أٔالً  :انُحٕ
انـفـاػـــــــــــم
ض :1ػسف انفاػم ٔ ،اذكس أْى أحكايّ.
انفاػم  ٛ٘ :االسُ اٌّسٕذ إٌ ٗ١فؼً ربَ ػٍ ٝطش٠مخ فـَؼـَـً أ ٚشج.ٗٙ
أحكاو انفاػم :

ٔ -اٌشفغ.
ٕٚ -خٛة رأخشٖ ػٓ سافؼٗ.
ٖ -ػذَ االسزغٕبء ػٕٗ .
ٗ -ردش٠ذ اٌفؼً ٌٗ ِٓ ػالِز ٟاٌزثٕ١خ ٚاٌدّغ إرا وبْ اسّب ظب٘شا.
٘٠ -حزف فؼٍٗ خٛاصاً ٚٚخٛثبً.
 -ٙرأٔ١ث اٌفؼً ٌٗ خٛاصاً ٚٚخٛثبً.
 -7ارصبٌٗ ثبٌفؼً .

ض :2ذحدز ػٍ حكى ذجسٚد انفؼم يٍ ػاليح انرصُٛح ٔانجًغ يغ انفاػم انظاْس.
اٌٍغخ اٌّشٛٙسح

ٌغخ طٟ١ء

اٌمبػذح

 -فبص اٌش١ٙذاْ

 -فبصا اٌش١ٙذاْ

٠دشد اٌفؼً ِٓ ػالِز ٟاٌزثٕ١خ ٚاٌدّغ إرا وبْ

 -فبص اٌشٙذاء

 -فبصٚا اٌشٙذاء

اٌفبػً ِسٕذا الثٕ ٓ١أ ٚخّغ ٘ٚزٖ ٟ٘

 -لبِذ إٌٙذاْ

 -لبِزب إٌٙذاْ

اٌٍغخ اٌّشٛٙسح ٚ ،لذ ٠مبي ػٌٍ ٝغخ ظؼ١فخ

 -لبِذ إٌٙذاد

 -لّٓ إٌٙذاد

٠ؼجش ػٕٙب ثٍغخ أوٍ ٟٔٛاٌجشاغ١ث ( ط١ئ )
ثئٌحبق اٌفؼً ػالِز ٟاٌزثٕ١خ أ ٚاٌدّغ ٌٍفبػً
اٌّثٕ ٝأ ٚاٌدّغ ٚحٕ١ئز ٠ى ْٛاٌفؼً ٌٍفبػً
اٌظب٘ش ٚاٌعّ١ش حشف داي ػٍ ٝاٌدّغ أٚ
اٌظب٘ش ِجزذأ ٚاٌدٍّخ لجٍٗ خجش.
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 أْى انشٕاْد ػهٗ ذهك انهغح : ف ٟاٌحذ٠ث ( ٚرؼاقثٌٕ ف١ىُ ِالئىخ ثبٌٍٚ ً١إٌٙبس ). -ر ٌٝٛلزبي اٌّبسل ٓ١ثٕفســـــــــــــٗ

ٚلـذ أظهـًاِ ِـجـــؼـــــذ ٚحـّــ١ـُ

ٚ -هٕيَُٕ ٙف ٟاشزشاء إٌخ١ــــــــــــ

ــــــــــً أ٘ـٍ ٟفـىـٍــ٠ ُٙؼــــــزي

 -زأ ٍٚاٌغٛأ ٟاٌش١ت الذ ثؼبسظٟ

فأػشظٓ ػٕ ٟثبٌخذٚد إٌٛاظش

ض :3يرٗ ٚحرف انفاػم جٕاشا ؟ يغ انرًصٛم.
 ِٓ -لشأ ؟  .........ص٠ذ.

٠حزف فؼً اٌفبػً خٛاصا إرا دي ػٍ ٗ١دًٌ١

 ( ٌٚئٓ سأٌز ِٓ ُٙخٍك اٌسّبٚاد ٚا٤سض ٌ١م ٌٓٛاهلل ) .ثأْ أخ١ت ثٗ ػٓ اسزفٙبَ ِحمك ٚوّبٚسد ِحزٚفب ٚسد ِزوٛسا ( ٌٚئٓ سأٌزُٙ
ِٓ خٍك اٌسّبٚاد ٚا٤سض ٌ١مٌٓٛ
خٍم ٓٙاٌؼض٠ض اٌؼٍ.) ُ١
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ض :4يرٗ ٚحرف انفاػم ٔجٕتا ؟ يغ انرًصٛم.
ٚ ( -إْ أحذ ِٓ اٌّششو ٓ١اسزدبسن فأخشٖ ).

ٚحرف انفؼم ٔجٕتا تؼد إٌ ٔإذا

 ( -إرا اٌسّبء أشمذ ).

انشسطٛرٚٔ ٍٛفعسِ فؼم يركٕز تؼدِ ألٌ
انفؼم انظاْس كانثدل يٍ انهفظ تانفؼم
انًحرٔف فال ٚجًغ تًُٓٛا.

ض :5اذكس آزاء انُحٕ ٍٛٚف ٙاالظى انٕاقغ تؼد ( إٌ ٔ ،إذا ) انشسطٛر.ٍٛ
 ِز٘ت اٌجصش ٓ١٠أٔٗ فبػً ٌفؼً ِحزٚف ٚخٛثب فسشٖ اٌفؼً اٌّزوٛس ثؼذٖ. ِز٘ت اٌىٛف ٓ١١أٔٗ فبػً ٌٍفؼً اٌّزوٛس ٠ ُٙٔ٤د١ض ْٚرمذ ُ٠اٌفبػً ػٍ ٝاٌفؼً. ِز٘ت ا٤خفش أٔٗ ِجزذأ ٚاٌدٍّخ اٌفؼٍ١خ ثؼذٖ خجش اٌّجزذأ ٚال رمذٚ ُ٠ال رأخ١ش ٚال حزف.ض :6يرٗ ٚجة ذأَٛس انفؼم يغ انفاػم ؟ يغ انًصٛم.
إذا كاٌ انفاػم يؤَصا ٚؤَس نّ انفؼم ٔجٕتا ف ٙحانر: ٍٛ
ٔ -إرا وبْ اٌفبػً ظب٘شا ِزصال ِفّٙب راد حش  ٛ٘ٚاٌّؤٔث حم١م ٟاٌزأٔ١ث ( رٍذ أ ٚرج١ط )
يصم  - :أثذ ٕ٘ذ ا٤ر.ٜ

 -لبِذ إٌٙذاْ.

 -لبِذ إٌٙذاد.

ٕ -إرا وبْ اٌفبػً ِعّشا ِسززشا ٠ؼٛد ػٍِ ٝؤٔث حم١م ٟاٌزأٔ١ث أِ ٚدبص ٞاٌزأٔ١ث.
يصم ٕ٘ - :ذ لبِذ.

 -اٌشّس طٍؼذ.
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ض :7يرٗ ٚجٕش ذأَٛس انفؼم يغ انفاػم ؟ يغ انرًصٛم.
إذا كاٌ انفاػم يؤَصا ٚؤَس نّ انفؼم جٕاشا ف ٙانحاالخ اٜذٛح :
ٔ -إرا فصً ث ٓ١اٌفؼً ٚفبػٍٗ اٌّؤٔث اٌحم١م ٟثغ١ش ( إال ) خبص إثجبد ( اٌزبء ) ٚحزفٙب ٚا٤خٛد اإلثجبد.
 -أر ٝاٌمبظ ٟثٕذ اٌٛالف.

يصم  - :لبَ إٌ٘ َٛ١ذ.

