قشف :يعاٍَ حشوف انجش وأَىاع األدواخ
انُّحى وان ّ
مِنْ

مِن+مكان=ابتداء الغاية المكانية مِن (سبب)=السببية مِن+زمان=ابتداء الغاية الزمانية
اٌ َٛ١رؼبسفٕب
ْص ِّٟ
لبي رؼبٌ":ٝرجش ْٓ ِِ ٞرحز ِ ُُ ٙاألٔٙبسُ"
َِِٓ
آ ِٖ ِِ ْٓ لَ ِْ ١ذ َ
ن أ ْد َِِِ ٝؼ َ
ِ
من (بعض)=التبعيض اسم+من (جنس/نوع)+اسم=بيان الجنس
ُ
األٚصبْ".
أخزد ِٓ اٌذساُ٘
جظ َِِٓ
لبي رؼبٌ "ٝفبجز ِٕجُٛا اٌـشِّ َ
ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى

إلى (عند)=التبيين
إلى+مكان=انتهاء الغاية المكانية إلى+زمان=انتهاء الغاية الزمانية
ُ
ئٌٟ
ِش١ذ ِٓ اٌج١ذ ئٌ ٝاٌّذسع ِخ لبي
لبي رؼبٌُ ْٕ ِِ ٚ":ٝىُ َِ ْٓ ُ٠ش ُّد ئٌ ٝأَسْ َر ِي اٌ ُؼ ُّ ِش" ِب أحتَّ إٌحّ ٛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعنْ

عَن (االبتعاد أو التجاوز)=المجاوزة
لبي رؼبٌٌٚ":ٝم ْذ َػفَب هللاُ َػ َّْٕ ُُٙ
ئْ هللاَ غفٌ ٛس حٍ." ٌُ ١

عَن (بَدَل)=البدلية
اٌٛصً ُ٘جْ شأب
جبص٠زٕ ٟػٓ رّبدٞ
ِ

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على

االستعالء الحقيقي االستعالء المجازي على (مع)=المصاحبة
عأحًّ سٚح ٟػٍ ٝساحز ٟأٔفك اٌّبي ػٍ ٝحجٌٗ ٟ
اٌمٍُ ػٍ ٝاٌطبِ ٌٚخ

على(سبب)=السَّببية
رغٍُ اٌجبئضح ػٍ ٝرّ١ضٖ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في

في+مكان حقيقي=ظرفية مكانية حقيقية
أُٔشئ ْ
ة
َذ ِالػتُ فِ ٟذِ ٕ٠خ
اٌحغٌٍ ٓ١شجب ِ
ِ
في+زمان= ظرفية زمانية
اٌؼشث ٟفِ ٟجذأِ ح١برِ ِٗ ْٕ َ٠ظ ُُ اٌ ِّشؼ َْش
ِب وبَْ
ُّ

في+مكان معنوي= ظرفية مكانية مجازية
ة اٌمُ ٜٛاٌفشحخَ ف ٟلٍٛثِٕب
َ
أصبس فُ ٛص ِٕزخجِٕب ألٌؼب ِ
في (سبب)=السَّببية
ْ
فشحذ ٚاٌذر ٟف٘ ٟذٍ ٠خ ل َّذِٙب ٌٙب أثٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالم

الالم+مفرد=الملكية
ُ
لشأد لص١ذحً ٌــٍّزٕجٟ

الالم+جمع=االختصاص
ذ اٌجٕخُ ٌـٍّزم." َٓ١
لبي رؼبٌٚ":ٝأُصٌف ِ

الالم(للتعليل)=السببية
لبي رؼبٌ":ٝئَّّٔب ُٔط ِؼ ُّ ُىُ ٌٛجْ ِٗ هللاِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباء

اإللصاق الحقيقي
ُ
أِغىذ ثبٌمٍُ

السَّببية
اإللصاق المجازي االستعانة
رحغ ْ
ُ
ُ
ت
وزجذ ثبٌمٍُ
ِشسد ثذاسن
د اٌطَّجِ ١
َّٕذ ص َّحز ٟثبٌزضا ِِ ٟرؼٍّ١ب ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنواع ( َمنْ )
 )1استفهاميةِ ْٓ َِ :إٌف وزبة األغبٟٔ؟
ت اٌحغٕب َء ٌُ ْ ُ٠غٍِِٗ اٌ َّْٙــ ُش
 )2شرطيـــة٠ ْٓ َِ ٚ :خط ِ
إٌبط َِ ْٓ ٠صذ ُ
ق ل ٌُٗٛفؼٍُٗ
 )3موصوليـة :أحتُّ َِِٓ
ِ

أنواع (ال)
 )1نافية :ال أرغش ُ
اٌحىُ ػٍ ٝاٌشأ ٞا٢خش لجً فّٗٙ
ع فٟ
ِ
 )2ناهية :ال رإجًْ
اٌ َٛ١ئٌ ٝاٌغ ِذ
ػًّ
َ
ِ
 )3نافية للجنس :ال ٚسلخ َف ٟاٌغبح ِخ
اٌصشف
إٌح ٛال
 )4حرف عطف :أحتّ دساعخ
ِ
ِ

أنواع (ما)
د اٌشبػش ئثشا٘ ُ١غٛلبْ!
 )4تعجبيةِ :ب
َ
أػزة وٍّب ِ

 )1استفهامية :لبي رؼبٌِٚ":ٝب رٍهَ ثٕ١ّ١هَ ٠ب ُِٛع "ٝ؟
ظ ِغ اٌ ََٜٛ ٙ
جص ُش
 )2شرطيـــةِ :ب رطّحْ ئٌ ٗ١رحم ْمٗ ثبٌجذ ٚاٌّضبثشح
اٌؼٕ١بْ فِ َِْٛ ٟ
 )5نافيـــةِٚ :ب رُ ِ
ِ
ْ
 )6كافَّــــة :ئَّّٔب األِ ُُ األخال ُ
ثم١ذ
ق ِب
 )3موصوليـة :فٍّب أمعِ ٝب ثَٕٕ١ب عىَٓ اٌ َّذ٘ ُش

قشف :االعرصُاء
انُّحى وان ّ
انراو انًصثد
(انًىجة)

انًُقطع

الناس إالّ ذا الوجهين.
ُ
أحترم َ

ِ
المتشائم.
الجميع في
غنَّى
الحقل إالّ
ُ
َ

العمال إالّ أدواتِهم.
وصل
ُ
َ

انرؾاته تٍُ انُىعٍُ :األسكاٌ يغرىفاج ،وال َرقذيهًا َفٍ.
االخرالف تٍُ انُىعٍُ :انًغرصًُ يٍ جُظ انًغرصًُ يُه فٍ
انراو انًصثد (انًىجة) وفٍ انًُقطع نُظ يٍ جُغه.
إعشاب االعى انىاقع تعذ (إال) :يغرصًُ يُقىب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انراو انًُفٍ
انُاقـ

(انًفشغ):
ّ

(عالم)
حضر العلماءُ إالّ عالماً ٌ
تأخر من المسافر َ
ين أح ٌد إالّ مسافرين (مسافران)  -2ما َ
 -1ما َ
َعشب االعى انىاقع تعذ (إال) يغرصًُ يُقىب أو تذل يٍ انًغرصًُ يُه.

ِ
عالم
 -1ما
ُ
حضر من العلماء إالّ ٌ
شاىدت ليلةَ أمس إالّ برنامجاً وثائقياً  -2ما َ

َعشب االعى انىاقع تعذ (إال) حغة يىقعه فٍ انجًهح ،فٍ األونً (يفعىل ته) وفٍ انصاَُح (فاعم).

انرؾاته تٍُ انُىعٍُ :األسكاٌ يغرىفاج فٍ انراو انًُفٍ أيا فٍ انُاقـ فانًغرصًُ يُه يحزوفَ ،رقذيهًا َفٍ.
انرفشَق تٍُ انُىعٍُ :يٍ خالل حزف انُفٍ وإال فئٌ حقهُا عهً جًهح ذايح انًعًُ َكىٌ االعرصُاء َاقـ (يفشغ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُح ْكى ان ًُغرصًُ تـ(غُش ،وعىي)ْ َُ :عشتاٌ إعشاب االعى انىاقع تعذ (إالّ) ،ويا تعذهًا يضافٌ إنُه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب (يا عذا ،ويا خال) فعهٍُ ياضٍُُ ،ويا تعذهًا يفعىالً ته نهًا.
أحكاو ان ًُغرصًُ تـ(يا عذا ،ويا خال)ْ َُ :ع ِش ُ

أحكاو ان ًُغرصًُ تـ(عذا ،وخال ،وحاؽا):

انرجاس انًغرصًشٍَ حاؽا انًحرك ِش يُهى.
جـش ،وَُ ْع َشب يا تعذهًا اعًا ً يجشوساً :أحرش ُو
أ ) َجـىص عذَّهـًـا حشفـٍ ّ
َ
انًحركش يُهى.
انرجاس انًغرصًشٍَ حاؽا
ب) أو فعهٍُ ويا تعذهًا َُ ْع َشب يفعىالً ته يُقىتا ً :أحرش ُو
َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قشف :انُغة
انُّحى وان ّ

(حفظ انرعهُم غُثاً)

ٌّ٘ .ضرٗ أصٍ١خ رجم ٝػٍ ٝحبٌٙب :اترذاء  ،اترذائِ ٍّ.
ع ْىدا ِو ّ
( )1االعُ اٌّّذٚدّ٘ :ضرٗ صائذح رُمٍت ٚا :ٚعىداء َ ،
ٌ.
ّ٘ضرٗ ُِ ْٕمَ ٍِ َجخ ػٓ ٚا ٚأ٠ ٚبء جبص لٍجُٙب ٚا ٚأ ٚثمبؤ٘ب ػٍ ٝحبٌٙب :ففاء :ففائِ ٍّ ،ففا ِو ّ
ْ
ٌ.
( )2االعُ اٌّمصٛس:
جبءد األٌف صبٌضخ رُ ْم ٍَت ٚاْ ُ٠ٚ ٚفزَح ِب لجٍٙب :فرً  ،فرَ ِى ّ
ٌ.
جبءد األٌف ساثؼخ ٚاٌحشف اٌضبٔ ٟعبوٓ رُضاد ٚا ٚثؼذ األٌفَ :ح ُْفا َ ،ح ُْفا ِو ّ
ٌ .يىعُقا  ،يىعُ ِق ٍّ.
جبءد األٌف ساثؼخ ٚاٌحشف اٌضبِٔ ٟزحشن أ ٚخبِغخ فأوضش رُحْ َزف :كُذَا  ،كُ ِذ ّ
ٌ.
( )3االعُ إٌّمٛص اٌز٠ ٞبؤٖ ساثؼخ رمٍت ٚا٠ٚ ٚفزح ِب لجٍَٙب :انصاٍَ  ،انصاََ ِى ّ
( )4االعُ اٌّخز َٛثزبء اٌزأٔ١ش ْ
رحزف ربؤٖ :شقافح  ،شقافِ ٍّ.
رح ْزف ٠بؤٖ ٚربؤٖ ٠ٚفَ ْزح صبَٔ :ٗ١ي ِذ ََُْح َ ،ي َذ َِ ٍّ ُ /ي َض َْ ُِح ُ ،ي َض َِ ٍّ.
( )5االعُ اٌز ٞػٍٚ ٝصْ (فَ ِؼ ٍَْ١خ) أ(ٚفُ َؼ ٍَْ١خ) َ
ٌ.
رح ْزف ربؤٖ فمػَ :حقُقح َ ،حقُ ِق ٍّ  /ه َُش َْ َشج  ،ه َُش َْ ِش ّ
عؼَّف َ
االعُ اٌز ٞػٍٚ ٝصْ (فَ ِؼ ٍَْ١خ) (ٚفُ َؼ ٍَْ١خ) اٌ ُّ َ
ٌ َ /يهِك َ ،يهَ ِك ٍّ.
( )6االعُ اٌضالص ٟاٌّىغٛس اٌؼ ٓ١رفَزح ػَ :ٕٗ١كثِذَ ،كثَ ِذ ّ
االعُ اٌضالص ٟاٌّحزٚف َّ
ٌ.
ٌ ٌ ََ /ذ َ ََ ،ذ ِو ّ
اٌالَ ٔشد الِٗ ٚأٚ ٚفَزح ِب لجٍَٙب :أَ ٌخ  ،أَ َخ ِى ّ

قشف :اإلعالل تانقهة واإلعالل تانحزف
انُّحى وان ّ
اٌذًٌ١
اٌزطج١ك
اٌمٍت  /اٌحزف
ِب٘١زٙب ٚاالعزذالي
اٌىٍّخ
انًضاسعَ :شجى
سجاء أفهها :سجاو
هًضج يُقهثح
اعى يًذود
عًاء
انًضاسعَ :ؾفٍ
عٍ واوَ ،اء ؽفاء أفهها :ؽفاٌ
انًضاسعَ :ثُع
تائع أفهها :تاَع
اعى فاعم شالشٍ يعرم أجىف
فائض
انًقــذس :انُـ َ ْىو
َائى أفههاَ :اوو
انًفشد انًؤَس عشوط
هًضج يُقهثح عٍ عشائظ أفهها :عشاوط
فُغح يُرهً انجًىع
سكائة
انًفشد انًؤَس :عحاتح
أنف ،واوَ ،اء عحائة أفههـا :عحااب
انًفشد انًؤَس :جشَذج
جشائذ أفههــــا :جشاَذ
انًجشدَ :و َع َذ
ِي ُْعاد أفههاِ :ي ْىعاد
َاء يُقهثح
وصَها ِ :ي ْفعال
ِي ُْشاز
عٍ واو
انًقذس :ان ًَ ْىخ
ِي ُْرح أفههاِ :ي ْىذح
وصَها  :فِ ْعهح
ِخ ُْفح
انًجشد :قضً
ض ٍّ أفههاَ :يقضىٌ
ض ٍّ اعى يفعىل شالشٍ يعرم اِخش
َي ْق ِ
َي ْش ِ
انًضاسعَ :غىد
ع ُْ ِىد
وصَها  :فـ َ ُْ ِعم
َهٍُّ
عُّذ أفههاَ :
َ
انًقذس :انشضىاٌ
سضى
َاء يرطشفح تعذ كغش فٍ انفعم
سض ٍَ
سضٍ أفههاِ :
ِ
ِ
انًضاسعَ :ذعى
انذا ِعٍ أفهها انذا ِعى
َاء يرطشفح تعذ كغش فٍ االعى
دا ٍَِ
انًضاسعَُ :جى
َج َى
أنف يُقهثح عٍ
أنف قثهها فرح فٍ انفعم
الحد
َجا أفههاَ :
َ
واوَ ،اء
يقطفً أفهها :يقطفـ َ ُى انًضاسعَ :قفى
أنف قثهها فرح فٍ االعى
انهىي
َ
واؽٍ انًضاسع َؾٍ
ػ أفهها :واؽ ٌٍ،
حزف
اعى يُقىؿ َكشج
ك
وا ٍ
قا ٍ
ٍ
َاء
انىاؽٍ
ؽىٌ أفهها انىاؽُىٌ انًفشد:
انىا ُ
اعى يُقىؿ يجًىع
انذا ُعىٌ
ِ
انًُقىؿ
جًع يزكش عانى
انىاؽٍُ أفهها انىاؽٍُُ
انذا ِعٍُ
ِ
األعهـ َىٌ أفهها األعالوٌ انًفشد :األعهً
حزف أنف
اعى يققىس يجًىع
األع ًَىٌ
انًققىس
جًع يزكش عانى
األعهـ ٍَُ أفهها األعالٍَ
األع ًٍَُ
ف َم
فم
حزف
فعم أيش يصال واوٌ
ِج ْذ
انًجشدَ :و َ
او ِ
ِ
ف ْم أفههاْ :
انىاو
فم
فعم يضاسع يصال واوٌ
ََ ِج ْذ
ق ْم أفههاْ ََ :ى ِ
ََ ِ
فم
يقذس يٍ يصال واوٌ ( ِعهـ َح)
ِج َذج
فهـ َح أفههاَ :و ْ
ِ
انًضاسعَ :غرؾُش
اعرؾ ْش أفهها :اعرؾُش
حزف
فعم أيش يعرم أجىف
كـٍُ
ِ
انًضاسعَ :قىل
انىاو أو انُاء قم أفهها :قىل
فعم يضاسع يعرم أجىف
َ ِعؼ
اإلعُاد هى َشجى
َشجىٌ أفههاَ :شجىوٌ
حزف انىاو
فعم يضاسع َاقـ يغُذ إنً
َشجىٌ
ُ
ُ
ضًُش واو انجًاعح
اإلعُاد هى َشيٍ
َش ُيىٌ أفههاَ :شيُىٌ
حزف انُاء
َش ُيىٌ
اإلعُاد هى َغعً
َغ َعىٌ أفههاَ :غعاوٌ
حزف األنف
َغ َعىٌ
اإلعُاد هٍ ذشجى
ذشجٍُ أفهها :ذشجىٍَ
حزف انىاو
فعم يضاسع َاقـ يغُذ إنً
ذشجٍُ
ِ
ِ
ضًُش َاء انًخاطثح
اإلعُاد هٍ ذشيٍ
ذش ِيٍُ أفهها :ذشيٍُُ
حزف انُاء
ذش ِيٍُ
اإلعُاد هٍ ذغعً
ذغ َعٍُ أفهها :ذغعاٍَ
حزف األنف
ذغ َعٍُ
انًجشد :سضٍ
ضىا أفهها :سضُىا
حزف انُاء
ك َاقـ يغُذ إنً
ضىا
س ُ
س ُ
فعم يا ٍ
ضًُش واو انجًاعح
انًجشد :دَا
دَـَىا أفهها :دَاوا
حزف األنف
دَـَىا
عؤال :أفم انهًضج :اٌجالء :اٌجال / ٚاٌشمبء :اٌشمب / ٚاألػذاء :األػذا / ٚاٌمبئُ :اٌمب / َٚاٌصبئُ :اٌصبَٚ
اٌمعبء :اٌمعب / ٞحبئش :حب٠ش /غبئش :غب٠ش  /ظفبئش :ظفب٠ش  /اٌجبئغ :اٌجب٠غ.
عؤال :ي ُّض انهًضج انًُقهثح يٍ غُشها فٍ يا َأذٍ:
ثذًٌ١
ٔٛع اٌّٙضح
اٌىٍّخ
ثذًٌ١
ٔٛع اٌّٙضح
اٌىٍّخ
ِأل
أصٍ١خ
ئِالء
ِٕمٍجخ ػٓ ٚا ٚدػب ٠ذػ ٛدػٛح
دػبء
فزب فزٛح
ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ
ئفزبء
اصطفبء ِٕمٍجخ ػٓ ٚا ٚصفب ٠صف ٛصفٛح
فبض ٠ف١ط ف١عبْ
ِٕمٍجخ ػٓ ٠بء
فبئط
ِٕمٍجخ ػٓ أٌف اٌّفشد خضأخ
خضائٓ
شمش
صائذح ٌٍزأٔ١ش
شمشاء
ِٕمٍجخ ػٓ ٠بء ثش٠ ٜجش ٞثش٠ب
أجشاء

عؤال :عهّم :ال َكىٌ اإلعالل فٍ انكهًاخ اِذُح:
 -2ئٔشبء :ألْ اٌّٙضح أصٍ١خ فبٌّجشّ د (ٔشأ)
 -1شؼشاء :ألْ اٌّٙضح صائذح فبٌّجشّ د (شؼش)
ِ -4غبئً :ألْ اٌّٙضح أصٍ١خ
ِ -3غْ١جخ :ألْ اٌ١بء أصٍ١خ
ٔغ َٚ ،ٟاٌؼبٔ :ٟألْ اٌ١بء أصٍ١خ غ١ش ِٕمٍجخ ػٓ ٚاٚ
ِ -5ؼب٠ش :ألْ اٌ١بء ٌ١غذ صائذح
ِ -6
ٌَ -7ــِ :ِّٓ١ــٓ (الْ) ِٚعبسػـــــٗ ( )ٓ١ٍ٠اٌ١بء غ١ش ِٕمٍجخ ػٓ شٟء ئّٔب حذس فٙ١ب ئدغبَ حشفِ ٓ١زجبٔغٓ١
ّ٘ب (اٌ١بئ )ٓ١فمػ.

قشفَ :ع ًَ ُم انًقذ ِس
انُّحى وان ّ

َعًم انًقذس انقشَح َع ًَ َم فِ ْعهِه :إرا أُضُف إنً فاعهه فٍ انًعًُ (َُقة يفعىل ته أو َُقة يفعىنٍُ).

ِ
الش ِ
نبيل )2 .اتِّخاذُ َّ
المحبَّ ِة.
باب
الحوار نَ ْهجاً أ َْم ٌر ُ
يقود إلى التَّ ُ
فاى ِم و َ
َ
 )1إحر ُاز المرء المج َد َمط َْم ٌح ٌ

اعُ اٌفب ِػ ًِ ،اعُ اٌّفؼٛي ،اٌصفخ اٌّشجٙخ)
انُّحى وان ّ
قشفَ :ع ًَ ُم انًؾرقاخ ( ِ
انفاع ِم٠ :شفغ فبػالً( ،أ٠ )ٚشفغ فبػالً ٕ٠ٚصت ِفؼٛالً ثٗ.
اعى
ِ
 )1عًم ِ
صبْ.
 )2عًم اعى انًفعىل٠ :شفغ ٔبئت فبػً( ،أ٠ )ٚشفغ ٔبئت فبػً ٕ٠ٚصت ِفؼٛالً ثٗ ٍ
 )3عًم انقفح انًؾثهح :رشفغ فبػالً.
انحانح األونً :ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها إرا اقرشََدْ تـ(أل) انـرَّــعشَفَ ،حى:

ِ
ِ
ِ
محبوب لدى ال نَّ ِ
اس.
كالموُ
ٌ
امج اإلذاعيَّ َة ُمبدعةٌ )2 .نَ ْفتَخ ُر بجيشنا الباسل المعروفة بطوالتُو )3 .اللَّبِق ُ
الم َح ِّررةُ البر َ
ُ )1

انحانح انصاَُح :ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها إرا ذجشدخ يٍ (أل) انـر َّــعشَف وكاَد يُىَح ،واعرًذخ عهً (يغثىقح):
َذاء
اعرفهاو
َفٍ

ِ
ك
الخير ،ال تتوا َن في عملِ َ
يا صانعاً َ
تشارك ...
أجمل أ ْن
فكرهُ ،ما
َ
يا ُم َّثقفاً ُ
َ

ِ
ما ٍ
االحتفال غداً؟
ك إلى
أخوك واجباتِِو
ناس َ
أ ُمرافِ ٌق صدي َق َ
ِ
تفو ُق جائزةً؟
ين
ما
الم ِّ
ٌ
أ ٌ
ممنوح ُ
رجل يُساع ُد اآلخر َ
مذموم ٌ
ِ
أنت عليو ...
مشروعها
بنجاح
ب
ُ
عبير ِ
الحصول على المرك ِز َّ
ابق على ما َ
االستثماري؟ يا َش ْهماً ُخل ُقو َ
ما َ
ص ْع ٌ
ّ
األول أف ِرحةٌ ُ
انحانح انصانصح :ذعًم انًؾرقاخ عًم فعهها إرا ذجشدخ يٍ (أل) انـر َّــعشَف وكاَد يُىَح ،ووقع إعشاتها:
حال
ففح
خثش

شباب ِّ
يؤسسو َن لِجاناً ُمسانِدةً األجهزةَ الرسميَّ ةَ
ت ُم ِتقناً عملَ َ
دم َ
ك ستنجح ال ُ
ما ُ
ِ
أت روايةً ُمنَظَّ َمةً أحداثُها
قر ُ
س ِشفاهُ
َوبَ ْع ُ
ض الدَّاء ُملْتَ َم ٌ
ِ
تحت شجرٍة َعر ٍ
يض ساقُها
يمةٌ أحسابُ ُه ْم
جلست َ
ُ
بِ ُ
الو ُجوه َكر َ
يض ُ

ِ
ِّين".
صين لَوُ ال د َ
قال تعالى":وادعوهُ ُمخل َ
ِ
رؤوسهم فَ ْخراً ..
المغتَ ِربو َن مرفوعةً ُ
يُ ْعجبُني ُ
أِ
المرء لَ يِّ ن اً لسانُو
ُح ُّ
ب َ

( )1انًقذس :حذز َاذج عٍ انفعم ،وأوصاَه انًؾهىسج :فـ َ َعمَ َِ :شض /فـ َ ْعمَ :ػشْ ض /فـ ُ َعالُ :صوـَبَ /فـ ُعُىل:لـ ُ ُذَٚ
:ج َش٠بْ //إفعال ْ
:ئخشاط /إفانح:ئلبٌخ ُ /يفاعهحُِ :مبرٍخ ِ /فعالِ :لزبي
فـَع ُِمَ :ش١ٙكِ /ف َعانحِ :لشا َءح /فـ ُ ُعىنحُ :عٌُٛٙخ  /فـ َ َعالٌ َ
ْ ٚ:ع ََ ٛعخ //افرعال:الزشاة /ا َْفِعال:ا ْٔ ِحالي /ذَفُاعم:رَمبسُة /ذف ّعم:رم ّذَ
ْ ٚ:عٛاط /فعههح َ
ذفعُم:رَذس٠ظ /ذفعهح:رَ ِْ ٙذئخ /فِ ْعالل ِ
عرِفعال:ا ْعزِخذاَ /اعرفانح:اعزمبٌخ /افعُعال ْ
ا ْف ِعالل ْ
:اخ ِش١شبْ.
عشاس//ا ْ
:اخ ِ
مزشة... ،
داسط ،عب ِئً ،آ ِوً ،سا ٍ ،ٚػب ّدُِٙ ،زَ ٍذِ ُِ ،
( )2فىس اعى انفاعمِ :
مزشة... ،
( )3فىس اعى انًغعىلِ :ذسٚطِ ،غإٚيِ ،أوٛيَِ ،شْ ِِ ، ّٞٚؼذٚدُِٙ ،زَذَ ُِ ،ٜ
قـفَح ان ًُؾَـثَّـ َهـح تاعى انفاعم :أ ْف َعم اٌزِ ٞإٔضٗ فَعالء :أث١ط ،ث١عبء /فعالