األسئهخ
انٕدذح األٔني
أٔ ًال انقشاءح -:
 -1يٍ دسط يفتبح انُجبح :
ً 1و١ف ٠زوبًِ اإلَٔبْ ِن اٌومجبد اٌز ٝرٛاع ٗٙ؟
ًِ 2ب أُ٘ هٕبطو إٌغبػ اٌَزٗ ف ٝهأ٠ه ؟ ٌّٚبما ؟
ًِ 3بما روٍّذ ِٓ ٘نا اٌلهً ؟
ًِ : 4ب اٌغّبي ف: ٝ
أ َِْٓ -رٛاػن هلل اهرفوذ ِٕيٌزٗ
ة َِْٓ -رىجو ٘بٔذ طٛهرٗ ف ٝاٌو. ْٛ١

ثبَيبً  :انُظٕص -:
*َظبئخ أة *
ً : 1ثُ ٔظؼ ٍ١لٔب ٔٛػ اثٕٗ؟
ً٘ :2بد ِب -:ٍٝ٠
أِ -واكف ١ٍ :و٘ب – ٌٚل – ٜاٍزٛد
ةِ -فوك :أِٛاط – أٚاِو
ًِ : 3ب اٌغّبي ف: ٝ
أِ ( -غوا٘ب – ِوٍب٘ب )
ةِٛ ( -ط وبٌغجبي )

يٍ َض كٍ قٕيًب -:
اقشأ ثى أجت :
٠ب شجبة اٌوٍُ ف ٝاٌٛاك ٜاألِٓ١
أشوق اٌظجؼ فٙيٚا إٌبئّ. ٓ١
ِظو روعِٕ ٛىُ عً١ال فزً١ب
ٍبٌُ اٌجٕ١خ ِملاًِب لً٠ٛب
ًٌّ : 1بما رؾزبط ِظو إٌ ٝاألطؾبء ؟
ً : 2أّٙ٠ب أعًّ أْ ٠مٛي (فٙيٚا إٌبئّ ) ٓ١أَ ٠مٛي (فٕبكٚا إٌبئّ )ٓ١؟ ٌّ ٚبما ؟
ً :3اموو ِواكف " ٘يٚا إٌبئّ: "ٓ١
 اموو عّن " األِ: "ٓ١ -اموو ِؼبك " شجبة " :
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ط :4اقشأ ثى أجت :
إّٔب اٌظؾخ هٕٛاْ اٌؾ١بح
فبٔشو٘ٚب ٔؼوح فٛق اٌغجبٖ
 ٚاهٍّ٘ٛب ثَّخ ًفٛق اٌشفبٖ
 ٚاثوض٘ٛب هؽّخ ٌٍوبٌّٓ١
أٌّ -بما وبٔذ اٌظؾخ هٕٛاْ اٌؾ١بح ؟
ة -و١ف ّ٠ىٓ أْ رؾبفق هٍ ٝطؾزه ؟
ال يًب يأتٗ :
اركش يشادف ك ً
اٌظؾخ  ،هٕٛاْ اٌؾ١بح  ،هؽّخ ٔ ،ؼوح  ،اثوض٘ٛب

انٕدذح انثبَيخ
انذسط األٔل  :ركبء طجٗ :
" لبي ٠ب أِ١و اٌّؤِٕ ٓ١إْ وٕذ طجً١ب  ،فٍَذ ثأطغو ِٓ ٘ل٘ل ٍٍّ١بْ ٚ ،ال أٔذ ثأوجو ِٓ ٍٍّ١بْ
– هٍ ٗ١اٌَالَ – ؽ١ش لبي ٌٗ اٌٙل٘ل (أؽـذ ثّب ٌُ رؾؾ ثٗ) صُ أٌُ رو أْ اهلل ف ُٙاٌؾىّخ ٍٍّ١بْ ؟
 ٌٛٚوبْ األِو ثبٌىجو ٌىبْ كاٚك أ"ٌٝٚ
أ٘ -بد ِ :واكف ( رؾؾ ) ِ ،ؼبك ( اٌىجو )  ،عّن ( ٘ل٘ل ) .
ةِ -ب إٌّبٍجخ اٌز ٝل ً١فٙ١ب ٘نا اٌىالَ ؟
عـِ -ب هأ٠ه ف ٝرظوف اٌظج ٝ؟

انذسط انثبَٗ :انًُظٕس ٔ انطيٕس
ًِ : 1بما وبْ ٠ؾًّ اٌزبعو إٌ ٝاٌقٍ١فخ ؟
ًِ : 2بما أهـ ٝاٌقٍ١فخ إٌّظٛه ٌٍزبعو ِمبثً ِب اٍزؾَٕٗ ِٓ اٌغٛا٘و ؟
ًِ : 3بما فوً اٌقٍ١فخ إٌّظٛه هٕلِب هٍُ ِب ؽلس ٌٍزبعو؟
ً٘ : 4بد ِٓ اٌمظخ ِب ٠لي هٍ( : ٝهلي اٌقٍ١فخ  -ووَ اٌقٍ١فخ) .
ال يًب يهٗ -:
ط : 5اركش يشادف ك ً
كهب ٠ ،وكك ،افزٍَٙب ِ ،ىبفأح  ،هضو  ،هالٕٝ
ال يًب يهٗ -:
ط :6اركش يضبد ك ً
وض١وح  ،ؿبهد  ،ووّ٠خ ٠ ،أً

انذسط انثبنث َ " :ض :انجخيم ٔ انذجبجخ "
رىف ٗ١ؿٛي اٌل٘و شو اٌؾبعخ
وبْ اٌجق ً١هٕلٖ كعبعخ
 ٝ٘ ٚرج١غ ث١ؼخ ِٓ م٘ت
ف ٝوً ِ َٛ٠و روـ ٗ١اٌوغت
ً : 1و١ف وبٔذ اٌلعبعخ رىف ٝاٌجق ً١االؽز١بط إٌ ٝإٌبً ؟
ً :2ثُ طٛه اٌشبهو (اٌلعبعخ) ف ٝاٌج١ذ األٚي ؟
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ً : 3أّٙ٠ب أعًّ ؟ ٌّ ٚبما ؟
(كٓ ِٛ٠بً أْ اٌىٕي فٙ١ب ) (كٓ ِٛ٠بً أْ فٙ١ب وٕيًا )
ال يًب يهٗ :
ط :4اركش يشادف ك ً
اٌل٘و  ،شو اٌؾبعخ  ،لجغ .
ال يًب يهٗ :
ط :5اركش جًغ ك ً
اٌجق ، ً١كعبعخ  ،شو

يشاجؼخ ػهٗ انٕدذح انثبنثخ
 )1يٍ دسط صيبسح ٔ يفبجأح -:
ًٌّ :1بما لوهد ِو ُ٠اٌن٘بة إٌ ٝاٌَّزشف َٛ٠ ٝاٌقّ ٌ١؟
ًِ :2بما ٍزأفن ِوِ ُ٠وٙب هٕل ى٠بهح اٌَّزشفٝ؟
ً :3و١ف ٚعلد ِو ُ٠اٌَّزشف ٝ؟
ًِ : 4ب اٌّفبعأح اٌزٚ ٝلوذ ٌّو ُ٠؟
ًِ : 5بما وبٔذ ِو ُ٠روزمل؟
ً : 6أ ٓ٠لبثٍذ ِو ُ٠طل٠مزٙب فبؿّخ ؟  ٚثُ ٚهلرٙب ؟
ً :7إٌ ٝأ ٓ٠رٛعٙذ ِو ُ٠ثول ى٠بهح فبؿّخ ؟
ًِ :8ز ٝأط١جذ فبؿّخ ثٙنا اٌّوع اٌقـ١و ؟
ًٌّ :9بما رَبلؾ ِولُ شوو فبؿّخ ؟
ًِ :11ب االلزواػ اٌن ٜهوػٗ اٌـج١ت ؟ ٌّٚبما ؟
ً ٚ " : 11إما ِوػذ ف٠ ٛٙشف. "ٓ١
أ -إالَ روشلٔب ا٠٢خ اٌىوّ٠خ؟
ة -موود ٘نٖ ا٠٢خ فٍٛ ٝهح ( ...أوًّ)
طْ :12بد يشادف :
ِّبصٍخ – ِٕز – ٝٙفغأح – شوٚك .
طْ :13بد يضبد
اٌمبكَ – اٌمجؼ – ٘لٚء – اٌّبػ.ٝ
طْ :14بد جًغ:
اٌفىوح – اٌٙل٠خ – ٍو٠و
طْ : 15بد يفشد :
أطللبء – علهاْ – األٍبث١ن
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 )2يٍ دسط يٕو ال يُسٗ -:
ًِ : 1ز ٝكفٍذ اٌّوٍّخ وبِ١ٍ١ب اٌفظً ؟
ً : 2ثُ أفجود اٌّوٍّخ اٌزالِ١ن ف ٝاٌفظً ؟
ًِ :3بما الزوػ ٍبِؼ هٍ ٝاٌّوٍّخ ؟
ًِ :4بما لبي أؽّل ؟
ً :5ؽلصذ ِفبعأربْ هائوزبْ امووّ٘ب .
ًِ : 6ب االرفبق اٌن ٜرُ ث ٓ١اٌـج١ت  ٚاٌّوٍّخ ؟ ٌّ ٚبما ؟
ط : 7قبل تؼبنٗ :
"  ٚروبٛٔٚا هٍ ٝاٌجو  ٚاٌزم ٚ ٜٛال روبٛٔٚا هٍ ٝاإلصُ  ٚاٌولٚاْ " .
أ -فَو ِوٕ( ٝاإلصُ – اٌجو) ِ ٚب عّن (اإلصُ)
ة -ثّبما أِؤب اهلل روبٌ ٝف ٝا٠٢خ اٌىوّ٠خ ؟
عـ -موود ٘نٖ ا٠٢خ فٍٛ ٝهح ( ....أوًّ )
طْ : 8بد يشادف :
طؾجخ – أؿً – كٜٚ
طْ : 9بد يضبد :
رووف – ْٛشمبء – روبٌذ .
طْ : 11بد جًغ :
ِو٠ؼخ – ى٠بهح – ٚعٗ
طْ : 11بد يفشد :
فوص – ط١ؾبد – ِشبهو
 )3يٍ َض :أخٗ  .....اإلَسبٌ -:
ً : 1إالَ ٠له ٛاٌشبهو ف ٝاألث١بد ؟ أموو هأ٠ه .
ً : 2اٌشبهو ٛ٠عٗ فـبثٗ إٌ ٝعّ١ن ثٕ ٝاإلَٔبْ ِٓ أ ٓ٠رف ُٙمٌه ف ٟاألث١بد ؟
ً : 3اٌشبهو ٠له ٛإٌ ٝاٌّؾجخ  ٚاٌَالَ كًٌ هٍ ٝمٌه ِٓ األث١بد .
ً : 4ثُ ٠شوو اٌشبهو إما ِل ٠لٖ ٌ١ظبفؼ أؽلًا فبٍزغبة ٌٗ ؟
ًِ :5ب غب٠خ اإلَٔبْ ف ٝاٌلٔ١ب  ،وّب فّٙذ ِٓ إٌض ؟
ً : 6و١ف ٠ؾمك اإلَٔبْ رٍه اٌغب٠خ ؟
ً :7و١ف ٔغوً كٔ١بٔب عٕخ ؟
ًِ :8بما ّ٠ىٓ أْ ٠ؾلس ٌ ٛهٍّٕب ثّب ٠له ٛإٌ ٗ١اٌشبهو ؟

