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 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

                                                                                                                                         ( 0بطاقة رقه )                                                                                         

 :نييس بني االشه و الفعل و احلرف التَّ
 
 : خظًا تحت االسؼ في الجسل التالية ع  ض   -1
 العسل يرؾف كخامة اإلنداف .  -أ

 تخسل صشاديق البختقاؿ إلى عشابخ الدفيشة .  -ب
 قافتو . القخاءة تشسي معخفة اإلنداف ك ث -ج
 
 
 : لكمسات السشاسبة مسا بيؽ القؾسيؽأكسل الجسل با -2

 ) التفاحة ػ العسل ػ شخرية ػ البخد ( 
ـــــــــــــــــــــــــــ -أ   شجيٌج ججًا في فرل الذتاء . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   محؾر الحياة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكمت -ج   ناضجًة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ لكل إنداف -د   يتسيد بيا عؽ غيخه . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 : ألسساء التالية في جسل مؽ تعبيخؾضع ا -3

ـــــــــــــ الشيخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ األشجار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ الفالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــ
 
 
 : د الفعل في الجسل التاليةج   ح   -4
 يمعب خالج كخة القجـ بسيارة .  -أ

 أعؾد مؽ السجرسة ك أذاكخ دركسي .  -ب
 " ك اعبج ربػ حتى يأتيػ اليقيؽ "  -ج
 زرع الفالح أرضو فأثسخت .  -د
 
 
 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 
 : األفعاؿ في جسل مؽ تعبيخؾ ع  ض   -5

ـــــــــــــــــــــــ يمعب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يأكل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ذاكخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــ
 
 
 : الحخكؼ في الجسل التالية د  ج   ح   -6
 خخج الظالب مؽ بيتو إلى السجرسة مبكخًا . -أ

 إف ازدىار الؾطؽ يعتسج عمى سؾاعج العساؿ .  -ب
 كل م ؽ في الؾجؾد ممـد بالعسل .  -ج
 اجتياد .قخأت دركسي بجٍج ك  -د
 
 
 : اإلجابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ خ  ت  اخ   -7
ـــــــــــــــــ الكمسات ليا -أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) كاحج ػ اثشاف ػ ثالثة (                أقداـ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) اسؼ ػ فعل ػ حخؼ (   كمسة ) عمى (                                   -ب
 ) اسؼ ػ فعل ػ حخؼ (                  كمسة ) ع ال (                     -ج
 كمسة ) عمي (                                     ) اسؼ ػ فعل ػ حخؼ (  -د

 ) اؿ التعخيف ػ التشؾيؽ ػ الجخ ػ جسيع ما سبق (     مؽ عالمات األسساء                           -ىػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 9بطاقة رقه ) 
  :ـ مضارع ـ أمر ( عل ) ماضالِف أىواِع بنَي نييُسالتَّ
 
 : ل في الجسل التالية ثؼ اذكخ نؾعوالفع د  ج   ح   -1
ـــــــــ )                                 العرفؾر عمى الذجخة . ف  ق  ك   -أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ )                 يكبض الذخطي عمى المرؾص . -ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )                                      عمى نغافة بيتػ . ظ  اف  ح   -ج  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ )                                        الخجل في الساء . ح  ب  س   -د  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ )                                            تبػ بشغاـ .ك ت ب  ر   -ىػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )                                      الظبيب يعالج السخضى . -ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ )                                      مؽ نؾمػ مبكخا . ظ  يق  ت  اس   -ز  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ )                                    ليؾاء الشقي يخيح الشفذ .ا -ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )                                الستدابق مدافة طؾيمة . ج  ع  ت  اب   -ط  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ )                            .تشظمق الظائخة إلى الدساء بدخعة -ي  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ )                                              زمالءؾ . ج  اع  س   -ؾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ )                                            السظخ بغدارة . ؿ  د  ن   -ؿ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 : ؽ نؾعوشاسب ثؼ بي  أكسل الفخاغ بفعل م -2
ـــــــــــــــــــــــــــ -أ ـــــــــ )                       ة في رحمة غجًا .األسخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ -ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ )          خالج بؽ الؾليج في جسيع معاركو . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ -ج ـــــــــ )                        إلى البحخ باألمذ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ يا بشي -د ـــــــــ )                         السحتاجيؽ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ -ىػ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ )                   الفخيق في مباراة األمذ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 3بطاقة رقه ) 
 توظيف الرتاكيب و األمناط اللغوية : 

