¿لÞح 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 عÀئÆê سخÜيÆÒ  حÀĚæء سشيÀĖء 

 ÅàĊنµيس سßÀب  ėÀĖÎسع ėÀعĠج 

 ÜيßÀغµس àفيÀîع  Üþسµس Üيâي 

 Óâسق àòن  مæحµل سĖجµ 

 ÇÜهÀش َÜجÀæم ÅàيÎك، ďĠĊا نğ : ÇÜهÀش¿ÜًجÀæم àيÎكÅ. 

  .ėµ يÀòف

 مÀ شيء ب¶ćَßá من ميěÀ ¿لĚيل

ûĠĖÒل¿ ĢĞÊĚم Æصيغ ÅÜيÜيَل جÛÀĚĖت بĆĆج ÅÜيÜÒيل⌒ ¿لÛÀĚĖلÀت بĆĆج 
 فÀĖ في ¿لßÀĚ لė´ĖúĒ⌒ مÀء  

 
 َė´Ė÷  àيĊĆت¶لم لµ 

ÀًحÀÄص َÆĎفي م ÀĚلâن 
 ğصف مēĠÊÚ ب¶لف ğنá ėĠ¿ئÜتين

 عĒم م¸نث

ēلا¿ğ ل به ¿ألفîÊي ėµ. 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 َÜĖحµ Ģهيَم ¹ل¿àمن ¹ب.                

 َÜĖحµ Ģ¹ل àَĖمن ع.                       

 َÆÒيÜخ Ģَب ¹لĚيá من.                  

 َÜيâي Ģهيَم ¹ل¿àمن ¹ب.                    

 َÜĖحµ Ģ¹ل ėَÀĖĒمن س.                   

 ⌒àÄîلÀمن ب¸Ėل¿ ĢĒÖÊي 
 تÊĞم ¿لğÜلÆ بÀلàĎæþيين

 مÇßà بğÜلÊين مßğÀÒتين

 ėĠĆ÷Ġم ÆيàيÚل¿ ÇÀĖúĚĖل في ¿لĖþيėĠعĠöÊم

 ⌒àÄîء ¿ل¿âج ÆĚÒل¿ 
  ÅßĠöÊيين مàĎæþل¿  ÆĚيÜم 

Æفğàþين مÊلğÜل¿ ßÀÄخµ 
  ÜĞÊÒم ÆيàيÚل¿ ⌒ÇÀĖúĚĖئيس ¿لß 

        ÆĊيàع ÛĠþد بن س ēÀإم¿  ÆقÜîيض ¿لàĖل¿ 

         ėğâيĖÊم ÆþمÀÒل¿  ėğàل م¸ثĆÖل¿ 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

ėÀĖيĒس 

 مßÀÖيب

 تÀĖََث⌒يلَ 

 جĚĞم

 ėĠنğ ب¶لف ēĠÊÚم مĒع
 á¿ئÜتين

 Æصيغ ĢĒع ûĠĖÒل¿ ĢĞÊĚم
 ėáğ(عيلÀĆم) 

 ĢĒع ûĠĖÒل¿ ĢĞÊĚم Æصيغ
 ėáğ(عيلÀĆم) 

 عĒم عĢĒ م¸نث

 àف جàه حĊÄس(ēلا¿) 

 àف جàه حĊÄ(من)س 

ßğàÒم ĢĒف عöþل¿ 

ÆفÀ¹ض 

ÆÖÊĆل¿ 

ÆÖÊĆل¿ 

ÆÖÊĆل¿ 

ÆÖÊĆل¿ 

 ¿لÆÖÊĆ ¹ضÀفÆ عĒم µعĖÒي ¹بà¿هيم

ėĠعàي فĖÒعµ مĒع ÆفÀ¹ض Ćل¿ÆÖÊ 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

ġàÄك،ĚĖيĢ. 

ã: تþجß ĢÊ؟           مã:           ك؟þم ėÀمن كã: ؟ÇÜĆÊس¿ ¿ÝÀم 

Ï: ēĠلي¿ ÆيÀĞفي ن.         Ï: ÆĒحàماء ¿لá.        Ï: ÆيĖĒþنب ¿ل¿ĠÒمن ¿ل. 

ÆسßÜĖل¿ ģĠĆÊء مÀليğµ ĢĒت عĖĒس ،ÆسßÜĖقي ¿لĠĆÊĖت بÄÒعµ ،قينĠĆÊĖلÀت بÄÒعµ ،ėĠقĠĆÊĖل¿. 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 

ßÜĖل¿ Ģت ¹لĒخÛÆسßÜĖت من ¿لþجß ،ÆسßÜĖĒت لĊÊش¿ ،ÆسßÜĖفي ¿ل ÇàúÊن¿ ،Æس. 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 ¿لàÄ بÀأمÇÀĞ⌒ ثĠ¿به عúيم

ÅßğàòلÀين⌒ بÜمن ¿ل ÀًمĠĒþم àĎĚا ت 

 ¿سĖÊع ¹لĢ ¿لĖĒþĖين

 ¿لÆĚÒ تÖت µقē¿Ü ¿أمÇÀĞ⌒  عÀئÆê من µمÇÀĞ⌒ ¿لĖ¸مĚين

 ¿لîاÅ عÛÀĖ ¿لÜين⌒  Ûين  ¿إساß ēحÆĖ لÀþĒلĖين

¿ ¿ĠĖĒþمėğÜĞÊÒم ÆسßÜĖين لĖĒþĖل¿ Æفàغ ÇÜهÀش 

 ⌒Ç¿ĠَĖَ æل¿ 

 ⌒ï ∇ßَأ¿ğَ 

ÅÀĎêم 

ÆفÀإض¿ ÅàæĎل¿   ÆَجÀَج  á àÒف ¿لà(في) ح ÅàæĎل¿ 

ßğàÒم ĢĒف عĠöþم ÅàæĎل¿ ÅàÒش àÒف ¿لà(من) ح ÅàæĎل¿ 

 àÒف ¿لàح(فÀĎل¿) ÅàæĎل¿ ãÀĚĒل àÒف ¿لàح (ēلا¿) ÅàæĎل¿ 

 عュヤ مؤنث

 عĒم µعĖÒي

 ¿لÅÛğÜĖĖ¿سم مēĠÊÚ ب¶لف ¿لÊ¶نيث 

 ėáğ ĢĒصف عğ(لþفµ) يلòĆÊل¿ 

 ėĠنğ ب¶لف ēĠÊÚم مĒتينعÜئ¿á

 .ÝهÄت ¿لÆĖĒþĖ ¹لá ĢيĚبَ 

 .µقĖت في بßÀيَس عµ ÅÜسÀبيع

Óàêَء ¿ل¿Üت من غيĖĞف. 

 َàòخµ ãÀÄĒب بþĒĖيق ¿لàĆل¿ ďâن. 

ÓÀÄîفي ¿ل ėَ¿ÜĖÖل ÆيÜĞت ¿لĖĒس. 
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ėÀمá لþĆل¿ ËğÜح ėÀĎمğ 

 ď¿¸يب عن سÒه يĒأج ďĠþĆĖل¿(علÀĆل ¿لþف ¿ÝÀĖل)  =م؟ĒæĖل¿ ēĠîي ¿ÝÀĖل ...Á¿ĠÎفي ¿ل ÀþĖó 

 ď¿¸يب عن سÒفيه ي ďĠþĆĖل¿(علÀĆل ¿لþف ĢÊم)  = ً¿àî؟       عÜل¿Ġجع ¿لß ĢÊم 
 ď¿¸يب عن سÒيğ(لþĆل ¿لþمن ف)  =  ÜĖÖ؟                   م ÆجÀجâل¿ àæمن ك 

 ďĠþĆĖل¿ ď¿¸يب عن سÒق يĒöĖل¿(علÀĆل ¿لþكيف ف)  ģÜĚÒم ¿لÒأس: كيف ه¿ ēĠÒم هÒهÜ 

Æب ثاثîĚي ÀĞòþبğ ،لينĠþĆب مîĚي 
 .لمÀĆعي
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 لÎم ،ûĠĚĒين لÄين :مþشÀÚل¿ ÛĠÒمن س¸Ėل¿ ÜÒس 

 .مğ Àقع عĒيه فþل ¿لÀĆعل
 

¿ÛًĠÒمن س¸Ėل¿ ÜÒس. 

                  .كÀف¶Ç ¿لàêكÆ ¿لÀþمĒَين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ēÜع ğµ ،لþĆل¿ ËğÜب حÄس ėÀيÄل àكÞ ي ßÜîهمúĆليس من لğ ،ثهğÜح. 

