
 

 يعاٍَ حشوف انجش وأَىاع األدواخ: انُّحى وانّقشف

      ةزمانيابتداء الغاية ال=زمان+مِن     ةمِن  )سبب(=السببي    ابتداء الغاية المكانية=+مكانمِن              

ْٓ رؼبٌٝ:"رجشٞ لبي                   ُُ األٔٙبُس"       ِِ ِٙ ِٖ  رحز ْٓ آ ِِ                 ٟ ِّ ْؼَص ِِ  ٝ َِ َٓ ل١َِْذَن أْد َِ رؼبسفٕب                      ِِ  ا١ٌٛ

 =بيان الجنس    +اسم(جنس/نوعمن )من )بعض(=التبعيض     اسم+                        

جَظ  ِٓأخزُد                                َٓ اٌذساُ٘                لبي رؼبٌٝ" فبجزِٕجُٛا اٌـشِّ ِِ       ." ِْ  األٚصب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى )عند(=التبيين       ةزمانيالغاية ال نتهاءازمان=+إلى    الغاية المكانية نتهاءا=+مكانإلى              

ْٓ ٠ُشدُّ لبي لبي        اٌّذسعخِ  ئٌِٝش١ُذ ِٓ اٌج١ذ                     َِ ُْٕىُ  ِِ ُّشِ  ئٌٝرؼبٌٝ:"ٚ ّٟ ِب أحتَّ إٌحٛ       "أَْسَرِي اٌُؼ   ئٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البدلية=بَدَل() عَن                            المجاوزة=تجاوز(أو ال االبتعاد)عَن                         

ُْٕٙ َػفَب هللاُ  لبي رؼبٌٝ:"ٌٚمذْ                        ٌُ ".   َػ َّْ هللاَ غفٌٛس ح١ٍ ًِ ُْ٘جشأب ػٓجبص٠زٕٟ           ُ ئ   رّبدٞ اٌٛص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السَّببية(=)سببعلى      المصاحبةعلى )مع(=    االستعالء المجازي    االستعالء الحقيقي               

 ر١ّضٖ  ػٍٝ حرغٍُ اٌجبئض       حجٟ ٌٗ  ػٍٝفك اٌّبي ٔأ   ساحزٟ  ػٍٝعأحًّ سٚحٟ        خِ اٌطبٌٚ ػٍٝاٌمٍُ                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يةمجازظرفية مكانية معنوي= +مكانفي       ظرفية مكانية حقيقيةحقيقي= +مكانفي              

ِٓ ٌٍشجبةِ  فٟأُٔشئَْذ ِالػُت                         لٍٛثِٕب فٟأصبَس فُٛص ِٕزخجِٕب ألٌؼبِة اٌمُٜٛ اٌفشحخَ                  ِذ٠ِٕخ اٌحغ١

  ببيةالسَّ في )سبب(=                            ظرفية زمانيةفي+زمان=                      

                       ُّٟ َْ اٌؼشث ْؼشَ  فِٟب وب ُُ اٌشِّ ْٕظ َ٠ ِٗ    ٘ذ٠ٍخ لذَِّٙب ٌٙب أثٟ فٟفشحْذ ٚاٌذرٟ                  ِجذأِ ح١برِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السببية(=تعليللل)الالم               االختصاصالالم+جمع=       الملكيةالالم+مفرد=                

َٓ ٌـلبي رؼبٌٝ:"ٚأُصٌفِذ اٌجٕخُ          ـٍّزٕجٟ ٌـلشأُد لص١ذحً                     ُىُ  ".    ٍّزم١ ُّ ِٗ ٌلبي رؼبٌٝ:"ئَّّٔب ُٔطِؼ  هللاِ".ْٛج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ببيةالسَّ                 االستعانة     اإللصاق المجازي     اإللصاق الحقيقي                  