 
 : التالية في جسل مؽ تعبيخؾ يب  اك  خ  ت  ال ف  ع   ك   -1

ــــــــــــــــــــــــــ يمعب في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــ
ــــــــــــ يمعب مع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ يمعب بػ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  . ـ
ــــــــــــــــــــــ يغادر إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يغادر مع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــ

ـــــــ يغادر بػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــ
 
  :التالية  اؾ  األنساط  ح   -2
 . إال إذا ذاكخكا دركسيؼ جح الظالبلؽ يش -أ

ــــــــــــــ لؽ    ــ إذا إال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا دعتػ قجرتػ عمى عمؼ الشاس فتحكخ قجرة هللا عميػ . إذ -ب

ــ إذا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فػ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  . ـــــــــــــــــ
 ال يسكؽ أف نشترخ إال بالؾحجة .  -ج

ـــــــــــ ال     ــــــ إال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ضع كل تخكيب في جسمة تؾضح معشاه . عؽ (  بُ خغ  في ( ) ي   بُ خغ  ) ي   -3

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــ
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــ

 
 : خؼ الجخ السشاسب مسا بيؽ القؾسيؽأكسل الفخاغ بح -4
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؿ ) ص (الخسؾ ب  ق   لُ  -أ   ) عؽ ػ بػ ػ في (     الرادؽ األميؽ .                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ىاجخ الخسؾؿ -ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ) إلى ػ مؽ ػ في (       مكة إلى السجيشة .                   ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ أ طمق -ج   ؽ ػ في ػ عمى (أحسج شؾقي أميخ الذعخاء .                        ) م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ خخج العامل -د   بيتو مبكخًا .                                  ) إلى ػ في ػ مؽ ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جخى الستدابق بخفة -ىػ  ) بػ ػ كػ ػ مؽ (               الغداؿ .                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 4بطاقة رقه ) 
  :التاء املربوطة و التاء املبصوطة و اهلاء املغلكة  نَيَب نييُسالتَّ

 ف الكمسات التالية حدب الججكؿ: صش   -1
 سة ػ بيتو ػ حميسة ػ تالعبو ػ دجاجة ػ لعبة ػ زرعو ػ فيو ػ بشت ػ ضخبت ػػ نامت ػ مدتذفيات ( ) مجر 

 مغمقة ىاء مبدؾطة تاء مخبؾطة تاء
   
   
   
   

 
 : بالحخؼ السشاسب مسا بيؽ القؾسيؽ أكسل الكمسات -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدتذفيا -أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ق  ػ ت ػ ػة ػ ىا ()    ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ البائدػ -ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ) ق ػ ت ػ ػة ػ ىا (    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غد -ج   ) ق ػ ة ػ ػو ػ ىا (       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ فيػ -د ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ) ق ػ ت ػ ػو ػ ة (         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تاليةىات جسع الكمسات ال -3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مداعجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمعمسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ بيئة ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــــــــ

 أكسل بحدب السثاؿ :  -4
  قمسو                   قمؼ

ــ           شعب ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            بيت ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ــ          مجرسة ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           أرض ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 : ىات مؽ عشجؾ -5
 كمسات تشتيي بتاء مبدؾطة أربع 

ــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ, ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ, ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ربع كمسات تشتيي بتاء مبدؾطة أ

ــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أربع كمسات تشتيي بياء مغمقة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ, ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ, ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 5بطاقة رقه ) 
  :حتليل بعض الصور اجلنالية 

 
 : أكسل الفخاغ -1
 يمسع الخمل كالحىب .  -أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبو الخمل بػ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــ
 عظاء األـ عغيؼ كالبحخ .  -ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبو عظاء األـ بػ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــ
 عدمشا عـد الحجيج .  -ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبو العـد بػ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 حبة البختقاؿ تذبو كخة مؽ الحىب .  -د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبو حبة البختقاؿ بػ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــ
 الفقخ كحر مفتخس .  -ىػ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شبو الفقخ بػ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــ
 
 : ماـ الجسمة التي بيا صؾرة جسالية( أ عالمة ) ع  ض   -2
 )    (              كاف الرياد في كسط البحخ .      -أ