ه⌒  ğµ ⌒ě∇ نĠع⌒ ⌒ÛÜع ⌒ėÀبي ∇ğµ ⌒ě ⌒ÜكيĠÊه لþم  àكÞ ل يþĆظ ¿لĆمن ل ÝĠم¶خ  ÁĠîĚم  ßÜîم. 

(ėÀĎĖل¿ğ ėÀمâل¿ Àفà÷)، لþĆل¿ ËğÜح ėÀĎم ğµ ėÀمá ėÀيÄل àكÞ ي ÁĠîĚسم م¿. 

ġµß ،لþعم، جá. 

 لÎم ،ÛÜþĒين لÄتينس :مÜÒمن س¸Ėل¿ ÜÒ. 

 ⌒ÅءÀĆĎل¿ ¿Ý Æكàêل¿ Ç¶فÀك.             
 
 
 
 
 
 
 

 

                  .كÀف¶Ç ¿لàêكµ ÆبÀ ¿لÀþمل⌒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ⌒àيÜĖل¿ Àخµ Æكàêل¿ Ç¶فÀك.               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ينَ  ⌒àي ⌒ÜĖل¿ Æكàêل¿ Ç¶فÀك.                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                .كÀف¶Ç ¿لàêكÆ ¿لÜĖيàَين
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 َàيÜĖل¿ Æكàêل¿ Ç¶فÀك.                    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ⌒ÇماÀþل¿ Æكàêل¿ Ç¶فÀك.                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  .كÀف¶Ç ¿لàêكÆ ¿لÀþمĒ⌒ين
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 úĆح úًĆيم حàĎل¿ ėآàĊت ¿لÀ.                  
 
 

 àأج¿ ĢĒع Àًصàح ¿àًيÎك ¿àًكÝ ÀًحÀÄه ص ÀنàكÝ. 

 ėÀيæĚل¿ Æيêتين خßÀيá Åاîل¿ Üþب ÁßÀأق¿ Àنßá. 

                  .صēÀ مÜĖÖ  صēĠ ¿أتĊيÀء
àفي ¿أج ًÆÄغß  ÜĖÖم ēÀص.                

¿àًÒف   ÜĖÖم ēÀص.                             

ÀًÄيم حàĎل¿ ėآàĊت ¿لúĆح.                   
ÀًĚمá يمàĎل¿ ėآàĊت ¿لúĆح.                 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 مďĠþĆ أجĒه مďĠþĆ مþه مďĠþĆ مĒöق مďĠþĆ به
 ďĠþĆم

 فيه

¿Ý ¿àًيÞÄء  تÀغÊب¿  

ċÜاً  يĠق  Æيêخ  

ćáàط ¿لæÄكل ¿ل    

     حĊه

     ¿لĎæĖين

     ¿بن ¿لÄæيل

ÆلĠĒمغ     

     ğµاÛكم
 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 

 ÆÄ في ¿لğ ،ćĠĆÊيà¿جĠþ¿ يÞ¿كà ¿لÀöلėÀÄ مÞ¿كÅà ¿لĠĆÊĖقين، ßغ

 .À لîĒاğßÛÅسĞم كÀمğ ،ÆĒيÊæيėĠúĊ صÀÄحً 

 

ÅàĎن 

ÁĠîĚم 

Å¶هي 

ďÀح 
 

ÅàĎن 

ÁĠîĚم 

ďÀح 
 

âييĖت 
 

âييĖت 
 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 ßقم ¿آيÆ ¿سم ¿لµ ÅßĠæمÆĒÎ من ¿لàĊآė ¿لàĎيم ¿لĖÊĖم

