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 ٌنقسم الفعل من حٌث اإلعراب والبناء إلى قسمٌن :     

  . المضارع إذا اتصلت به نون التوكٌد أو نون النسوة( –األمر  –:) الماضً فعل مبنى - ٔ

 رع فقط. : المضافعل معرب  -ٕ

 

ًّ دائما  .الفعل الماضً مبن

 ً ػٍى اٌفرخ : ِثٕ  - ٔ

 إذا لم ٌتصل به شًء       مثل :   غادَر الوفد المدٌنة. •

 أو اتصلت به تاء التأنٌث       مثل :   خفَقْت راٌة أمتنا. •

 أو اتصلت به ألف االثنٌن       مثل :    الصدٌقان  سافَرا أمِس.  •

ًّ ػٍى اٌسىْٛ: - ٕ  ِثٕ

 مثل :   فّكْرُت فً األمر..فعرْفَت خطئً.                إذا اتصلت به تاء الفاعل            • 

 أو اتصلت به نا الفاعلٌن                          مثل :   حفْظنا القصٌدة كلها.•

 أو اتصلت به نون النسوة                           مثل :   المؤمنات ساَعْدَن المحتاجٌن.•

ٖ- : ُّ ًّ ػٍى اٌض  ِثٕ

 واو الجماعة                     مثل :   الطالب سارُعوا إلى الصالة.إذا اتصلت به •

 

 

 مبنً دائما  ، وهو ٌبنى على ما ٌجزم به  مضارعه.

ًّ ػٍى اٌسىْٛ :  - ٔ  ِثٕ

ْث أخاك صادقاً.•  إذا كان صحٌح اآلخر                              مثل :   َحدِّ

 مثل :    ٌا أمهاُت راقْبَن األبناء.          إذا اتصلت به نون النسوة             •
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ًّ ػٍى دزف دشف اٌؼٍّح : - ٕ  ِثٕ

 إذا كان معتل اآلخر                                مثل :   ادُع رُبك، وارتِج  مغفرته .•

ًّ ػٍى دزف إٌْٛ: - ٖ  ِثٕ

 طن انهضوا.إذا كان متصالً بواو الجماعة                   مثل :    ٌا شباب الو•

 إذا كان متصالً بألف االثنٌن                    مثل :    أٌها العامالن جّودا إنتاجكما.•

 إذا كان متصالً بٌاء المخاطبة                  مثل :    ٌا أّمتً اتحدي.•

ًّ ػٍى اٌفرخ    - ٗ  :ِثٕ

ا أخً، واْجَهَرن  بالحقإذا اتصلت به نون التوكٌد                       مثل :    َتَصد  •  َقن ٌ 

 

 

 

 ، ٚرٌه ِا ٌُ ذرصً تٗ ْٔٛ اٌرٛوٍذ أٚ ْٔٛ إٌسٛج. اٌفؼً اٌّضاسع فؼً  ِؼشب  أي)ٌشفغ ٚ ٌٕصة ٚ ٌجزَ (

 

 

 ٌشفغ اٌفؼً اٌّضاسع إرا ٌُ ذسثمٗ أداج ٔصة أٚ أداج جزَ ، ٌُٚ ٌىٓ ِؼطٛفاً ػٍى فؼً ِٕصٛب أٚ ِجزَٚ .

 رع : عالمات رفع الفعل المضا

 مثل :  ٌتفوُق المخلص فً مذاكرته . ، إذا كان الفعل صحٌح اآلخر اٌظا٘شج تاٌضّحٌرفع  -

 .مثل :  المجتهد ٌسَعى إلى التفوق ، إذا كان الفعل معتل اآلخر  اٌّمذسج تاٌضّحٌرفع  -

 .مثل : المؤمنون ٌسعدون بالقرب من هللا ، إذا كان من األفعال الخمسة  إٌْٛ تثثٛخٌرفع  -

 

 

 

 

 



  

 

النحو العربيتايلوس في   

 ذاٌٍٛس 4

 ذاٌٍٛس

 للتواصل واتس 01156008819

 

 

 ٌنصب الفعل المضارع إذا سبقته  إحدى أدوات النصب التالٌة : 

 ْْ  إرْ [    –فاء اٌسثثٍح   –الَ اٌجذٛد   –ٚاٚ اٌّؼٍح   –درى  –الَ اٌرؼًٍٍ  –وً   –ٌٓ  –]أ