 ٚاٌثبثذ ػٕذ اٌدّٛٙس أٔٗ ال ٠دٛص إثجبد ِغ اٌفصً ثئال فٍ١س اٌّفعً اٌحزف ثً اٌٛاخت ٘ٚزا ٘و ٛاٌّمصوٛدِٓ رأ ً٠ٚوالَ اٌّصٕف  ْ٤اٌفبػً ِزوش ف ٟاٌّؼِٕ ( ٝب لبَ أحذ إال ٕ٘ذ)ٌٚ .ىوٓ ِوٓ اٌؼٍّوبء ِوٓ أخوبص إثجبرٙوب
ثبٌٕظش إٌ ٝاخز١بس اٌّصٕف.
 -2إذا كاٌ انفاػم يؤَصاً يجاشٚاً ( ال ٚهد ٔال ٚرُاظم ) جاش إشثاخ انراء أٔ حرفٓا.
يصم  - :طٍؼذ اٌشّس.

 -طٍغ اٌشّس.

 -3إذا كاٌ انفاػم جًغ ذكعٛس.
يصم  - :خبءد اٌشخبي.

 -خبء اٌشخبي.

 أْى انشٕاْد ػهٗ ذأَٛس انفؼم : -ط ٞٛإٌخض ٚا٤خشاص ِب ف ٟغشٚظٙب

فّب تقٛد إال اٌعٍٛع اٌدشاشغ

 -فـــــال ِـــــــضٔــخ ٔدقـــد ٚدلــــــــــٙب

ٚال أسض أتـــــقــم إثـمــــبٌــٙـب

ض :8يرٗ ٚجة ذأَٛس انًفؼٕل تّ ػهٗ انفؼم ٔانفاػم ؟
 -1إذا كاٌ يٍ األظًاء انر ٙنٓا انصدازج كأظًاء االظرفٓاو ٔأظًاء انشسط .
يصم  :أ ٞسخً ظشثذ ؟  ِٓ -أوشِذ ؟  -أ٠ب رعشة أظشة.
 -2إذا كاٌ انًفؼٕل ضًٛسا يُفصال ٔانؼايم يًا ال ُٚصة يفؼٕنٔ ٍٛذنك ألَّ نٕ ذأخس نٕجة اذصانّ.
يصم  :إ٠ــَّـــبن ٔـؼـــــــــجـذ.
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ض :9يرٗ ٚجٕش ذقدٚى انًفؼٕل ػهٗ انفؼم ٔانفاػم ؟
 ٠دوٛص رموذ ُ٠اٌّفؼووٛي ػٍو ٝاٌفؼوً إرا ٌووُ ٠دوت رمذّ٠وٗ أ ٚرووأخ١شٖ وّوب فو ٟحبٌووخ إرا ووبْ اٌفؼوً ِّووب ٠زؼوذ ٜإٌووِٝفؼ.ٓ١ٌٛ
يصم  - :ظشة ص٠ذ ػّشا.

 -اٌذسُ٘ إ٠بٖ أػط١زه.

ض :10يرٗ ٚجة ذقدٚى انفاػم ػهٗ انًفؼٕل ؟
ٚرقدو فٓٛا انفاػم ػهٗ انًفؼٕل ٔجٕتا:
 -1إذا خٛف انهثط تعثة خفاء اإلػساب ٔػدو ٔجٕد قسُٚح .
يصم  - :ظشة ِٛس ٝػ١س.ٝ

