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 المقابلة

 الترتيب. على ذلك يقابل بما يؤتي ثم أكثر أو بمعنيين يؤتي أن و هو جملتين بين تكون 

ا "  " -  َفْلَيْضَحُكوا َقلِيًلا َوْلَيْبُكوا َكثِيرا

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر " "   - نُكْم أُمَّ  َوْلَتُكن مِّ

ُم َعلَْيِهُم اْلَخَباِئَث "- َباِت َوُيَحرِّ يِّ         " َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ

 ( متقطع كثير من خير دائم قليل)   -

 .    وضده الشيء ذكر طريق عن وتوضيحه المعنى تأكيد  الجمـال: سر

 ( https://dardery.site/archives/1548ٌٍزدر٠ت اإلٌىزرٟٚٔ ٚاٌزأود ِٓ اإلجبثبد اضغط عٍٝ اٌراثط    ) 

 الطباق و المقابلةعلى  ثدريبات

 ميز بين الطباق والمقابلة في الجمل التالية :

 ٚلبي ثعُض اٌجٍغبء: َوَدُر اٌجّبعخ خ١ٌر ِٓ َصْفٛ اٌفُرلَخ  .  - -ٔ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 اٌمٍالالالالالالالالالالُت عٕٙالالالالالالالالالالب. ٚضالالالالالالالالالالال ِ الالالالالالالالالالَرً٘ ضالالالالالالالالالالال -ٕ

  
 أَٚ أَضالالالالالالالالالالالالالب ُجرَمالالالالالالالالالالالالالٗ اٌسِالالالالالالالالالالالالالبْ اٌّ ّضالالالالالالالالالالالالالٟ . 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ُُ ث١ّ١ٕاِلالالالالالالالالالالالالالالالٗ-ٖ  . ٚثبِضالالالالالالالالالالالالالالالالطَ خ١الالالالالالالالالالالالالالالالر   الالالالالالالالالالالالالالالال١ُى

  
ُُ ثِ الالالالالالالالالالالالالالالالّب١ٌِب.   ٚلالالالالالالالالالالالالالالالالبثَِض لالالالالالالالالالالالالالالالالر  عالالالالالالالالالالالالالالالالُٕى

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٌاّلالالالالالالالالالالالالالالالالٛا َعِس٠الالالالالالالالالالالالالالالالالسا   -ٗ َّ   الالالالالالالالالالالالالالالالاللّا َمالالالالالالالالالالالالالالالالالبَرثُٛا أ

  
ٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال١ال.  َّ ٛا أَعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّسٚا  ُّ  ٚإّا َضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبٌَ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 وٍّالالالالالالالالالالالالالالالالالب ِالالالالالالالالالالالالالالالالالّرد ا١ٌٍالالالالالالالالالالالالالالالالالبٌٟ ع١ٍالالالالالالالالالالالالالالالالالالٗ -٘

  
الالالالالالالالالالالالالالٟ   رقَّ ، ٚاٌعٙالالالالالالالالالالالالالالُد  الالالالالالالالالالالالالالٟ ا١ٌٍالالالالالالالالالالالالالالبٌٟ رمط 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

https://dardery.site/archives/1548
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َْ ثبٌّطالالالالالالالالالالالالالّراِء ٠ُْ الالالالالالالالالالالالالِ ُىٕٟ   -ٙ ٕظَالالالالالالالالالالالالالر  والالالالالالالالالالالالالب َِ َٚ 

  
الالالالالالالالالب عالالالالالالالالالبَ  ثبٌّ الالالالالالالالالّراِء ٠ُجى١ٕالالالالالالالالالٟ.  َِ  ٠الالالالالالالالالب لاُلالالالالالالالالْرَة 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

7-  }.. ُْ ب آرَبُو َّ ََل رَْفَرُمٛا ثِ َٚ  ُْ ب  َبرَُى َِ ا َعٍَٝ  ْٛ  ٚلبي رعبٌٝ: }ٌَِى١ْاَل رَأَْض
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

8-   ً َ٘ـالالالالالالالالالالالالالالـفب ثبٌـفُـالالالالالالالالالالالالالالـ اِ   الالالالالالالالالالالالالالٟ َضٍَطالالالالالالالالالالالالالالج١ َٚ 