ِِ ثبزٟ رحغَّْٕذ صحَّ  ٌمٍُ     ثبوزجُذ ذاسن         ثِشسُد              بٌمٍُ  ثأِغىُذ                        رؼ١ٍّبِد اٌطَّج١تِ  ٌٟزضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                              

ْٓ  :يةستفهاما( 1 ُِ ػٍٝ اٌشأٞ ا٢خش لجً فّٙٗ أرغشعُ  ال: ية( ناف1                    وزبة األغبٟٔ؟ ِإٌف َِ   فٟ اٌحى

َِ  :ةـــ( شرطي2 ْٙــشُ  ٌُ ٠ُْغٍِِٗ اٌحغٕبَء  ٠خطتِ  ْٓ ٚ َّ ًْ  ال: ة( ناهي2        اٌ َِ ئٌٝ اٌغذِ  رإج ًَ ا١ٌٛ   ػّ

ِِ  :ةـ( موصولي3 ْٓ إٌبِط  َٓ أحتُّ    فٟ اٌغبحخِ  َٚسلخ الللجنس:  ة( نافي3        ٠صذُق لٌُٛٗ فؼٍُٗ َِ

ِٛ أحّت دساع ( حرف عطف:4                                                                     اٌصشفِ  الخ إٌح

 

 

ُِٛعٝ" ؟ ِبلبي رؼبٌٝ:"ٚ: يةستفهاما( 1   اٌشبػش ئثشا١ُ٘ غٛلبْ! وٍّبدِ  أػزةَ  ِب: تعجبية( 4     رٍَه ث١ّ١َٕه ٠ب 

ٜ ِبٚ: ةـــنافي( 5          ثبٌجذ ٚاٌّضبثشح رحمْمٗئ١ٌٗ  رطّحْ  ِب: ة( شرطيـــ2 َٛ ِظغِ اٌَٙ ْٛ َِ ِْ فٟ    رُجِصُش اٌؼ١ٕب

َٓ اٌذَّ٘شُ  ِبفٍّب أمعٝ  :ة( موصوليـ3 ب: ةــــكافَّ ( 6              ث١َٕٕب عى ُُ األخالُق ِب ثم١ذْ  ئَّّٔ       األِ

 ِمْن 

 إلى 

 َعْن 

 على 

 في 

 الالم 

 الباء

 أنواع )ال(  أنواع )َمْن( 

 (ماأنواع )



 

  االعرصُاء انُّحى وانّقشف:

                  الناَس إالّ ذا الوجهين.أحترُم                       

 .  غنَّى الجميُع في الحقِل إالّ المتشائمَ                       
                       

        وصَل العماُل إالّ أدواتِهم.                      

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عالماً )عالٌم(   إالّ حضَر العلماُء  ما -2  )مسافران(  مسافرين إالّ تأخَر من المسافريَن أحٌد  ما -1                             
                                 االعى انىاقع تعذ )إال( يغرصًُ يُقىب أو تذل يٍ انًغرصًُ يُه.  َعشب                                            

 عالٌم  إالّ حضَر من العلماِء  ما -2   برنامجاً وثائقياً  إالّ شاىدُت ليلَة أمس  ما -1                               

 )فاعم(.  ح، فٍ األونً )يفعىل ته( وفٍ انصاَُححغة يىقعه فٍ انجًهَعشب االعى انىاقع تعذ )إال(                               

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )حفظ انرعهُم غُثاً( انُغة  انُّحى وانّقشف:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انراو انًصثد 
 )انًىجة(

  انًُقطع

  َفٍ. ًاج، وال َرقذيهاألسكاٌ يغرىفا :انرؾاته تٍُ انُىعٍُ

 انًغرصًُ يٍ جُظ انًغرصًُ يُه فٍ  :تٍُ انُىعٍُ االخرالف

 انراو انًصثد )انًىجة( وفٍ انًُقطع نُظ يٍ جُغه.            