 -أوشَ اثٕ ٟأخ.ٟ

 -2إذا كاٌ انفاػم ضًٛساً يرصالً غٛس يُحصس .
يصم  :ظشثذ ػًٍ١ب

منتصف الفصل الدراسي األول

5

ض :11ذحدز ػٍ حكى انًحصٕز فاػال كاٌ أو يفؼٕال.
 اٌّحووـصٛس ثووئال أ ٚإّٔووب فووبػال وووبْ أِ ٚفؼووـٛال ظووب٘شا أِ ٚعووّشا ٠ـؤخووـش ػٍوو ٝغووـ١ش اٌّحصووٛس ففوو ٟإالاٌّحصٛس ظب٘ش ٠ ٗٔ٤أر ٟثؼذ٘ب ٚف ٟإّٔب اٌّحصٛس ٘ ٛاٌّزأخش ٚخٛثب حز ٝال ٍ٠زجس.
يصم ِ :ب ظشة ػّشا إال ص٠ذ - .إّٔب ظشة ػّشا ص٠ذِ - .ب ظشة ص٠ذ إال ػّشا.
ض :12اشسح قٕل اتٍ يانك انران: ٙ
ٔشاع َحٕ خاف زتّ ػًس

ٔشر َحٕ شاٌ َٕزِ انشجس

ٔٚ -شبع فٌ ٟسبْ اٌؼشة رمذ ُ٠اٌّفؼٛي اٌّزٍجس ثعّ١ش اٌفبػً ٔح ( ٛخبف سثٗ ػّش )  ْ٤اٌعّ١ش ٚإْ ػوبد
ػٍِ ٝزأخش ف ٟاٌٍفظ ٌٚىٕٗ ِزأخش فو ٟاٌشرجوخ ٚووزٌه اٌعوّ١ش اٌّزصوً ثوبٌّفؼٛي اٌّزموذَ اٌؼبئوذ ػٍوِ ٝوب ارصوً
ثبٌفبػً اٌّزأخش.
يصم  - :خبف سثَّٗ ػّشُ.

 -ظشة غالِٙب خبسُ ٕ٘ذ.

ٕٚ -شز ف ٟوالِ ُٙرمذ ُ٠اٌفبػً اٌٍّزجس ثعّ١ش اٌّفؼٛي ٔح ( ٛصاْ ٔٛسٖ اٌشودش ) ٌّوب ف١وٗ ِوٓ ػوٛد اٌعوّ١ش
ػٍِ ٝزأخش ٌفظب ٚسرجوخ أِوب إرا ووبْ اٌعوّ١ش اٌّزصوً ثبٌفبػوً اٌّزموذَ ػبئوذا ػٍوِ ٝوب ارصوً ثوبٌّفؼٛي اٌّزوأخش
اِزٕؼذ اٌّسأٌخ إخّبػب.
يصم  - :صاْ ٔٛسٖ اٌشدش.
 -كعا حهًّ ذا انجٕد أشٕاب ظؤدد

ٔزقٗ َداِ ذا انُدٖ ف ٙذزٖ انًجد

 -نًا زأٖ طانثِٕ يصؼثا ذػــسٔا

ٔكاد نٕ ظاػــد انًقـــــدٔز ُٚرصس

ٔ -نٕ أٌ يجدا أخهد اندْس ٔاحــدا

يٍ انُاض أتقٗ يجدِ اندْس يطؼًا

 -جـصٖ تُِٕ أتا انغـٛالٌ ػـٍ كثس

ٔحـعٍ فـؼـم كًا ٚجـــــصٖ ظًُاز

 -جـصٖ زتّ ػـُ ٙػـد٘ تٍ حـاذى

جـصاء انكالب انؼـأٚاخ ٔقـد فؼـم

 ظشة ثؼٍٙب صبحت ٘ـٕذ. -ظشة أث٘ٛب غـالَ ٘ــٕـذ.
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شاًَٛا :انصسف

انرأَٛس

االظى :
يا إَٔاع االظى يٍ حٛس انُٕع ٔأًٓٚا األصم ؟ ٔنًاذا ؟
ٔـ ِزوش  ٛ٘ٚ :ا٤صً ( ِحّذ ـ ػٍ ٟـ أحّذ ) .
ٕـ ِؤٔث  ٛ٘ٚ :اٌفشع ؛ ٌزٌه احزبج إٌ ٝػالِخ
يا ْٗ ػالياخ انرأَٛس ؟ يغ انرًصٛم ؟
( أ ) ذاء انرأَٛس ْٔ ٙأكصس ف ٙاالظرؼًال:
" فبطّخ – ٘جخ "