  
ِٓ َلالالالالالالالالالالالالِّص.  الالالالالالالالالالالالٓ َعالالالالالالالالالالالال١ ِِ أٌ ٌٍَِطالالالالالالالالالالالالٛاِ   َّ  ظالالالالالالالالالالالالـَ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٕالالالالالالالالالـٝإٔــالالالالالالالالالـٟ  -9 ُّ  ألّالالالالالالالالالُذ عٍـالالالالالالالالالـٝ اٌزعٍَّالالالالالالالالالـخ  ثبٌ

  
 رىالالالالالالالالالْٛ  ٚا الالالالالالالالالٟ ׄ  لـــــالالالالالالالالالـبٌٛ - الالالالالالالالالٝ  ـالالالالالالالالالـرثخ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

  َز الالالالالالالالالٝ والالالالالالالالالبْ  ١الالالالالالالالالٗ ِالالالالالالالالالب ٠َطالالالالالالالالالر  صالالالالالالالالالد٠مَُٗ  -ٓٔ

  
ِٗ ِالالالالالالالالالالالب ٠طالالالالالالالالالالالُٛء ا َعبِ ٠الالالالالالالالالالالب.  َّْ  ١الالالالالالالالالالال  عٍالالالالالالالالالالالٝ أَ

 
            مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ـٌ وـــــالالالالالالالـٛا ٟ  الالالالالالالٟ اٌجالالالالالالالـال  ٚعٍـالالالالالالالـخ -ٔٔ  عجـالالالالالالالـ

  
  الالالالالالالالالالالٟ عٍالالالالالالالالالالالخ ِٕفــــــالالالالالالالالالالالـبٞ َلضز فــــــــالالالالالالالالالالالـبء 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

َٙب   -ٕٔ ِر ٠ُْطالالالالالالالالالالِ  ُ ْٛ َْ لاُلالالالالالالالالالْجُ  اٌَجالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالخ  َوالالالالالالالالالالب ِّ  أُ

  
َٙب.  ُٓ اٌَعالالالالالالالالالدِي ٠ُْرِضالالالالالالالالال١ الالالالالالالالالرا ،  أْصالالالالالالالالالجََ  ُمطالالالالالالالالال ْ٘  َ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 لالالالالالالالبن  إٌالالالالالالالٝ اٌج الالالالالالالر اض الالالالالالالـراَة خٛاوالالالالالالالـرٞ -ٖٔ

  
  ١ج١جٕالالالالالالالالالالالالالالٟ  ثر٠ــــــالالالالالالالالالالالالالالـبمٗ اٌٙٛجــــــالالالالالالالالالالالالالالـبِء. 

 
       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 ٌٚمالالالالالالالالالالد  ّوالالالالالالالالالالـررُه  ٚإٌٙـالالالالالالالالالالـبُر  ِــالالالالالالالالالالـٛ ٌ          -ٗٔ

  
 ِٙـبثــــالالالالالالالالالالالـخ  ٚرجـــــــالالالالالالالالالالالـبء.ٚاٌمٍالالالالالالالالالالالت ثالالالالالالالالالالال١ٓ  

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ْْ عظّالالالالالالالالالالالْذ   -٘ٔ ُُ  ُ ثالالالالالالالالالالالبٌجٍٜٛ ٚإ  لالالالالالالالالالالالْد ٠الالالالالالالالالالالٕع

  
 . ُِ َ ثالالالالالالالالالالالالالالبٌَٕع ْٛ ُ ثعالالالالالالالالالالالالالالَض اٌماَلالالالالالالالالالالالالال  ٠َْٚجزٍَالالالالالالالالالالالالالالٟ  َّ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٔٙ-  ِٖ ٕجالالالالالالالالالالالالالالَس إ٠ِعالالالالالالالالالالالالالالبِ  ُِ الالالالالالالالالالالالالالُر ٠الالالالالالالالالالالالالالب  ْ٘  ٠الالالالالالالالالالالالالالب  