الصف السادس الابتداىئ

4

الفصل ادلرايس األول

ط : 9يب انجًبل فٗ :
(عئٕب إٌ ٝاٌلٔ١ب ِوًب ) َٔ( ،ول ثبٌؾ١بح ِوًب ) ( ،ف١ٙب)
ط :11أكًم -:

ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ...............ﱠ
طْ:11بد يؼُٗ َٔ( :ول – ؽٌٕٛب)
طْ:12بد يضبد ( :اٌٛاٍن – عئٕب)
طْ:13بد يفشد ( :أهٛاْ – لجبئً)
طْ:14بد جًغ ( :اٌلٔ١ب – اٌَّبء)
 )4يٍ َض انذيٍ انًؼبيهخ:
لبي هٍٛي اهلل ( طٍ ٟاهلل هٍ ِٓ " : ) ٍٍُٚ ٗ١كٍُ ِوبً٘لا أ ٚأزمظٗ أ ٚوٍفٗ فٛق ؿبلزٗ أ ٚأفن
ِٕٗ ش١ئب ثغ١و ؿ١ت ٔفٌ  ،فأٔب ؽغ١غٗ  َٛ٠اٌم١بِخ "
أ٘ -بد ِوٕ : ٟؿبلزٗ  ،ؽغ١غٗ
عّن  :ؽك ٔ ،فٌ
ِؼبك أزمض  ،ؽغ١غٗ
ةِ -بما ٠غت هٍٕ١ب ٔؾ ٛأً٘ اٌىزبة  ،وّب فّٙذ ِٓ اٌؾل٠ش اٌشو٠ف؟
عـ ِ -ب اٌغّبي ف ٟلٛي اٌوٍٛي " ثغ١و ؿ١ت ٔفٌ " ؟
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"يشاجؼخ َذٕيخ "
ٌ " -1مل ٔغؼ اٌوٍُ ٔغبؽًب هلًّ١ب ف ٝأْ ٠ملَ اٌىض١و ِٓ اٌقلِبد اٌزٔ ٝؾزبعٙب هغجخ ً
ف ٝهفب٘١خ اإلَٔبْ ٚ ،عبً٘لا ف ٝإٍوبكٖ "
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ال ِـٍمـًب ٚثٛٔ ٓ١هٗ
ة -اٍزقوط ِٓ اٌمـوخ ِ :ؼبف إٌِ ، ٗ١فوً ٛ
صٓ اٌغٍّخ اٌَبثمخ
عـ -اٌزٍّ١ن اٌّغزٙل ٔبعؼ
د -ثيٍ َٕع انخجش فيًب يأتٗ :
أ  -اٌؾغوح أثبثٓب يشتت
ة -اٌزٍّ١ن يكتت اٌلهً
عـ -اٌّلهً أيبو انتالييز
ك -اٌوظفٛه فٗ انؼش
٘ـ-
( )1ؽٛي اٌقجو اٌّفوك إٌ ٝعٍّخ فوٍ١خ ( األَ هؽّ١خ )
ال )
( )2ؽٛي اٌقجو اٌغٍّخ اٌفوٍ١خ إٌِ ٝفوك ( اٌوٍُ ٕ٠فن طبؽجٗ )  ( ،اٌمّو ٠لٙو ًٌ ١
( )3ؽٛي اٌقجو اٌّفوك إٌ ٝعٍّخ اٍّ١خ ( اٌفزبح عٍّ١خ اٌقٍك )
( )4ؽٛي اٌقجو اٌغٍّخ االٍّ١خ إٌِ ٝفوك ( اٌوٍُ ٔفوٗ هل) ُ١
( )5ؽٛي اٌقجو اٌغٍّخ االٍّ١خ إٌ ٝعٍّخ فوٍ١خ ( اٌشجبة ؿجبهِ ُٙقزٍفخ )
( )6ؽٛي اٌقجو اٌشجٗ عٍّخ إٌ ٝفجو ِفوك (اٌوظفٛه فٛق اٌشغوح)
 " -2اٌّوافك اٌوبِخ َِئ١ٌٛخ وً ِٛاؿٓ ِظو ، ٜف١غت هٍ ٗ١أْ ٠ؾبفق هٍ٘ ٝنٖ اٌّوافك
ِؾبفلخ ربِخ  ،ألْ ٘نٖ اٌّوافك اٌوبِخ رملَ فلِبد عٍٍ١خ ألثٕبء اٌٛؿٓ " .
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة -أوًّ وً عٍّخ ثّب ِ٘ ٛـٍٛة أِبِٙب :
(اٌقجو)
 -1اٌظل٠مبْ . ................................
(كوف ىِبْ)
٠ -2ن٘ت اٌزٍّ١ن إٌ ٝاٌّلهٍخ . ................................
(أوًّ ثقجو عٍّخ فوٍ١خ)
عـ) " اٌـج١ت . " ................................
ك ) اٌوبًِ اٌّقٍض ٠ؾجٗ إٌبً " صٓ  ٚاعّن وٍّخ اٌوبًِ  ٚاوزت اٌغٍّخ طؾ١ؾخ.
 " -3اٌظؾخ ربط فٛق هء ًٚاألطؾبء ال ٠واٖ إال اٌّوػٌ ، ٝنٌه ٠غت أْ ٔٙزُ ثظؾزٕب ٔ ٚزٕبٚي
اٌـوبَ اٌغ١ل إٌل١ف  ٚ ،إما فوٍٕب مٌه أطجؼ اٌّغزّن لً٠ٛب ٠ ،زّزن أفواكٖ ثبٌظؾخ  ٚ ،مٌه ٠ؤك ٜإٌٝ
رملَ اٌّغزّن  ٚهفبئٗ " .
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة -اٍزقوط  /فجوًا ٌّجزلأ  ،صُ اموو ٔٛهٗ – كوفـًب  ٚ ،ثٛٔ ٓ١هٗ – فجوًا ٌفوً ٔبٍـ  ٚثٛٔ ٓ١هٗ .
عـ  " -طبهد اٌشغوح صّو٘ب ٔبػظ " ه ٓ١فجو طبه صُ ثٛٔ ٓ١هٗ ف ٝاٌغٍّخ اٌَبثمخ .
ك – " وبْ اٌغ ٛثبهكًا اٌٍٍ١خ " اؽنف وبْ ِٓ اٌغٍّخ صُ اوزجٙب طؾ١ؾخ .
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 " -4رىضو اٌفبوٙخ فِ ٝظو ط١فًب  ٚشزبءً ٔ ٚ ،مجً هٍ ٝأوٍٙب إلجبالً وج١وًا  ،اثزغبء فٛائل٘ب ٌٍغَُ ،
فبٌجٍؼ ِضالً فٛائلٖ هلّ١خ  ،الؽزٛائٗ هٍ ٝاٌّٛاك اٌّف١لح ٌٍغَُ .
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة -اٍزقوط ِٓ اٌوجبهح ( :كوفًب  ٚثٛٔ ٓ١هٗ – ِفوٛالً ِـًٍمب )
عـ  " -اٌو٠بػ ٝل " ٜٛأكفً هٍ ٝاٌغٍّخ اٌَبثمخ فوالً ٔبٍقبً  ٚ ،اوزت اٌغٍّخ طؾ١ؾخ .
ك " -اٌمّو  " .......................أوًّ ثقجو عٍّخ فوٍ١خ .
٘ـ  " -اٌّظو ٜووِ ُ٠قٍض " صٓ  ٚاعّن اٌّجزلأ ف ٝاٌغٍّخ اٌَبثمخ  ٚ ،غ١و ِب ٍ٠يَ .
 " -5اٌظلق ِٓ طفبد اٌّؤِٕ ٚ ، ٓ١اإلفالص ف ٝاٌوًّ ؿو٠ك إٌغبػ  ٚثّٙب َ٠ول اإلَٔبْ ف ٝؽ١برٗ
٠ ٚ ،زفٛق ف ٝهٍّٗ  ٚهٍ ٝاٌغّ١ن االٌزياَ ثٙبر ٓ١اٌظفز ٓ١ؽز٠ ٝظجؼ إٌغبػ ٍ ًٙإٌّبي .
أ) أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة) اٍزقوط ِٓ اٌمـوخ اٌَبثمخ ِب ٠أر: ٝ
 )1فجوًا شجخ عٍّخ .
 )2فجوًا ِفوكًا
 )3فجوًا ٌٕبٍـ  ٚثٛٔ ٓ١هٗ .
ط) (اٌٍَِّّ ْٛزوب )ْٛٔٚأكفً هٍ ٝاٌغٍّخ ؽوفـًب ٔبٍقًب  ٚغ١و ِب ٍ٠يَ .
ك  -أكفً إؽل ٜأفٛاد (إَََّْ) هٍ ٝوً عٍّخ ِّب ٠أر ٚ ٝغ١و ِب ٍ٠يَ .
 )1اٌجورمبٌخ ووح .
ٔ )2ز١غخ االِزؾبْ كٙود .
 )3اٌوعً اٌغٕ ٝثق. ً١
 )4اٌّجبهاح روبك.
 )2ثيٍ َٕع خجش (إٌََّ) ٔ أخٕاتٓب فيًب يهٗ :
أ) ٌ١ذ اٌشٌَّ دشاستٓب يُخفضخ .
ة) ٌوً اٌمَّو يُيش اٌّىبْ .
عـ) هٍّذ أٔه فٗ سفش .
ك) إْ اٌّ١ياَْ سيض انؼذانخ .
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يشاجؼخ ػهٗ قظخ ػهٗ يجبسك
انفظم األٔل
ً ٚ " : 1ف ٝلو٠خ ِٓ لوِ ٜل٠و٠خ اٌلل١ٍٙخ  ،رَّ( ٝثؤجبي اٌغل٠لح )  ،اٍزمود فٙ١ب أٍوح
(هٍِ ٝجبهن )  ،ثول فواه٘ب ِٓ لو٠زٙب األ. " ٌٝٚ
أِ -ب ِوٕ( ٝاٍزمود فٙ١ب – فواه٘ب ) ؟
ةِ -ب عّن (أٍوح ) ؟ ِ ٚب ِفوك (لو )ٜ؟
عـ  -أ ٓ٠اٍزمود أٍوح (هٍِ ٝجبهن ) ؟
كٌّ -بما فود أٍوح (هٍِ ٝجبهن) ِٓ لو٠زٙب األ ٌٝٚ؟
٘ـ ِ -ب اٍُ اٌمو٠خ اٌز٘ ٝوثذ ِٕٙب أٍوح (هٍِ ٝجبهن) ؟  ٚأ ٓ٠رمن ؟
ًٚ " : 2لل ؿبثذ اٌؾ١بح ألٍوح ( هٍِ ٝجبهن ) فِ ٝمو٘ب اٌغل٠ل ٚ ،وضو هلك٘ب ؽز ٝلبهثٛا
اٌّبئزٚ ، ٓ١هوفٛا ثبٍُ هبئٍخ اٌّشب٠ـ  ،فمل وبْ ف ُٙ١اٌّشب٠ـ اٌن٠ ٓ٠ووف ْٛاٌمواءح
ٚاٌىزبثخ ٚاٌؾَبة ٚ ،ش١ئب ِٓ اٌوٍُ اٌل ٕٝ٠اٌن٠ ٜؾزبط إٌ١خ أً٘ اٌمو" ٜ
أ -ثِ ٓ١وٕ : ٝؿبثذ اٌؾ١بح  ،صُ اموو عّن وٍّخ ( هٍُ )
ًٌّ : 2بما هُـ ٍوفَـذ أٍوح ( هٍِ ٝجبهن ) ثبٍُ هبئٍخ اٌّشب٠ـ ؟
انفظم انثبَٗ
ً " :1فجؾش اٌش١ـ (ِجبهن) هٓ ِوٍُ ٠ضك ف ، ٗ١ؽز ٝا٘زل ٜإٌ ٝش١ـ ِٙبعو َ٠ ،ىٓ لو٠جًب ِٓ
َِبوٓ اٌجل. " ٚ
أ٘ -بد ِ :وٕ( ٝا٘زل ٚ ، ) ٜعّن (ش١ـ ) ِ ٚ ،ؼبك (لو٠جًب )
ةِ -ب اٍُ اٌش١ـ اٌن ٜا٘زل ٜإٌٚ ٗ١اٌل (هٍِ ٝجبهن) ؟
عـ  -هالَ ارفك ٚاٌل (هٍِ ٝجبهن) ِن اٌش١ـ اٌن ٜافزبهٖ ؟
ك – ِب طفبد ٘نا اٌش١ـ ؟ ِ ٚب شوٛه (هٍ )ٝرغبٖ ٘نا اٌش١ـ ؟
ًٚ " : 2ؽٍذ اٌّشىٍخ  ،ثأْ ٠م ُ١اٌظجِ ٝن اٌش١ـ ف ٝث١زٗ ؿٛاي األٍجٛم ٠ٚ ،وٛك
إٌِٕ ٝيٌٗ  َٛ٠اٌغّوخ  ،وّب أرفمب هٍ ٝأْ ٠جوش اٌٛاٌل إٌ ٝاٌش١ـ ِب ٠ىف ٝاٌـفً أع ًوا ٚإلبِخ "
عّن " وُـزََّـبة "
ِؼبك " ٠م" ُ١
أْ -بد ِوٕ٠ " ٝجوش "
ةٌّ -بما ٌُ ٠مُ اٌٛاٌل ثزوٍ ُ١اثٕٗ ثٕفَٗ ؟
عـ ِٓ -اٌش١ـ ف ٝاٌفموح اٌَبثمخ ؟ ٚهالَ أرفك ٚاٌل اٌظجِ ٝوٗ ؟
ًٌ " : 3ىٓ كٓ (هٍِ ٝجبهن ) وبْ فبؿئًب  ،فمل غوٖ اٌّلٙو ٠ ٌُ ٚ ،وٍُ ِب ٚهاءٖ  ،فَو٠وًب ِب
كٙود ٌٗ اٌؾم١مخ اٌّوح  ،فٍُ ٠غل ف ٝث١ذ ٘نا اٌوعً اٌٙلٚء اٌن ٜوبْ ٕ٠شلٖ "
أ٘ -بد ِوٕٕ٠( ٝشلٖ) ِ ٚ ،ؼبك (ٚهاءٖ)  ٚ ،عّن (اٌؾم١مخ )
ةٌّ -بما وبْ كٓ (هٍِ ٝجبهن) فبؿئًب ؟
عـ َِ -ـْٓ اٌوعً اٌن٠ ٌُ ٜغل ف ٝث١زٗ اٌٙلٚء اٌنٕ٠ ٜشلٖ ؟
ك – ٌّبما ٌُ ٠غل (هٍِ ٝجبهن) ف ٝث١ذ ٘نا اٌوعً اٌٙلٚء اٌنٕ٠ ٜشلٖ ؟
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انفظم انثبنث
ؾ اٌش١ـ (ِجبهن ) شفز٘ ٚ ، ٗ١ي وزف ٗ١هغجًب ِٓ ٘نا اٌظغ١و اٌوٕ١ل  ،اٌن ٜال ٠وػ ٝأْ
ًََّ َِ " : 1
٠فوع أؽلُ هٍ ٗ١هأً٠ب ٠ ٚ ،أث ٝإال أْ ٠غوة اٌوًّ ثٕفَٗ ٛ١ٌ ،افك هٍ ٗ١أ ٚال ٛ٠افك  ،صُ م٘ت إٌٝ
مٌه اٌىبرت " .
ؾ) ِ ٚ ،ؼبك (اٌظغ١و)  ٚ ،عّن (اٌىبرت) .
أ٘ -بد ِوََّٕ َِ( ٝ
ةِ -ب ٍجت ِؾ اٌش١ـ (ِجبهن) شفز٘ ٚ ، ٗ١ي وزف ٗ١؟
عـ ٌّ -بما م٘ت اٌش١ـ (ِجبهن) إٌ ٝمٌه اٌىبرت ؟ ِ ٚبما ٠وًّ ٘نا اٌىبرت ؟
ً " : 2فن٘ت اٌىبرت إٌ ٝاٌّأِٛه  ٚأفجوٖ ثّب ؽلس  ،فغؼت ٘ ٛا٢فو  ٚصبه  ٚ ،ارفمب ِوبً هٍٝ
االٔزمبَ ِٓ ٘نا اٌٌٛل اٌغوا  ،اٌن ٜال ٠قبف أؽلًا .
أ٘ -بد ِوٕ( ٝصبه ) ِ ٚ ،ؼبك (اٌغوا)  ٚ ،عّن (اٌٌٛل) .
ةٌّ -بما م٘ت اٌىبرت إٌ ٝاٌّأِٛه ؟
عـ ِٓ -اٌٌٛل اٌن ٜارفك اٌىبرت  ٚاٌّأِٛه هٍ ٝاالٔزمبَ ِٕٗ ؟
ك ً٘ -أزمُ اٌّأِٛه ِٓ ٘نا اٌٌٛل ؟  ٚو١ف ؟
انفظم انشاثغ
ًِ : 1ب ِٛلف (هٍِ ٝجبهن) ِٓ اٌّشٙل اٌن ٜهأ ٜف ٗ١هٕجو أفٕل ٜ؟
ًِ :2ب ٍو اؽزواَ إٌبً ٌٙنا اٌوعً ؟
ًِ :3ب اٌّلهٍخ اٌز ٝرقوط فٙ١ب هٕجو أفٕل ٜ؟  ٚو١ف كفٍٙب ؟
ًٌّ :4بما طُّ (هٍِ ٝجبهن) هٍ ٝكفٛي ِلهٍخ لظو اٌوٕٝ١؟
ًِ : 5بما وبْ ٠زق ً١هٍِ ٝجبهن هٓ ِلهٍخ لظو اٌو ٕٝ١؟ ِ ٚب اٌؾم١مخ اٌزٚ ٝعل٘ب؟
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اختجبساد شبيهخ
ًَٕرج ()1
أٔ ًال  :انتؼجيش :
 -1إٌغبػ ٘لف اإلَٔبْ ٌ ٚ ،ىٓ اٌٛطٛي إٌ٘ ٝنا اٌٙلف ٠ؾزبط إٌِ ٝغّٛهخ هٕبطو رَبهلٖ هٍٝ
اٌٛطٛي إٌ ٝإٌغبػ .
اوزت ِٛػؾًب ِفبر١ؼ إٌغبػ  ٚو١ف١خ رؾم١ك إٌغبػ.
 -2اوزت الفزخ رؾش فٙ١ب ىِالءن هٍ ٝإٌلبفخ.
ثبَيبً  :انقشاءح  )1يٍ قظخ ػهٗ يجبسك اقشأ ثى أجت -:
" ٌىٕٗ ٌُ َ٠زّو ؿ٠ٛالً ف٘ ٝنا اٌوًّ  ،إم ٚعل أٔٗ ٠قلَ ٘نا اٌىبرت ثظلق  ٚأِبٔخ ِ ٚ ،ن مٌه ٠أوً
هٍ ٗ١أعوٖ  ٚ ،ال ٠وـ ٗ١ش١ئًب غ١و اٌـوبَ ِ ٚ ،ىش هٍ٘ ٝنا اٌؾبي صالصخ أشٙو ؽزٍ ٝبءد ؽبٌزٗ " .
أ) ِب ِوِٕ( ٝىش) ؟ ِ ٚب ِؼبك  :أِبٔخ ؟
ة) ثُ هًٍ هٍِ ٝجبهن هلَ اٍزّواهٖ ف ٝاٌوًّ ِن اٌىبرت ؟
جـ) أكًم :
وبْ هٍِ ٝجبهن ٠وًّ فِ ٝأِٛه٠خ أث ٛوج١و ثأعو للهٖ...................
ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ َض (َظبئخ أة)  -:قبل تؼبنٗ :

ﱡﭐﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ............ﱠ
أ٘ -بد ِب ٠أر-:ٝ
ِوِٕ( ٝويي)  ،عّن (ِٛط) ِ ،ؼبك (رغو. )ٜ
ة -ثُ أِو ٔٛػ هٍ ٗ١اٌَالَ اثٕٗ ؟  ً٘ ٚاٍزغبة ٌٗ ؟
عـِ -ب اٌغّبي ف ٝل ٌٗٛروبٌِٛ( -:ٝط وبٌغجبي) ؟
ك -اوزت إٌ ٝل ٌٗٛروبٌ( : ٝفىبْ ِٓ اٌّغول. )ٓ١
ساثؼ ًب  :انُذٕ -:
اٌٍوت ٍ١ٍٚخ ِّٙخ ٌٍزوث١خ  ٚ ،للًّ٠ب وبْ ا٢ثبء  ٚاألِٙبد ٠زظٛه ْٚفـأ أْ اٌٍوت ِؼ١وخ ٌٍٛلذ ،
ٌ ٚىٕٗ طبه ػوٚهً٠ب ٌجٕبء اٌغَُ  ،ؽ١ش ّ٠ىٓ ِٓ فالٌٗ روٍُ اٌىض١و ِٓ اٌم ٚ ُ١اٌوبكاد .
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة -ؽلك ِٓ اٌوجبهح اٌَبثمخ ِب ٠أر-: ٝ
(فجو ٌفوً ٔبٍـ ٠من عٍّخ فوٍ١خ ِ ،ؼبف إٌ ، ٗ١اٍُ ٌفوً ٔبٍـ  ٚاػجـٗ)
عـ -صٓ (أطجؼ اٌٌٛل ٔش١ـًب)

الصف السادس الابتداىئ

11

الفصل ادلرايس األول

ايتذبٌ ًَٕرج ()2
أٔ ًال  :انتؼجيش :اكتت فٗ يٕضٕع ٔادذ يًب يهٗ :
 )1اٌزوب ٚ ْٚاٌزَبِؼ ٍ١ٍ ٚزبْ ِؤصوربْ ٌٍٕغبػ ف ٝاٌؾ١بح .
 )2لظخ رٕز ٝٙثٙنٖ اٌوجبهح ٌ " :مل وبْ ٌٛٙا٠ز ٝأصو هل ُ١ف ٝرؾل٠ل َِزمجٍ. "ٝ
ثبَيبً  :انقشاءح  )1 :يٍ يٕضٕع  " :يفتبح انُجبح" اقشأ ثى أجت- :
" ٚاٌَبكً :اإلطواه ،فبٌٕبعؼ ال ٠زوكك ف ٝارقبم اٌمواه اٌظبئتٚ ،إّٔب ّ٠ؼ ٝللِـًب ف ٝرٕف١نٖ ٚاصمـًب
ثملهرٗ هٍ ٝاٌٛطٛي إٌ٘ ٝلفٗ ٚ ،ال رمف ؿّٛؽبرٗ هٕل ؽل ،ألٔٗ ٍّ٠ه هٚػ اٌزؾلٚ ٜإٌّبفَخ ".
أ) اختش انظٕاة يًب ثيٍ انقٕسيٍ-:
ِ -1واكف اٌظبئت  ( :اٌَو٠ن – اٌظؾ١ؼ – اٌغوا ).
ِ -2ؼبك ٠زوكك َ٠ ( :زّو – ٠وبٔ٠ – ٝظو).
 -3عّن هٚػ  ( :أهٚاػ – ه٠بػ – هٚائؼ ).
ة -أجت ػًب يهٗ-:
ِ )1ب ٍّبد اإلَٔبْ إٌبعؼ وّب فّٙذ ِٓ اٌفموح؟
 ٌُ )2ال رمف ؿّٛؽبد إٌبعؼ هٕل ؽل ؟
 )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك  -:اقشأ ثى أجت :
" هٕلِب م٘ت اٌظج ٝإٌ ٝاٌش١ـ أث ٝفؼو ف ٝوزبثٗ ٚعلٖ وبشو اٌٛعٗ  ،لبٍ ٝاٌـجن  ،ثغبٔجٗ هظب
غٍ١لخ ٕ٠لو إٌٙ١ب أٚالك اٌىزبة ف ٝفٛف شل٠ل فٍّىٗ اٌوهت  ،صُ اىكاك ِب ثٗ ِٓ اٌفيم ".
٘ )1بد  :عّن اٌظجِ ، ٝؼبك فٛف
ِ )2ب ِظلهفيم اٌظج ٚ ٝفٛفٗ ِٓ اٌش١ـ؟
ِ )3ب شوٛه اٌظجٔ ٝؾ ٛش١قٗ ؟  ٚو١ف هجو هٓ مٌه اٌشوٛه ؟
ثبنثـًب :انُظٕص  :يٍ يٕضٕع َظبئخ أة :اقشأ ثى أجت -:
ﱡﭐ ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ

أ) أكفً وٍّخ (ِويي) ف ٝعٍّخ ِٓ إٔشبئه .
ة) ٌّبما ٔبكٛٔ ٜػ اثٕٗ ؟
ط) ٌّبما هظ ٝاثٓ ٔٛػ أثبٖ ؟ ِ ٚب ٔز١غخ ٘نا اٌوظ١بْ ؟
ك) ِب اٌغّبي ف ٝل ٌٗٛروبٌِٛ " : ٝط وبٌغجبي" .
ساثؼًب :انُذٕ :اقشأ ثى أجت -:
" اٌمٕبهخ وٕي ال ٠فٕ ٚ ، ٝاٌوي ف ٝاٌمٕبهخ ٌ ٚ ،ىٓ ثوغ إٌبً ٠لفو ُٙاٌـّن  ٚاٌغشن إٌ ٝاٌوغجخ
ف ٝاٌؾظٛي هٍ ٝوً شٝء كفوخ ٚاؽلح ف١ىٔ ْٛظ١ج ُٙاٌؾوِبْ  ٚإٌلَ .
أ -أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة -اٍزقوط ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :فجو ِفوك  ٚؽ ٌٗٛإٌ ٝفجو عٍّخ  ،فوً ٔبٍـ ،اٍُ ِغوٚه  ٚثٓ١
هالِخ عوٖ .
عـ) أوًّ ثقجو ِٕبٍت  ٚثٛٔ ٓ١هٗ -:
 اٌزٍّ١ن ٛٔ ............................هٗ ......................... -اٌّوٍُ ٛٔ ............................هٗ .........................
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ًَٕرج ()3
أٔ ًال  :انتؼجيش :
اكتت فٗ ٔادذ يٍ انًٕضٕػيٍ انتبنييٍ -:
 إٌٛاكه رجوش هٍ ٝاالثزَبَ  ٚاٌزفى١و  ٚ ،روـ ٝاٌؾ١بح ٌّؾخ ِٓ اٌٙلٚء  ٚاٌظفبء. اوزت ثول١خ ٌيٍِ١ه رٕٙئٗ فٙ١ب ثّٕبٍجخ ثلء اٌوبَ اٌلهاٍ ٝاٌغل٠ل.ثبَيبً  :انقشاءح:
 )1يٍ يٕضٕع " انًُظٕس – ٔ انطيٕس" أقشأ ثى أجت-:
" ٌمل هٍّٕب ثّب لٍزٗ ث ٓ١إٌبً ٌ ٚه ِٕب ِىبفأح هٍ ٝمٌه صُ أهـبٖ ِبئخ كٕ٠به "
أ٘ -بد والً ِّب  ٍٝ٠ف ٝعٍّخ ِٓ هٕلن .
(ِواكف  :هوفٕب ) (ِؼبك  :ؽوِٗ) (ِفوك  :كٔبٔ١و)
ة) ِٓ لبئً ٘نٖ اٌوجبهح ؟  ٌّٓ ٚ؟
عـ) ً٘ َ٠زؾك ٘نا اٌوعً ِىبفأح ؟ ٌّ ٚبما؟
ك) ِب هأ٠ه ف ٝلبئً ٘نٖ اٌوجبهح ؟ ٌّ ٚبما ؟
( )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك -:
اقشأ ثى أجت -:
"  ٚلل ؿبثذ اٌؾ١بح ألٍوح هٍِ ٝجبهن فِ" ٝمو٘ب اٌغل٠ل"  ٚوضو هلك٘ب ؽز ٝلبهثٛا اٌّبئزٚ ، ٓ١
هوفٛا ثبٍُ هبئٍخ اٌّشب٠ـ  ،ألٔ ُٙوبْ ف ُٙ١اٌّشب٠ـ اٌن٠ ٓ٠ووف ْٛاٌمواءح  ٚاٌىزبثخ  ٚاٌؾَبة ٚ ،
ش١ئـًب ِٓ اٌوٍُ اٌل ٕٝ٠اٌن٠ ٜؾزبط إٌ ٗ١أً٘ اٌمو. ٜ
أ) تخيش اإلجبثخ انظذيذخ يًب ثيٍ األقٕاط -:
 ؿبثذ اٌؾ١بح ِوٕب٘ب (ؽَٕذ – كٙود – رملِذ) ِؼبك "وضو" (لً – ٍ٘ه – فٕ)ٝ عّن " هٍُ" (أهالَ – هٛاٌُ – هٍ)َٛة) أكًم يب يهٗ ثبإلجبثخ انظذيذخ :
" هبئٍخ اٌّشب٠ـ اٍُ أؿٍك هٍ ٝأٍوح....
عـ) اٍزلي ِٓ فالي اٌفموح هٍ ٝرّ١ي أٍوح هٍِ ٝجبهن .
ك) ٌّبما ارقند أٍوح هٍِ ٝجبهن ٌٙب ِموًا عل٠لًا ؟
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ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ يٕضٕع  :انجخيم ٔ انذجبجخ  :اقشأ ثى أجت -:
ف ٝوً ِ َٛ٠و روـ ٗ١اٌوغت

