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 4ج/

 أعسابّا الكمىٛ ت

 كطٕتُ  الفكرَي ثٕبّا  -1

 الفاعنفعن واض وبين عمٜ الطكُٕ التصالْ بتاء  كطٜ 

 ضىري وبين عمٜ الضي يف حمن زفع فاعن التاء  

 وفعٕه بْ أٔه وٍصٕب بالفتخٛ الفكرَي 

 وفعٕه بْ ثاٌ٘ وٍصٕب بالفتخٛ ثٕباّّ 

 

 أزحي أباَك ...... -2

 فعن أوس وبين عمٜ الطكُٕ ٔالفاعن ضىري وطترت ٔجٕباّّ تكدٖسٓ أٌت أزحي 

 اخلىطٛ وفعٕه بْ باأللف ألٌْ وَ األمساء أباَك 

 

 لَٗت شٖداّّ ٌاجْح ...... -3

َِ لٗت   حسف مت

 امسْ وٍصٕب بالفتح شٖداّّ 

ُٓ وسفٕع بالضىٛ ٌاجْح   خرب

   

 

 ال ُفضَّ فَٕك ...... -4

 ٌافٗٛ تفٗد الدعاء ال 

 فعن واض٘ لمىجّٕه فضَّ 

 ٌائب فاعن وسفٕع ٔعلوٛ زفعْ الٕأ ألٌْ وَ األمساء اخلىطٛ ُفَٕك 

 

5- ...... ّٚ  فكالٕا أزٌا اهلَل جّس



 

 

 الفاء تعمٗمٗٛ ) ضببٗٛ( فكالٕا 

 فعن واض٘ وبين عمٜ الضي التصالْ بٕأ اجلىاعٛ قاُه 

 ضىري وتصن يف حمن زفع فاعن الٕأا 

 فعن أوس وبين عمٜ حرف حسف العمٛ، ٔالفاعن ضىري وطترت تكدٖسٓ أٌت. أزٌا 

 ضىري وتصن يف حمن ٌصب وفعٕه بْ. ٌا  

 لفظ اجلللٛ وفعٕه بْ ثاٌ٘ وٍصٕب. اهلل 

  ّٚ  وفعٕه وطمل وٍصٕب ٌائب عَ املصدز. جّس

 

ٌَُك فأٌَت طالْب ...... -6 َِ غأ  وّىا ٖك

 خرب كاُ وكدً يف حمن ٌصب ، ِٕٔ اضي جاشً لفعمني. وّىا 

 َِ  فعن وضازع جمصًٔ بالطكُٕ ِٕٔ فعن غسط . ٖك

 ، وضاف ، )ٔالكاف( وضاف الْٗ. )غأُ(: اضي كاُ وسفٕع بالضىٛ غأٌك 

 )الفاء( زابطٛ ، أٌت: وبتدأ يف حمن زفع. فأٌت 

 خرب وسفٕع بالضىٛ. ٔمجمٛ )أٌت طالب( يف حمن جصً جٕاب الػسط. طالُب 

 

 ال تٍصِح غرَيَك ٔترُتَك ٌفَطَك ...... -7

 حسف ٌّ٘ ٔجصً ال 

ٔالفاعن ضىري وطترت فعن وضازع جمصًٔ بل ٔعلوٛ جصوْ الطكُٕ،  تٍصحٍِْ 

 ٔجٕبّا تكدٖسٓ )أٌت(.

 )غرَي(: وفعٕه بْ وٍصٕب بالفتخٛ ، وضاف ٔالكاف وضاف الْٗ. غرَيك 

 )الٕأ(: ٔأ املعٗٛ. ٔترتك 

فعن وضازع وٍصٕب بٕأ املعٗٛ ٔعلوٛ ٌصبْ الفتخٛ ٔالفاعن وطترت  ترتك 

 تكدٖسٓ ) أٌت( .

 ٔالكاف وضاف الْٗ . )ٌفظ(: وفعٕه بْ وٍصٕب ، وضاف ، ٌفَطَك 

 

 تبازكَت ٖا ذا اجلله ٔاالكساً ...... -8

)تبازِك(:فعن واض٘ وبين عمٜ الطكُٕ التصالْ بتاء الفاعن ٔالتاء يف  تبازكَت 

 حمن زفع فاعن.

 حسف ٌداء ٖا 

 وٍادٙ وٍصٕب باأللف ألٌْ وَ األمساء اخلىطٛ، وضاف .  ذا 

 وضاف الْٗ جمسٔز بالكطسٚ. اجلله 

 ) الٕأ (: عاطفٛ .  ٔاالكساً 

 وعطٕف بالٕأ جمسٔز بالكطسٚ. االكساً 

 

9- ...... ّٚ  زأٖت اثٍيِت عػسٚ اوسأ

 فِعن ٔفاعن زأٖت 

 وفعٕه بْ وٍصٕب بالٗاء ألٌْ ٖعسب اعساب املجٍٜ. اثٍيِت 

 وبين عمٜ الفتح ال حمن هلا وَ االعساب. عػسٚ 

 ّٚ  متٗص وٍصٕب بالفتخٛ. اوسأ

 

 



 

 

 بدأٌا السحمٛ ٔالطىاءُُ متِطُس ...... -10

 فعن ٔفاعن بدأٌا 

 َٛ  وفعٕه بْ وٍصٕب بالفتخٛ السحم

 )الٕأ(: حالٗٛ ، الطىاء وبتدأ وسفٕع بالضىٛ . ٔالطىاء 

 فعن وضازع، ٔالفاعن )ِ٘( ٔمجمٛ )متطس( يف حمن زفع خرب. متطِِسُُ 

 

 


