
 

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 ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية 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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 ًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜـاي

 ٚشاز٠ ايتعًِٝ

 إداز٠ ايتعًِٝ مبشافع١ ارتسز

 / اإلغساف ايرتبٟٛ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ
 غعب١ ايًػ١ ايعسب١ٝ

 

  ِقَراَءِة َواإِلْمََلءِ الْ  َتْحِسينِ  ُكرَّاَسةُ 
بِ     َوالُمتَ َوسَِّطةِ  َمْرَحَلِة االبِْتَدائِيَّةِ الْ  ِلُطَلَّ

 :مشرف التربوي ال وتصميم إعداد
 هاني بن عبداهلل الدريهم

 
  :/ ةلطالباسم ا

  :اسم المدرسة
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 بْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 
 ، وبعد:مرسلين حمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء وال ال

 :العزيز طالبنا أسرة
إل    ى م    ن  انحتاج    ي م    اول نه ،إتق    ان الق    راءة وال تاب    ةعل    ى ت ط    ي  مطَلبه     ف    ي مس    اعدةِ  ُوْس    ًعا والمعلم    ة ال     معلم ي    د رال      

تحس    ين كراس    ة أه    داف   مش لة بتحقي      للتغل    ب عل    ى ه    د  ال     التع    اون مًع    ا  م    ن ك      أس    رة كريم    ةنأم      ف .يس    اند ه    د  ال ه    ود
  .ومن اهلل األجر والثواب ،منَّا جزي  الش ر والتقدير هاول وحث أبنائها على ذلك، القراءة واإلمَلء،

ونسأل اهلل الهداية  ،افبتقصير من ناوإن أ طأ ،فبتوفي  من اهلل نافإن أصب لو من نقص أو  طأ  جهد بشري ال يا هدا العم  و تامً      
 .والتوفي  والسداد
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 ًِاملع١ًُأخيت ٚ أخٞ املع: 
ف١ املٗازات ُعسـي، ٚٚطايب١ يتشدٜد ْٛاسٞ ايغعف يد٣ نٌ طايب  ;إدسا٤ اختباز تػدٝضٞ يًطالب ٚايطايبات ال بد َٔرٙ ايهساض١ هل هُاقبٌ اضتدداَ (1

 نا١ًَ أٚ بعغٗا. هلِْتا٥ر ايتػدٝط إعطا٤ ايهساض١  فٝتِ بٓا٤ ع٢ً، املتك١ٓ ٚغري املتك١ٓ يدِٜٗ

ُّا ٚايطايبات شفٝص ايطالبـت (2 ّٜا ٚض دا٥ ّٝا أثٓا٤ ايكسا٠٤ ٚاإلَال٤.ـع٢ً ايرتنٝص بضس  ُع

 ٗدف.ـايٛصٍٛ إىل اي ِٖإىل اإلتكإ، َٚٔ َث -بإذٕ اهلل  - ٚايطايب١ ايطايب ٜضٌ ست٢، ٚايضرب ع٢ً ذيوٝٗات ايتٛداإلنجاز َٔ  (3

 .تػهٌٝ ايه١ًُإىل أ١ُٖٝ ايطالب ٚايطايبات ال بد َٔ يفت ْعس  (4

ُٜطٓس ُاايٓجك١ يف ْفطٗ ُايف ايتٗذ١٦; إلعطا٥ٗ ٚايطايب١ جيب ايتدزز َع ايٓطايب (5  يًكسا٠٤ ٚايهتاب١. ُاع بإتكاْٗمما 
 بـدط نبري دّدا َٚغبٛط١ بايػهٌ. ٚايطايبات تتِ االضتعا١ْ بايطبٛز٠ يًتٛعٝح إذا يصّ األَس، نإٔ تهتب ايه١ًُ أَاّ ايطالب (6
 ايه١ًُ يف ايٛقت ْفط٘. ُايف اإلَطاى بايكًِ َع تـٗذ٦تٗ ُاٗمبػازنت ،يًهتاب١ ُاإتكاْٗ ٚايطايب١ يف َطاعد٠ ايٖطايب (7

 :ع٢ً َساعا٠ َا ًٜٞ ايطالب ٚايطايباتتدزٜب  (8
االٖتُاّ بتٓاضل ٚ، ) األيف ٚايالّ  :  ايـــ  ( :اضتكا١َ اذتسٚف ايسأض١ٝ ٚتٛاشْٗا َجٌ، االزتهاش ع٢ً ايططس): ع٢ً األَٛز ايتاي١ٝ ايطالب ٚايطايباتتػذٝع -
يٓطذ َٔ األضفٌ إٔ ٜهٕٛ اٚ ،عدّ ٚعع ايٓكط ٚاذتسنات إال بعد زفع ايكًِ يف ْٗا١ٜ ايه١ًُ أٚ عٓد سسٚف ايكطع ) ا ، د ، ذ ، ز ، ش ، ٚ (ٚ، َٔ سٝح اذتذِشسٚف ـاي

 (.ايهًُات إسد٣ْطذ يف  إذا أخطأٚاٜتهسز ارتطأ  الإىل األع٢ً يهٝ

إلَال٤ االختبازٟ ييف إتكإ املٗاز٠، يرا مت ختضٝط دداٍٚ  ٚايطايب١ حتطٔ َطت٣ٛ ايطايبُعسف١ َطت٣ٛ ـيٞ اإلَال٤ االختبازٟ ٖٛ ايـُشو اذتكٝك (9
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚايطايبات يف تدزٜب ايطالب ُاٚإٔ تهٕٛ خطٛاته ،َساعا٠ ذيو ُافعًٝه نٌ َٗاز٠;يف  الختباز ايطايب

 ٗا.ـب ٚتعسٜفِٗ ٚايطايبات يًطالبغسح املٗاز٠ -
ّٝا تٗاتٗذ٦قسا٠٤ ايهًُات باذتسنات َع -   .َكطع١ صٛت
ّٜا.ب ايتأنٝد عًِٝٗبإعاد٠ ْطذ نًُات املٗاز٠ َع  ٚايطايبات تهًٝف ايطالب-  تأًَٗا بضس

ّٝا ُهإ املدضط يريوـيف اي ٚايطايب١ دزد١ ايطايب، َع نتاب١ ٚايطايبات ايطالبتضشٝح نتابات -  ٚايطايب١ ايطايبَٔ قبٌ ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايتضشٝح ذات
 َهتٛب١ نتاب١ صشٝش١ ع٢ً ايطبٛز٠.  بعد إٔ ٜتِ عسض ايهًُات عًِٝٗ

، ٚعٓد يتضٜٛب ارتطأ إٕ ٚدد َٓ٘ ايضف ايجاْٞخيضط ذدٍٚ، ٚـيف ايضف األٍٚ َٔ اي ايهًُات املُال٠ عًِٝٗ إٔ ٜهتبٛا ٚايطايبات ايطًب َٔ ايطالب-
 يف نتاب١ ايه١ًُ نا١ًَ. أخطآ ُابأْٗ ٚايطايب١ فكط; يهٝال ٜعتكد ايطايباألمحس  تضشٝح أخطا٥ِٗ تسضِ دا٥س٠ صػري٠ بايكًِ

   .َس٠ أخس٣ بايكاعد٠ ترنريِٖ، َع دط نبري دّدا ٚإعاد٠ قسا٤تٗاـُٗاز٠ اييت مت إَالؤٖا ع٢ً ايطبٛز٠ َهتٛب١ بـعسض نًُات اي-
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 ثِ نتابتٗا قسا٠٤ نًُات بايفتح( 1ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

 بني اذتسن١ ٚايـُد باأليف. ٚايطايب١ ايطايب دًطـعدّ إطاي١ ايضٛت يف قسا٠٤ اذتسف حبسن١ ايفتح، ست٢ ال ٜ جيب (1

  األضفٌ إىل األع٢ًأقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ: 
 رََفعَ  نَ َبتَ  َصَدقَ  رََكضَ  رََبطَ  َحَزمَ  َشَ رَ  َطَرحَ  َأَمرَ  قَ َفزَ 
          
ـؽََ كَـَفـؾََ ٌَ

َ
ََرفَـفََََُتَـَجَََضـَػَقَََرَكـَظَََرةَـَػَ َضـَؾمََََشَهـؽََََؼـَؽحَََأ

ـؽََ كَـَفـؾََ ٌَ
َ
ََرفَـفََََُتَـَجَََضـَػَقَََرَكـَظَََرةَـَػَ َضـَؾمََََشَهـؽََََؼـَؽحَََأ

 َمَسكَ  فَ َتحَ  َأَسرَ  َسَ بَ  َمَنعَ  َكَشفَ  َ َطبَ  َوَعدَ  َحَ بَ  َ َرجَ 
          

َِـفََََنَشـَفَََعَؽـَبََوََقـػََََضـَشـَبَََعـَؽجََ َهـَبٌَََ ـؽَََـَ ـَ
َ
َفـَمََفَخَـصَََأ ٌََ

َِـفََََنَشـَفَََعَؽـَبََوََقـػََََضـَشـَبَََعـَؽجََ َهـَبٌَََ ـؽَََـَ ـَ
َ
َفـَمََفَخَـصَََأ ٌََ
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 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات باذتسنات ايجالخ2ايـُٗاز٠ )

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ِرحَ       فُ  عَ    طُبِ  ِمعَ  سُ  ِبسَ  لُ  ُسِحبَ   َ      ُأكِ  ُدِرسَ  ُعِلمَ  ُفِهمَ  ُأِ دَ 
          
ِعــؼََ

ُ
ًََ أ ِٓ ًَََفُـ ِنـَوََُدرَِسََُقـِي

ُ
ــِطَبَ أ فََََؿَىُتََِـُ ٍِ ــ َفُــِؽحَََُؼِتــفَََـُ

ِعــؼََ
ُ
ًََ أ ِٓ ًَََفُـ ِنـَوََُدرَِسََُقـِي

ُ
ــِطَبَ أ فََََؿَىُتََِـُ ٍِ ــ َفُــِؽحَََُؼِتــفَََـُ

 رَ      ثِ  نُ  ُكِسرَ  ُرِسمَ  ُغِس َ  ُهزِمَ  ذُِك     رَ  نُ ِظ رَ  ُشِربَ  ُكِتبَ  ُسِهرَ 
          

ؽََ ِٓ ـ ـؽََََُُُشـؽَِبََُنـِخَبََـُ ـِ ـِؾمَََؽََـُذنََِـ ًَََُغِفـَوََُْ ـ ـِ َؽََـُُـرََُِنـِفؽَََُر

ؽََ ِٓ ـ ـؽَََُشـؽَِبََُنـِخَبََـُ ـِ ـِؾمَََؽََـُذنََُُِـ ًَََُغِفـَوََُْ ـ ـِ َؽََـُُـرََُِنـِفؽَََُر
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 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات بايطه3ٕٛايـُٗاز٠ )

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َيْدُرسُ  ِمْسِ دٌ  َعْصرٌ  رٌ  َف ْ  ِمْغربٌ  يَ ْرُسمُ  ِمْفَتاحٌ  يَ ْهُربُ  قُ َأْزرَ  ْمرٌ  تَ 

          
ؽٌَ ٍْ ْزرََ حَـ

َ
ُؽُبََُقَأ ْٓ ـْفخَاحٌََيَـ ًٌََُِ ـُ ـْغؽٌبَ يَـْؽ ْفِشـػٌَََقْطـؽٌََفَـْشؽٌٌََِ َيَـْػرُُسٌََِ

ؽٌَ ٍْ ْزرََ حَـ
َ
ُؽُبََُقَأ ْٓ ـْفخَاحٌََيَـ ًٌََُِ ـُ ـْغؽٌبَ يَـْؽ ْفِشـػٌَََقْطـؽٌََفَـْشؽٌٌََِ َيَـْػرُُسٌََِ

 ُمْصَحفٌ  َيْسُ دُ  َيْضَحكُ  َمْسَبحٌ  َيْطَبخُ  أْ َضرُ  يَ ْقَرأُ  َيْ ْتبُ  يَْأْك ُ  يَ ْزرَعُ 
          

ْنـُوََيَـْؾَرعَُ
ْ
ََيَْهـخُْبََيَـأ

ُ
ْفتَـصٌََيَْؽتَـظََُأْعَغـؽََُيَـْلـَؽأ ْطَطـٌفََيَْفُشـػََُيَْغَطـُمٌَََ ٌَُ

ْنـُوََيَـْؾَرعَُ
ْ
ََيَْهـخُْبََيَـأ

ُ
ْفتَـصٌََيَْؽتَـظََُأْعَغـؽََُيَـْلـَؽأ ْطَطـٌفََيَْفُشـػََُيَْغَطـُمٌَََ ٌَُ
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 ثِ نتابتٗا ممدٚد٠ باأليف نًُات( قسا٠٤ 4)ايـُٗاز٠ 
 :تٛدٝٗات 

 إعاد٠ نتابتٗا. ع٢ً قسا٠٤ ايهًُات ايـُشت١ٜٛ ع٢ً َد باأليف، ثِ ٜطًب َِٓٗ ٚايطايبات تدزٜب ايطالب ٜتِ (1

 إٔ اذتسف ميد َ٘دا قضرّيا َع ايفتش١، ٚميد َد٠ أطٍٛ عٓد اتضاي٘ باأليف. ٚايطايبات بٜٛٓعح يًطال (2

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َصادَ  َزارِعُ    مَ  زَادَ  َ اِلسُ  مَ  َجاعَ  ِمثَالٌ  َمَتاِعبُ  تَابَ  ِحَبالٌ  بَاعَ 

          
خَـاِقُبََحَـاَبََِضتَـاٌلَ ةَـاعََ رَـاٌلٌَََ ـَشاِىُؿَََسـاعََ ٌِ ـَؾاِرعَََُزادٌََََ ََضـادٌََََ
خَـاِقُبََحَـاَبََِضتَـاٌلَ ةَـاعََ رَـاٌلٌَََ ـَشاِىُؿَََسـاعََ ٌِ ـَؾاِرعَََُزادٌََََ ََضـادٌََََ
 َهانَ  نَامَ  ِبَلدٌ  َمَ انٌ  َقالَ  َعادَ  َمطَاِعمُ  َمطَارٌ  ِبَضاَعةٌ  َضاعَ 
          

َؽـارٌََةَِغـاَقثٌَََعـاعََ ًٌَََُ َؽـاِق َهـانٌََكَـاَلَََقـادٌََََ ـانََََُـامَََةِـالدٌٌَََ ََْ
َؽـارٌََةَِغـاَقثٌَََعـاعََ ًٌَََُ َؽـاِق َهـانٌََكَـاَلَََقـادٌََََ ـانََََُـامَََةِـالدٌٌَََ ََْ
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 ثِ نتابتٗا ( قسا٠٤ نًُات ممدٚد٠ بايٛا5ٚايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

 إعاد٠ نتابتٗا. ، ثِ ٜطًب َِٓٗايهًُات ايـُشت١ٜٛ ع٢ً َد بايٛاٚ ع٢ً قسا٠٤ ٚايطايبات ٜتِ تدزٜب ايطالب (1

١ُٓ ٚايطايبات بٜٛٓعح يًطال (2  .ٓد اتضاي٘ بايٛاُٚد َد٠ أطٍٛ عـ، ٜٚإٔ اذتسف ميد َ٘دا قضرّيا َع ايغ

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ُكوبٌ  ودُ  يَ عُ  وفُ  َيطُ  ُحُضورٌ  ُسْوقٌ  يَ ُزورُ  ُدومُ  يَ  وعٌ  جُ  وتٌ  تُ  يَ ُبوحُ 
          