ِثً  " :ف ٟخٕخ ػبٌ١خ ال رسّغ فٙ١ب الغ١خ "
( ب )األنف انًقصٕزج:
ِثً ٣ٌٚ " :خشح خ١ش ٌه ِٓ ا" ٌٝٚ٤

" سٍ - ٜٛح١ذٔ - ٜش" ٜٛ

( جـ )األنف انًًدٔدج:
ِثً  " :أأٔزُ أشذ خٍمبً أَ اٌسّبء ثٕب٘ب "

" أسّبء – ػٍ١بء – لشاء "

كٛف ًٚكٍ االظردالل ػه ٙذأَٛس ياال ػاليح ف ّٛظاْسج ؟
ٚعردل ػه ٙذأَٛس ياال ػاليح ف ّٛظاْسج تًا ٚه: ٙ
ٔ -ػٛد اٌعّ١ش إٌِ ٗ١ؤٔثبً :

ِثً ٚ " :ا٤سض فششٕب٘ب فٕؼُ اٌّب٘ذ" ْٚ

ٕ– ٚصفٗ ثبٌّؤٔث :

ِثً  " :خ١ش اٌّبي ػ ٓ١سب٘شح ٌؼٔ ٓ١بئّخ "

ٖ– سد اٌزبء إٌ ٗ١ػٕذ اٌزصغ١ش ِ :ثً  " :ػُـ١ـ١ـٕخ – دُ٠ٚـشح – شُّ١سخ – ُٔ٠ٛـشح "
ٗ -اإلشبسح إٌ ٗ١ثّب ٠شبس ثٗ إٌ ٝاٌّؤٔث :

ِثً ٘( :زٖ خ ُٕٙاٌز ٟوٕزُ رٛػذ)ْٚ
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انصفاخ انر ٙال ذهحقٓا " ذاء " انرأَٛس
يا انصفاخ انرٗ ٚعرٕٖ فٓٛا انًركس ٔ انًؤَس يغ انرًصٛم:
(ٕ٘ )1بن صفبد ٠سز ٞٛفٙ١باٌّزوش ٚاٌّؤٔث فال رٍحمٙب ربءرأٔ١ث أصالً ِ ٟ٘ٚب وبٔذ ػٍ ٟاٚ٤صاْ اٌزبٌ١خ:
(أ) ِِ ْفؼَبي :سخً ِِـْٙـزاس – اِشأح ِِـْٙـزاس.
(ة)ِِـفْـؼًَ :وٓ ػٕذ اٌشذائذ ِِغْـشَُ ٚ ،و ٟٔٛػٕذ اٌشذائذ ِِغْـشَُ.
(ج)ِِ ْفؼِِ:ً١ثً ٘ :زٖ فزبح ِِؼْـطِـ١ش ٚ ،فزِِ ٝؼْـطِـ١ش.
(د) َفؼُـٛي ثّؼٕ"ٝفَبػًِ" :سخً صَـجُٛس ٚاِشأح صَـجُٛس.
أِبإرا وبٔذ " فَـؼُـٛي " ثّؼَِٕ " ٟـفْـؼُـٛي " دخٍزٙب اٌزبء خـٛاصاً.ِثً ٘ :زٖ س١بسح سوٛة ( سوٛثخ ).
()ٚإرا وبٔذ " فَـؼِـ١ـً " ثّؼَِٕ " ٟـفْـؼُـٛي " ٚاسزؼٍّذ اسزؼّبي ا٤سّبء ٚخـت دخـٛي اٌـزـبء فـ١ـٙـب.
ِثً  " :حشِذ ػٍ١ىُ اٌّ١زخ ٚ ...إٌط١حخ ِٚب أوً اٌسجغ "
 أِب إْ وبٔذ ِسزؼٍّخ اسزؼّبي اٌصفبد ثأْ سجمٙب ِٛصٛف ف١غٍت ردش٠ذ٘ب ِٓ اٌزبء ٠ٚمً دخٛي اٌزبء فٙ١ب.ِثً  :اِشأح لَـزِـ١ـً – ػ ٓ١وَـحِـ١ـً.
(ص)إرا وبٔذ " فَـؼِـ١ـً " ثّؼٕ " ٟفَـبػِـً " ٌحـمـزٗ اٌـزبء وـثـ١شاً ٠ٚمً رـشن اٌـزـبء.
ِثً  :فـزبح وش٠ـّخ – اِشأح ػظ١ـّخ ( .وث١ـشا )
" ِٓ ٠ح ٝ١اٌؼظبَ  ٟ٘ٚسِـ ( ." ُ١لـٍ١ال )
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 اذكس خًعح أٔشاٌ ألنف انرأَٛس انًقصٕزج ؟ يغ انرًصٛم ؟
أٔشاٌ أنف انرأَٛس انًقصٕزج
يٍ انؼالياخ انر ٙذهحق االظى نرأَٛصّ أنف انرأَٛس انًقصٕزج ٔنٓا أٔشاٌ يشٕٓزج .كًاٚه:ٙ
(ٔ) ُفؼٍََ :ٟأسَثَـٝ

أ ٞاٌذا٘١خ.

خؼَُ ،ٝث ْٔ(َّٝٙجبد).
(ٕ) ُفؼٍَْ :ٟحُجٍَُْ ،ٝس ْ
(ٖ) َفؼٍَََ :ٟث َشدَٔ(ٜـٙش)َِ ،شَطَٛٔ(ٝع ِٓ اٌؼذ.)ٚ
صشْػَ،ٝدَػْ،َٜٛشَ ْجؼَ،ٝلَزٍَْ.ٝ
(ٗ) َفؼٍََْ :ٟ
سىَبسَ.ٜ
(٘) ُفؼَبٌَ :ٟحُجَبسَ(ٜطبئش)ُ ،
( )ٙفُؼٍََّ :ٟسُـَّّـ(َٝٙاٌجبطً).
(ِ )7فؼٍََّ :ٟسِـجَـطْـشَٛٔ(ٜع ِٓ اٌّش.)ٟ
(ِ )8فؼٍَِْ :ٟروْـشَ،ٜحِـدْـٍَ.ٝ
( )9فِؼِّ:ٍَْٟ١حِثـِّْ١ـثـَ( ٝاٌحث).
(ٓٔ) ُفؼٍَُّ:ٟوُـفُـشَٚ(ٜػبءاٌطٍغ).
(ٔٔ) فُؼَّ:ٍَْٟ١خٍَُّْ١طَ.ٝ
(ٕٔ) فُؼَّبٌَ:ٝشـُمـَبسَٔ(ٜجبد).
 اذكس خًعح أٔشاٌ ألنف انرأَٛس انًًدٔدج ؟ يغ انرًصٛم ؟
أٔشاٌ أنف انرأَٛس انًًدٔدج
يٍ انؼالياخ انر ٙذهحق االظى نرأَٛصّ أنف انرأَٛس انًقصٕزج ٔنٓا أٔشاٌ يشٕٓزج.كًاٚه:ٙ
ح ّْشَاء.
(ٔ) َفؼْالء:صَ ْفشَاء،حَسَْٕبءَ ،
(ٕ) أ ْفؼُالء:أسْ ُثؼَبء،أسْ َثؼَبء،أسْثِـؼَبء.
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(ٖ) َفؼٍَْالء:ػَـم ْـشَثَـبءِ )ٗ( .فؼَبالء:لِصَبصَـبء.
(٘) ُفؼٍُْالء:لُـشْفـُصَـبء )ٙ( .فَبػُٛالء:ػَـبشـُٛسَاء.
( )7فَبػِـالء:لـَبصِـؼَـبء.
(ِ )8فؼٍَِْ١بء:وِـجْـشَ٠ـبء.
(ْ َِ )9فؼُٛالءَِ:ـشـُْ١ـٛخـَبء.
(ٓٔ) ُفؼَالءَ ،فؼَالءِ ،فؼَالء:خَُ١الء،خََٕفَبء،سِ َ١شَاء.
(ٔٔ) َفؼُٛالء:دَثُـٛلَـبء.
(ٕٔ) َفؼَبالء:ثَـشَاسَـبء.
(ٖٔ) َفؼِ١الء:وَـثِـ١ـشَاء.