  
ْٓ ْٚعالالالالالالالالالالالالالالالالِدٖ.  الالالالالالالالالالالالالالالال ِِ ْ ٍاِلالالالالالالالالالالالالالالالَ  اٌّالالالالالالالالالالالالالالالالأِْٛي  ُِ ٚ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٌْعال١َِِٔخ .  -7ٔ ٌّٚ  ٟ ا َل َعُد َٚ ر،  َْ ٠َِ ُ  َرُجال : ١ٌََْص ٌٗ صد٠ٌك  ٟ اٌط  ا َٛ ُٓ َصْف  ٚلبي خبٌد ث

                مقاتلة ׄ                                     طثاق سلة ׄ                        طثاق إيجاب ׄ  
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ْ٘رِ  -8ٔ َٕ٘اَلالالالالالالالالالالْذ ِر٠اَلالالالالالالالالالالبُْ  اٌالالالالالالالالالالالدَّ َٚ  ٠اَلالالالالالالالالالالب َصالالالالالالالالالالالْ َرح  

  
  َٟ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِ٘ ْ٘ر  -َٚ ِٓ  -اٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدَّ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِٙ ُْ رَ  ٌاَلالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 
 مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 ٚلالالالالالالالالالال  اٌ ٍالالالالالالالالالالك ٠ٕظالالالالالالالالالالرْٚ جّـــ١ـــــالالالالالالالالالالـعب -9ٔ

  
 و١الالالالالالالالالال  أثٕالالالالالالالالالالٟ لٛاعالالالالالالالالالالد اٌّجالالالالالالالالالالد ٚمالالالالالالالالالالدٞ   

 
                مقابلة ׄ                                     سلبطباق  ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

زُٗ إعبٔخُ اٌِىراَ. -ٕٓ َِ ْٓ أْلَعَدْرٗ ِٔىب٠َخُ اٌٍ ئبَ، أَلَب َِ  لبي ثعُض اٌ ٍفبء: 

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 ٌٚالالالالالالالالالالالـٝ ٚوـالالالالالالالالالالالـٓ آٌــ١الالالالالالالالالالالـذ أَل أثـ١ـــعالالالالالالالالالالالـٗ -ٕٔ

  
 ٚأَل أرٜ  ١الالالالالالالالالالالالالالرٜ ٌالالالالالالالالالالالالالالٗ اٌالالالالالالالالالالالالالالدَّ٘ر ِبٌىالالالالالالالالالالالالالالب 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

الالالالالالالالالالد   -ٕٕ َّّ  َ ُِ  ًَ ِِ الالالالالالالالالال  َْ ِالالالالالالالالالالب  َماَلالالالالالالالالالَد اٌّبضالالالالالالالالالالٛ َٚ 

  
الالالالالالالالالالالالالالالالالِخ   َِ ِِ ٍاُلالالالالالالالالالالالالالالالالُٗ َمزاّلالالالالالالالالالالالالالالالالٝ اٌم١ِب َل   ٠ُفماَلالالالالالالالالالالالالالالالالدُ َٚ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ًْ َصْدرٖ َض١ مب  مَ  -ٖٕ ُ ٠َْجَع ٍَّٗ ُِ٠ ْْ ْٓ ٠ُرْ  أ َِ ٚ َِ ِد٠َُٗ ٠َْ َر  َصْدرُٖ ٌإلْضال ْٙ َ٠ ْْ ْٓ ٠ُِرِ    أ َّ  َرجب {ٚلبي رعبٌٝ:} َ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٕٗ- ٌِٟٛ أَعالالالالالالالالالالالال َٚ ِٗ ثِبٌالالالالالالالالالالالُدِِٛ     َجالالالالالالالالالالالٛ ٞ َع١ٍَالالالالالالالالالالال

  
ِِ ٍاُلالالالالالالالالالالالُٗ اٌالالالالالالالالالالالالَدَ٘ر ٠َٛجالالالالالالالالالالالالدُ    ٌِفَمالالالالالالالالالالالالِد اٌاَلالالالالالالالالالالالَٞ َل 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 ِٚالالالالالالالالالالٓ ٠جعالالالالالالالالالالً اٌّعالالالالالالالالالالرٚ   الالالالالالالالالالٝ  ١الالالالالالالالالالر -ٕ٘