   يغرصًُ يُقىب.   :إعشاب االعى انىاقع تعذ )إال(

  

 انراو انًُفٍ

 )انًفّشغ(:انُاقـ 

  َفٍ. ًا، َرقذيهفٍ انراو انًُفٍ أيا فٍ انُاقـ فانًغرصًُ يُه يحزوف ج: األسكاٌ يغرىفاانرؾاته تٍُ انُىعٍُ

 انًعًُ َكىٌ االعرصُاء َاقـ )يفشغ(.  حذاي حيٍ خالل حزف انُفٍ وإال فئٌ حقهُا عهً جًه :تٍُ انُىعٍُانرفشَق 

 

ًُغرصًُ تـ)غُش   تعذ )إالّ(، ويا تعذهًا يضاٌف إنُه.َُْعشتاٌ إعشاب االعى انىاقع  وعىي(: ،ُحْكى ان

ًُغرصًُ تـ)يا عذا، ويا خال  . َُْعِشُب )يا عذا، ويا خال( فعهٍُ ياضٍُُ، ويا تعذهًا يفعىالً ته نهًا (:أحكاو ان

ًُغرصًُ تـ)عذا، وخال   (:، وحاؽاأحكاو ان

 . يُهى أحرشُو انرجاَس انًغرصًشٍَ حاؽا انًحركشِ : عذَّهـًـا حشفـٍ جـّش، وَُْعَشب يا تعذهًا اعًاً يجشوساً  َجـىصأ (  

 . أحرشُو انرجاَس انًغرصًشٍَ حاؽا انًحركَش يُهى: فعهٍُ ويا تعذهًا َُْعَشب  يفعىالً ته يُقىتاً ب( أو 

.ّ٘ضرٗ صائذح رُمٍت ٚاٚ:  :ّّذٚداٌعُ اال( 1) ٌّ .أص١ٍخ رجمٝ ػٍٝ حبٌٙب:  ّ٘ضرٗ عىداء ، َعْىداِو ٍّ   اترذاء ، اترذائِ

ْٕمٍَِجَخ ػٓ ٚاٚ أٚ ٠بء ّ٘ضرٗ                         ٌّ جبص لٍجُٙب ٚاٚ أٚ ثمبؤ٘ب ػٍٝ حبٌٙب:  ُِ ، ففاِو ٍّ   .ففاء: ففائِ

ٍَت ٚاٚ ٠ُْٚفزَح ِب لجٍٙب:  :ّمصٛساٌعُ اال( 2) ٌّ جبءْد األٌف صبٌضخ رُْم  . فرً ، فرَِى

ٌّ جبءد األٌف ساثؼخ ٚاٌحشف اٌضبٟٔ عبوٓ رُضاد ٚاٚ ثؼذ األٌف:                  ُْفاِو ُْفا ، َح    .َح

ٌّ رُْحَزف:  خبِغخ فأوضشأٚ جبءد األٌف ساثؼخ ٚاٌحشف اٌضبٟٔ ِزحشن                 ٍّ  .كَُذا ، كُِذ  .يىعُقا ، يىعُقِ

ٌّ االعُ إٌّمٛص اٌزٞ ٠بؤٖ ساثؼخ رمٍت ٚاٚ ٠ٚفزح ِب لجٍَٙب: ( 3)   .انصاٍَ ، انصاََِى

ٍّ االعُ اٌّخزَٛ ثزبء اٌزأ١ٔش رحْزف ربؤٖ: ( 4)   .شقافح ، شقافِ

ََُْح ، االعُ اٌزٞ ػٍٝ ٚصْ )فَِؼ١ٍَْخ( أٚ)فَُؼ١ٍَْخ( رَحْزف ٠بؤٖ ٚربؤٖ ٠ٚفَْزح صب١ٔٗ: ( 5) ٍّ َيِذ َُِْح ، ُيَضَِ ٍّ / ُيَض   .َيَذَِ