 )    (              كاف البخؽ يمسع بغزب .         -ب
 )    (            مزى يذق الغمسة العابدة .       -ج
 )    (          أمامو كالقظعاف .   يدؾؽ أمؾاج البحخ -د

 )    (                     مؽ يخع  اليتيؼ يخحسو هللا .  -ىػ
 
 : رؾر بسا يشاسبيا مسا بيؽ القؾسيؽأكسل ال -3

 ) خمية الشحل ػ ثسخة ػ السؾج اليائج ػ شسذ ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدعادة -أ   تجخل كل بيت تدؾده السحبة . ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ الفيؼ -ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   القخاءة الؾاعية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مثل الغاضب -ج  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ يعسل العساؿ في السرشع مثل -د  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : شخح الجساؿ في التعبيخات التاليةا -4
 ؼ الفقخ بشابو ( ) عزي -أ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  ــــ
 ) اكتدت األرض حمة خزخاء (  -ب

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 ) ارتجى الخجل ثؾب اإلسالـ (  -ج

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
 كجو الظفل كالبجر (  -د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
 ) يافا عخكس البحخ (  -ىػ

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 6بطاقة رقه )                                                                                           
 :وِءاملكُر ُهِهَف

 اقخأ القظعة التالية ثؼ أجب عؽ األسئمة التي تمييا : 
, لحيؽ يفيسؾف الحياة فيسًا سميسًا, كيشعسؾف بسا قدؼ هللا ليؼ, ااسال يعخفو إال القميل مؽ الش) العير في الحياة فؽ 

يدعى جاىجًا في سبيل تحقيق يزيع كقتو في البكاء عمى الساضي, ك  الداف السؤمؽ يعسل مؽ أجل السدتقبل, ك فإف اإلن
 آمالو ( 

 األسئمة : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتحجث القظعة الدابقة عؽ -1 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــ
 ؟مل اإلنسان المؤمن؟ وما الذي يسعى إلى تحقيقهلماذا يع -2

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي :  ىات ما يم -3

ـــــ مخادؼ ) قدؼ ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مفخد ) آماؿ  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( جسع ) سبيل ــــــــــــــــــــــ مزاد ) يعخفو ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                           
          .تخكيب الدابق في جسمة مؽ تعبيخؾ ) يشعؼ بػ ( ضع ال -4

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 ال يعخفو إال القميل ( أسمؾب  :      ؽٌ ) ف   -5
 تؾكيج -د نيي  -ج قرخ                                           -ب                 نفي                                                                                                                           -أ  
 ) إف  اإلنداف السؤمؽ ( أسمؾب :    -6
 شخط-د استفياـ  -ج تؾكيج                                           -ب نيي -أ  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا قدؼ ( نؾع ) ما ( في الجسمة) يشعسؾف بس -7 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــ

                                                                                           
 في الحياة فؽ ( كضح الجساؿ في التعبيخ الدابق . ) العير  -8

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـ
 
 التالي :      الشسط حاؾ   -9

 العير   في   الحياة   فؽ   ال   يعخفو   إال   القميل .                                  
ــــــــــــــــــــــــــــ                                  ـــــــــــــــــ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ إال ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 (7بطاقة رقه )                                                                                           
 :املكروِء ُهِهَف

 
 اقخأ القظعة التالية ثؼ أجب عؽ األسئمة التي تمييا : 

بشي  إلى كدبو مؽ طخقو السذخكعة, حتى تحقق , فدارع يا الحياة, كالكل يقرج في كدبو العدة كالكخامة ) الساؿ عرب
ي هللا داكد كاف يأكل مؽ عسل يجه, كال تكدب مااًل إف نبيخ الساؿ ما يكدبو اإلنداف بعسمو, ك خلشفدػ الخيخ كاألماف, ك 

يبارؾ لػ في بسا تحرل عميو مؽ ماؿ تكؽ سعيجًا, وهللا يحخسػ كيخعاؾ ك اقشع بجج كتعب ثؼ تشفقو في عبٍث كليؾ, ك 
 عذيختػ (لحالؿ إذا لؼ تبخل بو عمى أىمػ ك الساؿ ا

 األسئمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ انًا مشاسبًا لمقظعةضع عشؾ  -1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الدبيل إلى كدب الساؿ ؟ -2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الشرائح التي كجييا الكاتب لإلنداف ؟ -3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
                           بػ ( ضع التخكيب الدابق في جسمة مؽ تعبيخؾ . ع  ش  ) اق   -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ىات ما يمي :  -5

ب ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخادؼ ) عر  ــ مفخد ) ُطُخؽ ( ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جسع ) نبي ( ــــــــــــــــــــ مزاد ) الحالؿ ( ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ( أسمؾب :     ال تكدب مااًل بجج ك تعب  ) -6
 استفياـ -د نيي  -ج قرخ                                           -ب                                                                                                     نفي                                       -أ  
 لؼ تبخل بو ( أسمؾب :      ) -7
 تؾكيج -د شخط  -ج   نفي                                         -ب نيي -أ  
 ) اقشع بسا تحرل عميو ( ) ما ( في العبارة : -8
 تعجبية -د نافية  -ج مؾصؾلة                                           -ب استفيامية -أ  
 ) عبث ( ) ليؾ ( العالقة بيشيسا  : -9
 تعميمية -د مقابمة  -ج تزاد                                           -ب تخادؼ -أ  
 

 ) الساء عرب الحياة ( كضح الجساؿ في التعبيخ الدابق . -11
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــ

 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 (8بطاقة رقه )                                                                                           
 :كروِءامَل ُهِهَف

 
 اقخأ القظعة التالية ثؼ أجب عؽ األسئمة التي تمييا : 

قؾة األسخة لؽ تكتسل إال قؾية؛ كاف السجتسع قؾيًا, ك  األسخة , فإف كانتفي بشاء السجتسع ) إف األسخة ىي الخمية األكلى
اكناف في تخبية , فالدكجاف يتعبيؽ أفخادىا فيقؾـ اآلباء بجكرىؼ, كاألميات يعسمؽ عمى آداء كاجبيؽبالتعاكف التاـ 

ا عميو مؽ مك  األبشاء عمى الحب, كتحسل السدؤكلية, كااللتداـ بالؾاجب كاألخالؽ الفاضمة, فيشذأ اإلنداف عارفًا لجكره,
 قج قاؿ شؾقي : لؼ تيـد إال بدؾء تخبية األبشاء, ك  اقخأ تاريخ األمؼ تجج أنياكاجبات نحؾ أىمو ككطشو, ك 

 إنسا األمؼ األخالؽ ما بقيت                 فإف ىؼ ذىبت أخالقيؼ ذىبؾا
 األسئمة :

                                                                  :                                   السشاسب لمقظعة اختخ العشؾاف -1
 السجتسع القؾي  -3سع             مدؤكلية الدكجيؽ في بشاء السجت -2األسخة أساس السجتسع           -1
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ما دكر اآلباء في بشاء األسخة -2 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ما كاجبات األميات في بشاء األسخة ؟ -3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 
 ىات ما يمي :  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  التاـ)  مخادؼ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ(  الخمية)  جسع ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  األخالؽ)  مفخد ــ(  تيـد)  مزاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع كل تخكيب في جسمة مؽ تعبيخؾ :   -5
ـــــــــــــــــــــ(  يقؾـ بػ)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ(  ػتكتسل ب)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  .ـــ
 
 ) اقخأ تاريخ األمؼ ( أسمؾب :    -6
 تؾكيج -د أمخ  -ج شخط                                           -ب نيي -أ  
 
 .) األسخة ىي الخمية األكلى ( كضح الجساؿ في التعبيخ الدابق -7

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــ
 ) قؾة األسخة لؽ تكتسل إال بالتعاكف ( عالـ يجؿ التعبيخ الدابق ؟ -8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــ



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 9بطاقة رقه )                                                                                           
 :وِءه املكُرِهَف

 
 اقخأ القظعة التالية ثؼ أجب عؽ األسئمة التي تمييا : 

يتحجثؾف فأصغ إلى كالميؼ بػأدب كاحتخاـ, كال تقاطع مشيؼ أحجًا, بل انتغخ حتى يتؼ , إذا جمدت إلى قؾـ ) يا ُبشي  
ػ ليألفلؼ يكؽ يشاسب السؾقف فيرغي الدامعؾف لػ, ك  تكمؼ بساردت أف تتكمؼ فاستأذف قبل الحجيث, ك إذا أحجيثو, ك 