âييĖÊل¿ 
ÀنĠعي ïßأ¿ ÀنàÒفğ 

ÀÄشي ãµàل ¿لþÊش¿ğ 

 µنµ ÀكàÎ مĚك مÀا

àĖĊل¿ 
 مàيم

لĞĎف¿  

00 

4 

54 

 ¿لďĠþĆĖ فيه
ėĠĎÄء يÀêهم عÀبµ ¿ğءÀجğ 

ėĠÄþĒهم يğ ĢÖض ÀĚم ب¶سĞي¶تي ėµ 
ßÜÊĊيك مĒم ÜĚع ćÜص ÜþĊفي م 

 يĠسف
 ¿أعà¿ف
àĖĊل¿ 

01 

78 

33 

 ¿لďĠþĆĖ ¿لĒöĖق
ÀĖيĒĎت ĢسĠم ه مĒكğ 

ÀتÀÄن ïß م من ¿أĎÊÄنµ هğ 

 ğتÊÄل ¹ليه تÊÄيا

 ¿لÀæĚء
ÓĠن 
 ¿لâĖمل

014 

09 

8 

ďÀÖل¿ 
Ġلµğ ¿ĠعيĞĚم تĆيض من ¿لÜمعت  

ÀĆيþض ėÀæق ¿إنĒخğ 

Àج¿Ġفµ ėĠت¶Êف ßĠîخ في ¿لĆĚي ēĠي 

ÆبĠÊل¿ 
 ¿لÀæĚء
¶ÄĚل¿ 

70 

08 

08 

 

ÀًĚيâجل حàل ¿لÄقµ                                          .
¿Üًيþجل سàل ¿لÄقµ                                          .
ÀĖًæÊÄجل مàل ¿لÄقµ   .                                     

                                   .نµقÄل ¿لàجاė مĖَæÊÄي

                                .¿لĒæĖم µكàÎ ¿لğ ãÀĚفÀءً 
.                                ¿لĒæĖم µكàÎ ¿لãÀĚ عÜاً 

ÀÖًمÀæت ãÀĚل ¿لòفµ مĒæĖل¿.                          
ÀًĊĒخ ãÀĚل ¿لòفµ مĒæĖل¿                             .

 ÆًĒمÀþم ãÀĚل ¿لòفµ مĒæĖل¿                         .

ي ⌒ĖæÊÄم  ďÀجàل ¿لÄقµن.                                   
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 لÝÀĖ¿ تÞهب لßÜĖĒسÆ؟ -
 -  ًÄĒóمĒþĒل À. 

 مĢÊ تàجع من ¿لßÜĖسÆ ؟ -
 .مÀæءً  -

 

 
 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 
 

  .¿شğ ġàÊ¿لģÜ جáÀĞ ¿لÀĞتف

 ĢĒع ėÀĚ¾Ėóفي ¿ا ÆÄغß تفÀĞفي ¿ل ËÜÖتµµبيßÀق. 

ÆĒيĖج ÆثÛÀÖم مĞثÛÀحµ. 

 .µتĠقف عن ¿سÜÚÊ¿مه ليًا 
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àÒف ¿لàحµ Üþب 

        ،Ģ¹ل
عĢĒ، في، ¿لÀĎف، 

ēء، ¿لاÀÄل¿. 

ÆفÀإضÀب 

¿لďĠþĆĖ ¿لĒöĖق، 
 ďĠþĆĖه، ¿لĒأج ďĠþĆĖل¿

 .له، ¿لďĠþĆĖ فيه

¿¿ ،ďÀÖل ،âييĖÊل
ÛÀĚĖل¿ ،ĢĚÎÊæĖل¿ġ. 

ثÁ¿Ġ ¿لîاÅ في       
 .جÀĖعÆ عúيم  

ÆيþÄÊلÀب ßğàÒĖل¿ ÅßğÀÒĖلÀب ßğàÒĖل¿ 

ÇاĠþĆĖل¿ ďÀÖل¿ âييĖÊل¿ ĢĚÎÊæĖل¿ 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 ďĠþĆĖ به¿ل

 ÇÀĖĖÊم مĞþيĖج

ÆبĠîĚم. 

يďÜ عĢĒ من ğقع 

 عĒيه ¿لþĆل
ãßÜل¿ ÜĖحµ بÊك 

 ¿ĖĞت فÀĖًĞ كÎيàً ف ي¸كÜ ¿لþĆل ĒöĖق¿لďĠþĆĖ ¿ل

 ďĠþĆĖ أجĒه¿ل
 ËğÜب حÄين سÄي

 ¿لþĆل
 Ýµ¿كÀًÄĒó à لĒþĒم

 ďĠþĆĖ فيه¿ل
 ėÀĎمğ ėÀمá ينÄي

 حËğÜ ¿لþĆل

 ÅßÀيæت ¿لĆقĠت

 شÅßÀ ليًا عÜĚ ¿إ
 

 ãĠĒÒل¿ ⌒ÜÒæĖفي ¿ل ĆĚĒل Æح¿ßس. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ÇÀجßÛ   ⌒Áاöل¿ þĆتàمÆ. 