ٌقَ يَـُؾورََُيَـُػومََُُسـٔعٌََحُـٌٔتَ تُـٔحَُـيََ ْٔ ـ ٔدََُيَُؽـُٔفََُضُغـٔرٌََـُ َُنـٌٔبََيَُكـ
ٌقَ يَـُؾورََُيَـُػومََُُسـٔعٌََحُـٌٔتَ تُـٔحَُـيََ ْٔ ـ ٔدََُيَُؽـُٔفََُضُغـٔرٌََـُ َُنـٌٔبََيَُكـ

 ْ َتِلُفونَ  مُ  ْ ُرُجونَ  يَ  ُمْسَتْمِتُعونَ  ُروفٌ  حُ  يَ ُغوصُ  يَ ُقولُ  َيُ ونُ  ُشُهود ُحوتٌ  نُوحٌ 
          
ٔدَُضـٌٔتََُُـٔحٌَ ُٓ ِخُكٔنَََُضـُؽوٌفََيَـُغُٔصََيَـُلُٔلََٔنَُـيَهََُُشـ ٍْ ْفخَ ـْغخَِيُفٔنَََيَـْغؽُُسٔنٌَََُ ٌَُ
ٔدَُضـٌٔتََُُـٔحٌَ ُٓ ِخُكٔنَََُضـُؽوٌفََيَـُغُٔصََيَـُلُٔلََٔنَُـيَهََُُشـ ٍْ ْفخَ ـْغخَِيُفٔنَََيَـْغؽُُسٔنٌَََُ ٌَُ
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 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات ممدٚد٠ بايٝا6٤ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

 إعاد٠ نتابتٗا. َد بايٝا٤، ثِ ٜطًب َِٓٗ ع٢ً قسا٠٤ ايهًُات ايـُشت١ٜٛ ع٢ً ٚايطايبات ٜتِ تدزٜب ايطالب (1

 إٔ اذتسف ميد َ٘دا قضرّيا َع ايهطس٠، ٚميد َد٠ أطٍٛ عٓد اتضاي٘ بايٝا٤. ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (2

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 يَِبيعُ  ِحيطُ  يُ  ِقي َ  مٌ  رِي ِطيبٌ  حٌ  رِي ِليفٌ  ِدينٌ  ِحينٌ  رٌ  ي بِ 

          
ٌَََِضـيٌَ ةِـيٌَ ًٌََِؼيـٌبَ ِريـصٌََِىـيٌفََِديـ َيَـِتيفََُيُـِطيُػََكِـيَوََِريـ
ٌَََِضـيٌَ ةِـيٌَ ًٌََِؼيـٌبَ ِريـصٌََِىـيٌفََِديـ َيَـِتيفََُيُـِطيُػََكِـيَوََِريـ
 نَاِجِحينَ  يَِتيمٌ  َحِديدٌ  َيِسيرُ  يُرِيدُ  تُِثيرُ  دٌ َلِدي ِ ي ٌ  نَ  ِسيرةٌ  تِينٌ 
          
ـيةٌََحِـيٌَ يََُـِغيٌوََـِ ًٌَََضـِػيػٌََيَـِفيََُيُـِؽيػََُحُِريََُؼٌَََلِ ََُاِسِطيَََيَـِخي
ـيةٌََحِـيٌَ يََُـِغيٌوََـِ ًٌَََضـِػيػٌََيَـِفيََُيُـِؽيػََُحُِريََُؼٌَََلِ ََُاِسِطيَََيَـِخي

 

 

 
 
 



- 01 - 

 

 ٚنتابتٗا َػدٚد٠ٓ( قسا٠٤ نًُات 7ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

 ًٜٞ:َا  ٚايطايبات يًطالب ٜٛٓعح (1
  ٕايػد٠ عال١َ تدٍ ع٢ً إٔ اذتسف َهسز يف ايه١ًُ.أ 
  ْٜ٘ٚٓطكإ سسّفا ٚاسّدا.ـُػدد ٜدغِ اذتسفإ َّعاعٓد ْطل اذتسف ايأ ، 

  ٕأٚ بايهطس. ،أٚ بايغِ ،ُػدد قد ٜغبط بايفتحـاذتسف ايأ 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 

 ُ ص   يَ  ْلُتمْ  ِّ م حُ  َقص  ي َ  َحج   يَ  َعلَّمَ  يُ َرحِّبُ  وِّرُ ُيصَ  مَ ُح ِّ  َف َّرَ  بَ رَّ 
          
ؽََ ةَـؽَ  ًَََفَـه  رَُيَُطََُضـهِّ ِّٔ ـُبََـ ًََ يُؽَضِّ ََيَـَطـزَ ََقـي  ًَْـضََُيََلـص  يْخُ ٍََِّ َيَـُغص 
ؽََ ةَـؽَ  ًَََفَـه  رَُيَُطََُضـهِّ ِّٔ ـُبََـ ًََ يُؽَضِّ ََيَـَطـزَ ََقـي  ًَْـضََُيََلـص  يْخُ ٍََِّ َيَـُغص 
 َدرَّاجةٌ  ي   نَ بِ  َحظ   َحقًّا َكمَّاَماتٌ  َ بَّازٌ  َرسَّامٌ  دَ َهدَّ  َسلِّمْ  َعظَّمَ 
          

ًََ ـ  ًَََْقـ ـيِّ دَََـَ ـػ  ـامٌَََْ ـ  اٌتَََعـت ازٌَََر ٌَ ا  ٍ اََنـ َََضـلًّ َٖ ََضـؾ  ََدر اسـثٌَََُِتـ
ًََ ـ  ًَََْقـ ـيِّ دَََـَ ـػ  ـامٌَََْ ـ  اٌتَََعـت ازٌَََر ٌَ ا  ٍ اََنـ َََضـلًّ َٖ ََضـؾ  ََدر اسـثٌَََُِتـ
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 نتابتٗاثِ  نًُات ١َْٛٓ ( قسا8٠٤ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ ٚايطايبات بح يًطالٜٛٓع (1  :أ
 ًشل آخس االضِ ٖٚٞ تًفغ ٚال تهتب. َجٌايتٜٓٛٔ: ْٕٛ ضان١ٓ ت ِْ ُُٔ، ٚنتاّبا  ْٓطكٗا : َعً  ْٓطكٗا بأبٔ. ْٓطكٗا: نتاَبٔ، ٚبإب : َعً

  ٜٔٛٓثالث١: تٜٓٛٔ فتح، تٜٓٛٔ عِ، تٜٓٛٔ نطس.أْٛاع ايت 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َصاِدقٌ  ُمَعلَِّمةٌ  ُأْسَتاذٌ  َوْجهٌ  َمرِيضٌ  َسيَّارَةً  ِاْمَرَأةً  ُمَعلًِّما بَابًا َطرِيًقا

          
اَةَـاةًاََؼـِؽيًلا ًٍ ـَكيِّ ةًٌََُ

َ
ـَؽأ ٌْ ي ـاَرةًََِا ـِؽيٌظََـَ ٌٌَََّ خَـاذٌََوَْسـ ـْ

ُ
ثٌََأ ٍَ ـَكيِّ ََضـاِدٌقٌََُ

اَةَـاةًاََؼـِؽيًلا ًٍ ـَكيِّ ةًٌََُ
َ
ـَؽأ ٌْ ي ـاَرةًََِا ـِؽيٌظََـَ ٌٌَََّ خَـاذٌََوَْسـ ـْ

ُ
ثٌََأ ٍَ ـَكيِّ ََضـاِدٌقٌََُ

 َوْرَدةً  ةً َورَقَ  ْمًرا تَ  ْح ٍ  نَ  َصْيفٌ  اضٍ قَ  ةٍ رَ كُ  مٍ لَ ق َ  بَ ْحرٍ  ابٍ تَ كِ 
          

ًٍََةَـْطؽٍََِنخَاٍبَ ًؽاََُـْطٍوَََضيْـٌفََكَـاٍضََُنـَؽةٍََكَـيَ ٍْ ََورَْدةًََـثًََوَركَََحَـ
ًٍََةَـْطؽٍََِنخَاٍبَ ًؽاََُـْطٍوَََضيْـٌفََكَـاٍضََُنـَؽةٍََكَـيَ ٍْ ََورَْدةًََـثًََوَركَََحَـ
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 نتابتٗاثِ  ايتا٤ ايـُفتٛس١ ) ت (نًُات ب( قسا٠٤ 9ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

 :إٔ ٚايطايبات يًطالب ٜٛٓعح (1
 َِٓطُل يف ايٛصٌ تا٤ّ ُٚتِهَتُب ٖهرا: )ت(، ٖٚٞ:تا٤ْ َتشسن١ْ  :ُفتٛس١َـاي ايتا٤َ ١ُٓٝ يف آخس ايفعٌ املاعٞٚ َجٌ: َقاَيِت. ،ُاعٞـتا٤ ايتأْٝح اييت تًشل آخس ايفعٌ اي أٚ ضان١ْٓ ُت  ،ايتا٤ األصً

 ،ايرٟ َفسدٙ شتتّٛ بتا٤ٕ َفتٛس١ٕ تا٤ مجع ايتهطريَٚجٌ: أٚالت،  ،ٚاملًشل ب٘ايطٝازات، َجٌ:  ،تا٤ مجع املؤْح ايطاملَٚجٌ: اِيَتٔفِت،  ،َجٌ: ًٜتٔفُت، ٚاألَس ،ُغازعـَت، ٚايَجٌ: ايَتَف
َُٖت )ايعاطف١(  -ُزٖبَت  -: الت ايتا٤ ايٛاقع١ يف آخس اذتسٚف اآلت١ٝٚ َجٌ: ايبٝٛت. ًَٖت -ُث َِٝت. -َيَع  َي

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َفِهْمتُ  يَ ْلَتِفتُ  ِاْلتَ َفتَ  َقاَلتْ  اتٌ يَ ب ْ أَ  اتٌ بَ دَ هَ مُ  اتٌ مَ لِ سْ مُ  تَ ظْ فِ حَ  تُ رْ زُ  تْ امَ قَ 

          
ْجَ ٌَ َجََُزرُْتََكَـا ـْ اٌتَََضـِف ٍَ ْفِي َؼةَاٌتٌََُ َٓ ةْيَاٌتٌََُ

َ
ُجََيَيْخَِفُجََِاىْـخََفَجََكَـاىَْجََأ ٍْ ِٓ

َفَ
ْجَ ٌَ َجََُزرُْتََكَـا ـْ اٌتَََضـِف ٍَ ْفِي َؼةَاٌتٌََُ َٓ ةْيَاٌتٌََُ

َ
ُجََيَيْخَِفُجََِاىْـخََفَجََكَـاىَْجََأ ٍْ ِٓ

َفَ
 ْ تٌ أُ  َأْوَقاتٌ  َدَرْستُ  َأْصَواتٌ  ُمْسِلَماتٌ  ُمْثِمَراتٌ  ُقْمتُ  ِليتَ  َمَواِقيتُ  َ ْحتِ  نَ 

          
اكِيـُجَََُـَشْطِجَ َٔ ـ ُجََِىـيَجٌَََ ٍْ َؽاٌتََكُـ ٍِ ـرْ اٌتٌََُ ٍَ ْفـِي اٌتٌََُ َٔ ْضـ

َ
ـُجََأ ـْ ْوكَـاٌتَََدَر

َ
ْعـٌجََأ

ُ
َأ

اكِيـُجَََُـَشْطِجَ َٔ ـ ُجََِىـيَجٌَََ ٍْ َؽاٌتََكُـ ٍِ ـرْ اٌتٌََُ ٍَ ْفـِي اٌتٌََُ َٔ ْضـ
َ
ـُجََأ ـْ ْوكَـاٌتَََدَر

َ
ْعـٌجََأ

ُ
َأ
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 نتابتٗاثِ  ( ٠ ايتا٤ ايـُسبٛط١ )نًُات ب ( قسا10٠٤ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات يًطالب حٜٛٓع (1  أ
 ًَُب يف ايٓطٔل ٖا٤ّ عَٓد ايٛقٔف عًٝٗا. ٚتهتُب ٖهراايـُسبٛط١َ ايتا٤َ ٌٗ تا٤ٕ ُتِك آخس بعض مجٛع  -)آخس بعض األمسا٤ ايـُفسد٠ ايـُؤْج١ َجٌ: َه١ : )ـ١( أٚ )٠(، ٚتهٕٛ فُٝا ًٜٞ: : ٖٞ ُن

١َُٖ( ايعسف١ٔٝ يًتفسٜل  -آخس بعض األعالّ املرنس٠ َجٌ: محص٠  -بعض األمسا٤ األعذ١ُٝ َجٌ: أْكس٠  آخس -ايتهطري اييت يٝظ يف َفسدٖا تا٤ْ َفتٛس١ْ َجٌ: ٚال٠  آخس )َث
َُٖت( ايعاطف١(.  بٝٓٗا ٚبني )ُث

 َجٌ: اٚٚقّف اهلا٤ املسبٛط١ )ـــ٘(: ٖٞ اييت تًفغ ٖا٤ّ ٚصاّل ،.ْ٘ ْ٘، ٚدْٛٙ، تا٥ ُ٘، ٚد ٘ٔ، فٛان ُ٘، ب ْ٘، ٖرٙٔ، إْ ُ٘، إي  أْٛاع

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ةُ زَ مْ  حَ  ةُ رَ قَ ن ْ أَ  الةٌ وُ  ةُ  َّ مَ  ةٌ َأْعِمدَ  ُقَضاةٌ  ُحِديَفةُ  ِاْمَرَأةٌ  ةٌ يَ قَ رْ  َ ِدي َ ةُ 

          
ةٌََكَْؽيَـثٌَََعِػيـَشثَُ

َ
ـَؽأ ٌْ َػةٌََكُـَغاةٌََُضـِؼيَفثََُِا ٍِ ْقـ

َ
ثََُأ ـه  َؽةََُُوالةٌٌَََ ـَ ُْل

َ
ـَْؾةَُـضَََأ ٍَ

ةٌََكَْؽيَـثٌَََعِػيـَشثَُ
َ
ـَؽأ ٌْ َػةٌََكُـَغاةٌََُضـِؼيَفثََُِا ٍِ ْقـ

َ
ثََُأ ـه  َؽةََُُوالةٌٌَََ ـَ ُْل

َ
ـَْؾةَُـضَََأ ٍَ

ةُ   ِميلةٌ  جَ  َحِديثةٌ  َعِظيَمةٌ  ُعْمَرانيَّةٌ  نَ ْهَضةٌ  َمةٌ  ِ ُمزَدح َواِسَعةٌ  ُمَتَطوِّرَةٌ  َمِديَنةٌ  َجدَّ
          

ةَُ ِػيَِـثٌَََسـػ  َرةٌٌَََ ِّٔ ـخََؽ ـَكثٌٌََُ ـِ ؾَدضَََِوا ـثٌَـٌُ َغـثٌٍَََ ْٓ ـَؽاُي ثٌَََُ ٍْ ثٌََُق ٍَ يـ ـِ ييثٌَـََسََضـِػيرثٌَََق ـِ ٍَ
ةَُ ِػيَِـثٌَََسـػ  َرةٌٌَََ ِّٔ ـخََؽ ـَكثٌٌََُ ـِ ؾَدضَََِوا ـثٌَـٌُ َغـثٌٍَََ ْٓ ـَؽاُي ثٌَََُ ٍْ ثٌََُق ٍَ يـ ـِ ييثٌَـسََََضـِػيرثٌَََق ـِ ٍَ
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 نتابتٗاثِ  ايػُط١ٝ)اٍ( بـ نًُات ( قسا11٠٤ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
  .اٍ( ايػُط١ٝ ٖٞ ايالّ اييت تهتب ٚال تًفغ( 
  :ٖٞ ّيف أٚا٥ٌ نًُات ٖرا ايبٝت:ع ، ش ، ظ ، ض ،  ط ، ظ ، ٍ ، ٕ()ت ، خ ، د ، ذ ، ز ، ش ،  اذتسٚف ايػُط١ٝ اييت تػدد يف ايٓطل بعد ايال ٖٞٚ . 