 ٝ٘ ٚرج١غ ث١ؼخ ِٓ م٘ت

أ) ٘بد والً ِّب ٠أر ٝف ٝعًّ ِٓ هٕلن (ِوٕ ٝاٌوغت ِ ،ؼبك  :روـ.)ٗ١
ة) َِـْٓ اٌّمظٛك ثم( ٌٗٛروـ)ٗ١؟
عـ) اشوػ اٌج١ذ اٌَبثك .
ك) ِب اٌغّبي ف ٝاٍزقلاَ اٌشبهو ٌىٍّخ (هغت) ؟
ساثؼـًب  :انُذٕ -:
اقشأ ثى أجت -:
" لبي اٌّؾبفق ٌٍشجبة اٌّزـٛه ٓ١فِ ٝشوٚم اٌزشغ١و ٌٍؾل ِٓ اٌزٍٛس  :ال ِبٔن ِٓ اٌوٍُ  ،فأهلُ
األش١بء رجلأ ثؾٍُ صُ ٠زوعُ إٌٚ ٝالن .
ٍٕملَ ؽٛافي ِبٌ١خ ٌٍٕبً وٙ٠ ٝزّٛا ثزغّٚ ً١اعٙبد ِٕبىٌٚٚ ، ُٙػن اٌمّبِخ ف ٝطٕبك٠ك ِغٍمخ " .
أ) أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة) اٍزقوط ِٓ اٌفموح .
 -1فجو  ٚثٛٔ ٓ١هٗ .
 -2فبهً ِ ٚفوٛي  ٚث ٓ١هالِخ إهواة وً ِّٕٙب .
ِ -3ؼبف إٌٚ ٗ١اٍُ ِغوٚه.
عـ) أكفً وبْ أ ٚإؽل ٜأفٛارٙب  ٚغ١و ِب ٍ٠يَ (فبٌلُ ِشبهنٌ ٌ فِ ٝشوٚم اٌزشغ١و)
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ًَٕرج ()4
أٔ ًال  :انتؼجيش:
اكتت فٗ يٕضٕع ٔادذ يًب يهٗ :
 طف ًِٛ٠ب ال ِ َٕٝ٠و ثه ف ٝؽ١بره . اوزت هٍبٌخ إٌِ ٝوٍّه رشىوٖ هٍ ٝعٛٙكٖ ف ٝروٍّ١ه  ٚرٙن٠جه .ثبَيـًب  :انقشاءح -:
 )1يٍ يٕضٕع صيبسح ٔ يفبجأح  :اقشأ ثى أجت -:
" ٍأىٚهن األٍجٛم اٌمبكَ إْ شبء اهلل ٘ ،نا ٚهل ِٕ. " ٝ
أ) ِب ِؼبك (اٌّبػِ ٚ ، )ٝفوك (األٍبث١ن ) ؟
ة) ِٓ لبئٍخ ٘نٖ اٌوجبهح ؟  ٌّٓ ٚ؟
عـ) ِب اٌّىبْ اٌن ٜلٍ١ذ ف٘ ٗ١نٖ اٌوجبهح ؟
ك) ً٘ وبْ اٌٍمبء ِظبكفًخ أَ ِمظٛكًا ٌّ ٚ ،بما ؟
 )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك  :أقشأ ثى أجت -:
ؾ اٌش١ـ ِجبهن شفز٘ ٚ ، ٗ١ي وزف ٗ١هغجًب ِٓ ٘نا اٌظغ١و اٌوٕ١ل  ،اٌن ٜال ٠وػ ٝأْ ٠فوع
" َِـ ََّ
هٍ ٗ١أؽل هأ٠ ٚ ٗ٠أث ٝإال أْ ٠غوة اٌوًّ ثٕفَٗ ٛ١ٌ ،افك هٍ ٗ١أٚال ٛ٠افك صُ م٘ت إٌ ٝمٌه اٌىبرت ،
 ٚهعبٖ أْ ٠مجً اثٕٗ رٍّ١نًا ٌٗ  ،فٛافك هٍ ٝؿٍجٗ" .
تخيش اإلجبثخ انظذيذخ يًب ثيٍ انقٕسيٍ نًب يهٗ -:
ِ -1واكف " ٠أث٠( : "ٝوفغ – ٠غؼت – ٠ضٛه)
 -2عّن "اٌظغ١و"  ( :اٌظغبئو – اٌظغبه – األطبغو)
ة) ِب ٍجت ك٘شخ اٌش١ـ  ٚهغجٗ ِٓ اثٕٗ هٍ ٝ؟
عـ) ِٓ اٌىبرت اٌّشبه إٌ ٗ١ف ٝاٌفموح ؟
ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ َض كٍ قٕيًب -:
اقشأ ثى أجت -:
فبٔشو٘ٚب ٔؼوح فٛق اٌغجبٖ
إّٔب اٌظؾخ هٕٛاْ اٌؾ١بح
أ) ٘بد والً ِّب : ٍٝ٠
عّن (هٕٛاْ) ِ ،ؼبك (ٔؼوح) ِ ،فوك (عجبٖ)
ة) هجو هٓ ِوٕ ٝاٌج١ذ ثأٍٍٛثه .
عـ) ِب اٌّمظٛك ثم : ٌٗٛهٕٛاْ اٌؾ١بح ؟
ك) ِب اٌغّبي ف ٝل " : ٌٗٛأشو٘ٚب ٔؼوح فٛق اٌغجبٖ" .
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ساثؼـًب  :انُذٕ -:
اقشأ ثى أجت :
هبشذ ِلهٍخ لبٍُ أِ ٓ١االثزلائ١خ ًِٛ٠ب ؽبفالً ٍِ١ئًب ثبٌجٙغخ رؾذ هٕٛاْ ِ :وًب ٔؾِ ٛلهٍخ ٔل١فخ
فؼواء طؾ١خ  ،ؽ١ش هوع اٌزالِ١ن إثلاهبر ُٙاٌّجزىوح  .اٌزالِ١ن رٕبفَٛا ف ٝرملِٕ ُ٠زغبرُٙ
اٌّزٕٛهخ ِٓ أهّبي فٕ١خ ِزّ١يح .
أ) أهوة ِب رؾزٗ فؾ .
ة) اموو ٔٛم وً أٍٍٛة ِٓ األٍبٌ١ت ا٢ر١خ -:
ِ )1ب أعًّ ؽل٠مخ ِلهٍز! ٝ
ِ )2ب اٍُ ِلهٍزه ؟
ِ )3ب ؽؼود اٌؾفً أٌِ .
عـ) اٍزقوط ِٓ إٌض اٌَبثك -:
 (فجو عٍّخ فوٍ١خ  ٚؽ ٌٗٛإٌ ٝفجو عٍّخ اٍّ١خ).ك) أكفً وبْ أ ٚإؽل ٜأفٛارٙب هٍ ٝاٌغٍّخ ا٢ر١خ :
اٌفزبربْ ِزفٛلزبْ.
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اإلعبثخ
انٕدذح األٔني
أٔ ًال انقشاءح  -1-:يٍ دسط يفتبح انُجبح :
عـ :1هٍ ٗ١أال َ٠زٍَُ ٌٙب ٠ ٛ٘ٚزـٍن إٌ ٝاٌَّزمجً ٠ٚ ،ؾٍُ ثبٌٕغبػ
عـ:2
 ِٓ -2رٛاػن هلل اهرفوذ ِٕيٌزٗ.
 -1إٌغبػ ٘لف وً إَٔبْ .
 -3هً وً فوك َِئ١ٌٛخ هٍ ٗ١أال ٠مظو ف ٝأكائٙب.
عـ :3اٌضمخ ثبهلل ٚاٌضمخ ثبٌٕفٌ ٚإٌبً – اٌزٛاػن – اإلطواه – اٌَّئ١ٌٛخ – اإلثلام  -اٌّٙبهح.
عـ:4
أ -روج١و ٠لي هٍ ٝأّ٘١خ اٌزٛاػن ٚأٔٗ ٍو اهرفبم ِٕيٌخ اإلَٔبْ هٕل اهلل.
ة -روج١و ٕ٠فو اإلَٔبْ ِٓ اٌزىجو ف ٛٙطفخ ٍ١ئخ .

ثبَيبً  :انُظٕص َ -:ظبئخ أة -:
عـ :1أْ ٠ووت اٌَفٕ١خ ِوٗ ٌى ٝال ٠ىِ ْٛن اٌىبفو.ٓ٠
أِ -غوا٘ب – ثٕ – ٝهٍذ
ةِٛ -عخ – أِو
جـ:3
أ -رؼبك ٠ؤول اٌّوٕٛ٠ٚ ٝػؾٗ .
ة -روج١و ٠لي هٍ ٝلٛح األِٛاط ٚهٍ٘ٛب .

يٍ َض كٍ قٕيًب -:
عـ :1ألْ ِظو ال ٠جٕٙ١ب إال اٌشجبة األل٠ٛبء اٌشغوبْ .
عـ :2األعًّ أْ ٠مٛي (فٙيٚا إٌبئّ )ٓ١ألٔٗ روج١و أل ٜٛف ٝإ٠مبف إٌبئِّ ِٓ ٓ١غوك إٌلاء ف ٝاٌزوج١و
اٌضبٔ. ٝ
ك -أ٠ملٛا اٌىَبٌ . ٝاألِٕبء .شٛ١ؿ.
عـ:4
أ -ألْ اٌظؾخ ٘ ٝأٍبً اٌؾ١بح اٌَو١لح ثٙب ٔوًّ ٔ ٚشبهن ٕٔ ٚ ،زظ ٔ ٚشوو ثغّبي اٌلٔ١ب .
ة -ثبرجبم ٔلبَ غنائِّ ٚ ، ُ١ٍٍ ٝبهٍخ اٌو٠بػخ
عـ :3اٌَالِخ ،أٍبً اٌؾ١بح ،ف١و ٔ ٚوّخ ،عّبي ،اهٍٍ٘ٛب.
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انٕدذح انثبَيخ
انذسط األٔل  :ركبء طجٗ -:
أ -روٍُ – اٌظغو – ٘لا٘١ل ٘ٚلا٘ل .
ة -هٕل ِب أهاك اٌؾَٓ ثٓ اٌفؼً أْ ٠زىٍُ فّٕوٗ اٌقٍ١فخ ؽز٠ ٝزىٍُ ِٓ ٘ ٛأوجو ِٕٗ ٍٕبً  ،فلاه
٘نا اٌؾل٠ش .
عـ -رظوف ٠لي هٍ ٝثالغزٗ ٚفظبؽزٗ ٚموبئٗ ٚؽَٓ رظوفٗ .

انذسط انثبَٗ  :انًُظٕس ٔ انطيٕس-:
عـ:1وبْ اٌزبعو ٠ؾًّ إٌ ٝاٌقٍ١فخ عٛا٘و وض١وح  ٚ ،أؽغبه ووّ٠خ .
عـ:2أهـبٖ طوح ثٙب ِبئخ كٕ٠به .
عـ :3أؽؼوٖ  ٚلبي ٌٗ ٌ ٛعئذ إٌٕ١ب ؽٚ ٓ١لن ٌه ٘نا األِو ٌ ،ىٕب ثؾضٕب ٌه هٓ ٍ١ٍٚخ ٔوك ثٙب ِبٌه .
عـ:4
هلي اٌقٍ١فخ  :أٔٗ أهـٌٍ ٝزبعو صّٓ ِب اٍزؾَٕٗ ِٓ اٌغٛا٘و .
ووَ اٌقٍ١فخ  :أهـٌٍ ٝوعً ِىبفأح ِبئخ كٕ٠به عياء ألِبٔزٗ .
عـ:5
ٔبك٠، ٜىوه ،أفن٘ب فف١خ ،عبئيح ٚ،عل ،أهغجٕ.ٝ
عـ :6لٍٍ١خ ٍ،مـذ ،ثقٍ١خ ،أًِ.

