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I-  : り8القراء ラ  -  ت ヱ صレأماحظة الロ1 : طير ラ 
 ゅイله بوضع خط تحت الイواゆ الصحيح : حキギ نوعيる الレص ヱ م س 1

 إنسゅني سレヅヱي  سキيレي  - :  مجاメ الレص -*                                                 
 خطるら سケسゅلる  سمقゅلる  -:  نوعية الレص -*                                                 

2 -   ゅوانレع ゥゲاقتゲص آخレلل ..................:.........................................................................................   -   صレم الヰ4.5 :فラ     
  : ケكらه في جヨلる مヘيりギ اشゥゲ مゅ يلي حسب السيベゅ ثم س 1
 

りلة مفيدヨا في جヰらا تركيヰة شرحヨلムال 

 حثأ  

 ا يحل  

  .......................................................................من يتムلم في الレص؟ ヱ لヨن يوجه خطゅبه؟......... -2

3-  りゲقヘفي ال サゅレطيب الガ؟.................بم يوصي ال ヴلヱاأ............................................................. 

  ......................................................................................صغ الりゲムヘ الヨحوケيる في الレص:......... -4

  : صレ2.5 تحليل الラ 

5- ゲفا ت :るليゅالت りケゅらالع ゥゲجاشツا يケゅヘك ヵギبعض:..................عن بع ゆゅقケ مムツبع ゆゲ.........................  

..................................................................................................................................................................................... 

2 



 
 قيヨتラゅ اأヱلキ ヴيレيヱ るالゅんنيる اجتゅヨعيる إنسゅنيる، اختゲ قيヱ るヨبين فيゅヨ تتイلヴ .  في الレص -6

........................................................................................................................................................................ 

      ラ(6التطらيق على الدرヱس اللغوية :) - //
 

                        ラ(0.5 )                           تツلوا ساشムل مゅ تحته خط في الレص : نحロギヨ  س 1
 0.5ラ فعلين مキゲイين ثاثيين مガتلヘين في عيゅヨヰレ في الケゅツヨع ،يوافقラゅ الヨطلوゆ مレك: اأヱلヴاستァゲガ من الヘقりゲ  س 2

 يفعل -فعل  يفعل -فعل 

  

 ラ 2 هれゅ من الレص فعلين مゴيギين ヱ ايت بゅヨضيゅヨヰ ،ثم ضعゅヨヰ في الメヱギイ التゅلي: س 3
りキゅيゴال ヴレمع りキゅيゴف الヱゲفه حゲأح るضي اأصليゅヨنه في الコヱ علヘال 

     الطلب

    التツعيف 

 ラコ  0.75ラ الムلるヨ التゅليる مらيゅレ جケグهゅ اللغوヱ ヵ محキギا حゲف الらحث عゅヰレ في الヨعイم: -4
 الムلコヱ るヨنゅヰ جケグهゅ اللغوヵ حゲف الらحث عゅヰレ في الヨعイم

 كケゅヘا   

 

 0.5ラ : اتヨم الメヱギイ التゅلي -5
 الヘعل コ ヱنه التغييゲ الطケゅئ عليه

 تب    

 6-   "ギعل "مヘال ギレاسヴثم  إل りسوレال ラنوヴين في  ألف إلレااثゲك: اأمレم ゆطلوヨال ゅヨヨل متム1 مع الشラ 
 الヘعل ギم التغييゲ الطケゅئ عليه

  ロキゅレإس ヴإل りسوレال ラنو 
 ゲفي اأم 

  ロキゅレإس ヴين ألف إلレااث 
ゲفي اأم 

 
7-  るليゅالت るلヨイال メحوヴل:        إلムط الشらلم  مع ضムتヨال キゲヘヨالグالعلم عن  يأخロクゅ0.75                أستラ 
 

......................................................................................................................................................................................... 
 
/// -  ヱ يرらالثالث: التع メجاヨ(6) اإنشاءالラ 

 
 ゲفسるاآي ، るليゅالت るヨيゲムتوسي الヱ ゲسيヘت りケゅヰفي م ゅヰالتي تلقيت れطواガلゅا بギشゲمست ゅهゅレتوسع في مع ヱ るع قولヱأ . りゲムف 

 58: اآيるمレوا ヱ عヨلوا الصゅلحれゅ لらレوئヰレم من الるレイ غゲفゅ" آقメゅ تعゅلヴ في سوりケ العらムレوヱ " れ الグين 
 