 تفص عف ذا ْعِ   دع ض٤ٛ ظٔ شز غسّٜفا يًهسّطب َثِ صٌ زمّحا 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 الضَّمير رُ الزَّهْ  بُ الدَّهَ  سُ الدَّرْ  عُ الرَّابِ  مرُ الثَّ  رُ التَّمْ  ارةُ السَّيَ  الصَّبرُ  النَّورُ 
          

ِ ـٔرَُ ـبََُاى يَـارةََُاىط  ـؽََُاىف  ٍْ ـؽََُاىخ  ٍَ اةِـفََُاىر  رُْسََاىؽ  ُبََادل  َْ ـيََُاىـؾ ْؽََُاَل  ٍِ َاىغ 
ِ ـٔرَُ ـبََُاى يَـارةََُاىط  ـؽََُاىف  ٍْ ـؽََُاىخ  ٍَ اةِـفََُاىر  رُْسََاىؽ  ُبََادل  َْ ـيََُاىـؾ ْؽََُاَل  ٍِ َاىغ 
 التِّينُ  اللَِّسانُ  الطَِّبيبُ  النَّْح ُ  الرِّيَاحُ  السََّمكُ  الشَِّتاءُ  اللَّيُمونُ  الظَّاِهرُ  الطَّاِهرُ 

          
ؽَُ ِْ ـا ؽََُاىؽ  ِْ ـا ـ  ٔنََُاى ٍُ خَـاءََُاىي يـ ـُمََاىشِّ ٍَ يَـاحََُاىف  ِ ْطـُوََاىؽِّ ـِتيُبََاى َفانََُاىؽ  يََُاىيِـّ َاىخِـّ
ؽَُ ِْ ـا ؽََُاىؽ  ِْ ـا ـ  ٔنََُاى ٍُ خَـاءََُاىي يـ ـُمََاىشِّ ٍَ يَـاحََُاىف  ِ ْطـُوََاىؽِّ ـِتيُبََاى َفانََُاىؽ  يََُاىيِـّ َاىخِـّ
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 نتابتٗاثِ  )اٍ( ايكُس١ٜبـ نًُات ( قسا12٠٤ايـُٗاز٠ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
 .اٍ( ايكُس١ٜ ٖٞ ايالّ اييت تهتب ٚتٓطل( 

 .٘اذتسف ايرٟ بعد )اٍ( ايكُس١ٜ ال ٜهٕٛ َػدّدا عٓد ايٓطل ب 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 يفُ رِ  َ  الْ  بُ نَ اْلعِ  َلدُ اْلبِ  رُ َ ي ْ  ْ لاَ  الُ يَ  َ  الْ  مُ وْ اْلي َ  اْلَوَلدُ  اْلَفَلَّحُ  مُ اْلَ َل اْلَقَلمُ 

          
ًَُ دَلََُاىَْفـال حََُاىْـلََكمََُاىْـَليَ َٔ مََُاىْـ ْٔ ـَ َاىْـَغِؽيُفََاىِْكَِـُبََاىِْتـالدََُاَىْـَغْيََُاىْـَغيَـاُلََاىْي
ًَُ دَلََُاىَْفـال حََُاىْـلََكمََُاىْـَليَ َٔ مََُاىْـ ْٔ ـَ َاىْـَغِؽيُفََاىِْكَِـُبََاىِْتـالدََُاَىْـَغْيََُاىْـَغيَـاُلََاىْي
 َ ْي ُ  الْ  اْلَبابُ  اْلَمَدَرَسةُ  اْلَعَلمُ  َحِديَقةُ  الْ  اْلَغْربُ  َ َم ُ  الْ  اْلبُ ْرتُ َقالُ  اْلُفولُ  اْلَقْمحُ 

          
ـصَُ ٍْ حُـَلاُلََاىُْفـُٔلََاىَْل ـُوََاىُْبْ ٍَ ًََُاىْـَطِػيَلثََُاىْـَغْؽُبََاىْـَش ـثََُاىْـَكيَ ـَ ـَػَر ٍَ َاىْـَغيْـُوََاىْتَـاُبََاىْ
ٍْـصَُ حُـَلاُلََاىُْفـُٔلََاىَْل ـُوََاىُْبْ ٍَ ًََُاىْـَطِػيَلثََُاىْـَغْؽُبََاىْـَش ـثََُاىْـَكيَ ـَ ـَػَر ٍَ َاىْـَغيْـُوََاىْتَـاُبََاىْ
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ّْ)اٍ(  (13ُٗاز٠ )ـاي ُ٘ ال ُٖٚي   ايػُط١ٝ ايداخ١ً ع٢ً اضِ أ
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
   ٌٝنتبت ايالَإ َّعا دٕٚ سرف َجٌ:  ي ّْ ِٕ أٚي٘ ال  ايًٌٝ. -)اٍ( ايػُط١ٝ إذا دخًت ع٢ً اض

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 اللَّْوزُ  اْلَلمُ  اللَِّبيبُ  الل ْعَبةُ  اللَِّسانُ  الل َغةُ  الَلِعبُ  اللَّْحمُ  اللََّبنُ  اللَّْيُمونُ 

          
ـٔنَُ ٍُ َبََُاىي يْ ًََُاىيـ  ِقُبََاىي ْطـ َغثَُ اىال  َفانََُاىيـ  ِتيُبََاىي ْكتَـثََُاىيِـّ ْٔزََُاىاْلمََُاىيـ  َاىيـ 
ـٔنَُ ٍُ َبََُاىي يْ ًََُاىيـ  ِقُبََاىي ْطـ َغثَُاىال  َفانََُاىيـ  ِتيُبََاىي ْكتَـثََُاىيِـّ ْٔزََُاىاْلمََُاىيـ  َاىيـ 
 اللَّْحَظةُ  الل ُ وءُ  اللَّْي ُ  اللََّباَقةُ  اللَِّقاءُ  الل ْطفُ  اللِّينُ  اللَّْهوُ  اللَِّحافُ  اللَِّباسُ 

          
ََُٔاىيَِّطـاُفََاىيِّتَـاُسَ ـ ْٓ يََُاىي  ٔءََُاىي يْـُوََاىي تَـاكَثََُاىيَِّلـاءََُاىي ْؽـُفََاىيِـّ ثََُاىي ُشـ ـَ َاىي ْطـ
ََُٔاىيَِّطـاُفََاىيِّتَـاُسَ ـ ْٓ يََُاىي  ٔءََُاىي يْـُوََاىي تَـاكَثََُاىيَِّلـاءََُاىي ْؽـُفََاىيِـّ ثََُاىي ُشـ ـَ َاىي ْطـ
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  ع٢ً )اٍ( ايػُط١ٝ ٚايكُس١ٜ ايداخ١ً ُهطٛز٠ـُفتٛس١ أٚ ايـايالّ اي( 14ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
 ايٛطٔ  -أُهطٛز٠، َجٌ: ـُفتٛس١ أٚ ايـايالّ اي عًٝٗا ُٖص٠ُ ايٛصٌ ُتَشَرُف َٔ )اٍ( ايػُط١ٝ ٚايكُس١ٜ إذا دخًت  ًِ ٕٔ.  اإلْطإ -ُٔ. بَطََٛي  ٔيإلْطا
 ُهطٛز٠ـُفتٛس١ أٚ ايـايالّ اي ( ٖٕ ًٖٔعُب ، ُتِشَرُف ُنًٗٗا اٍ(إذا دخًت ع٢ً )اٍ( ايػُط١ٝ أٚ ايكُس١ٜ فإ ًٖٔعُب. ب  َجٌ : اي ِّكا٤  ايِّكا٤ -َي  .ٔي

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 للض ُيوفِ  م  َلألُ  نُ طَ وَ َللْ  ِللَّي ِ  سيمِ ِللنَّ  ِللصَّْوتِ  مُ لَ قَ َللْ  رُ َللطَّي ْ  ِلألسدِ  ِلإلنسانِ 

          
ـػََِِىإلُفـانَِ ـَ ـْيََُِىأل ًََُىَيؽ  ـِْٔتََىَيَْلـيَ ًََِِىيط  ِ فيـ َََُِىي يـوََِِىي ََٔؼـ ََىَيْ

ُ
يُـِٔفََمَ ىَـأل َىيغ 

ـػََِِىإلُفـانَِ ـَ ـْيََُِىأل ًََُىَيؽ  ـِْٔتََىَيَْلـيَ ًََِِىيط  ِ فيـ َََُِىي يـوََِِىي ََٔؼـ ََىَيْ
ُ
يُـِٔفََمَ ىَـأل َىيغ 

 ِلل َغةِ  َلْلَحَياةُ  للسََّباَحةِ  ِللن َّْومِ  ِلْلَمْطَبخِ  َللسََّمرِ  ِلْلمعِيَشةِ  َلأُلْسَرةُ  للطََّعامِ  ِلْلمِديَنةِ 
          

َكـامََِِىيٍِْػيَِـثَِ ـَؽةََُىيؽ  ـْ
ُ
ـؽََِِىيٍْكِيَشـثََِىأَل ٍَ ْؽتَـِظََىَيف  ٍَ مََِِىيْ ْٔ ِ ـ تَـاَضثََِِىي َِىي َغـثََِىَيَْطيَـاةََُىيف 

َكـامََِِىيٍِْػيَِـثَِ ـَؽةََُىيؽ  ـْ
ُ
ـؽََِِىيٍْكِيَشـثََِىأَل ٍَ ْؽتَـِظََىَيف  ٍَ مََِِىيْ ْٔ ِ ـ تَـاَضثََِِىي َِىي َغـثََِىَيَْطيَـاةََُىيف 
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  بعد دخٍٛ ايبا٤ ٚايفا٤ ٚايهاف عًٝٗا ُبد٠٤ٚ بـ )اٍ(ـ( ايهًُات اي15ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
   َبد٤ٕٚ بـ ) اٍ (، فإْ٘ ال حيرف َٓ٘ غـ٤ٞ ضٛا٤ ناْت ايالّ مشط١ٝ أّ قُس١ٜ.ايبا٤، ايفا٤، ايهاف ِٕ  إذا دخًت ع٢ً اض

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 اللَّْوزِ ب اْلَلمِ ك اللَِّبيبِ ك الل ْعَبةِ  ك اللَِّسانُ ف الل َغةُ ف الَلِعبُ ف اللَّْحمِ ب اللََّبنِ ب اللَّْيُمونِ ب

          
ـٔنَُ ٍُ َبََُةاىي يْ ًََِةاىيـ  ْط َغثََُفاىالِقـُبََةاىيـ  ـَثَِـنَفاىيَِّفـانََُفاىيـ  ْٔزََُاىْـالمَِـنَاىي ِتيـِبَـنَاىي ْكت َةاىيـ 
ـٔنَُ ٍُ َبََُةاىي يْ ًََِةاىيـ  ْط َغثََُفاىالِقـُبََةاىيـ  ـَثَِـنَفاىيَِّفـانََُفاىيـ  ْٔزََُاىْـالمَِـنَاىي ِتيـِبَـنَاىي ْكت َةاىيـ 

 َ ْي ِ  الْ بِ  اْلَبابِ كَ  كاْلَمَدَرَسةِ  اْلَعَلمِ  كَ  َحِديَقةُ  الْ فَ  فاْلَغْربُ  َ َم ُ  فالْ  باْلبُ ْرتُ َقالِ  باْلُفولِ  باْلَقْمحِ 
          

ِصَ ٍْ حَُلـالََِةاىُْفـٔلََِةاىَْلـ ُوََةاىُْبْ ٍَ ًَِنَََاىْـَطِػيَلثَُفَََفاىَْغـْؽُبََفاىْـَش ثََِـاىَْكيَ ـَ َػَر ٍَ َاىْـَغيِْوَةََِـاىْتَاِبَنَََنـاىْ
ِصَ ٍْ حَُلـالََِةاىُْفـٔلََِةاىَْلـ ُوََةاىُْبْ ٍَ ًََِاىْـَطِػيَلثَُفَََفاىَْغـْؽُبََفاىْـَش ثََِنـاىَْكيَ ـَ َػَر ٍَ َاىْـَغيِْوَةََِنـاىْتَاِبََنـاىْ
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ِٔ اي16ُٗاز٠ )ـاي ٕٔـُٓضٛٔب ايـ( األيف يف آخس االض ٖٛ ُٓ  
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات يًطالب حٜٛٓع (1  أ
 اي ِٔ ٕٔـُٓضٛٔب ايـاالض ٖٛ ُٓ ِٔ ، أٚ ت٢َّجٌ: ف ،ُٓتٗٞ بأيف َكضٛز٠ تهتب ع٢ً صٛز٠ ايٝا٤ـغتا٤، ٚاالضِ اي :املٓتٗٞ بُٗص٠ٕ قبًٗا أيْف َجٌ تهتب أيْف يف آخسٙ إال يف اذتاالٔت اآلت١ٔٝ: االض

ِٔ اي جٌ: زمح١ّ، َ ،ُٓتٗٞ بتا٤ َسبٛط١ـَجٌ: عّضا، ٚاالضِ اي ،أيّفا قا١ُ٥  َجٌ: ْبّأ. ،ُٓتٗٞ بُٗص٠ٕ فَٛم األئفـٚاالض

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 نَ َبأً  فَ َتىً  َ طَأً  َمْدَرَسةً  ُهَدىً  َمَساءً  َشْيئ  ًا ُجْزًءا ُشُهْوًدا قَ َلَم ًا
          

ا ـً ٍَ ًْٔداَكَيَـ ـ ُٓ اَُسْؾًءاَُش ـً َفـاءًَََشيْئـ ـَػًىٌَََ ـثًََُْ ـَ ْػَر ٌَََ
ً
ََفَـَتًَََعَؽـأ

ً
أ ـَ ََُت

ا ـً ٍَ ًْٔداَكَيَـ ـ ُٓ اَُسْؾًءاَُش ـً َفـاءًَََشيْئـ ـَػًىٌَََ ـثًََُْ ـَ ْػَر ٌَََ
ً
ََفَـَتًَََعَؽـأ

ً
أ ـَ ََُت

 َبْدًءا ِعْبئ ًا ُمَتَ اِفئ ًا إْجَراءً  ُمْسَتْشَفىً  اْنِتَهاءً  َماءً  َمْعنىً  َمةً  رَحْ  َعَص  ًا
          