 ْْ  .مثل : علٌك أن تجتهَد . علٌكم أن تجتهدوا ، : وهً حرف مصدري أ

 : لن ٌرحم هللا المتخاذلٌن .مثل ، :تنفً الفعل فً المستقبل  ٌٓ

 مثل : اجتهدوا  كً تلحقوا بركب التفوق .  ، : ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   وً

 مثل : اعبد هللا مخلصاً لتنال رضاه .، ما قبلها سبب وتعلٌل لما بعدها   : اٌرؼًٍٍ الَ

 حتى أموَت .مثل : سأعبد هللا ،   :تفٌد الغاٌة إذا كانت بمعنى " إلى أن " درى

 مثل : اجتهد حتى تحقَق أحالمك فً الحٌاة .،  حتى : تفٌد التعلٌل إذا كانت بمعنى " لكً "

: وهى التً تفٌد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهً بمعنى )مع( وتفٌد المصاحبة ودائماً تسبق بـ  اٌّؼٍح ٚاٚ

ًَ ِمْثلَ     نفى( –)نهى  َك ـ إِذا َفَعْلَت ـ َعظٌمُ مثل : ال َتْنَه َعْن ُخلُق َوَتأْتِ ٌْ  ُه     ***    عاٌر َعَل

لم ٌكن(حتى تكون من  -: وهى تفٌد اإلنكار الشدٌد ، وٌشترط فٌها أن تسبق بكون منفى )ما كان اٌجذٛد الَ

َبُهْم َوأَْنَت فٌِهْم   ، أدوات النصب  ٌَُعذِّ ْغفَِر لَ   -مثل :  َوما كاَن هللاُ لِ ٌَ ُكِن هللاُ لِ ٌَ  ُهمْ لَْم 

 مثل : إذن تتفوق ، جواباً لمن قال : سأجتهد .، :  حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال   إرْ

 .: فاء السببٌة : تفٌد أن ما قبلها سبب لما بعدها ، وهى من أدوات نصب الفعل المضارع اٌسثثٍح فاء

 س :  ما الشروط الواجب توافرها فً )فاء السببٌة( لتكون من أدوات النصب ؟

 :  لكً تكون )فاء السببٌة( من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما ٌدل على : جـ 

 : مثل: ما فعلت ذنبا فأنــدَم . إٌفً    -أ 

 مثل : ، ( التحضٌض -العرض -الرجاء–التمنً  –االستفهام  -النهى -: وٌشمل )األمراٌطٍة  -ب 

 دون .اجتهدوا فً دراستكم فتحققوا ما ترٌ  - ٔ

 ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا .   - ٕ

 ؟هل تخرج ما علٌك من زكاة فتنال الثواب   - ٖ

 لٌتنا نرضى ضمٌرنا فٌرضى عنا هللا .   - ٗ
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 لعل االمتحان ٌأتى سهالً فنسترٌح .  - ٘

 أال تكرم محمد فٌكرمك. – ٙ

 هال تكرم محمد فٌكرمك. -7

 عالمات نصب الفعل المضارع :

 : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر ، أو معتالً بالواو أو الٌاء . اٌظا٘شج اٌفرذح – ٔ

 : إذا كان الفعل معتل اآلخر باأللف . اٌّمذسج اٌفرذح – ٕ

 : إذا كان من األفعال الخمسة .  إٌْٛ دزف – ٖ

 الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع منصوب  قبله فهو منصوب مثله   ملحوظة:

 ـبتـــدريــ 

 تخٌر الصواب من بٌن البدائل التالٌة: - ٔس

 :ِثًٕ ػٍى أِشفؼً  " وٛٔٛا"اٌفؼً  وٛٔٛا ِخٍصٍٓ ٌٛطٕىُ ،فٍؼٍٛ شأٔٗ . - ٔ

   حذف النون ׄ    السكون   ׄ           حذف حرف العلة  ׄ     الضم  ׄ  

 اٌالَ فً وٍّح " ٌٍٕرمُ" ً٘: ٌُ ٌىٓ اٌماضً ٌٍٕرمُ ِٓ األتشٌاء   . - ٕ

 الم التوكٌدׄ    الم الجحود ׄ                   الم الجر  ׄ     ٌل الم التعل ׄ  

 اٌفؼً " ذرذٍى"  ٘ٛ فؼً ِضاسع: .     تاٌٛفاء  ٌجة ػٍٍه أْ ذرذٍى - ٖ

 المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

   مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة   ׄ  

 اٌفؼً " ٌؼٍٛ"  ٘ٛ فؼً ِضاسع: طٕىُ ،فٍؼٍٛ شأٔٗ .وٛٔٛا ِخٍصٍٓ ٌٛ - ٗ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ         مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  ٘ٛ فؼً ِضاسع:ذجرٙذياٌفؼً "  .. يَ ػٍٍه أْ ذجرٙذ ًأَٔد وً ذٕجذَ  - -٘

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

  مبنً فً محل نصبׄ           منصوب بحذف النونׄ   

فِوُشٚا َواًفوًح(. اٌفؼوً " لاي ذؼاٌى :– ٙ ْٕ َ ٌٍِ َْ ُٕوٛ ِِ ُّْؤ ٌْ َْ ا َِا َوا َٚ ِٕصوٛب تؼوذ الَ اٌجذوٛد  " فؼوً ِضواسعٌٕفوشٚا ) 

 ٚػالِح ٔصثٗ:

 ثبوت النون ׄ     حذف النون ׄ    الفتحة الظاهرة  ׄ    الفتحة المقدرة  ׄ  
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 اٌفؼً " ذىزب"  ٘ٛ فؼً ِضاسع: .     ال ذطاٌة إٌاس تاٌصذق ٚذىزب – 7

     المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ       مرفوع بالضمة المقدرة     ׄ  

 أذـٍوووووووـد)  ألٌووووووووـمى (  فووووووووـى  ـالٌووووووووـه سادووووووووح  -8
  

 دووووووووووووا ش فوووووووووووـٍٙذأ لٍثووووووووووووى ٚ٘ووووووووووووٛ ٌٙفوووووووووووواْ   
 

 اٌفؼً "  أٌمى"  ٘ٛ فؼً ِضاسع ـ

  منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 :"  ٘ٛ فؼً ِضاسع:ٌؤدياٌفؼً "  .ٌؤدي ِذّذ ٚاجثٗ فٍذرشِٗ اٌجٍّغ    -9

    لفتحة المقدرةمنصوب باׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مرفوع بالضمة الظاهرة ׄ          مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

ّْ فً اٌمٍاَ تٛاجثً ذجاٖ ٚطًٕ. -ٓٔ ّْ "  ٘ٛ فؼً ِضاسع . ٌٓ ألصش  :اٌفؼً " ألصش

  المقدرةمنصوب بالفتحة  ׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 مبنً فً محل نصب ׄ       مرفوع بالضمة المقدرة    ׄ  

َٓ " ايل -ٔٔ ُّْذِسٍِٕ ٌْ ًْ َّللًاَ اَل ٌُِضٍُغ َأْجَش ا ِ ٌَْصثِْش َفئ َٚ َِٓ ٌَرًكِ   ًُٗٔ ِ  اٌفؼً اٌّشفٛع فً اٌَح ٘ٛ: ذؼاٌى:" إ

 الثانً والثالث ׄ     ٌضٌع ׄ     ٌصبر ׄ      ٌتق  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/1704ٌٍرذسٌة اإلٌىرشًٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلجاتاخ اضغظ ػٍى اٌشاتظ     ) 

 ٚال تـووووووووووووووووـذ ٌٍـٍووووووووووووووووـً أْ)  ٌـٕـجـٍـووووووووووووووووـى (   -ٕٔ
  

 ٚال تووووووووووووووووووووووذ ٌٍمٍووووووووووووووووووووووذ أْ ٌٕىســـووووووووووووووووووووووـش.   
 