شانصًا :األدب :
 اروش رمسّ١بد اٌؼصش اٌؼجبس ٟا٤سثؼخ صًِٕ١ب.
 أٔ ٓ٠شطذ اٌذػٛح إٌ ٝاٌذٌٚخ اٌؼجبس١خ ؟
 ػهم :
 اٌح١بح اٌّزشفخ اٌز ٝػبشٙب اٌؼجبسْٛ١؟ اصد٘بس اٌح١بح اٌؼٍّ١خ ف ٝاٌؼصشاٌؼجبسٟ؟ -إلجبي اٌشؼشاء ػٍِ ٝذذ اٌخٍفبء ف ٝاٌؼصش اٌؼجبسٟ؟
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زاتؼًا :انًطانؼح :
" تالغح انقسآٌ انكسٚى "
ال "
ٌٍٔ -جحث ف ٝإػدبص اٌمشآْ اٌىشٛٔ ُ٠اذ وث١شح .اروش ثؼعٙب " .أٚخٗ اإلػدبص إخّب ً
ٕ -اروش أٚخٗ اإلػدبص اٌز ٝروشد ف ٝاٌّٛظٛع رفص١الً.
ِٖ -ب اٌفشق ث ٓ١اٌفصبحخ ف ٝاٌّفشد  ٚاٌفصبحخ ف ٝاٌىالَ  ٚاٌفصبحخ ف ٝاٌّزىٍُ وّب روش اإلِبَ اٌدشخبٔٝ؟
ِٗ -ب ٚخٗ اإلػدبص اٌمشآٔ ٝثٌ ٓ١فظز " ٝرٕضي " – " رزضي " – " اط١شٔب – رط١شٔب "
٘ٚ ِٓ -خ ٖٛاإلػدبص اٌمشآٔ " ٝإحىبَ ٔظّٗ " .فّب اٌّمصٛد ثٗ ؟
 -6ضغ ػاليح ( √ ) أٔ ( × ) يغ انرصٕٚة:
ٔ) ٛ٠صف اٌٍفظ اٌّفشد ثأٔٗ ثٍ١غ.

(

)

ٕ) صبحت ٘زا اٌّمبي اإلػدبص اٌؼٌٍٍّ ٝمشآْ اٌىش ُ٠اإلِبَ ِحّذ اٌخعش حس.ٓ١

(

)

ٖ) رٕبٚي اٌّمبي اإلػدبص اٌؼٌٍٍّ ٝمشآْ اٌىش.ُ٠

(

)

ِ -7ب ِؼٕ ( ٝثشا٘ – ٓ١اٌ٤جبة – اػزجبطب )
 -8خّغ " شبئجخ – حدخ – ثٍ١غ " * ِفشد " أٌجبة – أحىبَ – أسبط١ش "