ا ـً ـَثًَـَْرَضََقَطـ ْكـنًٍََ ـاءًٌَََ ـاءًٌَََ َٓ ْفخَشَاُِْخ اَإْسـَؽاءًَََفًٌَُ ـً خَََكفِئ اٌَُ ـً َةَـْػًءاَِقتْئ
ا ـً ـَثًَـَْرَضََقَطـ ْكـنًٍََ ـاءًٌَََ ـاءًٌَََ َٓ ْفخَْشَفًََاُِْخ اَإْسـَؽاءًٌََُ ـً خَََكفِئ اٌَُ ـً َةَـْػًءاَِقتْئ
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 نتابتٗاثِ  ُٗص٠ ايٛصٌنًُات ب قسا٠٤ ( 17ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ح يًطالبٜٛٓع (1  أ
 ايبا٤(.  –بطبكٗا بأسد اذتسٚف َجٌ )ايٛاٚ  ُٖص٠ ايٛصٌ: ُٖص٠ ٜٓطل بٗا يف ابتدا٤ ايهالّ ٚال ٜٓطل بٗا عٓد ٚصً٘ مبا قبًٗا. ٚتهتب أيّفا ٖهرا: )ا(، ٚميهٓٓا فشضٗا ٚايتأند َٓٗا 
 ٞٚأَسٙ َجٌ: اضتُِع، َٚضدزٙ ،ُبد٤ٚ بُٗص٠ـاسفِغ َٔ )َسٔفَغ(، َٚاعٞ ايفعٌ ارتُاضٞ اي: َجٌ ،ُٖص٠ ايٛصٌ تهٕٛ فُٝا ًٜٞ: أَس ايفعٌ ايجالث ،ٌَ َجٌ: اضتُاّعا، َٚاعٞ  ،َجٌ: استف

ٌَ، ٚأَسٙ َجٌ: ،ضٞايفعٌ ايطدا ِٕ، َٚضدزٙ ،اضتكب ، ٚأمسا٤ (ارتسٚز)َجٌ:  ،، أّ ناْت قُس١ٜ(ايدخٍٛ)َجٌ:  ،، ٚ)اٍ( ايتعسٜف ضٛا٤ّ أناْت ايػُط١َٝجٌ: اضتكبااّل ،َجٌ: اضتأٔذ
.)ِِٜ َٚا  َػٗٛز٠ َٓٗا: )ابٔ، اب١ٓ، اضِ، اثٓإ، اثٓتإ، اَسؤ، اَسأ٠، 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ارٌ بَ تِ  ْ اِ  رَ ب َ تَ  ْ اِ  َواْيمُ  رأةمْ اِ  ؤٌ رُ مْ اِ  انٌ تَ نَ ث ْ اِ  ثْ َنانٌ اِ  ْسمٌ اِ  بْ َنةٌ اِ  ْبنٌ اِ 

          
ٌََ ًٌََِاةَِْـثٌََِاةْـ ـ ـْ ـُؽؤٌََِاذَِْخَـانٌََِاذَِْـانٌََِا ٌْ ـؽأةَِا ٌْ ًََُِا َارٌَـََِاْعِختَِاْعخَـَبََََوايْـ
ٌََ ًٌََِاةَِْـثٌََِاةْـ ـ ـْ ـُؽؤٌََِاذَِْخَـانٌََِاذَِْـانٌََِا ٌْ ـؽأةَِا ٌْ ًََُِا َارٌَـََِاْعِختَِاْعخَـَبََََوايْـ

 ِاْبِتَدائِيةٌ  ِاتَِّحادٌ  ِاْبَدأْ  ِاْسِتَقاَمةٌ  دُ هِ تَ  ْ مُ  لْ اَ  ِلسْ جْ اِ  ِرجْ  ْ تَ سْ اِ  اجٌ رَ  ْ تِ سْ اِ  جَ رَ  ْ تَ سْ اِ  ِبرْ تَ  ْ اِ 
          
خَْغَؽجَََـِبَْخََعَْاَِ ـْ ِخْغـَؽاجٌََِا ـْ ـِْؽجََِْا خَغ ـْ ػََُِاْسِيـْؿََِا ِٓ ْشخَ ٍُ ثٌََاَىْـ ٌَ ِخَلـا ـْ َطادٌََِاةْـَػأَِا َِاةِْخـَػائِيثٌََِاحِـّ
خَْغَؽجَََـِبَْخََعَْاَِ ـْ ِخْغـَؽاجٌََِا ـْ ـِْؽجََِْا خَغ ـْ ػََُِاْسِيـْؿََِا ِٓ ْشخَ ٍُ ثٌََاَىْـ ٌَ ِخَلـا ـْ َطادٌََِاةْـَػأَِا َِاةِْخـَػائِيثٌََِاحِـّ
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 ابٔ ، اضِ ( َٔ ايهًُتني ) سرف ُٖص٠ ايٛصٌ( 18ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

 :إٔ ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1
     ٌيف اذتاالت ايتاي١ٝحترف َٔ ايهًُات : )ابٔ ، اضِ ، اٍ( ُٖص٠ ايٛص:  

ِٕ قبًٗا، ٚمل تكع أٍٚ ايططس :ٔ( يف ثالخ ساالتَٔ ن١ًُ )ابأٚال: - ُٔ ٌ: اإلَاّ أمحُدَج ،إذا ٚقعت َفسد٠ بني عًُني، ٖٚٞ صف١ الض ُٔ ستُد ب إذا دخًت عًٝٗا ُٖص٠ سٓبٌ، ٚ ب
ُٔ عبٔداهلل ٖٓاالضتفٗاّ، ا َٔ عبداهلل. ،إذا دخًت عًٝٗا ٜا٤ ايٓدا٤ٚ ؟َجٌ: أب  َجٌ: ٜا ِب
ّٝا- تبط إذا ناْت يف ايبط١ًُ نا١ًَ، ٚمل ٜرنس قبًٗا ٚالبعدٖا َا تستبط ب٘ َجٌ : بطِ اهلل ايسمحٔ ايسمحٔ. أَا إذا دا٤ قبًٗا أٚ بعدٖا َا تس َٔ ن١ًُ )اضِ( يف سايتني:: ثاْ

ِٔ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ أبدأ، أٚ مل تهٔ بط١ًُّ ِٔ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ، أٚ باض    ، حنٛ: باضِ اهلل.نا١ًَّ ب٘ فتبك٢; حنٛ: أبدأ باض

 ّٝ  :، ثِ أنتبٗا يف ايفساغ َع ذنس ايطببا مما بني ايكٛضنيأختاز ايه١ًُ ايضشٝش١ إَال٥
 ابٔ (  -) بٔ زبٝع١ غاعس عسبٞ َبدع.  ____عُس  (1

 _________________________ ايطبب:
 اب١ٓ (  -ب١ٓ  ) شٜد. ____شٜٓب  (2

 _________________________ايطبب: 

ُٔأ (3  أابٔ ( -) أبٔ  ؟ٖٓا ستُد ب

 _________________________ايطبب: 

 أاب١ٓ ( -) أب١ٓ  ؟ستُٕد ٖٓا ____ (4

 _________________________ايطبب: 

َٔ  شٜإد ادزع دّٝدا. ____ٜا  (5 َٔ ( -) ب  اب

 _________________________ايطبب: 

 اب١ٓ ( -عًٍّٞ اْتبٗٞ إىل عًُو. ) ب١ٓ  ____ٜا  (6

 ____________________________ايطبب: 

7)  ____  ِٝاهلل ايسمحٔ ايسس ِباضِ ( -. ) بط 

 ____________________________ايطبب: 

 باضِ ( -) بطِ  .اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ  ____ أبدُأ  (8

 ____________________________ايطبب: 

9)  ____  ِٝاهلل ايسمحٔ ايسس باضِ ( -) بطِ  .أبدُأ 

 ____________________________ايطبب: 

 مسو (ا -شْٜد؟ ) أمسو  ____ (10

 ____________________________ايطبب: 
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 نتابتٗاثِ  يكطعُٗص٠ اب نًُات  قسا٠٤( 19ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ايبا٤(. –ٚايتأند َٓٗا بطبكٗا بأسد اذتسٚف َجٌ )ايٛاٚ . ٚميهٓٓا فشضٗا يت ٜٓطل بٗا يف بد٤ ايهالّ ٚٚصًُٖ٘ص٠ ايكطع ٖٞ اهلُص٠ اي 
  إ( .أَا إذا ناْت َهطٛز٠ فرتضِ ٖهرا يف أٍٚ ايه١ًُ إذا ناْت َفتٛس١ أٚ َغ١َُٛ ٖهرا )أ( ،تسضِ ُٖص٠ ايكطع( : 
  َجٌ: َأَخَر  ،: أْا، َٚضدز ايفعٌ ايجالثَٞجٌ ،بد٠٤ٚ بُٗص٠ُـٚايغُا٥س اي -2د، : أمحَجٌ ُبد٠٤ٚ بُٗص٠،ـٝع األمسا٤ ايمج :٤يف األمسا -1 :فُٝا ًٜٞتهٕٛ ُٖص٠ ايكطع َأِخّرا، 

ٌَ ، ٚأَسٙ، َجٌ : َأِخٔبِس، ٚنٌ فعٌ َغازٕع ـَاعٞ ايفعٌ ايجالثٞ اي :ٚيف األفعاٍ -3 .ٔإِصَػا٤ّ ِصَػ٢ ٚايسباعٞ، َجٌ:  َأ ُبد٤ٚ بُٗص٠، َجٌ: َأَخَر، َٚاعٞ ايفعٌ ايسباعٞ، َجٌ : أقب
 .: إىلَجٌ بد٠٤ٚ بُٗص٠،ُـ: مجٝع اذتسٚف اييف اذتسٚفٚ -4. : أغازُىَجٌ ،َبد٤ٕٚ بُٗص٠

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َأْك ٌ  ِإيَاُكنَّ  ِإيَاُكمْ  ِإيَاكَ  َأنْ ُتنَّ  َأنْ ُتَما َأْنتَ  ُأْسَرةٌ  َمنٌ  ْ َأي ِإبْ َراِهيمُ 

          
ًَُ يـ ِْ ٌَََإِةَْؽا ـ ٍَ يْ

َ
ـَؽةٌََأ ـْ

ُ
ُْـَجََأ

َ
اَأ ٍَ ُْخُـ

َ
ََ َأ ُْخُـ

َ
ًََْإِيَـاكَََأ ََ َإِيَـاُن ْنـٌوََإِيَـاُن

َ
َأ

ًَُ يـ ِْ ٌَََإِةَْؽا ـ ٍَ يْ
َ
ـَؽةٌََأ ـْ

ُ
ُْـَجََأ

َ
اَأ ٍَ ُْخُـ

َ
ََ َأ ُْخُـ

َ
ًََْإِيَـاكَََأ ََ َإِيَـاُن ْنـٌوََإِيَـاُن

َ
َأ

 َأيَا َأوْ  َأالَّ  ِإَذنْ  ِإذْ  َأْعَم ُ  أْسِلمْ  َأْسَلمَ  ِإْسَلمٌ  َأَك َ 
          

َنـَوَ
َ
ـالمٌََأ ـْ ًَََإِ يَـ ـْ

َ
ًََْأ ِيـ ـْ ـُوََأ ٍَ ْق

َ
ََإَِذنََْإِذََْأ ال 

َ
وََْأ

َ
يَـاَأ

َ
َأ

َنـَوَ
َ
ـالمٌََأ ـْ ًَََإِ يَـ ـْ

َ
ًََْأ ِيـ ـْ ـُوََأ ٍَ ْق

َ
ََإَِذنََْإِذََْأ ال 

َ
وََْأ

َ
يَـاَأ

َ
َأ
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 َا آخسٙ أيف َٔ األمسا٤ ايعسب١ٝ ٚاألفعاٍ( 20ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ّٚاـاأليف اي  .َجٌ : صشا ، ارُتطا، ُكضٛز٠  تهتب أيّفا قا١ُّ٥ يف آخس األمسا٤ ٚاألفعاٍ إذا ٚقعت ثايج١ ٚنإ أصًٗا ٚا
 ُٖد٣. ٚايجاْٞ ،١ّ ٚأصًٗا ٜا٤ْإذا ناْت ثايج آخس األمسا٤ ٚاألفعاٍ يف َٛطٓني: األٍٚ ُكضٛز٠  تهتب ع٢ً صٛز٠ ايٝا٤ يفـاأليف اي َجٌ:  ،زابع١ّ يف ايه١ًُ فضاعّداعت إذا ٚق َجٌ: دس٣ ، 

َٝا". .َجٌ: اضتشٝا ،، إال إذا ضبكتٗا ٜا٤ فإْٗا تهتب أيّفا قا١ُّ٥ص٢ًٖ، ايٛضط٢ َِٜش " ٌٔ ُِّٝٝصا ي٘ َٔ ائفِع ٢َٝ" َت َِٜش ُّا; َفُتِهَتُب ٜا٤ّ، حنٛ: " ًَ ٌَ َع ُٔ  إال إذا اِضُتِع
 ْٗا ال تٓكطاأليف املكضٛز٠  إذا نتبت ع٢ً صٛز٠ ايٝا٤ فإ. 
 ّٚا تهتب يف اياعٞ بايٓعس إىل َغازعُ٘ـصٌ األيف ٜعسف يف ايفعٌ ايجالثٞ ايأ ُاعٞ ـٜدعٛ . ٚاييت تٓكًب ٜا٤ّ تهتب يف اي: دعا ُاعٞ أيّفا، َجٌـ، فاأليف اييت تٓكًب يف املغازع ٚا

 .زسٝإ، زس٢ عضٛإ: عضا َجٌ ،ٌ األيف يف األمسا٤ بايتج١ٜٝٓٚعسف أص  .ٜسَٞ : ز٢َ ٠ ايٝا٤، َجٌع٢ً صٛز

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 أْعَيا ِاْسَتْحَيا ثُ َريَّا َزَوايَا ُدنْ َيا الَعَصا الَقَفا الر بَا َشَ ا َدَعا
          
ةَـاََشَهـاََدَقـا اََزَوايَـاَُدُْيَـاَاىَكَطـاَاىَلَفـاَاىؽ  خَْطيَـاَذَُؽيـ  ـْ َأْقيَـاَِا
ةَـاََشَهـاََدَقـا اََزَوايَـاَُدُْيَـاَاىَكَطـاَاىَلَفـاَاىؽ  خَْطيَـاَذَُؽيـ  ـْ َأْقيَـاَِا
 ِاْرَتَضى ِاستَ َوى َجَرى َبَ ى رََمى  َماَدى جُ  ىُمْصطَفَ  َسْلَمى رًَحى فَ ًتى 

          
ـًَٕ يْـَمََرًَضـَٕفَخ ْطَؽـفَََـَ ـاَدىـسََُٕـٌُ ـٍََََٕ َٔىََسـَؽىَٕـةَـهََََرٌ ـََِٕاـخَـ َِاْرحَغ
ـًَٕ يْـَمََرًَضـَٕفَخ ْطَؽـَفـَٕـَ ـاَدىـسٌََُُ ـٍََََٕ َٔىََسـَؽىَٕـةَـهََََرٌ ـََِٕاـخَـ َِاْرحَغ
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  َا آخسٙ أيف َٔ األمسا٤ األعذ١ُٝ ٚاذتسٚف (21ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ََٖت٢ ٚنطس٣، ٚخباز٣ : َٛض٢ ،َٓٗا فتهتب ع٢ً صٛز٠ ايٝا٤، ٖٞ قا١ُّ٥ إال يف مخط١تهتب يف آخس ايطُا٤ األعذ١ُٝ أيّفا ُكضٛز٠ ـاأليف اي  .ٚعٝط٢، ٚ

 إىل ٚع٢ً ٚست٢ ، ٚب٢ً :، ٖٞأزبع١ َٓٗا فتهتب ع٢ً صٛز٠ ايٝا٤تهتب يف آخس اذتسٚف أيّفا قا١ُّ٥ إال يف ُكضٛز٠ ـاأليف اي. 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 فَ َرْنَسا بَ َلى َحّتى َعَلى إلى  َ اَرى بُ  ِكْسرى ى َّ َمت ِعيَسى ُموَسى