انذسط انثبنث َ :ض" انجخيم ٔ انذجبجخ "
عـ :1رج١غ ٌٗ وً  َٛ٠ث١ؼخ ِٓ م٘ت .
عـ :2طٛه اٌشبهو اٌلعبعخ شقظًب ّ٠ل ٠ل اٌوٌ ْٛظبؽجٗ ٠ ٚغوٍٗ غًٕ١ب
عـ:3األعًّ (:كٓ ًِٛ٠ب أْ فٙ١ب وٕيًا ) ،ألْ وٍّخ وٕيًا.عبءد ٔىوح ٘ ٚ ،نا كٌ ً١هٍ ٝوضوح اٌىٕي
 ٝ٘ٚاألكق ف ٝاٌزوج١و.
عـ :4اٌيِبْ  ،شلح االؽز١بط ،أَِه.
عـ :5اٌجقالء ،كعبط  /كعبعبد  ،شوٚه.

يشاجؼخ ػهٗ انٕدذح انثبنثخ
 )1يٍ دسط صيبسح ٔ يفبجأح -:
عـ :1ألٔٗ هـٍخ هٍّ١خ .
عـ :2ثوغ اٌٙلا٠ب ٌألؿفبي .
عـٚ :3علرٙب غب٠خ ف ٝاٌغّبي  ٚإٌلبَ  ٚاٌـولبد ٚاٍوخ ٔ ٚل١فخ  ٚاٌّىبْ ٘بكا رّبًِب ٚ ،
ؽغواد اٌّوػ ٝاٌيعبع١خ ِغٙيح ثأؽلس األعٙيح اٌـج١خ.
عـ :4أٔٙب هأد ىٍِ١زٙب فبؿّخ ِو٠ؼخ كافً اٌَّزشف.ٝ
عـ :5وبٔذ روزمل أْ فبؿّخ أزمٍذ إٌِ ٝلهٍخ أفو ٜف ٌُ ٝٙرو٘ب ِٕن ثلا٠خ اٌلهاٍخ.
عـ :6فَِ ٝزشف ٚ ، 57357 ٝهلرٙب أْ ريٚه٘ب األٍجٛم اٌمبكَ .
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عـ :7إٌ ٝاٌـج١ت اٌّوبٌظ ٌٙب.
عـ :8فِٕ ٝزظف اإلعبىح اٌظ١ف١خ اٌّبػ١خ.
عـٔ :9ز١غخ رٕبٚي األك٠ٚخ ل٠ٛخ اٌّفوٛي.
عـ ٛ٘ :11أْ رن٘ت فبؿّخ ٌي٠بهح ىِالئٙب ف ٝاٌّلهٍخ ،ألٔٗ الؽق ِٕن فزوح أْ اٍزغبثزٙب ٌٍوالط ٌُ
رول ل٠ٛخ وّب وبٔذ ِٓ لجً ٚأٔٙب كائًّب شبهكح ٚطبِزخٚ ،لل هأ ٜأْ ٚعٙٙب أشوق ثج١وق اٌفوؽخ
هٕلِب ٚعلد ِو ُ٠أِبِٙب.
عـ:11
أ -أْ اهلل ٚؽلٖ ٘ ٛاٌن ٜث١لٖ اٌشفبء ِٓ األِواع ٌ ٚنٌه ف ٛٙاٌَّزؾك ٚؽلٖ ٌٍوجبكٖ  ٚاٌزٛؽ١ل .
ة -اٌشوواء .
عـِ:12شبثٙخ – غب٠خ – هٍ ٝغ١و رٛلن – هلَ روو١ي .
عـ:13اٌّبػ – ٝاٌغّبي – إىهبط أ ٚػٛػبء – اٌؾبػو
عـ:14اٌفِىو – اٌٙلا٠ب – أٍِ ََّوح أُ ٍُ ٚوه
عـ:15طل٠ك – علاه – األٍجٛم

 )2يٕو ال يُسٗ -:
عـ:1فِٕ ٝزظف األٍجٛم اٌزبٌٌ ٝي٠بهح ِوٌ ُ٠فبؿّخ .
عـ:2أْ ىٍِ١ز ُٙفبؿّخ ٍزأر ٝثول غٍل ف ٝطؾجخ ٚاٌلرٙب إٌ ٝاٌّلهٍخ .
عـ:3أْ ٠ىٛٔٛا عّ١وًب ف ٝاٍزمجبٌٙب  ٚأْ ٠يٕٛ٠ا اٌفظً ثشوائؾ ٍِٔٛخ .
عـّ٠:4ىٕٕب ونٌه أْ ٔىزت ٌٛؽخ روؽ١ت ثٙب ٌ ،زوا٘ب  ٝ٘ ٚرلفً اٌفظً .
عـ:5اٌّفبعأح األ : ٝ٘ ٌٝٚأْ ٠و ٜاٌزالِ١ن فبؿّخ ٚلل اهرلد لجوخ ث١ؼبء عٍّ١خ ٌٍغب٠خ
اٌّفبعأح اٌضبٔ١خ  : ٝ٘ ،أْ رو ٜفبؿّخ ىِالء٘ب عّ١وًب  ٚلل اهرلٚا لجوبد ث١ؼبء ِّبصٍخ ٌمجوزٙب .
عـ:6أْ رورل ٜفبؿّخ لجوخ ث١ؼبء أصٕبء ى٠بهرٙب ٌيِالئٙب ف ٝاٌّلهٍخ  ٚ ،أْ ٠ورل ٜاٌزالِ١ن عّ١وًب
لجوبد ث١ؼبء ِّبصٍخ ٌمجوزٙب  ،ؽز ٝال رشوو فبؿّخ ثؾوط ثَجت رَبلؾ ِولُ شوو٘ب .
عـ:7
أ -اٌشو – اٌق١و – ا٢صبَ
ة -أْ ٠وب ْٚثوؼٕب اٌجوغ هٍ ٝاٌق١و  ٚأْ ٔو ٓ١ا٢فو ٓ٠هٍ ٝفوٍٗ .
عـ -اٌّبئلح.
عـ :8هفمخ – كٙو – هال
عـ :9رغٍ – ٍْٛٙوبكح – أقفؼذ
عـِ :11و٠ؼبد – ى٠بهاد – ٚع ٖٛأ ٚأٚعٗ
عـ :11فوطخ – ط١ؾخ – شوٛه
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 )3أخٗ  .....اإلَسبٌ -:
عـ٠ :1له ٛإٌ ٝهلَ اٌزفولخ أ ٚاٌزّ١١ي ث ٓ١اٌجشو هٍ ٝأٍبً أٌٛأ ُٙأ ٚعَٕ ُٙأ ٚك ، ُٕٙ٠وّب ٠لهٛ
ٌٍّجبكهح إٌ ٝاٌّؾجخ  ٚاٌَالَ  ٚهأ ٟ٠أٔٙب كهٛح ٘بِخ ١ٌ ،و١ش اإلَٔبْ فٍ ٝوبكح  ٚهفبء.
فـٗ انًغشة ٔ انًششق.
أفــ ٝف ٝاٌوبٌُ اٌـٛاٍـن
عـ:2
فـ ٝعــ٘ٛون اٌــّـٍك.
أخــٗ األثيـض ٔ األسٕد
رغل لٍجـــ ٝثٙــب ٠قفــك.
أيـــذ يــــذٖ فظبفذٓــب
عـ:3
عـ٠ :4شوو اٌشبهو ثبٌفوؽخ ٕ٠ٚ ،جغ لٍجٗ ثشلح ِوجوًا هٓ رٍه اٌفوؽخ .
عـ ٛ٘ :5اٌو١ش فٍ ٝالَ  ٚأفٛح ِ ٚؾجخ .
عـ :6ثبٌَّبٚاح ث ٓ١ثٕ ٝاٌجشو ك ْٚرفولخ أ ٚرّ١١ي ٔ ٚ ،جن اٌقالفبد  ٚاٌؾوٚة  ٚاٌظواهبد ٚ ،
اٌزوب ْٚفٔ ٝشو اٌّؾجخ  ٚاٌَالَ  ٚاألفٛح .
عـ :7إما رٛؽلد ٔٛا٠ب اٌجشو  ٚ ،روبٛٔٚا ٌٕشو اٌّؾجخ  ٚاٌَالَ  ٚاألفٛح ٔ ٚ ،جن اٌقالفبد  ٚاٌؾوٚة
 ٚاٌظواهبد.
عـٔ :8و١ش عّ١وًب فٍ ٝالَ ِ ٚؾجخ  ٚهفبء  ٚرٕز ٝٙاٌقالفبد  ٚاٌؾوٚة  ٚاٌظواهبد .
عـ(:9عئٕب إٌ ٝاٌلٔ١ب ِوًب) روج١و ٠لي هٍ ٝاٌَّبٚاح ث ٓ١ثٕ ٝاٌجشو فىٍ ُٙأطٍ ُٙاإلَٔبٔٚ ٝاؽل .
(َٔول ثبٌؾ١بح ِوًب) روج١و ٠لي هٍ ٝاٌلهٛح ٌٍزوب ْٚف ٝؽت ِٛ ٚكح ٌ١ؾ١ب إٌبً فٍ ٝوبكح.
(ف١ٙب) اٍزقلَ اٌشبهو ٘نٖ اٌىٍّخ ١ٌ ،ؾش ثٕ ٝاإلَٔبْ هٍ ٝلجٛي كهٛرٗ إٌ ٝاٌّؾجخ  ٚاإلٍوام فٙ١ب.

ﱵ ﱷﱸ
ﱶ
ﱯ ﱱﱲ ﱳ ﱴ
ﱰ
عـ :11ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱹ ﱺﱻ ﱠ
عـ :13ه – ْٛلجٍ١خ

عـٕٙٔ :11أ – أؽٍٕب عـ :12اٌؼ١ك – م٘جٕب
 )6انذيٍ انًؼبيهخ:
أ -للهرٗ  ،فظّٗ ،ؽمٛق ٔ ،ف / ًٛأٔفٌ  ،ىاكٖ  ،طل٠مٗ
ة -أال ٔلٍُ أؽل ِٓ أً٘ األك٠بْ األفوٚ ، ٞال ٔمًٍ ِٓ ؽمٛلٗ ٚ ،ال ٔؾٍّٗ أهجبء فٛق
للهرٗ أٔ ٚأفن ِٕٗ شٟء ك ْٚهػبٖ.
عـ -روج١و ٠ش١و إٌ ٟأْ أٍبً اٌّوبٍِخ ٘ ٛاٌوػب ٚاٌمجٛي.
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يشاجؼخ َذٕيخ "
(أ)
 اٌىض١و ِ :فوٛي ثٗ ِٕظٛة ٚهالِٗ ٔظجخ اٌفزؾخ اٌقلِبد  :اٍُ ِغوٚه ثّٓ ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح ألٔٗ عّن ِؤٔش ٍبٌُ هغجخ ِ :فوٛي ألعٍٗ ِٕظٛة ٚهالِٗ ٔظجخ اٌفزؾخ .ال ِـٍمـًبٚثٛٔ ٓ١هٗ ٔغبؽًب – ِجٌٍٕٛ ٓ١م
ةِ -ؼبف إٌ : ٗ١اإلَٔبْ ِ ،فوً ٛ
عـ -اٌزٍّ١ناْ اٌّغزٙلاْ ٔبعؾبْ
أ  -عٍّخ اٍّ١خ
ة -عٍّخ فوٍ١خ
عـ -شجٗ عٍّخ
ك -شجٗ عٍّخ
٘ـ-
 -1األَ روؽُ أٚالك٘ب
 اٌمّو كب٘و -2اٌوٍُ ٔبفن
 -3اٌفزبح فٍمٙب عًّ١
 -4اٌوٍُ هل ُ١إٌفن
 -5اٌشجبة رقزٍف ؿجبهُٙ
 -6اٌوظفٛه ِٛعٛك فٛق اٌشغوح
-2
أ) ِٛاؿٓ ِ :ؼبف إٌِ ٗ١غوٚه  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح ألٔٗ ِفوك
ِؾبفلخ ِ :فوٛي ِـٍك ِٕظٛة  ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ .
فلِبد ِ :فوٛي ثٗ ِٕظٛة  ٚهالِخ ٔظجٗ اٌىَوح ألٔٗ عّن ِؤٔش ٍبٌُ .
 -2طجبؽًب
ةِ -1 -قٍظبْ
عـ ٠ -وبٌظ اٌّوػٝ
ك -اٌوبِالْ اٌّقٍظبْ ٠ؾجّٙب إٌبً  :اٌّضٕٝ
اٌوّبي اٌّقٍظ٠ ْٛؾج ُٙإٌبً  :اٌغّن
-3
أ -اٌـوبَ ِ :فوٛي ثٗ ِٕظٛة  ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ .
اٌّغزّن  :اٍُ أطجؼ ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ .
اٌّغزّن ِ :ؼبف إٌِ ٗ١غوٚه  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح .
ة -ربط  ،فجو ٔٛهٗ ِفوك – فٛق  ،كوف ِىبْ – ل٠ٛبً  ،فجو ٔٛهٗ ِفوك
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عـ -صّو٘ب ٔبػظ ٛٔ ٚهٗ فجو عٍّخ اٍّ١خ .
ك – اٌغُّ ٛثبهكُ ُاٌٍٍ١خ .
-4
أ -اٌفبوٙخ  :فبهً ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ .
ط١فًب  :كوف ىِبْ ِٕظٛة  ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ .
اٌّٛاك  :اٍُ ِغوٚه ثوٍ ٚ ٝهالِخ عوٖ اٌىَوح .
ة -شزبءً  ،كوف ىِبْ – إلجبالً
عـ  -أطجؼ اٌو٠بػ ُٝل٠ًٛب .
ك – ٠لٙو ٌ١الً .
٘ـ  -اٌّظو٠بْ ووّ٠بْ ِقٍظبْ ِ :ضٕ. ٝ
اٌّظو ْٛ٠ووِبء ِقٍظ : ْٛعّن .
-5
أ)  )1اٌظلق ِ :جزلأ ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ .
 )2اٌّؤِِٕ : ٓ١ؼبف إٌِ ٗ١غوٚه  ٚهالِخ عوٖ اٌ١بء ألٔٗ عّن ِنوو ٍبٌُ .
 )3اإلَٔبْ  :فبهً ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ اٌلب٘وح .
ة)  ِٓ )1طفبد اٌّؤِٕ. ٓ١
 )2ؿو٠ك إٌغبػ
 ًٍٙ )3إٌّبي (ِفوك)
ط) إْ اٌٍَِّّ ٓ١زوب. ْٛٔٚ
ك-
 )1وأْ اٌجورِمبٌخَ َ ووحُ ُ.
ٌ )2وً ٔز١غخَ َاالِزؾبْ ِكٙود .
 )3إََّْ اٌوعًَ اٌغٕ ٝثق.ُ ًُ١
١ٌ )4ذ اٌّجبهاحَ روبكُ .
)2
أ) فجو عٍّخ اٍّ١خ
ة) فجو عٍّخ فوٍ١خ
عـ) فجو شجخ عٍّخ
ك) فجو ِفوك
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يشاجؼخ ػهٗ قظخ ػهٗ يجبسك
انفظم األٔل
عـ : 1أٍ -ىٕذ – ٘وٚثٙب
ة -أٍو – لو٠خ
عـ  -ف ٝثؤجبي اٌغل٠لح
ك -ألٔٙب هغيد هٓ رَل٠ل اٌؼوائت اٌجب٘لخ اٌز ٝفوػزٙب هٍٙ١ب اٌؾىِٛخ .
٘ـ  -اٌى ٚ َٛاٌقٍ١ظ  ٚرمن هٍ ٝثؾو ؿٕبػ .
عـ( : 2أ) ؽَٕذ اٌؾ١بح – هٍَٛ
عـ:2ألْ ِٕ ُٙاٌّشب٠ـ اٌن٠ ٓ٠ووف ْٛاٌمواءح  ٚاٌىزبثخ  ٚاٌؾَبة  ٚ ،ش١ئًب ِٓ اٌوٍُ اٌل ٚ ٕٝ٠وبْ
ِٕ ُٙاٌمؼبح اٌن٠ ٓ٠ؾىّ ْٛث ٓ١اٌّزٕبىه ٚ ، ٓ١األئّخ اٌن٠ ٓ٠ؤِ ْٛإٌبً ف ٝاٌظالح ٠ ٚقـجٌُٙ ْٛ
اٌقـت ف ٝاٌغّن  ٚاأله١بك ٠ ِٓ ٚ ،ومل ٌُٙ ْٚهمٛك اٌيٚاط .
انفظم انثبَٗ
انسؤال األٔل-:
أ -رٛطً – شٛ١ؿ – ثو١لًا .
ة -أؽّل أث ٛفؼو
عـ  -أْ ٠م ُ١اٌظج( ٝهٍِ ٝجبهن) ِن اٌش١ـ ف ٝث١زٗ ؿٛاي األٍجٛم ٠ ٚ ،وٛك إٌِٕ ٝيٌٗ  َٛ٠اٌغّوخ
 ،هٍ ٝأْ ٠جوش ٚاٌل (هٍِ ٝجبهن) ِب ٠ىف ٝاألعو  ٚاإللبِخ ٌوٍ. ٝ
ك – وبشو اٌٛعٗ  ،لبٍ ٝاٌـجن  ،ثغبٔجٗ هظب غٍ١لخ ر ٜٛٙهٍ ٝعَل األٚالك ألرفٗ األٍجبة  ٚشوٛه
(هٍٔ )ٝؾ ٖٛاٌىوٖ ٚاٌفيم.
انسؤال انثبَٗ-:
أ٠ -وًٍ ٠ ،وؽً ،وزبر١ت.
ةٌ -ىضوح ِشبغٍٗ.
عـ -اٌش١ـ أؽّل أث ٛفؼو – أرفك هٍ ٝأْ ٠جوش اٌٛاٌل إٌ ٝاٌش١ـ ِب ٠ىف ٝاٌـفً أعواً ٚإلبِخ.
ً :3
أ٠ -جؾش هٕٗ – أِبِٗ – اٌؾمبئك .
ة -ألٔٗ وبْ ٠لٓ أٔٗ ٍ١غل اٌٙلٚء ٌ ٚىٕٗ ٚعل اٌج١ذ ّٛ٠ط ثبٌؼغخ ٌىضوح ه١بي اٌوعً ِٓ ىٚعبرٗ
اٌضالس  ،صُ ٚعلٖ ٠مزو هٍ ٗ١ف ٝاٌـوبَ ،فال ٠وـِ ٗ١ب ٠شجوٗ  ٚ ،ف ٝوض١و ِٓ اٌٍ١بٌ٠ ٝؾوِٗ ِٕٗ ،
ف١ج١ذ عبئوًب .
عـ  -وبرت ِٓ اٌىُـزََّـبة اٌن٠ ٓ٠ىزجٌٍٕ ْٛبً شىٛاُ٘  ٚهمٛكُ٘ .
ك – االعبثخ اٌَبثمخ ف ( ٝة)
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انفظم انثبنث
ً: 1
أِ -لََّ – اٌىج١و – اٌىُـزََّـبة .
ة -ألْ ٌٚلٖ ال ٠وػ ٝأْ ٠فوع هٍ ٗ١أؽل هأ٠ ٚ ، ٗ٠أث ٝإال أْ ٠غوة اٌوًّ ثٕفَٗ ٛ١ٌ ،افك هٍٗ١
أٚال ٛ٠افك .
عـ ٌ -ى٠ ٝوٍُ اثٕٗ ٠ ٚ .م٘ َٛنا اٌىبرت ثم١بً األهاػٌٍ ٝفالؽ ٚ ٓ١رٛى٠وٙب .
ً: 2
أ٘ -بط – اٌغجبْ – األٚالك .
ة١ٌ -قجوٖ ثأْ (هٍ )ٝأفن ِبئخ  ٚفَّ ٓ١لوشًب ِٓ اٌّبي اٌن ٜلجؼٗ ِٓ اٌفالؽ ٚ ٓ١رووٗ ٚ
أظوف َِوهًب لجً أْ َّ٠ه ثٗ .
عـ  -هٍِ ٝجبهن .
كٔ -وُ  ،ؽ ٓ١عبء إٌ ٝاٌّووي ؿٍت ِٓ اٌؾىِٛخ  ،ثبفز١به ثوغ اٌشجبْ ٌٍقلِخ اٌوَىو٠خ  ،كهب
اٌّأِٛه (هٍِ ٝجبهن) إٌ ٝأْ ٠ن٘ت إٌ ٝاٌَغٓ َ١ٌ ،غً أٍّبء ِٓ ف ، ٗ١ؽز٠ ٝقزبه ثوؼٌٍ ُٙقلِخ
اٌوَىو٠خ  ٚ ،هٕلِب م٘ت إٌ ٝاٌَغٓ  ،أؽبؽ ثٗ هعبي اٌّأِٛه ٚٚ ،ػوٛا ف ٝهلجزٗ ل١لًا ِٓ ؽل٠ل ،
 ٚأٌمٛا ثٗ ف ٝاٌَغٓ هشوًِٛ٠ ٓ٠ب .
" انفظم انشاثغ"
عـ:1ك٘ش ِّب ٠وَّ٠ ٚ ٜن .
عـ:2أٔٗ روٍُ فِ ٝلهٍخ لظو اٌو. ٕٝ١
عـِ:3لهٍخ لظو اٌو ، ٕٝ١كفٍٙب ثول أْ رٍٛـذ ٌٗ إؽل١ٍ ٜلاد اٌّغزّن اٌفؼٍ١بد .
عـ:4ألْ اٌزالِ١ن ٠زوٍّ ْٛفٙ١ب اٌقؾ  ٚاٌؾَبة  ٚاٌٍغخ اٌزوو١خ  ٚأْ اٌؾىبَ ٠ؤفنِٕٙ ْٚب .
عـ:5وبْ ٠وزمل أٔٙب ٌ ٌ١ثٙب ػوة  ٚال ٍت  ٚال إ٘بٔخ ٌٍزالِ١ن  ٚاٌؾم١مخ اٌزٚ ٝعل٘ب ٘ ٝل١بَ
اٌّوٍّ ٓ١ثؼوة  ٚإ٘بٔخ ٍ ٚت اٌزالِ١ن .
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اإلجبثخ ًَٕرج ( )1
ثبَيبً  :انقشاءح  :يٍ قظخ ػهٗ يجبسك -:
أ -ثم – ٝف١بٔخ
ة-ألٔٗ وبْ ٠قلَ ٘نا اٌوعً ثظلق  ٚأِبٔخ ِ ٚ،ن مٌه ٠أوً هٍ ٗ١أعوٖ ٚ،ال ٠وـ ٗ١ش١ئًب غ١و اٌـوبَ.
ثبَيًب  :انُظٕص -:
أِ -ويٚي ثو١لًا – أِٛاط – رمف أ ٚروٍ. ٛ
ة -أْ ٠ووت ِوٗ اٌَفٕ١خ  ٚال ٠ىِ ْٛن اٌّشوو ، ٓ١ال َ٠ ٌُ .زغت ٌٗ .
عـ  -روج١و ٠لي هٍ ٝلٛح  ٚاهرفبم األِٛاط .