  
 أٍ٘الالالالالالالالالٗ ٠ىالالالالالالالالالٓ مّالالالالالالالالالدٖ ِّالالالالالالالالالب ع١ٍالالالالالالالالالٗ ٠ٕٚالالالالالالالالالدَ. 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ًِ ٠َ الالالالالالالالالفَُ  ٌالالالالالالالالالٟ   -ٕٙ اُ  ا١ٌٍّْالالالالالالالالال َٛ َضالالالالالالالالال َٚ  ُْ  أُزُٚرُ٘الالالالالالالالال

  
ث١َاَلالالالالالالالالالبُ  اٌّ الالالالالالالالالالجِ  ٠ُغالالالالالالالالالالرٞ ثالالالالالالالالالالٟ.  َٚ أٔ َٕالالالالالالالالالالٟ  َٚ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

الالالالالالالالت عالالالالالالالالدٚا صالالالالالالالالد٠مٗ -7ٕ  ِٚالالالالالالالالٓ ٠غزالالالالالالالالرْة ٠ ط 

  
  َ ـــــــالالالالالالالالالالالالالـٓ َل ٠َُىالالالالالالالالالالالالالالر  َِ َٚ َِ  َٔفَطالالالالالالالالالالالالالُٗ َل ٠َُىالالالالالالالالالالالالالالرَّ

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ْٓ عس  اٌ بعخ إٌِٝ ّي  اٌّع ١خ  . -8ٕ  ٚلبي إٌّ ُٛر: َل ر رجٛا ِ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

 ِّٚٙالالالالالالالب رىالالالالالالالٓ عٕالالالالالالالد اِالالالالالالالر  ِالالالالالالالٓ خ١ٍمالالالالالالالخ -9ٕ

  
ْْ خبٌٙالالالالالالالالالالب ر فالالالالالالالالالالٝ عٍالالالالالالالالالالٝ إٌالالالالالالالالالالبش رُعٍالالالالالالالالالالُ  إ َٚ 

 
 مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  
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ََر -ٖٓ ُُ ِالالالالالالالالب رالالالالالالالالأرٟ ِٚالالالالالالالالب راَلالالالالالالالـ  إْ وٕالالالالالالالالَذ رَعـالالالالالالالالـٍَ

  
رُ   ََ   َُىالالالالالالالالالالٓ عٍالالالالالالالالالالٝ َمـالالالالالالالالالالـَر لالالالالالالالالالالد ٠َٕفاَلالالالالالالالالالُ  اٌَ الالالالالالالالالال

 
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

وــــالالالالالالالـُر  ١الالالالالالالٗ َم١َــالالالالالالالـبحٌ ٌٍِمٍُاُلالالالالالالِٛة وّـــالالالالالالالـب -ٖٔ  َ  ٚاٌ

  
َّ َــالالالالالالالالالالالـرُ    ٠ُ ١اِلالالالالالالالالالٟ اٌالالالالالالالالالالالجاِلَ  إّا ِالالالالالالالالالالالب ِبراَلالالالالالالالالالالذ اٌ

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

َٓ  ِٓ ُمت   عٍٝ اٌمٍُٛةُ  ُججٍَِذْ  -ٕٖ  إ١ٌَٙب. أضبءَ  ِٓ ٚثُْغضِ  إ١ٌَٙب أْمَط

       مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٚ  ٠ُظُٙر اٌط١ئخَ  ٠ُْٚ فٟ اٌ طٕخَ. .ٖٖ            اٌعد

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٓ ثَْعدُ  لبي رعبٌٟ :" -ٖٗ ِِ َٚ  ًُ ٓ لَْج ِِ ُر  ِْ ِ اْ َ  " .  َلِِلَّ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

اْ َْر ِ  لبي رعبٌٟ :" -ٖ٘ َٚ اِد  َٚ ب َّ ِ  َبِوِر اٌطَّ ُد َلِِلَّ ّْ  ٌَْ  " .  ا
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ء  إَِلَّ َلبَُٔٗ »  -ٖٙ ْٝ ْٓ َل ِِ َْٕسُ   َلَ ٠ُ َٚ ء  إَِلَّ َزأَُٗ  ْٝ ُْ  ِٟ َل ْ َك َلَ ٠َُىٛ َّْ اٌر   « .إِ