   .ē¿لĎا فďĠòَ يċàÊ ¿لĒæĖم 

 .تغيب ¿لĖêس مÀæءً 

{Àَف ÅًÜَ∇Ēن⌒يَن َجÀĖَه م∇ َثğ Ü⌒Ē  }.ج∇
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  .نßجع ¿لÛĠĚÒ مàîÊĚي
 
 
 
 

 

 

{ َÜ∇Ě Å Üَ ¿لßĠ Ğُê⌒ ع⌒ ė⌒¹ ¿àً  ع⌒ ∇Ğَش àَêََع ÀَĚ∇ث¿ ⌒  ّ{. 
 
 
 
 

 

 

ÀÖæل¿ ćَĠف ÅàئÀöت ¿لþĆتß¿Á.   
 
 
 
 

 

 

 "ÀًþĖóğ ÀًفĠم خĞبß ėĠعÜي". 
 
 
 
 

 

 

¿ ÏÀهيه àÖÄلïÀلغ¿ ėَÀÒ. 
 
 
 
 

 

 

ßÜلَب ¿لÀöت ¿لĖĞفµ َã. 
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ėآàĊل¿ 

 ÅًàĎب 

ÀĖآث 

 ¿سم

 مďĠþĆ به

 (÷àف áمėÀ)مďĠþĆ فيه 

 مďĠþĆ به

 مďĠþĆ به

 ¿بÊغÀء

 تâĚياً 

 µصيا

 ¿بÊغÀء

 مďĠþĆ له

 مďĠþĆ مĒöق

 (÷àف áمėÀ)مďĠþĆ فيه 

 مďĠþĆ أجĒه

¿ßًĠĆك 

 ت¶ğيĒه

 مďĠþĆ به

Ćبهم ďĠþ 

ÁÀÊĎل¿ 

 لياً 

 مďĠþĆ به

ĠþĆمď  فيه(ėÀمá فà÷) 

 

 ÆًĒــ لي  َÆالòيًا  ــ جي∇ش⌒  ــ ¿لĞف⌒  ــس¿àó¶ب 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

Òف ¿لğàح Üþبà. 

 .يÄين من ğقع عĒيه ¿لþĆل :¿لďĠþĆĖ به

 .يÄين سÄب حËğÜ ¿لþĆل :¿لďĠþĆĖ أجĒه

 .يÄين áمğµ ėÀ مėÀĎ حËğÜ ¿لþĆل :¿لďĠþĆĖ فيه

 .ي¸كÜ ¿لþĆل ğµ يÄين نĠعه ğµ عěÛÜ :¿لďĠþĆĖ ¿لĒöĖق
 Àًفàþم ğµ ÀًفÀò(.¿لـ)بـ م 

 ÆÖÊĆء  س¿لÀس¿لي ÆæĖÚء ¿لÀĖألف في ¿أس¿ 

                                            ĢĞÊĚم Æصيغ ĢĒي¶تي ¿اسم ع ėµ
 ğµ ،ÅÛğÜĖĖل¿ğ ÅßĠîĊĖنيث ¿ل¶Êب¶لف ¿ل ēĠÊÚĖاسم ¿ل¿ ،ûĠĖÒل¿

á¿ئÜتين، ğµ عėáğ ĢĒ ¿لþĆل، ( ¿ė)يėĠĎ عµ ÀĖĒعĖÒيğµ À مĠÊÚًمÀ بـ 
µ ،م¸نث ğµáğ ğ ė(َلþ ف) ėáğ ĢĒصف عğ ،( ََلþ فµ.) 