َُّعؼَّف رَحْزف ربؤٖ فمػ:        ٌّ االعُ اٌزٞ ػٍٝ ٚصْ )فَِؼ١ٍَْخ( ٚ)فَُؼ١ٍَْخ( اٌ ِش َْ ََْشج ، هَُش ٍّ / هَُش     .َحقُقح ، َحقُقِ

ٍّ االعُ اٌضالصٟ اٌّىغٛس اٌؼ١ٓ رفَزح ػ١ٕٗ: ( 6) ٌّ / َيهِك ، َيهَِك   .َكثِذ، َكثَِذ

َ ٔشد الِٗ ٚاٚ ٚٔفَزح ِب لجٍَٙب: االعُ اٌضال       ٌّ صٟ اٌّحزٚف اٌالَّ ٌّ / ٌََذ ، َََذِو   .أٌَخ ، أََخِى
 



 

 واإلعالل تانحزف انُّحى وانّقشف: اإلعالل تانقهة

 اٌذ١ًٌ اٌزطج١ك / اٌحزف اٌمٍت ِب١٘زٙب ٚاالعزذالي  خاٌىٍّ

 حيُقهث جهًض اعى يًذود  عًاء 

 عٍ واو، َاء

 سجاء أفهها: سجاو 

 ؽفاء أفهها: ؽفاٌ 

 انًضاسع: َشجى 

 انًضاسع: َؾفٍ 

 تائع أفهها: تاَع  اعى فاعم شالشٍ يعرم أجىف  فائض 

 َائى أفهها: َاوو 

 انًضاسع: َثُع 

 و ىْ ـَ ذس: انُــانًق

 عٍ حيُقهث جهًض يُرهً انجًىع  حفُغ سكائة 

 أنف، واو، َاء

 عشائظ أفهها: عشاوط 

 عحااب ا: ـعحائة أفهه

 ا: جشاَذ ــــجشائذ أفهه

 انًفشد انًؤَس عشوط 

  حانًفشد انًؤَس: عحات

  جانًفشد انًؤَس: جشَذ

ُْشاز   حَاء يُقهث وصَها : ِيْفعال  ِي

 عٍ واو

  ذَ عَ انًجشد: وَ  عاد ىْ عاد أفهها: يِ ُْ يِ 

ُْف ًَ   حذىْ أفهها: يِ  حرُْ يِ  حوصَها : فِْعه  حِخ  خ ىْ انًقذس: ان

 ٍّ  انًجشد: قضً  قضىٌ أفهها: يَ  ٍّ ضِ قْ يَ  شالشٍ يعرم اِخش  اعى يفعىل َيْشِض

 انًضاسع: َغىد  د ىِ ُْ ذ أفهها: عَ ُّ عَ  م عِ ُْ ـَ وصَها : ف َهٍُّ 

 انًقذس: انشضىاٌ  ى سضِ ٍ أفهها: سضِ  تعذ كغش فٍ انفعم  حَاء يرطشف ٍَ سضِ 

 انًضاسع: َذعى  ى ٍ أفهها انذاعِ انذاعِ  تعذ كغش فٍ االعى  حَاء يرطشف داٍَِ 

 عٍ حأنف يُقهث أنف قثهها فرح فٍ انفعم  الحد 

 واو، َاء

 انًضاسع: َُجى   ىَ ا أفهها: َجَ َجَ 

 انًضاسع: َقفى   ىُ ـَ يقطفً أفهها: يقطف أنف قثهها فرح فٍ االعى  انهَىي 

 حزف جاعى يُقىؿ َكش قاٍك 

 َاء

 انًُقىؿ

 ٌٍ ٍٍ ،واٍػ أفهها: واؽ  انًضاسع َؾٍ   واؽ

 يُقىؿ يجًىعاعى  ىٌ انذاعُ 

 جًع يزكش عانى

 ٍ انًفشد: انىاؽِ  ىٌ أفهها انىاؽُىٌ انىاؽُ 

 ٍُ أفهها انىاؽٍُُ انىاؽِ  ٍُ انذاعِ 

 ًَ  اعى يققىس يجًىع ىٌ األع