                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

َّ " .لبي  -7ٖ َْٕد اٌ َّ َْ ِع ٌْفََس ، ٚرَمٍِ ٛ َْٕد ا َْ ِع  صٍٝ   ع١ٍٗ ٚضٍُ ٌألٔ بر: "إِٔىُ ٌَزَْى ُُرٚ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

َٕىرِ  لبي رعبٌٟ :" -8ٖ ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َع ْٛ َٙ ْٕ َ٠ َٚ ْعُرِٚ   َّ ٌْ َْ ثِب ُرٚ ُِ ٠َأْ َٚ ٌَْ ١ِْر  َْ إٌَِٝ ا خٌ ٠َْدُعٛ َِّ ُْ أُ ُٕى  ِ ٌْزَُىٓ  َٚ "  
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ْْ رُ ِطٓ إٌِٝ  -9ٖ َِ أ     إٌبش ٚرطَٟء إٌِٝ َْٔفطَه.١ٌص ِٓ اٌ س
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ُُ ٠ْعفُٛ عٕد اٌعجِس، َٚل ٠عفٛ عٕد اٌّمدرِح. -ٓٗ    اٌٍئ١
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

   أمت  اٌ دَق َٚل أمت  اٌىََة. -ٔٗ
      مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٕٗ-  . " َْ ُْ ٠ُْ ٍَمُٛ ُ٘ َٚ َْ َل١ْئب   ِ َل ٠َْ ٍُمُٛ َّ  ِْ ٚ ُ ْٓ ِِ  َْ َٓ ٠َْدُعٛ ٠ َِ اٌَّ َٚ  لبي رعبٌٟ :" 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ٖٗ-  ْْ ُْ أَ ِٙ َمٝ إ١ٌَِْ ْٚ َ َعِ ١ّب "لبي رعبٌٟ :"   َأ َٚ    َضج ُ ٛا ثُْىَرح  
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

   . إْ ا رٚا  جٌٕٛ  ِجٕدح ،  ّب رعبر  ِٕٙب ا زٍ  ِٚب رٕبور اخزٍ  -ٗٗ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  
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    .إٌَّبُش ١ِٔبَ  لّا ِبرٛا أزَجَٙٛا -٘ٗ
  مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

خ  اء   -ٙٗ َِ    .وفٝ ثبٌطَّال
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

١ُذ(. -7ٗ ِّ ُ٠ َٚ  ِٟ٠ُْ ١ َِٞ َٟ اٌَّ ُُ َرث  ١ِ٘ ّْ لَبَي إِْثَرا   .  لبي رعبٌٝ: )إِ
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

ب اْوزََطجَْذ ..َ{    -8ٗ َِ َٙب  َع١ٍَْ َٚ ب َوَطجَْذ  َِ َٙب  َٙب ٌَ ْضَع ُٚ ب إَِلَّ   لبي رعبٌٝ :}َلَ ٠َُىٍ ُ  ّ ُ َْٔفط 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

الالالالالالالالجبِة وأَٔالالالالالالالالٗ            -9ٗ َُٙض  الالالالالالالالٟ اٌ َّ ْٕ الالالالالالالال١ْت ٠الالالالالالالال  ٚاٌ َّ

  
ِٗ َٔٙالالالالالالالالالالالالالالالالالالبرُ   ًٌ ٠َِ الالالالالالالالالالالالالالالالالال١ُ  ثِجبِٔج١َْالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ١ٌَْالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  

١ْٔب إّا ٌالالالالالالالالُ راُلالالالالالالالِرْ  ثٙالالالالالالالالب    -ٓ٘ ْٓ رَْ ٍاُلالالالالالالالُت اٌالالالالالالالالّد الالالالالالالال َّ ٌ 

  
.ُضالالالالالالالالالالالالالالُرَٚر   َِ جالالالالالالالالالالالالالالِر ُِ طالالالالالالالالالالالالالالبَءحَ  َِ  ْٚ ِ الالالالالالالالالالالالالالت  أ ُِ 

 
                مقابلة ׄ                                     طباق سلب ׄ                        طباق إيجاب ׄ  
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