 "   ٘ٛ فؼً ِضاسع ـ ٌـٕـجـٍــى اٌفؼً  "

    منصوب بالفتحة المقدرةׄ        منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

 مرفوع بالضمة الظاهرةׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 . أٌٙا اٌالػة اٌرزَ تاٌشٚح اٌشٌاضٍح  فرٕاي ادرشاَ اٌجّاٍ٘ش....... ػٕذ ِخاطثح اٌّثٕى اٌّزوش ذصثخ اٌجٍّح  -ٖٔ

  أٌها الالعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناالن احترام الجماهٌر ׄ  

 الجماهٌرأٌها الالعبٌن التزما بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام  ׄ  

  أٌها الالعبان  التزما  بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر ׄ  

 بالروح الرٌاضٌة  فتناال احترام الجماهٌر نالتزما انأٌها الالعبׄ  

https://dardery.site/archives/1704
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ٍَُّووٛا " لواي -ٗٔ  َ َٓ ووِزٌ ًٌ وِزَس ا ْٕ ُ ًّووا ٌٍِ ًٔا َػَشتٍِ َ٘وَزا وِرَوواَب َُِصووَذَق ٌَِسوا َٚ ِثٕووً  اٌفؼوً "  ٍّووٛا " فؼوً ِووا  ذؼوواٌى:" 

 ػٍى:

  الفتح ׄ     السكون ׄ      الضم ׄ        حذف النون ׄ  

َٓ "". اٌفؼوً  لاي  -٘ٔ َخوا ٍِِٕ ٌْ ِْٙذي َوٍَْذ ا ًْ َّللًاَ ال ٌَ َأ َٚ َغٍْةِ  ٌْ ُٗ تِا ْٕ ُْ َأُخ ٌَ  ًَٔ َُ َأ ٍَ فوً اٌَوح  إٌّصوٛبذؼاٌى:" َرٌَِه ٌٍَِْؼ

:ٛ٘ 

 ذكر.جمٌع ما  ׄ     ٌهدي ׄ      أخنه ׄ                 ٌعلم  ׄ  

َٓ " لاي  -ٙٔ ٍِٕ ِِ ُِّْؤ ِِٓ َلثًُْ إِْ ُوٕرُُ  َْ َأٔثٍَِاَء َّللًاِ  ٍُٛ َُ ذَْمرُ ًْ َفٍِ  "  ٘ٛ فؼً ِضاسع ذمرٍْٛاٌفؼً "  .ذؼاٌى:" ُل

 مجرور ׄ     مجزوم ׄ      منصوب  ׄ                مرفوع ׄ  

ًٓ دَ لاي ذؼاٌى :  -7ٔ ٍٍَِْٙ فُِمٛا َػ ْٔ ًٍ َفَأ ّْ ًٓ ُأٚالخِ َد ْْ ُو ِ إ َٚ ""ٍَُٓٙ ّْ (  َد َٓ َٓ اٌفؼً " رًى)  ٌََضْؼ   ِضاسع "  ٘ٛ فؼً ٌََضْؼ

   منصوب بالفتحة المقدرةׄ       منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ   

  مبنً فً محل نصبׄ        مرفوع بالضمة المقدرة ׄ   

 دافظ  ػٍى ٚطٕه  وً ذسؼذ.   ػٕذ ِخاطثح اٌجّغ اٌّزوش  ذىْٛ اٌجٍّح -8ٔ

 واعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      ونكً تسعدعلى وطنكم   ونحافظ ׄ  

 ونعلى وطنكم كً تسعد  واحافظ ׄ      واعلى وطنكم كً تسعد ون حافظ ׄ  

َْ " لاي -9ٔ فٍِِٗ ٌَْؼِصُشٚ َٚ ًٕاُس  ْٓ تَْؼِذ َرٌَِه َػاََ فٍِِٗ ٌَُغاُز اٌ ِِ  اٌفؼً اٌّشفٛع تؼالِح فشػٍح فوً ذؼاٌى:" ُثًُ ٌَْأذًِ 

 اٌَح ٘ٛ:

 الثانً والثالث ׄ      ٌعصرون ׄ     ٌغاث.. ׄ        ٌأتً ׄ  

 اٌجٍّح اٌّشرٍّح ػٍى فؼً ِضاسع ِشفٛع صذٍخ اَخش ً٘ :  -ٕٓ

ٌتوضأ الطالب للصالة  ׄ   لن ألهو عن الصالة . ׄ    ال تنس ذكر هللا . ׄ   ٌدعو المسلم ربه كل ٌوم . ׄ   