 جًع يزكش عانى

 حزف أنف

 انًققىس

 انًفشد: األعهً  ىٌ أفهها األعالوٌ ـَ األعه

 ًَ  ٍُ أفهها األعالٍَ ـَ األعه ٍُ األع

 حزف  أيش يصال واوٌفعم  ِجْذ 

 انىاو 

  مَ فَ انًجشد: وَ  م فِ أفهها: اوْ  مْ فِ 

 م فِ ىْ أفهها: ََ  مْ قِ ََ  فعم يضاسع يصال واوٌ ََِجْذ 

 م فْ أفهها: وَ  حـَ هفِ  (حـَ هيقذس يٍ يصال واوٌ )عِ   جِجذَ 

 حزف  فعم أيش يعرم أجىف كـٍُ 

 انىاو أو انُاء 

 انًضاسع: َغرؾُش  اعرؾُش أفهها:  شْ اعرؾِ 

 انًضاسع: َقىل  قم أفهها: قىل  فعم يضاسع يعرم أجىف َِعؼ 

فعم يضاسع َاقـ يغُذ إنً  َشُجىٌ 

 حضًُش واو انجًاع

 اإلعُاد هى َشجى   وٌىَشج َشُجىٌ أفهها: حزف انىاو 

 هى َشيٍ  اإلعُاد  ىٌَُشي َشُيىٌ أفهها: حزف انُاء  َشُيىٌ 

  هى َغعً  اإلعُاد  وٌاَغع َغَعىٌ أفهها: حزف األنف  َغَعىٌ 

فعم يضاسع َاقـ يغُذ إنً  ذشِجٍُ 

 حضًُش َاء انًخاطث

  هٍ ذشجى  اإلعُاد  ٍَىذشج ذشِجٍُ أفهها: حزف انىاو 

  هٍ ذشيٍ  اإلعُاد  ٍُُذشي ذشِيٍُ أفهها: حزف انُاء  ذشِيٍُ 

  هٍ ذغعً  اإلعُاد  ٍَاذغع ذغَعٍُ أفهها: حزف األنف  ذغَعٍُ 

فعم ياٍك َاقـ يغُذ إنً  سُضىا 

 حضًُش واو انجًاع

 انًجشد: سضٍ   ىاُسض سُضىا أفهها: حزف انُاء 

 انًجشد: دَا   واادَ دَـَىا أفهها: حزف األنف  دَـَىا 
 

  اٌصبئُ: اٌصبَٚ/  اٌمبئُ: اٌمبَٚ/  األػذاء: األػذاٚ/  اٌشمبء: اٌشمبٚ/  اٌجالء: اٌجالٚ: عؤال: أفم انهًضج

 . اٌجبئغ: اٌجب٠غ/  ظفبئش: ظفب٠ش/  غبئش: غب٠ش/ حبئش: حب٠ش/  اٌمعبء: اٌمعبٞ                          

 عؤال: يُّض انهًضج انًُقهثح يٍ غُشها فٍ يا َأذٍ: 

 ثذ١ًٌ ٔٛع اٌّٙضح اٌىٍّخ ثذ١ًٌ ٔٛع اٌّٙضح اٌىٍّخ

 ِأل  أص١ٍخ  ئِالء  دػب ٠ذػٛ دػٛح ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ  دػبء 

 فزب فزٛح  ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ  ئفزبء  صفب ٠صفٛ صفٛح  ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ اصطفبء 

 فبض ٠ف١ط ف١عبْ  ِٕمٍجخ ػٓ ٠بء فبئط اٌّفشد خضأخ  ِٕمٍجخ ػٓ أٌف خضائٓ 

 شمش  صائذح ٌٍزأ١ٔش  شمشاء ثشٜ ٠جشٞ ثش٠ب  ِٕمٍجخ ػٓ ٠بء أجشاء



 