" َصٛحح أتٗ حاشو نعهًٛاٌ تٍ ػثد انًهك "
ِ )1برا فؼً سٍّ١بْ ثٓ ػجذ اٌٍّه ٌّب حح ؟ ٌّٚبرا ؟
 )2ثُ أخبة أث ٛحبصَ ػٍ ٝسؤاي أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١سٍّ١بْ ِ:بٌٕب ٔىشٖ اٌّٛد ؟
ِ )3ب اٌّمصٛد ثىٍّخ " ربثؼ" ّٝ
 " )4ثئس ِب لٍذ ٠ب ألٛس "..
 ِٓ صبحت ٘زٖ اٌؼجبسح ؟ ِٚب إٌّبسجخ اٌز ٝلٍ١ذ فٙ١ب؟ ِب ِشادف " ألٛس " – ِعبد " ثئس " ؟ِ )5ؼٕ " ٝاصدسرٗ – اسزؼجش – ٌ١ذ شؼشِ – ٜخجذ ".
 )6خّغ " ألَْٛس – اٌذٔ١ب "
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خايعًا َ :صٕص :
 )1قال انشاػس :
فدبج سج ً١اهلل  ٚأثغش اٌثغش

أال ف ٝسج ِٓ ً١ػطٍذ ٌٗ
 ِٓ لبئً إٌص ؟ ِٚبرا رؼشف ػٕٗ ؟ ِب ِٕبسجخ ٘زٖ اٌمص١ذح؟ ِب اٌدّبي ف ٝل " ٌٗٛرٛف١ذ اِ٢بي " ؟ اروش ِشادف " فدبج " ِ ٚفشد٘ب . اوزت ث١ز ٓ١لجً ٘زا اٌج١ذ.ٕ) قال انشاػس :
ِٚب وبْ إال ِبي ِٓ لً ِبٌٗ

ٚرخشًا ٌّٓ أِس١ٌٚ ٝس ٌٗ رخش

 ِٓ لبئً إٌص ؟ ِٚبرا رؼشف ػٕٗ ؟ ِب أثش اٌج١ئخ ف ٝإٌص؟ ِب ِشادف " رخش " ِٚعبد " لً " ؟ ِٚب اٌدّبي فِ " ٝب وبْ إالِبي " ؟ -اوزت ث١ز ٓ١لجً ٘زا اٌج١ذ.

ظادظًا  :إَشاء :
 ػشف ػٍُ اإلٔشبء .
 رخ١ش اٌصٛاة ِّب : ٍٝ٠
ٔ) رؼزجش اٌخطبثخ ِٓ اإلٔشبء

( اٌزحش٠ش – ٜاٌشف) ٝٙ

ٕ) رؤد ٜإٌّبظشاد ثٛسٍ١خ

( اٌمٍُ – اٌٍسبْ )

 اروش رمس ُ١ػٍُ اإلٔشبء ثبػزجبس انغسض  ٚانٕظٛهح. اذكس أًْٛح ػهى اإلَشاء.
 دسسذ حٛاسًا حٛي اٌسٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌّطٙشح .لُ ثبسزحعبس حٛاس ِغ شخص رؼشض فٗ١ِىبٔخ اٌسٕخ إٌج٠ٛخ ٚسد اٌشجٙبد اٌزٛ٠ ٝسد٘ب ا٤ػذاء.
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ظاتؼًا  :انثالغح :
 )1ػشِّف االٌزفبد ٚاروش صٛسح ِٓ صٛسٖ .
 )2ػشِّف اٌزغٍ١ت ٚاروش صٛسح ِٓ صٛسٖ .
 تَٕ ٍٛع انقصس يٍ حٛس انطسف ٍٛفًٛا ٚه: ٙ
ِٔ -ب شٛل ٟإال شبػش .
ٕ -لبي رؼبٌ ( ٝإّٔب ٠خش ٝاهلل ِٓ ػجبدٖ اٌؼٍّبء )
ٖ -لبي رؼبٌِ ( ٝب ِحّذ إال سسٛي )
ٗ -لبي رؼبٌ ( ٝإّٔب اٌّؤِٕ ْٛإخٛح )
٘ -ػشف اٌمصش ٌغخ ٚ .اصطالحًب .
 -ٙث ٓ١أٔٛاع اٌمصش ِٓ ح١ث اٌطشفِ ٓ١غ اٌزّث. ً١
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