 " وً " ِٓ دشٚف ٔصة اٌفؼً اٌّضاسع ، ذفٍذ :  -ٕٔ

 النهً . ׄ     النفً . ׄ     التعلٌل . ׄ      المصدرٌة . ׄ  

َٓ لاي ذؼاٌى : " -ٕٕ ً اْشَشتُٛا َدرًى)  ٌَرَثٍَ َٚ ٍُٛا  ُو دِ   ( َٚ َٛ ْسو َخٍِْظ اأْلَ ٌْ َٓ ا ِِ تٍَُْض  َخٍُْظ اأْلَ ٌْ ُىُُ ا َٓ "اٌفؼً " ٌَ "  ٘وٛ ٌَرَثَوًٍ

 ِضاسع  فؼً

  مبنً فً محل نصبׄ    نونمنصوب بحذف الׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ   منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 اٌجٍّح اٌّشرٍّح ػٍى دشف ٔصة ً٘ :  -ٖٕ

ׄ  ال أهمل أداء الواجب  ׄ    لم أهمل أداء الواجب . ׄ    لن أهمل أداء الواجب  . ׄ   ما أهمل أداء الواجب . .
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 ف :دزفد إٌْٛ ِٓ اٌفؼً اٌزي ذذرٗ خظ فً اٌجٍّح اٌراٌٍح ) جّذٚا وً ذذممٛا آِاٌىُ (؛ ألٔٗ سثك تذش  -ٕٗ

 جزم . ׄ      جر . ׄ     نصب . ׄ     رفع . ׄ  

ًٍذٛا تٗ ؛ ٌرىٛٔٛا ِٓ اٌصاٌذٍٓ (اٌفؼً اٌزي ٌُؼذُّ ِٓ األفؼاي اٌخّسح فً اٌجٍّوحت ذّسىٛاـ )  ٕ٘  اإلسالَ ، ٚذس

: ٛ٘ 

وا . ׄ    تكونوا . ׄ     تعالٌم . ׄ     تسل حوا . ׄ     ترب 

 أيُّ اٌىٍّاخ اٌراٌٍح ِٓ األفؼاي اٌخّسح :  -ٕٙ

 داعون . ׄ     ٌدعون . ׄ     داعٌان . ׄ     دعو .أ ׄ  

 ػالِح إػشاب اٌفؼً اٌزي ذذرٗ خظ فً اٌجٍّح اٌراٌٍح )٘زاْ اٌطاٌثاْ سٍرفٛلاْ تئرْ َّللا ( ً٘ :  -7ٕ

 السكون . ׄ     ثبوت النون. ׄ     األلف . ׄ      الكسرة . ׄ  

 اٌفالدْٛ ٌٓ ................... اٌّذصٛي لثً أْ ٌٕضج.  – 8ٕ

 ٌجنٌن ׄ      ٌجنوا   ׄ           ٌجنون  ׄ     ً  ٌجن  ׄ  

ِْ َأْ)  ٌُْخشَِجوواُوُلوواي ذؼوواٌى :  -9ٕ ِْ ٌُشٌِووَذا ٌََسوواِدَشا  ِْ ووَزا ََ٘  ْْ ِ ٌُٛا إ ْٓ َأْسِضووُىُ "  ( " َلووا "   ٌُْخشَِجوواُوُ اٌفؼووً " َِوو

 تـ ِٕصٛب

  نً فً محل نصبمبׄ    منصوب بحذف النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ   منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

طثووح اٌّفووشدج اٌّؤٔثووح ذىووْٛ أٔوود ٌووٓ ذٕضووُ ٌٍفشٌووك ٚ أٔوود ذّٙووً االسذموواء تّٙوواسج اٌرٙووذٌ  .   ػٕووذ ِخا -ٖٓ

 اٌجٍّح:

 أنت لن تنضمٌن  للفرٌق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 أنت لن تنضمً للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 ق و أنت تهملٌن االرتقاء بمهارة التهدٌفأنت لن تنضمً للفرٌ ׄ  

 أنت لن تنضمٌن للفرٌق و أنت تهملً االرتقاء بمهارة التهدٌف ׄ  

 . اٌفؼً اٌّشفٛع فً اٌَح ٘ٛ:ذؼاٌى:" ِٚٓ ٌطغ َّللا ٚسسٌٛٗ ٌذخٍٗ جٕاخ ذجشي ِٓ ذذرٙا األٔٙاس" لاي -ٖٔ

