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ِ  يَ الز   آداب  مْن مْوضوع )  األول : ؤال  الس   (1)  (: ةر

َرات  إ ىل َمْْن ل   ائـ  وء  ََببَه  َوفَاَء، َوقََرْعنَ َوَصلْْت الزَّ َفاء  الَْعاج  وْ عَلَْيـهَا َوَدعَ  . َسلََّمنَ بـ ه د  لش   ل  َن لَهَا َب 

 لك فقِر دةرجة:   أختاةر اإلجابة الصحيحة: أ()    

 الـمدةرسةغابت وفاء عن  (1) 

 عادت وفاء إىل مدةرس هتا( 2) 

 َمْعََن )نقرع(:( 3) 

 زلـنن نفتح نطرق

 (:شفيتَمْعََن )( 4)

 تعافت شاهدت مريضةبقيت 

َمة )5) ع  ََك   :(التلميذِ( ََجْ

 التالميذ التلميذات التلميذاتن

ًمة )  (6) َضاد  ََك   :غابت(م 

    

 للنوم للمرض للسفر

 بعد الشفاء بعد السفر بعد اإلجاِز

 حرضت قامت انمت

 

 

 الفصل ادلةرايس الثاين –تدةريبات لغوية للصف الثاين الابتدايئ 
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القَة   (7) :بَْْيَ  الْع  َمََتْ ْنهَتَى  (  : -) بََدأَ   ََك   ا 

ف              ن َداء تََضاد               تََراد 

َو  : املقصوةرْْس   ال ( ا8) َمات  التَّال َية  ه  َن اْلََك   م 

 الصغرى َحاز م              َوفَاء            

ْمََل  ؟هباتذكران  )فـمن( 9)  :أ ْسل وب( الْج 

ْست ْفهَام  ن َداء            قََسم             ا 

َمة  )نَْوع  )ال  (10)  :(ةاملعلم( ِف  ََك 

َّة أَْصل يَّة يَّةـْم ـ شَ  قََمر ي  س 

َمة  ) )التنوين(نَْوع  ( 11)  حزيًن(:ِف  ََك 

 كرس فتح مض

َمة  ) مد(ـ)النَْوع  ( 12)  اندم(:ِف  ََك 

 ألف واو يء

َمة   مفرد( 13)  (:التالميذ)ََك 

 التلميذ التلميذات التلميذان

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف  (14)

 دةراجة  قطاةر  س ياةراتن
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 مـختلف تيةأي  من الَكمـات ا آل( 15)

 ول  س  الرَّ  اء  عَ الـد   ـاء  مَ السَّ 

 ِف امجلَل   (نوع األسلوب)إن الفكِر َجيلـة ( 16)

 تعجب دعاء توكيد

 مـختلف تيةآلأي  من الَكمـات ا ( 17)

ي د   الْف يل   الـَْحد   الْـَحام 

 وحرضت(– )غابتالعالقة بْي الَكمتْي ( 18)

 تناغـم  ترادف  تضاد

 تعافت( –)شفيت العالقة بْي الَكمتْي ( 19)

 تناغـم  ترادف  تضاد

 سبب غياب وفاء عن املدةرسة ( 20)

 مضاد َكمة قليال ( 21)

  ألق اآلتية نوع الالم ِف الَكمة ( 22)

 

 املرض النوم السفر 

 واسعا  را ـوفي كثريا

 أصلية  مرية ـق مس ية ـ ش 
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 صاحبة فكِر زيةِر وفاء ِف مْنلها  ( 32)

  أَكه بيده ه عيل أمام جدهـاخلطأ اذلي فعل ( 42)

 ة أسلوب  ـملـجـخصيات القصة؟ األسلوب ِف الـ مك عدد ش  ( 52)

   (زعاجإ-)هدوءَكمة بْي  ( 62)

 ها   ـ شعوةر وفاء عندما ةرأت صديقت  ( 72)

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 82)

 مـختلف تيةآلأي  من الَكمـات ا  ( 92)

 من آداب زيةِر الـمريض   ( 30)

 التلميذات  معلمة ـال مديِر ـال

 اليديـن  اليرسى اليـمَن 

 قسم  تعجب  اس تفهام 

 تناغـم  ترادف   تضاد

 الـمـلل حزنـال السعادِ 

احات   الْـَكـمـات الـْمعلمـات   السَّ

 الـمساحة  الـمعلومة  الـمدةرسة 

 هـمـا معا ادلعاء للمريض َبلشفاء  طلب األذن 
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 (: إماطة األذى عن الطريقمْن مْوضوع ) ( السؤال األول :  2)

. لْق  عَََل اأْلَةْرض  ِ  م  ىَل َملَْعب  الْـَحي  فََرأَى فَْرَع َشـَجَر  َخَرَج أَيْـَمن  إ 

 لك فقِر دةرجة:   أختاةر اإلجابة الصحيحة( :  أ )

 خرج أيـمن إىل  (1)

  ِف الطريقأيـمن  دوج (2)

 (:إماطة األذىَمْعََن ) (3)   

 كرِث األذى إزاةل األذى ترك األذى

 (:يزتحزحَمْعََن )( 4)  

 يثبت يتحرك يبق 

َمة )5)   ع  ََك    :(فرعال( ََجْ

 األفرع  الفراعْي الفرعان

ًمة )  (6)    َضاد  ََك   :مقبال(م 

القَة   (7)    :بَْْيَ  الْع  َمََتْ  :(حزن- )فرح ََك 

ف              ن َداء تََضاد               تََراد 

 

 الـمدةرسة الـحقل حيـال معلب

 فرع شـجِر زمالءه س ياةِر

 مدبرا معاوان ميرسا
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َن  ْْس  املقصوةر ال ( ا8) وَ م  َمات  التَّال َية  ه   :اْلََك 

 بعيدا حيـال ملق 

ْمََل  منـأي ماذا تفعل ي)( 9)  أ ْسل وب:( الْج 

ْست ْفهَام  ن َداء            قََسم             ا 

(10)  َ َمة  )ْوع  ) الن  :(   األذى( ِف  ََك 

َّة أَْصل يَّة يَّةـْم ـ شَ  قََمر ي  س 

َمة  ) )التنوين(نَْوع  ( 11)  (:اثمر  ِف  ََك 

 كرس فتح مـض

َمة  ) مد(ـ)النَْوع  ( 12)  (:بعيدِف  ََك 

 ألف واو يء

َمة  ) معَن (13)  (: ةرأى ََك 

 نظر وجد سـمع

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف  (14) 

 دةراجة  قطاةر  س ياةراتن

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 15)

  ائباحلق القاممة  النظافة 
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 ِف امجلَل  (نوع األسلوب اإلسالم دين النظافة )إن ( 16)

 تعجب دعاء توكيد

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 17)

يَذاء   ْهَداء   إ  ةْرَضاء   إ   إ 

 (مدبرا-مقبال)العالقة بْي الَكمتْي ( 18)

 تناغـم  رادف ـت تضاد

 (أزاح –أزال)العالقة بْي الَكمتْي ( 19)

 تناغـم  رادف ـت تضاد

  خروج سامر من البيت سبب ( 20)

 خرجمضاد َكمة ( 21)

 ( الناس) اآلتية نوع الالم ِف الَكمة ( 22)

   ِف إزاحة الفرع  ااذلي ساعد اثمر ( 32)

 

 األب اللعب  السفر 

َم  رـعب دخل   قَد 

 أصلية  مرية ـق مس ية ـ ش 

 العامل أيـمن وادلال
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  ة األذى عن الطريق ـإزال ( 42)

 ادلةرس خصيات ـ عدد ش ( 52)

   واجبنا حنو عامل النظافة ( 26)

    ةرأى صديقه أيـمن عندماشعوةر  ( 72)

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 82)

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 92)

 الصاحب(–العالقة بْي )الصديق  ( 30)

 قريب( –  العالقة بْي )بعيد  ( 31)

 صدقة  سيئة رضةر

 أةربعة  اثنان  ثالثة

 عدم ا العتناء به  َراَمه  ـَاْحت  َسبَّه  

 الـمـلل حزنـال السعادِ 

غرى الْعظم   اْلكربى   الص 

وم    أَع يش    أَق وم     أَص 

 ترادف تناقض تضاد

 ترادف تناقض تضاد
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 :الستئذان(ا  )آدابمْن مْوضوع  األول:السؤال  (3)

يَن بَْعض   يذ  تَلْو  ْن التَّالم  .َطلََب الْـ مَعلـ م  م  وَمات  س   الر 

، فَلََمَحه  ِف  يَد  بَدةر   ْده  َّْوَن اأْلَْخرَضَ فَََلْ يَـج  ىَل الل  اْحتَاَج َحاز م  إ 

 لك فقِر دةرجة :الصحيحةأختاةر اإلجابة  أ(:)

يذ  -1 ْن التَّالم  ـ م  م   َطلََب الْـ مَعل

 تلوين بعض الرسومات  اذلهاب إىل املس بح  اذلهاب إىل املكتبة  

 حازملـمح ماذا  -1

 :لـمح(َمْعََن )( 2

 نظر أغـمض ترك         

 :البخل()ضاد م( 3)

 اإلهـمـال الكرم اإلرساف

َمة )4) ع  ََك    :القَل(( ََجْ

 األقالم  القائـم نقلامال

ًمة )  (5)   َضاد  ََك   :(أخذم 

 

  

 اللون األزةرق اللون األصفر اللون األخرض   

 أقبل  منع  أعط  
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القَة   (6) :بَْْيَ  الْع  َمََتْ  :والكرم( – )البخل ََك 

َمات  التَّال َية   ْْس  املقصوةر ال ( ا7) َن اْلََك  َو:م   ه 

 مين  ةرمـ  بدأ

ْمََل   زميكل؟(هل اس تأذنت ي بدةر من )( 8)  أ ْسل وب:الْج 

ْست ْفهَام  ن َداء            قََسم             ا 

َمة  )نَْوع  )ال( 9)  :(الْقَلَـم  ( ِف  ََك 

َّة أَْصل يَّة يَّةـْم ـ شَ  قََمر ي  س 

َمة  ) )التنوين(نَْوع  ( 10)  :(حازم  ِف  ََك 

 كرس فتح مض

َمة  ) مد(ـ)النَْوع  ( 11) ونَ ِف  ََك   (:د 

 ألف واو يء

َمة  )مضاد  (12)   (:يَْبَخل  ََك 

 يعطي  يـمنع  ينظر 

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف  (13) 

 وفاء أسـمـاء عائشة 

ف              تطابق  تََضاد               تََراد 
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 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 41)  

 ِف امجلَل   (نوع األسلوب)  خطأك؟كيف س تصحح ( 15)

 اس تفهام  دعاء توكيد

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 61)

 معلامت  عنه ةرسومات 

 لـمح(-نظر)العالقة بْي الَكمتْي ( 71)

 تناغـم  ترادف  تضاد

 (يعطي –يبخل )العالقة بْي الَكمتْي ( 81)

 تناغـم  رادف ـت تضاد

   غضب حازم سبب ( 91)

  غضب مضاد َكمة( 20)

( اآلتية نوع الالم ِف الَكمة ( 12)  ِف َكمة )اللَّون 

 

 زميهل  علبة يده

 أخذ بدةر اللون األخرض  مرض بدةر  غياب بدةر 

 هدأ أعط  أخذ

 أصلية  مرية ـق مس ية ـ ش 
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    األمر اذلي قام به بدةر( 22)

   اإلسالم(قائل هذه العباةِر )اآلن تعلمت أدَب من آداب  ( 23)

 ( نوع األسلوب)عن اخلطأ واجب  إن ا العتذاةر( 42)

    ا الْس املمدود من َكمة )يشء( ( 52)

 جيب أن  ألخريـنقبل ادلخول عَل ا  ( 62)

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 27)

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 82)

 (واخلطأ-الصحيح العالقة بْي ) ( 92)

 اعتذةر ألمه  اعتذةر للمعلـم  اعتذةر حلازم 

 أيـمن  حازم  بدةر 

 توكيد  تعجب  اس تفهام 

َواء   َشْيـَمـاء   أش ياء   ش 

 أخفض صويت  س تأذنأ عتذةرأ

 الـحمراء بيضاء  صفراء 

 ع صوةر   ت  اصو أ أوقات  

 رادفـت تناقض تضاد
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 :الكبري(هللا عليه وسَل قدويت ِف توقري  )الرسول صَلمْن مْوضوع  األول:السؤال  (4)

َ  نْ أَ  لَ بْ قَ ،وَ  وةر  ب  ع   الْ ِف   ه  دَ اعَ سَ وَ  ه  د  يَ ب   كَ سَ مْ أَ  مَّ ـ  ة ،ثيَّ ح  التَّ  ه  يْ لَ ي عَ قَ لْ أَ  َ ج  الرَّ  ت  يْ أَ ي ةرَ ادل   وَ  ودَ ع  ي َ  ع  فَ رْ ـل ي  يه  دَ ي

َ وَ     وا َل  ع  دْ ي

 لك فقِر دةرجة :الصحيحةأختاةر اإلجابة  أ(:)

 اذلي ألق  التحية  (1)

 مرـع األب مـمعلـال

  مر س ياةرته ـأوقف وادل ع (2)

 :(يوقرَمْعََن ) (3)  

 نظري  رمـحتـ ي  يساعد

 (4 ))  :معَن )قدِو

 عبوةر مثال عرِب

َمة )5)  ع  ََك    :(شاةرعال ( ََجْ

  الشواةرع الشاةرعان  مرشوع ـ ال 

ًمة )  (6)   َضاد  ََك   :مس نا(م 

 

  

 لْنول معر من الس ياةِر  لرشاء بعض األغراض  لـمساعدِ الرجل الـمـسن  

 متوسط السن  صغري السن  كبري السن 
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القَة   (7) :بَْْيَ  الْع  َمََتْ  (:والـمثل – )القدِو ََك 

َن  ْْس  املقصوةر ال ( ا8) وَ م  َمات  التَّال َية  ه   :اْلََك 

 أيب  وادلي ألق 

ْمََل   لناس يعربون الشاةرع إال ةرجال مس ناا)( 9)  أ ْسل وب:( الْج 

ْست ْفهَام    اس تثناء          قََسم             ا 

َمة  ) (نَْوع  )ال( 10)  :( الس ياةِرِف  ََك 
َّة أَْصل يَّة يَّةـْم ـ شَ  قََمر ي  س 

َمة  ) ن(ـ)التنوينَْوع  ( 11)  :(ةرجالً ِف  ََك 

 كرس فتح مض

َمة  ) )املد(نَْوع  ( 12)  (:يدعوِف  ََك 

 ألف واو يء

 مِز ـه (نوع اهلمِز ِف َكمة )أوقف (13) 

  قطع  وصل  مد

 مِزـه ()الكباةرنوع اهلمِز ِف َكمة  (14) 

 قطع   وصل  مد

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 15)  

ف              تطابق  تََضاد               تََراد 

 أقبل  اس تطاع  اقرتب 
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 ة  ـجملـِف ال (نوع األسلوب) ؟ي بَن( 16) 

 نداء دعاء توكيد

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا ( 17) 

 مس نا عـجوز شاب 

 (الصغاةر–الكباةر )العالقة بْي الَكمتْي ( 18) 

 تناغـم  ترادف  تضاد

 مييش الناس ................ الرصيف( 19) 

  قبل حتـت فوق 

 نلقي التحية .................. الـمـصافـحة ( 20) 

.  نوع األسلوب ِف امجلَل  إال اتوقفت الس ياةر ( 12)   س ياةِر

 ( ـمسنِف َكمة )ال اآلتية نوع الالم ِف الَكمة ( 22) 

 الوادل  األمر اذلي قام به( 32)

 

 بعد  حتـت فوق 

ْست ْفهَام    اس تثناء          قََسم             ا 

 أصلية  مرية ـق مشس ية 

 رشاء اخلزب مساعدِ معر  مساعدِ املسن 
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 (  جبين فعل أيب وزادين فـخرا بهـ أع قائل هذه العباةِر ) ( 42)

  ( األسلوبنوع احرتام الكبري واجب علينا )إن ( 52)

     زميل(( ا الْس املمدود من َكمة )62)

 من حق الكباةر علينا  ( 72)

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 28)

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 92)

 قدوتنا ِف الصدق  ( 30)

 

 

 

  معر  حازم  بدةر 

 توكيد  تعجب  اس تفهام 

 زميالت  زمالء  زميالن 

 رامـهم ـاحت هم ـ ام ب ـمـالهت م اـَدَ ع  م  هَـ بَّ سَ 

 جـميل  مثل   قدِو 

 وةر  فع ص أزمان  أوقات  

 الصديق  األب  م ـالرسول الكري
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 (:حالعفو والتسامهللا عليه وسَل قدويت ِف  )الرسول صَلمْن مْوضوع  األول:ؤال الس   (5)

: ين  ب يَن،اَل َي  الَْوادل  َم َعْن أَْهل  َمكََّة اذلَّ  َـّ ي نَا َصََل هللا  عَلَْيه َوَسل ْْ ْم َذْوه  َولَْم يَنْتَ آفَقَْد َعَفا نَب   ق ْم م 

 لك فقِر دةرجة :الصحيحةأختاةر اإلجابة  أ(:)

 عفا الرسول الكرمي عن أهل  (1)

 الريض  مكة املكرمة   ِاملدينة املنوةر

 من الـمتحدث ِف العباةِر  (2)

 :عفا(َمْعََن ) (3)

 عاقب  َساَمَح  غضب

 :تشاجرت(معَن )( 4) 

 تـخاصـمت  تـمـاسكت  تـصالـحت 

َمة )5)  ع  ََك    :الـمْنل(( ََجْ

 الـمنازل  الـمْنالن  البيوت

ًمة )  (6)   َضاد  ََك   :(جنبم 

القَة   (7) :بَْْيَ  الْع  َمََتْ  ( :بيننافرق –  بينا  )َجع ََك 

 

 معر ا لرسول الكرمي الوادل

 قِو  شـجاعة   خوف

ف              تطابق  تََضاد               تََراد 
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َمات  التَّال َية   ْْس  املقصوةر ال ( ا8) َن اْلََك  َو:م   ه 

 ةرمـ  يؤذي أقتدي 

ْمََل   جنب!(لكن هذا )( 9)  أ ْسل وب:الْج 

ْست ْفهَام    اس تثناء           تعجب   ا 

َمة  ) )ال(نَْوع  ( 10)   التسامح(:ِف  ََك 

َّة أَْصل يَّة يَّة قََمر ي س   مَشْ

َمة  ) )التنوين(نَْوع  ( 11)  (ِف  ََك   :عادل 

 كرس فتح مـض

َمة  ) مد(ـ)النَْوع  ( 12)   (:يعفوِف  ََك 

 ألف واو يء

  هـمِز أهل(نوع اهلمِز ِف َكمة ) (13) 

 قطع   وصل  مد

 بأالوعد معر أَبه  (14)  

 يصيل  يتشاجر يسب غريه 

 موقف عادل من املشاجِر  (15)  

 نوع األسلوب ِف امجلَل   هللا!س بحان ( 16) 

 نداء تعجب توكيد

 خاصـم األوالد  سب األوالد فصل بْي األوالد
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 ()يرتيضمن الفعل  ا الْس الـمقصوةر ( 17) 

 اةرتىض  مرتيض  يرتضيان 

  )يقضـاحلرف اذلي يـتـمم ةرْس الَكمة ( 18)

  ي ى ي

 احلرف اذلي يـتـمم ةرْس الَكمة )بنـ( 19) 

 ي  ى ي

 (هيدي)من الفعل  ا الْس الـمقصوةر( 20) 

 )يقتدي(من الفعل  ا الْس الـمقصوةر( 21) 

 ........... احرتم الناس إال( 22) 

 خريا فعل عادل   قائل هذه العباةِر ( 23)

   مْنل ـمر الـدخل ع ( 24)

 

 هدى هدية اهداء

 اقتدى     مقتدي يقتدين

 الاكذب املؤدب الصادق

 األب   األم   عـمر 

 حزينا   مريضا    اسعيد
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 نوع األسلوب(  )كيف ذكل ي أيب؟ ( 25)

     اسـم(( ا الْس املمدود من َكمة )62)

 ع قصة الرسول الكرمي م  ـأن سَ ...........  مرـذهب الغضب عن ع 27) 

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 28) 

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 29) 

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 30)

 

 

 

 

 توكيد  تعجب  اس تفهام 

 سـمـاء  مسميات  اء ـمـأس

 فوق  بعد قبل 

 الطائف  املدينة   مكة 

 العظـيـمـة  الـمدةرسة  الـمعلمة

 عـمر  دخل  ذهب 
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 (:الصدقصَل هللا عليه وسَل قدويت ِف  )الرسولمْن مْوضوع  األول:( السؤال 6)  

ذَ  َجاَج اَنف  ْت ز  َِ فََكرَسَ ب  ةَرمـَي َخادل   اْلَكَر ِ  َوِف  أَثْنَاء اللَّع  َر ْلك  رَيان   ِ  الْ اْجتَـَمَع اأْلَْواَلد  ل َيَعلْب وا َب    ـج 

 لك فقِر دةرجة:   الصحيحةأختاةر اإلجابة :  أ()

  داألوالاجتـمع  -1

 للرحَل  للعب ِر ـللمذاك

  اليشء اذلي حدث أثناء اللعب  (3)

 :متوعدا(َمْعََن ) (3)  

 مـهددا منادي  مرسعا

 :يـهدي(معَن )( 4) 

 يعاون يرشد يرمـي 

َمة )5)   ع  ََك    :النافذِ(( ََجْ

 النافذاتن  النوافذ الطوابق

ًمة )  (6)   َضاد  ََك   :غاضبا(م 

 

 

 تـمزيق الكِر  إصابة خادل  كرس الزجاج

  هادئًا واعًدا انئـمـا
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القَة   (7) :بَْْيَ  الْع  َمََتْ  (:امـهدد –   )متوعدا ََك 

َمات  التَّال َية   ْْس  املقصوةر ال ( ا8) َن اْلََك  َو:م   ه 

 بقي ةرمـ   خرج

ْمََل   النافذِ؟(من كرس زجاج )( 9)   أ ْسل وب:الْج 

ْست ْفهَام    اس تثناء           تعجب   ا 

َمة  ) )ال(نَْوع   (10)   الزجاج(:ِف  ََك 

َّة أَْصل يَّة يَّة قََمر ي س   مَشْ

َمة  ) )التنوين(نَْوع  ( 11)   :(قصد  ِف  ََك 

 كرس فتح مض

َمة  ) )املد(نَْوع  ( 12)    :مين(ِف  ََك 

 ألف واو يء

 مِز ـه ()أاننوع اهلمِز ِف َكمة  (13)  

 قطع   وصل  مد

 بأنه كرس زجاج النافذِ ...............  عرتفا (14)  

 الوادل مر ـع  خادل 

  كرس زجاج النافذِ  خادل عندماموقف ( 15)  

ف              تطابق  تََضاد               تََراد 

  ظل واقفا  بىك  مع األوالدهرب 
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 نوع األسلوب ِف امجلَل      ! بذكلأنت كرسته وتعرتف ( 16) 

 نداء تعجب توكيد

 يـهدي(من الفعل ) ا الْس الـمقصوةر ( 17) 

 هدى  مـهتدي  يـهــتدي

  عَلَّمن ـاحلرف اذلي يـتـمم ةرْس الَكمة )( 18) 

 ي  ى ي

 ـةرمَ احلرف اذلي يـتـمم ةرْس الَكمة )( 19)  

 ي  ى ي

 )يـرتدي(من الفعل  الـمقصوةرا الْس ( 20)  

 مْنل عن خادلـعفا صاحب ال( 21)  

 امجلَل   األسلوب( ِفنوع لعب األوالد الكِر إال علًيا )( 22)  

  كرس لزجاج .............  هرب األوالد( 23)

 

 اةرتدا اةرتدى  مرتدي

  لصدقه  ا جريان ـهمـ ألن  لصَل القرابة 

ْست ْفهَام    اس تثناء           تعجب   ا 

 بعد  تـحت  قبل 
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    خادل ل .....................مْن ـوقف صاحب ال(  24)

   أن أقول الصدق ..................... لقد علمين ( 25)

 (    ةرجاممدود من َكمة )ـ( ا الْس ال62)

  د ـخالـمْنل لـقال صاحب ال (27)

 أي  من الَكمـات ا آلتية مـختلف ( 28)

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 29)

 مـختلف آلتيةأي  من الَكمـات ا  ( 30)

 

 شـمـال  أمام  خلف 

 أيخ  أيب  م ـمعلـال

 نـجواء  ةرجاء  نـجالء 

 َبةرك هللا فيك   محد هلل عَل سالمتك شفاك هللا 

 الكذب  احلق   الصدق 

ديق  ف يعال  الصَّ سول  شَّ  الرَّ

 يـهـوي هاوي هوى
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  جمل مفيدِـعن الصوةر التالية بر ـأعب***
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