 عؤال: عهّم: ال َكىٌ اإلعالل فٍ انكهًاخ اِذُح: 

 : ألْ اٌّٙضح أص١ٍخ فبٌّجّشد )ٔشأ( ئٔشبء -2 : ألْ اٌّٙضح صائذح فبٌّجّشد )شؼش( شؼشاء -1

 : ألْ اٌّٙضح أص١ٍخ  ِغبئً -4 : ألْ ا١ٌبء أص١ٍخ  ِغ١ْجخ -3

َٟ  -6 : ألْ ا١ٌبء ١ٌغذ صائذح  ِؼب٠ش -5  : ألْ ا١ٌبء أص١ٍخ غ١ش ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ اٌؼبٟٔ، ِٚٔغ

 : ِــٓ )الْ( ِٚعبسػـــــٗ )١ٍ٠ٓ( ا١ٌبء غ١ش ِٕمٍجخ ػٓ شٟء ئّٔب حذس ف١ٙب ئدغبَ حشف١ٓ ِزجبٔغ١ٓ ٌَــ١ِّٓ -7

 ّ٘ب )ا١ٌبئ١ٓ( فمػ.              
 

  انًقذسِ  مُ ًَ شف: عَ حى وانقّ انُّ 

َم فِْعهِه: إرا أُضُف إنً فاعهه فٍ انًعًُ ًَ  )َُقة يفعىل ته أو َُقة يفعىنٍُ(.  َعًم انًقذس انقشَح َع

باِب  اتِّخاذُ ( 2َمْطَمٌح نبيٌل.    المجدَ المرِء  إحرازُ ( 1  .ةِ َأْمٌر يقوُد إلى التَّ فاُىِم والَمحبَّ  نَ ْهجاً  الحوارَ الشَّ
 

ًِ )انًؾرقاخ  مُ ًَ شف: عَ حى وانقّ انُّ  ُِ اٌفبِػ  (خاٌّشجٙ خ، اعُ اٌّفؼٛي، اٌصفاع
 

 

 

 
 
 

ـعشَف، َحى: دْ إرا اقرشََ ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها : ح األونًانحان   تـ)أل( انـرَـّ

 كالُمُو محبوٌب لدى ال نَّ اِس.       اللَِّبق( 3بطوالتُو.    المعروفةنَ ْفَتِخُر بجيِشنا الباسل ( 2 البرامَج اإلذاعيَّ  َة ُمبِدعٌة.   ( الُمَحرِّرةُ 1
 

ـعشَفذجشدخ يٍ إرا ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها ح: انصاَُح انحان  : (حعهً )يغثىقواعرًذخ ، حوكاَد يُىَ )أل( انـرَـّ

 َذاء اعرفهاو َفٍ

 الخيَر، ال تتواَن في عمِلَك  صاِنعاً يا   ؟صديَقَك إلى االحتفاِل غداً  ُمراِفقٌ أ  أخوَك واجباتِوِ  ناسٍ ما 
 ... ما أجمَل أْن تشارَك  ،فكُرهُ  ُمثقَّفاً يا   ؟ةً الُمتفوُِّق جائز  ممنوحٌ أ  رجٌل ُيساِعُد اآلخرينَ  مذمومٌ ما 

 ... ُخلُقو ابَق على ما أنَت عليو  َشْهماً يا   ؟عبيُر بنجاِح مشروِعها االستثماريّ  ةٌ فرِحأ  الحصوُل على المركِز األوَّل َصْعبٌ ما 
 

ـعشَفذجشدخ يٍ إرا ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها ح: انصانصح انحان  ووقع إعشاتها: ، حوكاَد يُىَ )أل( انـرَـّ