 .¿اسÀĚÎÊء س¿لĖÊييâ  س¿لďÀÖ  س¿لďĠþĆĖ فيه  -

 ¿لĒöĖق

 .¿لÅàæĎ، ¿ليÀء، ¿لÆÖÊĆ في ¿لûĠĚĖĖ من ¿لàîف

 له

 .Æ¿إضÀف

ÆÖÊĆل¿ 

 مďĠþĆ مĒöق
 مďĠþĆ فيه
 مďĠþĆ فيه
ÆÄæن âييĖت 

ÛÜع âييĖت 
ďÀح 

 ďĠþĆهمĒأج 

 ďĠþĆبهم 

 ¸كÜ لþĆĒلم
 يÄين áمن حËğÜ ¿لþĆل
 يÄين مėÀĎ حËğÜ ¿لþĆل
ÆĊبÀس ÆĒĖج ēÀĞضح ¹بĠي 

ÛÜع ēÀĞضح ¹بĠي 

 يĠضح هي¶Å ¿لÀĆعل ğقت ¿لþĆل
 يĠضح سÄب حËğÜ ¿لþĆل

 يĠضح من ğقع عĒيه ¿لþĆل

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

ÅàæĎل¿ ،ÆفÀإض¿ 
ÅàæĎل¿ ،ÆفÀإض¿ 

àÒف ¿لàح (ءÀÄل¿)، فàîمن ¿ل ûĠĚĖ؛ أنه مÆÖÊĆل¿ 

àÒف ¿لàح (ءÀÄل¿)، ؛ÆÖÊĆف ¿لàîمن ¿ل ûĠĚĖأنه م 
ÆæĖÚء ¿لÀĖء؛ أنه من ¿أسÀلي¿ ،ÆفÀإض¿ 

 أنه مûĠĚĖ من ¿لàîف ¿إضÀفÆ، ¿لÆÖÊĆ؛
àÒف ¿لàح (ēلا¿)، ÅàæĎل¿ 

ÅàæĎل¿ ،ÆفÀإض¿ (جع¿àت) 

نَ  Ě⌒ينَ  م⌒ م⌒ ∇̧  Ė∇َي∇ه⌒  ¿لĒَع َ  ّ  ¿ğ ÜَهÀَع Àَم ¿Ġ قÜََص  ďÀَج ⌒ß 

ėğَ  ¿ل∇µ  ÁÀÖَ ⌒Æ ĚÒََص∇   â⌒ئÀَĆ∇ه م  ¿ل 
 ĢَĒَع ēَسَاÓĠ ينَ  ف⌒ي ن ⌒ĖَلÀَþ∇ل¿ 

¾⌒ينَ  ⌒Ď Êئ⌒ك⌒  ُم¿ßََ  ف⌒يÀĞَ َعĢَĒ ¿أ∇

Àêَءً ğََجÀء µ ¿ğَبÀَه م∇   يėĠ Ď∇Äََ  ع⌒

  ã∇µ  àََل ¿لþَÊ ً ğَ¿ش∇ ÀÄ∇َشي 

 ⌒Þ يĢَ خ  ∇Öَي Àَي َÁÀَÊ ⌒Ď∇ل¿   Å  Ġ Ċ⌒ب 

 َğ َي∇َكĒَه  َعÊĖَ∇þ⌒ُم ن⌒Ê يğَĢَĒَع  ⌒ďَآ َÁĠ Ċ∇þَي 

Ç⌒  َحğَ َßَÞه م∇ µ ل Ġف   ∇ĠĖَ∇ل¿ 

 ĢَسĠ ّ   م  Ē⌒يğَÀĖًَكĒ َم  ∇Ďَت 

 àÒف ¿لà(في)ح، ÅàæĎل¿ 

ÅàæĎل¿ ،ÆفÀإض¿ 

ÆيğÀþĖب 

 µبي

ėÀيĆس 
ÆĚÒĒل 

 ¿أنÜلس

 حæن

 نĆس

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 .à¿لöÚ¿بÜþÊ ¿لĆöل عن 
 
 
 
 

 .ÅكÎيà مÀæجÜَ صĒيت في 
 
 

 .Æ¿لÜĖيĚ مÀæجÜ⌒ صĒيت في 
 
 

 ÛĠĚÒجع ¿لßيàîÊĚنم. 
 
 

 ".ğثÀĖنيµ ÆيēÀ  حĠæًمÀ ليďÀ   سàÚهÀ عĒيĞم سÄع"
 
 

 ÅàثàÎت عن ¿لĎسµÚل¿ َÆيêخ¶ö. 
 
 

Ćت مĖĒتيح سÀ¿يÄتل. 
 
 

 ÇµàيقÊîĊن¿ل. 
 
 

 ÇàسćĠف ďÀمàل¿. 
  ģÜĚÒم ¿لÒأسه¿ ēَĠÒهÜ. 

 
 
 
 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 

ÇÀبĠîĚĖب ¿لîĚب ¿لÄس ÇÀبĠîĚĖب ¿لîĚب ¿لÄس Ç¿ßğàÒĖه ¿لÊعامğ ،àÒب ¿لÄس 

مďĠþĆ به  حيÀته
ÁĠîĚف .مğàúل¿  ėµ سم¿

ÁĠîĚم. ėÀæ¹ن  ßğàÒف ¹ليه مÀòم
ÅàæĎلÀب. 

ÅàيĊف ÁĠîĚت مþن.  ً ÀĆقğ  ليس àÄخ
ÁĠîĚم. ěÞه àل جÖم Ģف ĢĚÄسم م¿. 

ÆيĚغ ÁĠîĚف مĠöþم.   Üح  Ģلºب ßğàÒسم م¿
ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

ÆæبÀع ÁĠîĚف مĠöþم.   ÜيÜÖي  تĆب ßğàÒسم م¿ Æعامğ
ÅàæĎل¿ ěàج. 

¿Üي ÁĠîĚم ė¹ سم¿.   ėÀæإن¿  ßğàÒف ¹ليه مÀòم
ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

 ً ÀÄĒó  هĒأج ďĠþĆم
ÁĠîĚم.   ÇÀÄĊع  ĢĒþب ßğàÒسم م¿

ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

ÆĖĞبه  ¿ل ďĠþĆم
ÁĠîĚم.   ÓÀÒĚĒل  ēلاÀب ßğàÒسم م¿

ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

ÓĠĖöل¿ ÁĠîĚف مĠöþم.   ÛÀþ¹س ğàÒسم م¿ Æعامğ نþب ß
ÅàæĎل¿ ěàج. 

مďĠþĆ به  جÄيĚك
ÁĠîĚتك   .مÀحي  Æعامğ يĆب ßğàÒسم م¿

ÅàæĎل¿ ěàج. 

àيÚبه  ¿ل ďĠþĆم
ÁĠîĚيض   .مĊĚل¿  ĢĒþب ßğàÒسم م¿

ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

مďĠþĆ به  µفĊك
ÁĠîĚلك   .مÝ àل جÖم Ģي فĚÄسم م¿. 

 ً¿ÛÀĊÊق  ¿عĒöم ďĠþĆم
ÁĠîĚم.   ÅÀيÖع ¿لğ يĆب ßğàÒسم م¿ Æام

ÅàæĎل¿ ěàج. 

ÆيÀĚþل¿ ÁĠîĚم ė¹ سم¿.   ÆيĖĚت  Ģلºب ßğàÒسم م¿
ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

ÆيĞإل¿ ÁĠîĚت مþن.   ē¿ÜÚÊس¿  Ģلºب ßğàÒسم م¿
ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

ÅàĖبه  ث ďĠþĆم
ÁĠîĚم.   ÅÛÀĖل¿  ßğàÒف ¹ليه مÀòم

ÅàæĎل¿ ěàج Æعامğ. 

مďĠþĆ به  µفĊك
ÁĠîĚم.   ċÜع يğ يĆب ßğàÒسم م¿ Æام

ÅàæĎل¿ ěàج. 

ÆبغÀĚت  ¿لæل àÄخ
ÁĠîĚبغين   .مÀĚل¿ 

 Ģلºب ßğàÒسم م¿
ğعامÆ جěà ¿ليÀء أنه 

 .جĖع مÞكà سÀلم
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ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 مĢĚÎ جĖع مÞكà سÀلم

ÅàæĎل¿ 

 مĠĚĖعÆ من ¿لàîف

 ¿لÀÄء

 ¿ليÀء

àف جàح 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

  Æفàþم   ÅàĎن 

 تÞÖف

ÆæĖÚء ¿لÀĖأس¿ 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

 ف þَل

ÆÖÊĆل¿ 

 ûĠĖÒل¿ ĢĞÊĚم Æصيغ ĢĒ؛ أنه ع(عيلÀĆم.) 

 

 



ÝÀÊأس¿ Û¿Ü¹ع ÆĖĒþĖل¿ğ مĒþĖل¿ áÀÒ¹ن ÆÄيĊمي/ حáÀÖل¿ ßÜĚب 

ėÀمá 

ėÀĎف مğà÷ 

ÆيĒþĆل¿ 

 مďĠþĆ به

 مďĠþĆ به ğµ مďĠþĆ أجĒه

 مďĠþĆ مĒöق: 
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¿ďÀÖل 

¿âًييĖت 

ďÀÖل¿ 
âييĖÊل¿ 

 أجĒه

 