 (األول والثالث) ׄ           تجري  ׄ      ٌدخله  ׄ          ٌطع ׄ  

 أذوووووووووان اٌشتٍوووووووووغ اٌطٍوووووووووك ٌخرووووووووواي ضوووووووووادىا -ٕٖ
  

 ِوووووووووووٓ اٌذسوووووووووووٓ دروووووووووووى وووووووووووواد أْ ٌووووووووووورىٍُ   
 

 اٌفؼً إٌّصٛب فً اٌثٍد ٘ٛ: ـ

 ٌتكلمׄ      كادׄ      ٌختالׄ      أتاك ׄ   

 ( dery.site/archives/1704https://darٌٍرذسٌة اإلٌىرشًٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلجاتاخ اضغظ ػٍى اٌشاتظ     ) 

https://dardery.site/archives/1704
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ُْ " لاي -ٖٖ ُى ْٕ ِِ ِْ ٌَْأذٍَِأَِٙا  ًٍَزا اٌ َٚ  اٌفؼً " ٌأذٍأٙا " فؼً ِضاسع: ذؼاٌى:" 

   فعل مضارع مجزوم بالسكون. ׄ      .  مجزوم بحذف حرف العلة ׄ  

 مرفوع بثبوت النون ׄ          مرفوع بالضمة االمقدرة. ׄ  

ٌُٛالاي ذؼاٌى :" ٌَ  -ٖٗ َٕا َْ  ( ٓ)  ذَ ًِِّا ذُِذثُّٛ ثًِش َدرًَى ذُٕفُِمٛا  ٌْ  " اٌفؼً  " ذٕاٌٛا"  ِٕصٛب تـا

  مبنً فً محل نصبׄ    منصوب بحذف النونׄ     منصوب بالفتحة المقدرةׄ    منصوب بالفتحة الظاهرة  ׄ  

 ػٕذ ِخاطثح جّغ اٌّزوش ذصثخ اٌجٍّح: .وً ذذمك اٌؼذي أٔد ذُؤٌَُذ اٌذًك  -ٖ٘

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحق   ون ُتؤ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحق   ون ُتؤ

دُ  مأنت  ׄ   ٌِّ دُ  مأنت  ׄ     .كً تحققون العدل الحق   وا ُتؤ ٌِّ  .كً تحققوا العدل الحق   وا ُتؤ

 ( https://dardery.site/archives/1704ٌٍرذسٌة اإلٌىرشًٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلجاتاخ اضغظ ػٍى اٌشاتظ     ) 

 :ضغ ػالِح )       ( أٚ ػالِح )      ( أِاَ اٌؼثاساخ اٌراٌٍح  (  ٕس

 ( )      المشاهدون ٌغادروا المسرح بعد العرض   -ٔ

 ( )      فً معالجة المرضى ٌقصرا الطبٌبان لن -ٕ

 ( )      .صتوا للشرح جٌداالطالب  ٌتابعون المدرس وٌن – ٖ

 ( )     استعدي جٌدا لالختبار كً تنالٌن الدرجة النهائٌة -ٗ

 ( )       ٌحب اآلباء أن ٌقدموا النصح ألبنائهم -٘

 ( )    ٌذهب الطالب  إلى النادي  فٌتعرفوا على أصدقاء جدد -ٙ

 ( )       ناجحة تصبحً أخلصً العمل حتى -7

 ا( )        تم تتحدثوال تتابعوا الشرح وأن -8

 ( )         بر والدٌك  فتنل الثواب -9

 ( )      الطالبان ٌستمعان إلى المدرس فٌستفٌدا -ٓٔ

 ( )       الطفالن لم يتعودا َبعُد على جّو المدرسِة .- 11

 ( )     يبيُع الصيادون األسماَك التي يصطادوها على الشاطئ . -11

 ( )    . ِئهموأبنا ِتهمبنا ون بالغبطِة عند نجاحِ اآلباُء واألمهاُت يشعر  -11

 ( )  على أن يقدموا أفضَل الخدماِت لزبائنهم اأصحاُب االستراحاِت السياحّيِة يحرصو  -11

 ( )      . أٌها الطالبان ،  ال تكذبا وتدعٌان  أنكما صادقان - ٘ٔ

  ( https://dardery.site/archives/1704  ٌٍرذسٌة اإلٌىرشًٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلجاتاخ اضغظ ػٍى اٌشاتظ   ) 
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