 حال حفف خثش

يَن".  ُمخِلصينَ قال تعالى:"وادعوُه  ةَ الرسميَّ   ةَ األجهز  ةً ُمسانِدشباُب يؤسِّسوَن ِلجاناً ال  عمَلَك ستنجح ُمتِقناً ما دُمَت   َلُو ال  دِّ
اِء    .. رؤوُسهم َفْخراً  ةً مرفوعيُ ْعِجُبني الُمغَترِبوَن   أحداثُ ها ةً مَ ظَّ ُمنَ  ةً قرأُت رواي  ِشفاهُ  ُمْلَتَمسٌ َوبَ ْعُض الدَّ

 لسانُو  لَ  يِّ ن اً ُأِحبُّ المرَء   ساُقها َعريضٍ  ةٍ جلسُت تحَت شجر   أحسابُ ُهمْ  ةٌ َكريمَ بِيُض الُوُجوِه  
 

َشض/معَ ـَ ف: جوأوصاَه انًؾهىس، حذز َاذج عٍ انفعم: انًقذس( 1) َِ ُ ف  :َػْشض/معْ ـَ ف : ُ ف :ُصوـَبَ/لاعَ ـ ُ :لعُىلـ َٚ ذُ ـ

ُ ف/ حشاءَ :لِ حفَِعان :َش١ٙك/مفـَعُِ  ُِ فاعهحيُ / :ئلبٌخحإفان/ شاط:ئخْ إفعال// :َجَش٠بْفـََعالٌ/  :ُعٌُٙٛخعُىنحـ  زبي:لِ عالفِ / خمبرٍ:

ِٚ اللعْ فِ / خئذِ ْٙ :رَ حذفعه/ ذس٠ظ:رَ ذفعُم َٚ حفعهه/ ٛاطعْ : :رمّذَ ذفّعم/ :رَمبُسةذَفُاعم/ اليحِ :أْ عالفِ اَْ / :الزشاةافرعال// خعَ َٛ عْ :

 . ١شبْشِ :اخْ افعُعال/ خ:اعزمبٌاعرفانح/ خذاَزِ :اعْ فعالرِ اعْ //:اْخِعشاساْفِعالل

مزِشة،  ... : داِسط، فىس اعى انفاعم( 2) ُِ ُِٙزٍَذ،  ٍٚ، ػبّد،   عبئًِ، آِوً، سا

مزَشة،  ... انًغعىلفىس اعى ( 3) ُِ ٙزَذٜ،  ُِ ، ِؼذٚد،  ّٞ ِٚ ْش َِ  : ِذسٚط، ِغإٚي، ِأوٛي، 

ـفَ ( 4) َهـ حأؽهش أوصاٌ انقِّ َؾـثَـّ ًُ : فَْعهًَاٌزٞ ِإٔضٗ  فعالٌ/ : أث١ط، ث١عبءفَعالءاٌزٞ ِإٔضٗ  أْفَعم :ح تاعى انفاعمان

ًْٙفَْعم/ : ثَطًَفََعم/ : فَِطٓفَِعم/ : وش٠ُفَعُم/ : َسصاْفَعال/ : ُشجبعفُعال /ػطشبْ، ػطشٝ     . : َع

  املفرق 7007597770هبتف: التدريس يف موقع األوائل التعليميّ(  ة)عضو هيئفتحي سلمبن أبوقديري : األستبذ

 : ٠شفغ فبػالً، )أٚ( ٠شفغ فبػالً ٠ٕٚصت ِفؼٛالً ثٗ. انفاِعمِ  ( عًم اعىِ 1

. ( عًم اعى انًفعىل2 ٍْ  : ٠شفغ ٔبئت فبػً، )أٚ( ٠شفغ ٔبئت فبػً ٠ٕٚصت ِفؼٛالً ثٗ صب

 : رشفغ فبػالً. حانًؾثه ح( عًم انقف3