          
ـَٕ ٔـ خ ـَِٕقيـَسٌََُ ـ َٕٕـَََقـيََٕـََإىَةُـَغاَرىَِنْفـؽىٌََ َفَـَؽَُْفإَـََةَـيََضخ
ـَٕ ٔـ خ ـَِٕقيـَسٌََُ ـ َٕٕـَََقـيََٕـََإىَةُـَغاَرىَِنْفـؽىٌََ َفَـَؽَُْفإَـََةَـيََضخ
 َأْنُدْونِيَسَيا َأْسَبانَِيا بُ ْوَلْنَدا َماِليزِيَا ُهْوَلْنَدا ُأْستُ َراِلَيا آْسَيا َأْفرِيِقَيا َأْمرِيَ ا ُأُروُروبَّا

          
ا ُروُروةـ 

ُ
ِؽيَهـاَأ ٌْ

َ
فِْؽيِليَـاَأ

َ
يَـاَأ ـْ اِىيَـاَآ ُُتَ ـْ

ُ
ىََِْػاَأ ْٔ ـ اِىـزِييَاَُْ ىَِْـَػاٌََ ْٔ تَـاُِيَاَةُ ـْ

َ
ُُْػْوُِيَفيَاَأ

َ
َأ

ا ُروُروةـ 
ُ
ِؽيَهـاَأ ٌْ

َ
فِْؽيِليَـاَأ

َ
يَـاَأ ـْ اِىيَـاَآ ُُتَ ـْ

ُ
ىََِْػاَأ ْٔ ـ اِىـزِييَاَُْ ىَِْـَػاٌََ ْٔ تَـاُِيَاَةُ ـْ

َ
ُُْػْوُِيَفيَاَأ

َ
َأ
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 شٜاد٠ األيف بعد ٚاٚ ادتُاع١( 22ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

 :إٔ ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1
   ئ ٜهتبٛا، مل ٜهتبٛاُذصّٚ( َجٌـُٓضٛب ٚايـُغازع )ايـ، ٚايتض١ً بايفعٌ املاعٞ َجٌ: نتبٛا، ٚاألَس َجٌ: انتبٛاال ْطّكا بعد ٚاٚ ادتُاع١ امل تصاد نتاب١ّ ايفازق١  األيف : .

  (. األيف ايفازق١ ٚتط٢ُ )

  ٚنايٛاٚ اييت ٖٞ عال١َ ايسفع يف األمسا٤  ،اييت ال تصاد بعدٖا األيف، نايٛاٚ األص١ًٝ يف )ْدعٛ، ُٜٓٛ( يًتفسٜل بني ٚاٚ ادتُاع١ )ايغُري( ٚغريٙ َٔ ايٛاٚٚاتاأليف ايفازق١ تصاد
 َٚا أذتل ب٘ يف َجٌ:  ٖؤال٤ َعًُٛ املدزض١، ٚدا٤ أٚيٛ ايفغٌ. ،ُغافـُرنس ايطامل ايـارتُط١ نُا يف )أبٛ يًٝٞ( ٚيف مجع اي

  ّٝأختاز ايه١ًُ  ، ثِ أنتبٗا يف ايفساغ َع ذنس ايطبب:كٛضنيا مما بني ايايضشٝش١ إَال٥
 (  ضتعٝٓٛاا -اضتعٝٓٛ  . )ع٢ً قغا٤ سٛا٥ذهِ بايهتُإ ____ (1

 _________________________ايطبب: 
 (  تهتبٛا - تهتبٛ)  خطأ. ____ال  (2

 _________________________ايطبب: 

 (ٜدعٛا  - ٜدعٛإىل ايضال٠. )  ____ُؤذٕ ـاي (3

 _________________________ايطبب: 

 ( بٛاأ - ٛضًُٝإ ن١ٝٓ خايد بٔ ايٛيٝد. ) أب ____ (4

 _________________________ايطبب: 

 ( ضعٛا - ضعٛإىل أعُاهلِ َبهسٜٔ. )   ____ايعُاٍ  (5

 _________________________ايطبب: 

 ( َدٜسٚا - َدٜسٚاملدازع سسٜضٕٛ ع٢ً تفٛم طالبِٗ. )  ____ (6

 ____________________________ايطبب: 

 ( أبعدٚاِٖ - أبعدِٖٚعٔ األخطاز. )  ____األطفاٍ  (7

 ____________________________ايطبب: 

 ( طايبٛا - طايبٛ) ايعًِ ئ ٜتٛاْٛ يف طًب٘.  ____ (8

 ____________________________ايطبب: 

 ( ضاُٖٛا - ضاُٖٛاألغٓٝا٤ ضاُٖٛ يف إغاث١ املٓهٛبني.. )  (9

 ____________________________ايطبب: 

 ( ْضشٛاى - ْضشٛى)  .____املدًضٕٛ َٔ زفكا٥و  (10

 ____________________________ايطبب: 
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 ( َٛاعع شٜاد٠ ايٛا23ُٚٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
  : أٚال٤ ، أٚيٞ ، أٚي٦و( بػسط عدّ تكدّ )ٖا( ايتٓبٝ٘ ع٢ً أٚال٤. ٚ)أٚيٛ( مبع٢ٓ أصشاب، ٚ)أٚالت( مبع٢ٓ صاسبات.ايٛاٚ تصاد خّطا ال يفّعا يف األمسا٤ اآلت١ٝ : أمسا٤ اإلغاز٠( 
 .ُِّسا ُِٕسٚ( بػسط أال تهٕٛ َٓضٛب١ ١َْٛٓ َجٌ: زافل خايد َع  ايٛاٚ تصاد طسّفا يف ن١ًُ )َع

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َعْمًرا َعْمٍرو َعْمٌرو ُأوِلئَك  ي ِ ُأول ُأوالء

      
والءَ

ُ
ـََِٖأ وى

ُ
وِىئـَمََأ

ُ
ـٌؽوَأ ٍْ ـٍؽوََق ٍْ ـًؽاََق ٍْ ََق

والءَ
ُ
ـََِٖأ وى

ُ
وِىئـَمََأ

ُ
ـٌؽوَأ ٍْ ـٍؽوََق ٍْ ـًؽاََق ٍْ ََق
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 ( سرف األيف ٚضط ايه24١ًُُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 إي٘ ، اهلل ، ايًِٗ ، ايسمحٔ ، ط٘ ، يهٔ (.يفّعا ٚضَط ايهًُات اآلت١ٝا ال األيف حترف خّط  ( : 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ِهي ِإلَ  اإِلَلهُ  ًها ِإلَ  ُهُ مْ  ِإلَ  َلِ نَّ  هطَ  اَلرَّْحَمنُ  اَللَُّهمَّ  اهلل ِإلهٌ 
          
ٌَّ ًَ َاهللَإِىـ ُٓ َََُاَىيـ  ـ ٍَ ـْ ََ ََؼـَّاَىؽ ض ًََْىَِهـ ـُه ُٓ اَإِىَ ًٓ ـَ ََُّإِى ـَ َإِىَـِهََاإِلى
ٌَّ ًَ َاهللَإِىـ ُٓ َََُاَىيـ  ـ ٍَ ـْ ََ ََؼـَّاَىؽ ض ًََْىَِهـ ـُه ُٓ اَإِىَ ًٓ ـَ ََُّإِى ـَ َإِىَـِهََاإِلى

 َلِ ن ََّها َلِ نَّه َلِ نَُّ مْ  َلِ نَّكَ  َلِ نِّي ُهُهنَّ  َ ِإل ُهَنا ِإلَ  ُهكَ  ِإلَ  ُهَها ِإلَ  ُهُهمْ  َ ِإل
          

ًَْ ُٓ ـ ُٓ اَإِىَ َٓ ـ ُٓ ـَمََإِىَ ُٓ َِـاَإِىَ ُٓ ََ َإِىَ ُٓ ـ ُٓ ِـَّٖإِىَ ِ ـَمََىَِهِ ًََْىَِه ِ ُهـ ـ َّىَِه اَىَِهِ َٓ  ِ َىَِهـ
ًَْ ُٓ ـ ُٓ اَإِىَ َٓ ـ ُٓ ـَمََإِىَ ُٓ َِـاَإِىَ ُٓ ََ َإِىَ ُٓ ـ ُٓ ِـَّٖإِىَ ِ ـَمََىَِهِ ًََْىَِه ِ ُهـ ـ َّىَِه اَىَِهِ َٓ  ِ َىَِهـ
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 سرف األيف َٔ بعض أمسا٤ اإلغاز٠ ٚ)ٖا( ايتٓبٝ٘( 25ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َٚ  ،هرا: ٖرا، ٖرٙ، ٖرإ، ٖؤال٤، ٖٔ )ٖا( ايتٓبٝ٘ َع أمسا٤ اإلغاز٠األيف حترف خّطا ال يفّعا  َٔ امسٞ اإلغاز٠ : أٚي٦و ٚذيو، ٚفسٚعُٗا. 
  ٖ٘ٝاتٞ، ٖاتإ ، ٖاتني ، ٖآٖا(، ٚنرا َا نإ َٔ أمسا٤ اإلغاز٠ آخسٙ ناف ارتطاب ٖٚٛ )ٖاذاى( اإلغاز٠ )تا٤ّ أٚ ٖا٤ّ( ٚذيو يف ال حترف أيفٗا إذا نإ أٍٚ اضِ)ٖا( ايتٓب( :

 .ناْت ناف ارتطاب يًُفسد أّ يػريٙضٛا٤ْ أ

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َهاَذاكَ   َهاُهَنا َهاتَ ْينِ  َهاتَانِ  َهاِتي َذِلُ نَّ  َذِلُ مْ  َذِلُ َما َذِلكَ  ِئكَ ُأْولِ 

          
ْوِىئِـَمَ

ُ
اََذِىـَمََأ ٍَ ًَََْذِىـُه ََ ََذِىـُه ـََِٖذِىـُه ـاح ـاحَانَََِْ ـاحَْيَََِْ ـَِاََْ ُْ ا ـاَذاكََََْ ََْ

ْوِىئِـَمَ
ُ
اََذِىـَمََأ ٍَ ًَََْذِىـُه ََ ََذِىـُه ـََِٖذِىـُه ـاح ـاحَانَََِْ ـاحَْيَََِْ ـَِاََْ ُْ ا ـاَذاكََََْ ََْ

   َهَ َدا ءِ َهُؤال َهَدانِ  َهِد ِ  َهَدا ُأْوِلِئُ نَّ  مْ ُأْوِلِئ ُ  ُأْوِلِئُ َما
ََََََََ  

ا ٍَ ْوِىئُِهـ
ُ
ًََْأ ْوِىئُِهـ

ُ
ََ َأ ْوِىئُِهـ

ُ
ـَؼاَأ ـِؼهَََِْ ـَؼانَََِْ ـُؤاَلءَََِْ ـَهَؼاََْ ََْ  

ا ٍَ ْوِىئُِهـ
ُ
ًََْأ ْوِىئُِهـ

ُ
ََ َأ ْوِىئُِهـ

ُ
ـَؼاَأ ـِؼهَََِْ ـَؼانَََِْ ـُؤاَلءَََِْ ـَهَؼاََْ ََْ  
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 ( سرف األيف َٔ )َا( االضتفٗا26١َُٝٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
  عٔ، إىل، ست٢، ع٢ً، ايالّأيف )َا( االضتفٗا١َٝ حترف إذا ضبكت ،ِٔ َٔ اتضًت بٗا  ايبا٤( فتهتب ٖهرا : )َِ ؟ عِ ؟ إالّ ؟ ستاّ ؟ مل ؟ مب(. إال إذا ،بأسد سسٚف ادتس ايجُا١ْٝ : )

َُاذا ؟ ، َجٌ: ملاذا ؟ )ذا( ، فإْٗا ال حترف ُٖاذا ؟ َف َُاَذا ؟ َع َُاَذا ؟  ٔب  ٔي
َّ ؟ادتس َع )َا( االضتفٗا١َٝ ب سسف، ست٢( َٔ صٛز٠ ايٝا٤ إىل صٛز٠ األيف ايكا١ُ٥ إذا زٓنتتػري يف أسسف ادتس )ع٢ً، إىلصٛز٠ األيف اي١ًٓٝ  (2 َّ ؟ ستا َّ ؟ إال  ; فتهتب ٖهرا: عال

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ؟ اعً رَ سْ َم ِجْئَت مُ  لِ  ؟ ولٌ غُ شْ مَ  تَ نْ أَ  مَ  ِ ب ؟ تَ مْ َممَّ َندِ  ؟ َعمَّ تَ ْبَحثُ  ؟ ِفيَم َقَضيَت اإِلَجازَةَ 

     
َكََغيَجَاإلَِساَزَةَ؟ ًَ َحَتْـَطُدَ؟َفِي  ً ـَجَ؟ََقـ ٌْ ََُِػ  ً ْشُغـٌٔلَ؟ٌََ ٌَ َُْجَ

َ
َأ ًَ ْفـَؽًًع؟َةِ ٌُ َِسئَْجَ ًَ َِى

َكََغيَجَاإلَِساَزَةَ؟ ًَ َحَتْـَطُدَ؟َفِي  ً ـَجَ؟ََقـ ٌْ ََُِػ  ً ْشُغـٌٔلَ؟ٌََ ٌَ َُْجَ
َ
َأ ًَ ْفـَؽًًعَ؟َةِ ٌُ َِسئَْجَ ًَ َِى

 ؟ذاَعمَّاذا ؟ َفَما َماَذا ؟ ِلَماَذا؟ بِ  َحتَّاَم تَ ْلُهو ؟ ِإالَم ال َتَداِكُر ؟ َعَلَم ِاْ تَ َلْفُتَما ؟
     

اَ؟ ٍَ َٔ؟َإاِلَمَالَحََؼاِنـُؽَ؟ََقالَمَِاْعخَيَْفخُ ُٓ اَذاَ؟ََضـخ اَمَحَيْ ٍَ ـاَذا؟َةِـ ٍَ اذاَ؟َِى ٍَ اذاَ؟َفَـ  ٍ ََقـ
اَ؟ ٍَ َٔ؟َإاِلَمَالَحََؼاِنـُؽَ؟ََقالَمَِاْعخَيَْفخُ ُٓ اَذاَ؟ََضـخ اَمَحَيْ ٍَ ـاَذا؟َةِـ ٍَ اذاَ؟َِى ٍَ اذاَ؟َفَـ  ٍ ََقـ
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 ٚصٌ بعض ايهًُات (27ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 :أاٖل، إاٖل، . ٚاذتسٚف )ضاعت٦ٕر، ٦َٜٕٛر : عٓد٥ٕر، س٦ٕٓٝر، ٚقت٦ٕر،.( إذا ٚيٝٗا ايعسف املٕٓٛ )إٕذ(. فتهتب ٖهراايعسٚف )عٓد ٚسني ، ٚٚقت ٚضاع١ ّٜٚٛ .. بعض ايهًُات تهتب َٛصٛي١ َٚٓٗا

ٍٔ + نٞ + ال. ٚ)سبرا( اي(. ٚاألصٌ: إٔ + الي٦ال، ٚيهٝال ٍٔ + إٔ + ال ،    َُٔٔسنب١ َٔ ايفعٌ )سٖب( ٚاضـ، إٕ + ال ،  ِٔ( ِ اإلغاز٠ )ذا(. ٚسسٚف ادتس )يف،  ََ املٛصٛي١ َجٌ: ، عٔ( املتض١ً بـٔ )
ِٔ تطأٍ، ٚاالضتفٗا١َٝ َ ُٖ ّٝا ـ؟ ٚأمسا٤ األعالّ ايجٌ: فُٝٔ تفهسعسفت ع  .نشغسَٛت ٚبعًبو َٚعدٜهسب ْٚفطُٜٛ٘سنب١ تسنّٝبا َصد

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َحبََّدا ِلَ ْيَل ِلَئَل إالَّ  أالَّ  يَ ْوَمِئدٍ  َساَعَتِئدٍ  َوقْ َتِئدٍ  ِحيَنِئدٍ  ِعْنَدِئدٍ 

          
اقَََخَئِؼٍَـَوكََْيَِئِؼٍَـضََِِقِْـَػئِؼٍَ ٌَََخَئِؼٍَــَ ْٔ َئِؼٍَـيَ

ََؼاَـ َضتَِىَهياْلَِىئاَلَإالَ َأالَ 
اَقـخَئِؼٍَََوكْـخَئِؼٍََِضـيَِئِؼٍََِقِْـَػئِؼٍَ ـئِؼٍََـَ ٌَ ْٔ َؼاَِىَهياْلَِىئاَلَإالَ َأالَ َيَ ـ  ََضت
 ؟ رُ  ِّ فَ ن ت ُ يمَ فِ  لُ أَ سْ مَّْن تَ عَ  تُ فَ رَ عَ  نِْفَطَوْيهُ  َمْعِديَ ِربُ  بَ َعْلَبك   َحْضَرَمْوتُ 

      
ُْٔتَ ٌَ َََضْغَؽ ْكِػيَهؽُِبََةََكيْتَـم  ٌَََُّ يْ َٔ ُل.َُِْفَؽ

َ
َحَْفـأ َْ  ٍ ـُؽَ؟ََقـَؽفَُجََقـ ََحَُفـهِّ ٍَ َفِي

ُْٔتَ ٌَ َََضْغَؽ ْكِػيَهؽُِبََةََكيْتَـم  ٌَََُّ يْ َٔ َحَْفـأُل.َُِْفَؽ َْ  ٍ ـُؽَ؟ََقـَؽفَُجََق ََحَُفـهِّ ٍَ َفِي
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ََا(( 28ُٗاز٠ )ـاي  ٚصٌ بعض ايهًُات بـ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ( َا اذتسف )  ٌطاملا، ٚقًُا، ٚإمنا،  ٚأمنا، ٚنأمنا، ٚيهُٓا، ٚيٝتُا، ٚيعًُا، ٚسٝجُا، ٚأُٜٓا، ٚزٜجُا، ٚنٝفُا، ٚسُٝٓا، ٚبُٝٓا، زتُٛع١ٕ َٔ ايهًُات فتهتب ٖهرا بأٚاخسٜٛص :

 ٚنُٝا، ٚنُا، ٚعُا، ٚمما، ٚفُٝا.ٚنًُا، ٚالضُٝا، ٚزمبا، 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 امَ ثَ ي ْ رَ  امَ نَ ي ْ أَ  امَ ثُ يْ حَ  امَ لَّ عَ لَ  امَ تَ يْ لَ  امَ نَّ  ِ لِ  امَ  نَّ أَ كَ  امَ  َّ َأن َما ِإنَّ  قَ لََّما طَال ََما

           
ا ٍَ ـَ اََؼاى ٍَ اَكَـي  ٍَ اَإُِـ  ٍَ ُـ 

َ
اَأ ٍَ ُـ 

َ
اََنأ ٍَ  ِ اَِىِه ـَ اَىَيْخٍَ ٍَ ـ  اَىََكي ٍَ اََضيْرُـ ٍَ يَِْـ

َ
اَأ ٍَ ََريْرَـ

ا ٍَ ـَ اََؼاى ٍَ اَكَـي  ٍَ اَإُِـ  ٍَ ُـ 
َ
اَأ ٍَ ُـ 

َ
اََنأ ٍَ  ِ اَِىِه ـَ اَىَيْخٍَ ٍَ ـ  اَىََكي ٍَ اََضيْرُـ ٍَ يَِْـ

َ
اَأ ٍَ ََريْرَـ

َفَما َنَما َكي ْ َنَما ِحي ْ  ِفْيَما مَّا مِ  َعمَّا وََكَما َكْيَما َما َّ رُب الِسيََّما ُكلََّما بَ ي ْ
           

ا ٍَ اََنيَْفـ ـَ اَِضيٍَِْ ـَ اَةَيٍَِْ ٍَ ـَ اَُُكّ ٍَ ـي  ـِ اَال ٍَ اَُرةـ  ٍَ اََنـيْ ٍَ اََوَكـ  ٍ اََقـ  ٍ ـ اٌَِ ٍَ َفِـيْ
ا ٍَ اََنيَْفـ ـَ اَِضيٍَِْ ـَ اَةَيٍَِْ ٍَ ـَ اَُُكّ ٍَ ـي  ـِ اَال ٍَ اَُرةـ  ٍَ اََنـيْ ٍَ اََوَكـ  ٍ اََقـ  ٍ ـ اٌَِ ٍَ َفِـيْ
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  ُطبٛق١ مبتشسىـُتطسف١ ايـ( اهلُص٠  اي29ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
  ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: تهتب ع٢ً أيٕف إذا نإ َا قبًٗا  . ٚذيوسسف ٜٓاضب سسن١ اذتسف ايرٟ فبًٗاًٗا َتشسّنا نتبت ع٢ً قبذا ناْت يف آخس ايه١ًُ ٚنإ َا إاهلُص٠

َّاٚ : غأط٧.َجٌ ،٢ ٜا٤ٕ إذا نإ َا قبًٗا َهطّٛزاتهتب عًٚ : بَدأ.َجٌ ،َفتّٛسا  : جيُسؤ.َجٌ ،تهتب ع٢ً ٚاٚ إذا نإ َا قبًٗا َغُٛ

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َوُضؤَ  َتَ افَ ؤٌ  ِاْمُرؤٌ  َقاِرئٌ  َطَواِرئٌ  َشاِطئٌ  يَبَدأُ  َظَمأٌ  َأْنَشأَ  َأْ طَأَ 

          
َ
َ
ْعَؽـأ

َ
ََأ

َ
َُْشـأ

َ
ٍَََأ َـَؿ

ٌ
َـيَتَأ

ُ
ارِئٌَـؼَََاِؼئٌَـشََََػأ ٌََْارِئٌَـكََََٔ َؤََـوَُعََافَؤٌَـحَهَََُؽؤٌَـِا

َ
َ
ْعَؽـأ

َ
ََأ

َ
َُْشـأ

َ
ََأ

ٌ
ـأ ٍَ َََؿ

ُ
ارِئٌَََشـاِؼئٌََيَتـَػأ َٔ ـُؽؤٌََكَـارِئٌَََؼـ ٌْ َوَُعـؤَََحََهـافَؤٌََِا

 ُلْؤُلؤٌ  تَ َباُطؤٌ  َجُرؤَ  ُيَ اِفئُ  ْمَتِلئُ  َ ي نَاِشئٌ  يُ َعَبأُ  َهيَّأَ  تَ َوضَّأَ  ِاقْ َرأْ 
          
َ
ْ
ََِاكْـَؽأ

َ
ـأ ََحََٔع 

َ
ي ـأ َََْ

ُ
خَـِيئَََُُـاِشئٌََيَُكتَـأ ٍْ َىُـْؤىُـؤٌََحَتَـاُؼؤٌَََسـُؽؤَََيَُهـافِئََُيَ

َ
ْ
ََِاكْـَؽأ

َ
ـأ ََحََٔع 

َ
ي ـأ َََْ

ُ
خَـِيئَََُُـاِشئٌََيَُكتَـأ ٍْ َىُـْؤىُـؤٌََحَتَـاُؼؤٌَََسـُؽؤَََيَُهـافِئََُيَ

 

 
 
 



- 33 - 

 

  ُطبٛق١ بطانٔـُتطسف١ ايـاهلُص٠ اي ( 30ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ّٚا أٚ ، أّ سسف َدٍّ )، ضٛا٤ أنإ صشّٝشا، َجٌ: دِف٤ُتطسف١ تهتب ع٢ً ايططس إذا دا٤ قبًٗا سسف ضانٔ َطًّكاـاهلُص٠ اي  : ٖد٤ٚ، ٜغ٤ٞ، األبٓا٤ .ٜا٤ّ أٚ أيّفا(، َجٌٚا

 :أقرأ، ثم أعيد ال تابة من األسف  إلى األعلى 
 َمْبُدوءٌ  َوُضوءَ  َشْيءٌ  ُبْطءٌ  بُ ْرءٌ  َبْدءٌ  ِاْسِتْرَ اءٌ  ِإْحَياءٌ  َأبْ َناءٌ  آبَاءٌ 
          
ةَِْـاءٌََآةَـاءٌَ

َ
ُِتَْعـاءٌََإِْضيَـاءٌََأ ـْ ءٌََةُـْػءٌََةُـْؽءٌََةَـْػءٌََِا ْٖ ٔءََََشـ تْـُػوءٌََوَُعـ ٌََ

ةَِْـاءٌََآةَـاءٌَ
َ
ُِتَْعـاءٌََإِْضيَـاءٌََأ ـْ ءٌََةُـْػءٌََةُـْؽءٌََةَـْػءٌََِا ْٖ ٔءََََشـ تْـُػوءٌََوَُعـ ٌََ

 َبِطيءٌ  ُيِضْيءُ  ِرَداءٌ  ِاْنِتَهاءٌ  َجِرْيءٌ  ُكْفءٌ  َفْيءٌ  ْيءٌ   ِ َدن َيُسوءُ  َمْ ُبوءٌ 
          

ٔءٌَ ـْغتُ ٔءٌَََُ ءٌََيَُفـ ْٖ ـِ ءٌَََدُ ْٖ ـاءٌَََسـِؽْيءٌََُنـْفءٌََفَـ َٓ ءََُرَِداءٌََِاُِْخ ْٖ َةَِؽـٖءٌََيُِغـ
ٔءٌَ ـْغتُ ٔءٌَََُ ءٌََيَُفـ ْٖ ـِ ءٌَََدُ ْٖ ـاءٌَََسـِؽْيءٌََُنـْفءٌََفَـ َٓ ءََُرَِداءٌََِاُِْخ ْٖ َةَِؽـٖءٌََيُِغـ
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  ُتٛضط١ ع٢ً أيفـاهلُص٠ اي( 31ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َْٖت َفتٛس١ ٚقبًٗا سسف َفتٛح، َجٌ: إذا ناتهتب ع٢ً أيف يف األسٛاٍ اآلت١ٝ اهلُص٠ املتٛضط١ إذا ناْت ضان١ٓ . ٚتٛس١ ٚقبًٗا سسف ضانٔ )يٝظ َّدا(. ٚإذا ناْت َفٌَ: َتَأ

  .ٚفبًٗا سسف َفتٛح

 َجٌ: ٜكسأٙ ايعازض،َجٌ : ِْػَأ٠ أٚ  ايتٛضط األصًٞ، َع طتٟٛ يف تًو األسهاّاهلُص٠  املتٛضط١ ت. 

 َُِص٠ٔ  ، ثِ ايفتش١. ٚأَا ايطهٕٛ )ايرٟ ٖٛ عد اذتسن١( فٗٛ أخف َٔ نٌ اذتسنات.أق٣ٛ اذتسنات ايغ١ُ، ٚتًٝٗا ايهطس٠ ٚنتاب١ اهلُص٠ املتٛضط١ تهٕٛ بايٓعس ٔإىل َسَسَن١ٔ اهَل
ََٔبٔف ايرٟ ِٜطٔبُكٗا، ٚاملكاز١ْ ََٚسَسَن١ٔ اذَتِس ُُٗا  َٓ ُِٝحِٝ ُٜٓأضُب َسَسَن١َ اأَلِق٣ٛ. ِٔ َس َُِص٠َ َع٢ً َسِسٕف  َِْهُتُب اهَل  ِٖ ٠ٖٔٛ، ُث  ايُك

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َبَدْأتُ  ِاْسَتْأَذنَ  ِاْلَتَأمَ  ِاْطَمَأنَّ  تََأ  رٌ  تََأدَّبَ  تََأجَّ َ  ِاْمَرَأةٌ  يَ َتأَلَّمُ  رََأى
          
ى
َ
ًَََُرأ ى 

َ
ةٌََيَخَـأ

َ
ـَؽأ ٌْ ـَوََِا س 

َ
د َبََحَأ

َ
ـؽٌََحَـأ ع 

َ
نَ َحَأ

َ
ـأ ٍَ مَََِاْؼ

َ
َذنَََِاىْخَـأ

ْ
خَـأ ـْ ُتََِا

ْ
َةَـَػأ

ى
َ
ًَََُرأ ى 

َ
ةٌََيَخَـأ

َ
ـَؽأ ٌْ ـَوََِا س 

َ
د َبََحَأ

َ
ـؽٌََحَـأ ع 

َ
نَ َحَأ

َ
ـأ ٍَ مَََِاْؼ

َ
َذنَََِاىْخَـأ

ْ
خَـأ ـْ ُتََِا

ْ
َةَـَػأ

 َنْشَأةٌ  َيْسَألُ  َمْسأََلةٌ  َمْنَأى َمْأَوى َمْأَتمٌ  َفْأسٌ  رَْأسٌ  يَْأِتي بَْأسٌ 
          

ٌسَ
ْ
ِتََةَـأ

ْ
ٌسََيَـأ

ْ
ٌسَََرأ

ْ
ًٌََفَـأ حَ

ْ
ـأ َوىٌََ

ْ
ـأ ىٌََ

َ
ـِْأ ىَثٌٌَََ

َ
ْفـأ ُلٌَََ

َ
ةٌََيَْفـأ

َ
ََُْشـأ

ٌسَ
ْ
ِتََةَـأ

ْ
ٌسََيَـأ

ْ
ٌسَََرأ

ْ
ًٌََفَـأ حَ

ْ
ـأ َوىٌََ

ْ
ـأ ىٌََ

َ
ـِْأ ىَثٌٌَََ

َ
ْفـأ ُلٌَََ

َ
ةٌََيَْفـأ

َ
ََُْشـأ
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  ٚاٚ ُتٛضط١ ع٢ًـ( اهلُص٠ اي32ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َِطُؤٍٚ. ٚإذا ُص٠ َغ١َُٛ ٚقبًٗا سسف ضانٔ، َجٌ: ُغُؤٕٚ. ٚإذا ناْت اهلْت َغ١َُٛ ٚقبًٗا سسف َغُّٛ، َجٌ: إذا ناتهتب  ع٢ً ٚاٚ يف األسٛاٍ اآلت١ُٝتٛضط١ ـاهلُص٠ اي :

َٗٚقبًٗا سسف َفتٛح َجٌُص٠ َغ١َُٛ ناْت اهل َُٜؤ : ُص٠ َفتٛس١ ٚقبًٗا سسف َغُّٛ َجٌ: ايُبِؤع. ٚإذا ناْت اهلُص٠ ضان١ٓ ٚقبًٗا سسف َغُّٛ َجٌٕٛ. ٚإذا ناْت اهل: 
 ُفَؤاد.

 َُِص٠ٔ ، ثِ ايفتش١. ٚأَا ايطهٕٛ )ايرٟ ٖٛ عد اذتسن١( فٗٛ أخف َٔ نٌ اذتسنات .ٚنتاب١ اهلُص٠ أق٣ٛ اذتسنات ايغ١ُ، ٚتًٝٗا ايهطس٠ املتٛضط١ تهٕٛ بايٓعس ٔإىل َسَسَن١ٔ اهَل
ُٜٓأض َُِص٠َ َع٢ً َسِسٕف  َِْهُتُب اهَل  ِٖ ٠ٖٔٛ، ُث ُِٝح ايُك ِٔ َس َٔ ُُٗا  َٓ ِٝ  ُب َسَسَن١َ اأَلِق٣ٛ.ََٚسَسَن١ٔ اذَتِسٔف ايرٟ ِٜطٔبُكٗا، ٚاملكاز١ْ  َب

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ِاْبَدُؤوا ُأُؤيِّدُ  ُأَؤ ِّرُ  ُأَؤجِّ ُ  ِمنَ  ُ ُاْؤت فُ َؤادٌ  اَْلبُ ْؤسُ  يَ ُؤم ونَ  َمْسُؤولٌ  ُشُؤونٌ 

          
ْفـُؤوٌلََُشـُؤونٌَ ـٔنٌََََ  ٌ ََََفُـَؤادٌََاَىْتُـؤُْسََيَُؤ ٍِ ـُوََاُْؤحُـ ؤَسِّ

ُ
ـؽََُأ ؤَعِّ

ُ
ػََُأ ُؤيِـّ

ُ
َِاةْـَػُؤواَأ

ْفـُؤوٌلََُشـُؤونٌَ ـٔنٌََََ  ٌ ََََفُـَؤادٌََاَىْتُـؤُْسََيَُؤ ٍِ ـُوََاُْؤحُـ ؤَسِّ
ُ
ـؽََُأ ؤَعِّ

ُ
ػََُأ ُؤيِـّ

ُ
َِاةْـَػُؤواَأ

 يَ ْقَرُؤ ُ  ُكُؤوسٌ  يَ ْقَرُؤونَ  َجاُؤوا تَ َفاُؤلٌ  َدُؤوبٌ  تُ َؤ ِّرُ  تُ َؤث ِّرُ  َأْ طَاُؤنَا آبَاُؤنَا
          

ـؽََُحُـَؤذِّؽَََُْعَؽـاُؤَُاأَآةَـاُؤَُا َيَْلـَؽُؤهََُُنـُؤوٌسََيَْلـَؽُؤونََََسـاُؤواَحََفـاُؤٌلَََدُؤوٌبََحُؤَعِّ
ْعَؽـاُؤَُاَآةَـاُؤَُا

َ
ـؽََُحُـَؤذِّؽََُأ َيَْلـَؽُؤهََُُنـُؤوٌسََيَْلـَؽُؤونََََسـاُؤواَحََفـاُؤٌلَََدُؤوٌبََحُؤَعِّ
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  ُتٛضط١ ع٢ً ٜا٤ـ( اهلُص٠ اي33ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َٔػ١٦ٝ.نٔت٦َاب. ٚإذا ضبكت بٝا٤ َد، َجٌ: ا٦ٔد٠. ٚإذا ُنٔطَس َا قبًٗا، َجٌ: إذا نطست، َجٌ : أِفع٢ً )ٜا٤( يف اذتاالت اآلت١ٝتهتب ُتٛضط١ ـاهلُص٠ اي : 
 صت٘ َتطسف١ يف األصٌ )ٜط٤ٞ(ُتٛضط١ تطتٟٛ يف تًو األسهاّ َع ايتٛضط األصًٞ، َجٌ : ٔب١٦ٝ أٚ ايعازض، َجٌ : ٜط٦ٝإ فُٗـاهلُص٠  اي . 

 َُِٛص٠ٔ  .د اذتسن١( فٗٛ أخف َٔ نٌ اذتسنات، ثِ ايفتش١. ٚأَا ايطهٕٛ )ايرٟ ٖٛ ع٣ اذتسنات ايغ١ُ، ٚتًٝٗا ايهطس٠أق ٚنتاب١ اهلُص٠ املتٛضط١ تهٕٛ بايٓعس ٔإىل َسَسَن١ٔ اهَل
َِْهُتُب اهَل  ِٖ ٠ٖٔٛ، ُث ُِٝح ايُك ِٔ َس َٔ ُُٗا  َٓ ِٝ ُٜٓأضُب َسَسَن١َ اأَلِق٣ٛ.ََٚسَسَن١ٔ اذَتِسٔف ايرٟ ِٜطٔبُكٗا، ٚاملكاز١ْ  َب  َُِص٠َ َع٢ً َسِسٕف 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َضِئي ٌ  ِجِئَنا َأْسِئَلةٌ  َأبْ َنائَِنا ِاْبَدِئي بِِئرٌ  ُيِسيَئانِ  ةٌ يئَ شِ مَ  اِْكِتِئابٌ  َأْفِئَدةٌ 

          
فْئِـَػةٌَ

َ
ِشـيئَثٌََِاْنِخئِـاٌبََأ ـَِٖةِـِئٌََيُِفيـئَانٌَََِ ةَِْـائَِِاَِاةَْػئ

َ
ـئِيَثٌََأ ـْ

َ
ََعـئِيٌوََِسـئَِِاَأ

فْئِـَػةٌَ
َ
ِشـيئَثٌََِاْنِخئِـاٌبََأ ـَِٖةِـِئٌََيُِفيـئَانٌَََِ ةَِْـائَِِاَِاةَْػئ

َ
ـئِيَثٌََأ ـْ

َ
ََعـئِيٌوََِسـئَِِاَأ

 ورَائَِنا َمَلِئ ةٌ  يَ ْلِتِئمُ  َيْستْهزُِئونَ  ُمْ َتِبَئان َ اِطَئةٌ  َقاِئ ٌ  َفواِئدُ  َقارِِئونَ  َسيَِّئاتٌ 
          

ـيِّئَاٌتَ ـْغخَِتئَانََعـاِؼئَثٌََكَـائٌِوََفَـٔائِػََُكَـاِرئِٔنَََـَ ِؾئُٔنٌَََُ ْٓ ًََُيَْفخ الئِهـثٌََيَـيِْخئِ اٌََ ـَ َوَرائِِ
ـيِّئَاٌتَ ـْغخَِتئَانََعـاِؼئَثٌََكَـائٌِوََفَـٔائِػََُكَـاِرئِٔنَََـَ ِؾئُٔنٌَََُ ْٓ ًََُيَْفخ الئِهـثٌََيَـيِْخئِ اٌََ ـَ َوَرائِِ
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  ُفسد٠ ٚضط ايططسـ( اهلُص٠ اي34ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َ ّٝا أٚ عازّعا  تهتب َفسد٠ّ ع٢ً ايططس يف اذتاالت اآلت١ٝ: إذا ناْت  : شتُب٤َٛإ.َجٌ ،ٚاٚ َد ٚإذا ناْت َفتٛس١ بعد. فتٛس١ بعد أيف َد، َجٌ : أَعا٤َٙاهلُص٠ املتٛضط١  تٛضّطا أصً

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ُمَساَءَلةٌ  بَاَءتْ  َجَراَءةٌ  بَ َراَءةٌ  ِاْسِتثْ َناَءاتٌ  َأَساَءتْ  َأْ طَاَءنَا آبَاَءنَا ْ ُبوَءان مَ  َأَضاَء ُ 

          
َعـاَءهَُ

َ
َٔءانَأ ـْغتُ ـاَءْتَََْعَؽـاَءَُاأَآةَـاَءَُاٌََ ـَ

َ
ِخرَِْاَءاٌتََأ ـْ َفـاَءىَثٌََةَـاَءْتَََسـَؽاَءةٌََةَـَؽاَءةٌََِا ٌَُ

َعـاَءهَُ
َ
َٔءانَأ ـْغتُ ْعَؽـاَءَُاَآةَـاَءَُاٌََ

َ
ـاَءْتََأ ـَ

َ
ِخرَِْاَءاٌتََأ ـْ َفـاَءىَثٌََةَـاَءْتَََسـَؽاَءةٌََةَـَؽاَءةٌََِا ٌَُ

 ِقَراَءاتٌ  ِإْهَداَءاتٌ  ِقَراَءةٌ  َأبْ َناَءنَا يَ َتَضاَءلُ  ِغَداَءانِ  تَ ثَاَءبَ  َجاَءتْ  َتَساَءلَ  تَ َراَءى
          

ةَِْـاَءَُاَيَخََغـاَءُلََِغـَؼاَءانََِحَرَـاَءَبَََسـاَءْتََحََفـاَءَلََحَـَؽاَءى
َ
ـَػاَءاٌتََكِـَؽاَءةٌََأ ْْ َكِـَؽاَءاٌتََإِ

ةَِْـاَءَُاَيَخََغـاَءُلََِغـَؼاَءانََِحَرَـاَءَبَََسـاَءْتََحََفـاَءَلََحَـَؽاَءى
َ
ـَػاَءاٌتََكِـَؽاَءةٌََأ ْْ َكِـَؽاَءاٌتََإِ
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 ( دخٍٛ ُٖص٠ االضتفٗاّ ع٢ً ُٖصتٞ ايكطع ٚايٛص35ٌُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 ؟ ل أٚ ايهتاب١، َجٌ : أأمحد ؟ أإُٕٖص٠ االضتفٗاّ إذا دا٤ بعدٖا فعٌ أٚ اضِ أٚ سسف أٚي٘ ُٖص٠ قطع مل ٜتػري غهٌ اهلُصتني يف ايٓط 
 فًٗا سايتإُٖص٠ االضتفٗاّ إذا دا٤ ب ٌٕ ؟ ٚاذتاي١ ايجا١ْٝ: تكًب أثٓإ؟  اثٓإ أغرتٜت: اغرتٜت ُٖص٠ ايٛصٌ َٔ ايفعٌ ٚاالضِ، َجٌ: اذتاي١ األٚىل: حترف عدٖا ُٖص٠ ٚص

 ؟آيسسِٝ: ايسسِٝ أيّفا عًٝٗا َد٠ ) آ ( َجٌهتبإ ، ٚتيتعسٜف أيّفا بعد ُٖص٠ االضتفٗاُّٖص٠ ايٛصٌ يف )اٍ( ا

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 آل َماُء ِعَماُد اَْلَحَياِة ؟ اَل ُْمَتَساِبُ  ؟ َأْنَطَل َ  َأْغِتَياُب النَّاِس ظُْلٌم َلُهْم ؟ ْ َتِهُدوَن ؟ َأَأنْ ُتْم مُ  َأِإْكَراُم الضَّيِف َواِجٌب ؟

     
يِفََواِسٌبَ؟ إِْنَؽاُمَاىغ 

َ
ُػوَنَ؟َأ ِٓ خَ ـْ ـش ٌُ َ ًْ ُْخُ

َ
أ
َ
َ؟َأ ًْ ُٓ َىَ ًٌ ِ اِسَُؿيْ ْغِخيَاُبَاى

َ
َُْؽيََقََأ

َ
خََفاةُِقَ؟ أ ٍُ ـْ اُدَاَىْـَطَياِةَ؟َاَى ٍَ اُءَِق ٍَ َآىـ

يِفََواِسٌبَ؟ إِْنَؽاُمَاىغ 
َ
ُػوَنَ؟َأ ِٓ ـْشخَ ٌُ َ ًْ ُْخُ

َ
أ
َ
َ؟َأ ًْ ُٓ َىَ ًٌ ِ اِسَُؿيْ ْغِخيَاُبَاى

َ
َُْؽيََقََأ

َ
خََفاةُِقَ؟ أ ٍُ ـْ اُدَاَىْـَطَياِةَ؟َاَى ٍَ اُءَِق ٍَ َآىـ
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  ُُدٚد٠ـاهلُص٠ اي (36ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 َأِأَٓا َجٌ يف ُٖص٠ ضان١ٓ يف أٍٚ ايه١ًُُُدٚد٠ تهتب ٖهرا ) آ ( يف سايتني األٚىل: إذا دا٤ بعد اهلُص٠ املفتٛس١ ع٢ً األـاهلُص٠ اي : ٚاذتاي١ ايجا١ْٝ: إذا دا٤ بعد اهلُص٠ آَٓا .

 .بدآ، بدأا قسإٓ ، قسأإ آَّسا : أاَّسا َجٌ املفتٛس١ ع٢ً األيف أيْف يف أٍٚ ايه١ًُ أٚ ٚضطٗا أٚ آخسٖا

 ٢عٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األعًأقسأ، ثِ أ: 
 َمْرَفآن َم ْ بآن َمْبَدآن مآِربُ  َمآِ دُ  رُ َمآثِ  آثَارٌ  مٌ  آثِ  آُك ُ  آُ دُ 
          
آِعـؼََُؽَُآذَِـٌَََارٌَـآذًٌََََـآذََُِوَـآنََُؼَُـآعَُ ـتَْػآنٌَـآرُِبٌَََ ـْغتآنٌََ ـْؽفَآنٌََ ٌََ
آِعـؼََُؽَُآذَِـٌَََارٌَـآذًٌََََـآذََُِوَـآنََُؼَُـآعَُ ـتَْػآنٌَـآرُِبٌَََ ـْغتآنٌََ ـْؽفَآنٌََ ٌََ

 آَدمُ  آَم ُ  آَمالٌ  َمآِك ٌ  قُ ْرآنٌ  َظْمآن قَ َرآ َبَدآ آِمرٌ  آِسفٌ 
          

ـٌفَ ـِ ـؽٌََآ ٌِ ٍْـآنَكَـَؽآَةَـَػآَآ آِنـٌوََكُـْؽآنٌَََؿ ـاٌلٌَََ ٌَ ـُوََآ ٌَ َآَدمََُآ
ـٌفَ ـِ ـؽٌََآ ٌِ ٍْـآنَكَـَؽآَةَـَػآَآ آِنـٌوََكُـْؽآنٌَََؿ ـاٌلٌَََ ٌَ ـُوََآ ٌَ َآَدمََُآ
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ِٔ(37ُٗاز٠ )ـاي ََ ِٔ، ٚعٔ، ٚيف( بـ ) َٔ  ( ٚصٌ )
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 االضتفٗا١َٝ أٚ املٛصٛي١ ٚصال )ِٔ ََ ِٔ( أٚ )عٔ( إذا تكدّ ع٢ً ) َٔ ِٔ(  ،سسف ادتس ) ََ ُٓٔ( . ٚإذا تكدّ سسف ادتس )يف( ع٢ً ) ٚسرفت )ْٕٛ( سسف ادتس خّطا ٚنتبتا ٖهرا : )ممٔ( ، )ع

ِٔ( اال ٚإذا تأخس سسفٛصٛي١ ٚصال خّطا دٕٚ تػٝري، ٖهرا: )فُٝٔ(. ُـاالضتفٗا١َٝ أٚ اي ََ ِٔ( أٚ )يف( عٔ ) َٔ ِٔ ٔفٞ(. ضتفٗا١َٝ أٚ املٛصٛي١ فضال ٖهراادتس ) ََ ( ، )ِٔ َٔ  ِٔ ََ ( : 

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 َمْن ِفي َمْن ِمنْ  ِفْيَمن َعمَّن نمَّ  ِ م

     
ٍ ـَ ـ ـٌََِ  ٍ ـَََقـ ٍَ َََْفِـيْ ـ ٌِ َ َْ ـ ٌََٖ ـِ َف َْ ـ ٌََ
ـَ  ٍ ـ ـٌََِ  ٍ ـَََق ٍَ َََْفِـيْ ـ ٌِ َ َْ ـ ٌََٖ ـِ َف َْ ـَ ٌَ
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 ( فضٌ )إٔ ٚإٕ( ٚدص٤ امل١٦ َٚغاعفاتٗا38ُٗاز٠ )ـاي
 :تٛدٝٗات 

ٕٖ: ٚايطايبات ٜٛٓعح يًطالب (1  أ
 يف ايهتاب١ تفضٌ إذا ناْت شتفف١ َٔ ايجك١ًٝ ٚب )ِٕ ِٕ ئ)َأ ِٕ ال.عدٖا )ال( أٚ )ئ( ايٓافٝتإ َجٌ: َأ  ، َأ
 ٕإٕ مل.إذا دا٤ت بعدٖا )مل( ايٓاف١ٝ َجٌ( ايػسط١ٝ تفضٌ )إ : 
 ( إىل )تطع ١٦َ(.١٦ُ تفضٌ َٔ )ثالخ ١٦َـَغاعفات اي 

 ًُح( إىل )ايٗتِطع( إذا أعٝفت إىل )١٦َ(. ـأدصا٤ اي  ١٦ُ تفضٌ َٔ )ايٗج

 :أقسأ، ثِ أعٝد ايهتاب١ َٔ األضفٌ إىل األع٢ً 
 ثُ ُلثَا ِمِئةٍ  ِمِئةٍ َثَلُث  ِإْن لَ مْ  َأْن ال َأْن َلنْ 

     

ََْ ْنَىَـ
َ
ْنَالَأ

َ
ًََْأ ـئِثٍََإِْنَىَـ ٌِ ـئِثٍََذاَلُثَ ٌِ َذُيُـرَاَ

ََْ ْنَىَـ
َ
ْنَالَأ

َ
ًََْأ ـئِثٍََإِْنَىَـ ٌِ ـئِثٍََذاَلُثَ ٌِ َذُيُـرَاَ
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 َلء        مجداول اإلِ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  :رتطأ إٕ ٚددا ص
 نتابتٗاثِ  نًُات بايفتحقسا٠٤ ( 1ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  نًُات باذتسنات ايجالخقسا٠٤ ( 2ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  نًُات بايطهٕٛقسا٠٤ ( 3)ايـُٗاز٠ 

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات ممدٚد٠ باأليف4ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات ممدٚد٠ بايٛا5ٚايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات ممدٚد٠ بايٝا6٤ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةالـمعلم توجيهات/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات َػدٚد7٠ٗاز٠ )ايـُ

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  ( قسا٠٤ نًُات 8١َْٛٓٗاز٠ )ايـُ

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  ايتا٤ ايـُفتٛس١ ) ت (ب نًُات ( قسا9٠٤ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 نتابتٗاثِ ايتا٤ ايـُسبٛط١ ) ٠ ( نًُات ب( قسا٠٤ 10ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ  )اٍ( ايػُط١ٝنًُات بـ( قسا٠٤ 11ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗا١ ثِ )اٍ( ايكُسٜبـ نًُات ( قسا12٠٤ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
ّْ 13ايـُٗاز٠ )  ُ٘ ال ُٖٚي  ( )اٍ( ايػُط١ٝ ايداخ١ً ع٢ً اضِ أ

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ( ايالّ املفتٛس١ أٚ املهطٛز٠ ايداخ١ً ع٢ً )اٍ( ايػُط١ٝ ٚايكُس١ٜ 14ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 )اٍ( بعد دخٍٛ ايبا٤ ٚايفا٤ ٚايهاف عًٝٗا ُبد٠٤ٚ بــ( ايهًُات اي15)ايـُٗاز٠ 

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
ِٔ املٓضٛٔب اي16ايـُٗاز٠ ) ٕٔ ـ( األيف يف آخس االض ٖٛ ُٓ 

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 نتابتٗاثِ ُٗص٠ ايٛصٌ نًُات ب( قسا٠٤ 17ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ابٔ ، اضِ ( ( سرف ُٖص٠ ايٛصٌ َٔ ايهًُتني )18)ايـُٗاز٠ 

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 نتابتٗاثِ ُٗص٠ ايكطع ب نًُات ( قسا19٠٤ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ( َا آخسٙ أيف َٔ األمسا٤ ايعسب١ٝ ٚاألفعاٍ 20ُٗاز٠ )ـاي

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ( شٜاد٠ األيف بعد ٚاٚ ادتُاع22١ايـُٗاز٠ )

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

٘ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 ( َٛاعع شٜاد٠ ايٛا23ٚايـُٗاز٠ )

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

٘ 
 
 

 
 ( سرف األيف ٚضط ايه24١ًُايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةالـمعلم توجيهات/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ( سرف األيف َٔ بعض أمسا٤ اإلغاز٠ ٚ)ٖا( ايتٓب25٘ٝايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 سرف األيف َٔ )َا( االضتفٗا١َٝ( 26ايـُٗاز٠ )

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

٘ 
 
 

 
 ( ٚصٌ بعض ايهًُات27ُٗاز٠ )ـاي

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
ََا(28ُٗاز٠ )ـاي  ( ٚصٌ بعض ايهًُات بـ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 ُطبٛق١ مبتشسى ـُتطسف١ ايـاهلُص٠  اي( 29ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ُطبٛق١ بطانٔـُتطسف١ ايـاهلُص٠ اي( 30ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ُتٛضط١ ع٢ً أيف ـاهلُص٠ اي( 31ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 ُتٛضط١ ع٢ً ٚاٚـ( اهلُص٠ اي32ُٗاز٠ )ـاي

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 
 

 ُتٛضط١ ع٢ً ٜا٤ ـاهلُص٠ اي( 33ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ُفسد٠ ٚضط ايططسـاهلُص٠ اي( 34ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 ٚايٛصٌ( دخٍٛ ُٖص٠ االضتفٗاّ ع٢ً ُٖصتٞ ايكطع 35ُٗاز٠ )ـاي

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

ٔٓ 
 
 

 
 ُُدٚد٠ ـ( اهلُص٠ اي36ايـُٗاز٠ )

          
          
 ـةتوجيهات الـمعلم/:  

 الدرجة
 

____ 

ٔٓ 
 
 

 

ِٔ، ٚعٔ، ٚف37ايـُٗاز٠ ) َٔ ِٔ(ـ( ٚصٌ ) ََ  ٞ( بـ )

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

٘ 
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 ٢ًُُٜ ٖٞ  أنتب َا  ٛٓبأَٔ نًُات فـٞ ادتدٍٚ ايتايٞ، ثِ عً  ارتطأ إٕ ٚدد: ص
 ( فضٌ )إٔ ٚإٕ( ٚدص٤ امل١٦ َٚغاعفاتٗا38ايـُٗاز٠ )

     
     

 ـةتوجيهات الـمعلم/:  
 الدرجة

 
____ 

٘ 
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 نموذج اال تبار التش يصي
 

 



 

 (يف كل مهارة والطالبات مث يتم تـحليل أخطاء الطالب ،أكثر من حصةجرى االختبار يف ـ  )يللمهارات اإلمالئية موذج اختبار تشخيصي ـن
 ال لمات المهارة

 يف كتابة ثالث كلمات منها. /تأيف املهارة إذا أخط /ضعيفةضعيًفا /ـةطالبملحوظة: ي عد ال

 َحَزمَ  َشَكرَ  َطرَحَ  أََمرَ  قـََفزَ  كلمات بالفتح.ٔ

 أ ِكلَ  د ِرسَ  ع ِلمَ  ف ِهمَ  أ ِخذَ  كلمات بالحركات الثَلث.ٕ

 يـَْرس م   ِمْفَتاح   يـَْهر ب   أَْزَرق   ْمر  ـتَ  كلمات بالس ون.ٖ

 َواَصلَ  َحامد َذاَكرَ  َعاِرف ِكَتاب مدود )المد باأللف( ال.ٗ

 م ر ور يص وم ع ي ون س ع ود ن ور مدود )المد بالواو( ال.٘

 َنْستِطيع َنِسري ن ِقيم َسِعيد رمي مدود )المد بالياء( ال.ٙ

 حطَّم فكَّ  شبَّ  هتَّان غفَّار الشَّدة.ٚ

 هدىً  طريًقا قلم   وجه   مريض   التنوين .ٛ

 مهذبات مسلمات َحِفْظتَ  ز ْرت   قامتْ  التاء المفتوحة.ٜ

 قضاة حذيفة امرأة قرية خدجية التاء المربوطة.ٓٔ

 الثَّمر التَّمر السَّيارة الصَّرب النُّور )ال( الشمسية .ٔٔ

 اْليوم اْلولد اْلفالح اْلكالم اْلقلم )ال( القمرية.ٕٔ

 اللغة الالعب اللحم اللنب الليمون ب  )الَلم( د ول )ال( على ال لمات المبدوءة.ٖٔ

 لنسيم  لَ  لِلمسلمني حوار  لْ لَ  ِلألسدِ  ِلإلنسانِ  )ال(لم سورة على ال لمات المبدوءة ب الَلم ا د ول.ٗٔ

 كالنَّجاح خريـفال كالنَّْخلة بِالتَِّجارة بِالرَّعي )ال(وال اف على ال لمات المبدوءة ب  د ول الباء والفاء.٘ٔ

 َمَساءً  َشْيئــًا ج ْزًءا ش ه ْوًدا قـََلَمـًا األلف في آ ر االسم المنصوب المنون.ٙٔ
 اِبِْتَدائِية   َحاد  ـاِتِّ  اِْبَدأ ِاْسِتَقاَمة   اَلْـم ْجَتِهد   همزة الوص .ٚٔ
 أكلَ  أَنْـتَ  أ ْسـرَة   َمـن  ـأَيْ  ِإبـْرَاِهيـم   همزة القطع.ٛٔ
 شْيء ج ْزء هواء َنَشأَ  ي َكاِفئ الهمزة المتطرفة.ٜٔ

 بىن دنا استحيا األذى أَْعطى ما آ ر  ألف من األسماء العربية واألفعال.ٕٓ

 على َخاَرىـب   هولندا لوال عيسى ما آ ر  ألف من األسماء األع مية والحروف.ٕٔ

 على قضاء حوائجكم بالكتمان. ااستعينو  (1 زيادة األلف بعد واو ال ماعة.ٕٕ
 خطأ. اتكتبو ال  (2
 إىل الصالة. يدعواملؤذن  (3
 سليمان كنية خالد بن الوليد. أبو (4
 إىل أعماهلم مبكرين. اسعو العمال  (5

 َعْمر و َعْمر و أ ولِئَك  يِـ أ ول أ والء مواضع زيادة الواو.ٖٕ
 لكن إله ذلك الرمحن هذا حدف األلف وسط ال لمة.ٕٗ

 ها هنا هؤالء هذا َذِلكَ  أ ْولِِئكَ  حدف األلف من بعض أسماء اإلشارة و)ها( التنبيه.ٕ٘

 قضيت اإلجازة؟ فيم .1 حدف األلف من )ما( االستفهامية.ٕٙ

 تبحث؟عمَّ  .2

 ندمت؟ ممَّ  .3

 أنت مشغول؟ مـبِ  .4

 ِجْئَت مسرًعا؟ مَ ـلِ  .5



- 58 - 

 

 
 

 ال لمات المهارة
 يف كتابة ثالث كلمات منها.أ/ت يف املهارة إذا أخط/ضعيفة ضعيًفاطالب/ـة ملحوظة: ي عد ال

 لكيال لِئال أالَّ  ِحيَنِئذ   ِعْنَدئِذ   وص  بعض ال لمات.ٕٚ
َا قـَلََّما طَالـََما وص  بعض ال لمات ب  )ما(.ٕٛ  َماـَكأَنَّ  َماَـّ أَن ِإَّنَّ
 َتَكـافـَؤ   ِاْمـر ؤ   قَـارِئ   أَْنَشـأَ  َأْخطَـأَ  الهمزة المتطرفة المسبوقة بمتحرك.ٜٕ
 ْيء  ِـ َدن َيس وء   دفء   أَبـَْناء    آبَاء   الهمزة المتطرفة المسبوقة بساكن.ٖٓ
 تَْأخذ اْمَرأَة تَْأِكيد الرَّْأس مْسأَلة الهمزة المتوسطة على ألف.ٖٔ

 آباؤنا يـ َؤاِخذ يـ ْؤمن ش ؤ ون السَُّؤال الهمزة المتوسطة على واو.ٕٖ

 س ِئل جائزة الرِّئة وظائف أوائل الهمزة المتوسطة على ياء.ٖٖ

 قراءة تساءل املروءة الرباءة يتفاءل الهمزة المتوسطة المفردة على السطر.ٖٗ

  ؟الضَّيِف َواِجب   أَِإْكرَام   (1 د ول همزة االستفهام على همزتي القطع والوص .ٖ٘
  ؟ُم َْتِهد ونَ  أَأَنـْت مْ  (2
  ؟النَّاِس ظ ْلم  هَل مْ  ْغِتَياب  أَ  (3
  ؟اَلـْم َتَساِبق   أَْنطََلقَ  (4
 ؟ِعَماد  َاْْلََياةِ  آلـَماء   (5

 مآذن مفاجآت آراء آمن آمال  الهمزة الممدودة.ٖٙ

 َمْن يِف  َمْن ِمنْ  ِفْيَمن َعمَّن نمَّ ِـ م وص  ) ِمْن، وعن، وفي( ب  )َمْن(.ٖٚ
 ثـ ل ـثَا ِمـِئة   َثالث  ِمـِئة   ِإْن لَـمْ  َأْن ال َأْن لَـنْ  فص  )أن وإن( وجزء المئة ومضاعفاتها.ٖٛ
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 )اال تبار في صفحتين( للمهارات اإلمَلئيةا تبار تش يصي 

 اسم المدرسة:                                         :/ ةطالباسم ال المهارة
 

 من كلماٍت في ال دول التالي: يّ عل أكتب ما يُملى

الدرجة 
 من

(5) 

 لديه ضعف

 ال نعم

(1)         

(2)         

(3)         

(4)         

(5)         

(6)         

(7)         

(8)         

(9)         

(11)         

(11)         

(12)         

(13)         

(14)         

(15)         

(16)         

(17)         

(18)         

(19)         

(21)         

(21)         

 على قضاء حوائجكم بالكتمان. ااستعينو  (1 (22)
 .خطأً _________ ال (2
 إىل الصالة. _________ املؤذن  (3
 سليمان كنية خالد بن الوليد. _________ (4

 إىل أعماهلم مبكرين. _________ العمال  (5

   

(23)         

(24)         
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 يتبع
 اسم المدرسة:                                           :/ ةطالباسم ال المهارة

 
 من كلماٍت في ال دول التالي: يّ أكتب ما يُملى عل

الدرجة 
 من

(5) 

 لديه ضعف

 ال نعم

 _________ قضيت اإلجازة؟ (1 (26)

 _________ تبحث؟ (2

 _________ ندمت؟ (3

 _________ أنت مشغول؟ (4

 _________ ِجْئَت مسرًعا؟ (5

   

(27)         

(28)         

(28)         

(29)         

(31)         

(31)         

(32)         

(33)         

(34)         

؟ _________ (1 (35)   الضَّيِف َواِجب 
  ُم َْتِهد وَن؟ _________ (2
  النَّاِس ظ ْلم  هَل ْم؟ _________ (3
  اَلـْم َتَساِبق ؟ _________ (4

 ِعَماد  َاْْلََياِة؟ _________ (5

   

(36)         

(37)         

(38)         

 

 

 

 
 
 