ك -ﱡﭐ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﱠ
ثبنثـًب  :انُذٕ :
أٍ١ٍٚ -خ  :فجو ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ ألٔٗ ِفوك .
ػوٚهً٠ب  :فجو طبه ِٕظٛة  ٚهالِخ ٔظجٗ اٌفزؾخ ألٔٗ ِفوك .
اٌم : ُ١اٍُ ِغوٚه ثّٓ  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح ألٔٗ عّن رىَ١و .
عـ  -أطجؼ اٌٌٛلاْ ٔش١ـ.ٓ١
ة – ٠زظٛه – ْٚاٌغَُ  -ا٢ثبءُ .
إجبثخ ًَٕرج ()2
ثبَيًب  :انقشاءح  )1( :يٍ يٕضٕع " يفتبح انُجبح"
 -3أهٚاػ.
٠ -2ظو.
أ -1-اٌظؾ١ؼ.
ة) ال ٠زوكك ف ٝارقبم اٌمواه اٌظبئتٚ ،إّٔب ّ٠ؼ ٝللِـًب ف ٝرٕف١نٖ ٚاصمـًب ثملهرٗ هٍ ٝاٌٛطٛي إٌٝ
٘لفٗ  ،ال رمف ؿّٛؽبرٗ هٕل ؽل.
 )2ألٔٗ ٍّ٠ه هٚػ اٌزؾلٚ ٜإٌّبفَخ.
( )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك -:
ة) اٌوظب اٌغٍ١لخ اٌز٠ ٝؼوة ثٙب األٚالك .
أ) اٌظج١بْ أ ٚاٌظج١خ  ،أِٓ
عـ) اٌىوٖ اٌشل٠ل ،أٔٗ هفغ اٌن٘بة إٌِ ٗ١وح أفو.ٜ
ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ يٕضٕع َظبئخ أة -:
ة) ٌ١ووت ِوٗ ف ٝاٌَفٕ١خ  ٚال ٠ىِ ْٛن اٌىبفو. ٓ٠
أ) عٍَذ أفز ٝف ٝيؼضل هٕب .
عـ) ألٔٗ وفو  ٚكٓ أْ اٌغجً ٍ١ؾّ ِٓ ٗ١اٌّبء ٔ ٚز١غخ اٌوظ١بْ أٔٗ غوق ف ٝاٌـٛفبْ.
ك) روج١و ٠لي هٍ ٝلٛح األِٛاط ٚهٍ٘ٛب .
ساثؼـًب  :انُذٕ-:
أ) اٌمٕبهخ ِ :جزلأ ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ ألٔٗ ِفوك.
إٌبً ِ :ؼبف إٌِ ٗ١غوٚه  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح .
اٌوغجخ  :اٍُ ِغوٚه ثئٌ ٚ ٝهالِخ عوٖ اٌىَوح .
ة) وٕي  -اٌمٕبهخ ايتالكٓب كُض أ ٚاٌمٕبهخ ْٗ انكُض.
عـ) ٠ناوو كه – ٍٗٚعٍّخ فوٍ١خ
 ٠ى - ْٛاٌؾظٛي  -اٌىَوحك) كافً اٌفظً – شجٗ عٍّخ.
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إجبثخ ًَٕرج ()3
ثبَيبً  :انقشاءح :
 )1يٍ يٕضٕع  " :انًُظٕس  ٔ ...انطيٕس " اقشأ ثى أجت :
أ) ػهًُب ٍجت اٌي٠بهح – ٘نا اٌّٛكف أػطبِ أف ٝاألٚهاق  -انذيُبس هٍّخ ثوغ اٌجالك اٌووث١خ .
ة) اٌقٍ١فخ إٌّظٛه ٌٍوعً اٌنٚ ٜعل طوح اٌّبي .
عـ) ٔوُ  ،ألِبٔزٗ.
ك) أٔٗ وو ُ٠ألٔٗ أهـ ٝاٌوعً ِبئخ كٕ٠به ألِبٔزٗ .
( )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك -:
 هٍَٛ لًأ)  -ؽَٕذ
ة) اٌش١ـ ِجبهن .
عـ) هوفٛا ثبٍُ هبئٍخ اٌّشب٠ـ  ،ألٔ ُٙوبْ ف ُٙ١اٌّشب٠ـ اٌن٠ ٓ٠ووف ْٛاٌمواءح  ٚاٌىزبثخ  ٚاٌؾَبة ٚ
ش١ئًب ِٓ اٌوٍُ اٌل ٕٝ٠اٌن٠ ٜؾزبط إٌ ٗ١أً٘ اٌمو. ٜ
ك) ألٔ٘ ُٙوثٛا ِٓ ٍلاك اٌؼوائت اٌجب٘لخ اٌز٠ ٌُ ٝملٚها هٍٍ ٝلاك٘ب .
 )3ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ يٕضٕع انجخيم ٔ انذجبجخ -:
أ) اٌلعبعخ روـ ٝاٌجق ً١يب يؼجت نؼظًتّ  /تأخز اٌجٕذ اٌىزبة ِٓ ىٍِ١زٙب .
ة) اٌلعبعخ.
عـ) ف ٝوً  َٛ٠رج١غ اٌلعبعخ ث١ؼخ ِٓ م٘ت ٌٍوعً اٌجق. ً١
ك) رلي هٍ ٝلّ١خ ِب وبٔذ روـ ٗ١اٌلعبعخ ٌٙنا اٌوعً اٌـّبم اٌجق. ً١
ساثؼـًب  :انُذٕ :
أ) اٌزشغ١و ِ :ؼبف إٌِ ٗ١غوٚه  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح .
ٚالن  :اٍُ ِغوٚه ثئٌ ٚ ٝهالِخ عوٖ اٌىَوح.
ة)  -1رجلأ ثؾٍُ  :عٍّخ فوٍ١خ
 -2اٌّؾبفق هالِخ إهواثٗ اٌؼّخ
 ؽٛافي هالِخ إهواثٗ اٌفزؾخ . -3األش١بء – طٕبك٠ك.
عـ) أطجؼ فبٌلُ ِشبهو ًب فِ ٝشوٚم اٌزشغ١و.
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إجبثخ ًَٕرج ()4
ثبَيبً :انقشاءح يٍ يٕضٕع صيبسح ٔ يفبجأح .
أ -اٌؾبػو – األٍجٛم
ةِ -وٌ – ُ٠فبؿّخ
عـَِ -زشف57357 ٝ
ك -وبْ اٌٍمبء ِظبكفخ ألْ ِو ٝ٘ ٚ ُ٠ريٚه اٌَّزشفٌّ ٝؾذ ِٓ فٍف اٌيعبط ىٍِ١زٙب فبؿّخ ٚ
٘ ٝرغٌٍ ف ٝؽغورٙب ف ٝاٌَّزشف. ٝ
( )2يٍ قظخ ػهٗ يجبسك .
٠ )1وفغ
 )2اٌظغبه
ة) ألٔٗ ال ٠وػ ٝأْ ٠فوع أؽل هٍ ٗ١هأً٠ب ٠ ٚأث ٝإال أْ ٠غوة اٌوًّ ثٕفَٗ أٚالً ٌٛ١افك
هٍ ٗ١أ ٚال ٛ٠افك .
عـ) وبرت ِٓ اٌىزبة اٌن٠ ٓ٠م َْٛ١األهاػٌٍ ٝفالؽ. ٓ١
ثبنثـًب  :انُظٕص  :يٍ َض كٍ قٕيًب - :
أ) هٕب – ٓ٠ٚلجؼ  -عجٙخ .
ة) إْ اٌظؾخ أٍبً اٌؾ١بح إٌبعؾخ فجٙب ٔوًّ ٔ ٚشبهن ٕٔ ٚزظ ٔ ٚشوو ثغّبي اٌلٔ١ب .
عـ)أٍبً اٌؾ١بح
ك)روج١و عّ ً١طٛه اٌظؾخ ثزبط فٛق هء ًٚٚاألطؾبء ٚطٛه اٌظؾخ ثبٌٕجبد األفؼو اٌنٜ
٠غنة اٌّشب٘ل.
ساثؼـًب  :انُذٕ :
أ) هبشذ  :فوً ِبػِ ٝجٕ ٝهٍ ٝاٌفزؼ  ٚاٌزبء ربء اٌزأٔ١ش .
اٌزالِ١ن  :فبهً ِوفٛم  ٚهالِخ هفوٗ اٌؼّخ ألٔٗ عّن رىَ١و .
أهّبي  :اٍُ ِغوٚه ثّٓ  ٚهالِخ عوٖ اٌىَوح ألٔٗ عّن رىَ١و .
ة)  )1أٍٍٛة روغت .
 )2أٍٍٛة اٍزفٙبَ .
 )3أٍٍٛة ٔف. ٝ
عـ) رٕبفَٛا  :اٌزالِ١ن ِٕبفَز ُٙش١مخ .
ك) أطجؾذ اٌفزبربْ ِزفٛلز. ٓ١

"مع متنياتنا بالنجاح والتوفيق"
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