 ق الحي يؾجو إليػ نغخ الدامعيؽ ( الذي    تختار الحجيثالدامعؾف حتى تجعل كالمػ كسظًا, ك 
 األسئمة :

ـــــــــــــــ ؟تتحجث القظعة الدابقة عؼ   -1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ ؟ماذا نفعل إذا أردنا أف نتكمؼ -2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ما الكيؼ التي نتعمسيا مؽ القظعة -3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــ
 
 ىات ما يمي :  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  يرغي)  مخادؼ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ(  الدامعؾف )  مفخد ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  قؾـ ) جسع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  قبل ) مزاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــــ

 
 مؽ تعبيخؾ : ة كل تخكيب في جسمضع  -5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( و إلىج  ؾ  يُ )    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــ
ـــــــ(  غ  إلىص  أ  )    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــ
 
 أسمؾب  :      شيؼ أحجًا (م ع  اط  ق  ) ال تُ  -6
 تؾكيج -د نفي  -ج نيي                                           -ب شخط -أ  
 
 أركاف أسمؾب الذخط الدابق . د  ج   ح  قبل الحجيث (  فاستأذف   أف تتكمؼ   ) إذا أردت   -7

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــ
 
 ال  تقاطع  مشيؼ  أحجًا  بل  انتغخ  حتى  يتؼ  حجيثو  .      حاؾ  الشسط التالي :     -8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال                                  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بل ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــ
 
 



 

 إعداد املعله: أمين خليل الصيد                                                                                                                                                                            0بطاقات عالجية يف اللغة العربية للصف الصابع ف

 ( 01بطاقة رقه )                                                                                           
 :ِءواملكُر ُهِهَف

 اقخأ القظعة التالية ثؼ أجب عؽ األسئمة التي تمييا : 
ي ف الرجؽ, فال بج مؽ  في كطشكؼ يا ُكت اب  التاريخ, كال تيجمؾا تاريخكؼ, ككؾنؾا قجكة ييتجي بيا الذباب) اتقؾا هللا

كابتعجكا عؽ الججؿ أماميؼ.   فيا ُكت اب التاريخ: اجعمؾا نقاشكؼ مججيًا,  األمؾر, حتى تتزح حكيقة كتابة التاريخ
: " إف  ملسو هيلع هللا ىلص, فقج قاؿ رسؾؿ هللا ػ , كتحمؾا بحدؽ الخمقمخمريؽاألمة اعسمؾا ليا  أمليا العكيؼ, كأنتؼ يا معذخ الذباب, ك 

 , ك أقخبكؼ مشي مجمدًا يؾـ الكيامة أحاسشكؼ أخالقًا " (حبكؼ إلي  مؽ أ
 األسئمة :

                                                                                    اختخ العشؾاف السشاسب لمقظعة :                   -1
 فؾائج السكتبة -3دكر الُكت اب ك الذباب                              -2دكر الك تاب                           -1
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؟الُكت اب في الشيؾض بجكر البالد ما دكر -2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ملسو هيلع هللا ىلصم ؽ أحب  الشاس إلى رسؾؿ هللا  -3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــ
 ىات ما يمي :  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ُمججياً )  مخادؼ ــــــــــ ــ(  الُكت اب)  مفخد ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــــ
ــ(  حكيقة)  جسع ــ(  أقخبكؼ)  مزاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) فقج قاؿ ( اجعل ) قج ( تفيج الذػ  -5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  . ــــــــــــ
 مؽ تعبيخؾ :  كل تخكيب في جسمةضع  -6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ييتجي بػ)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ابتعجكا عؽ)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذباب (  أسمؾب  :    ذخ  عيا م   ) -7
 شخط -د تؾكيج -ج أمخ -ب نجاء -أ

 ) ابتعجكا عؽ الججؿ العكيؼ (  أسمؾب أمخ غخضو  :     -8
 التعجب -د التؾكيج -ج الشريحة -ب الحث -أ

 
 ) ابتعجكا عؽ الججؿ العكيؼ ( كضح الجساؿ في التعبيخ الدابق .  -9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .                                                                     ــــــــــ
 بيا الذباب (  ) كؾنؾا قجكة ييتجي -11

ــــ تعبيخ يجؿ عمى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــ
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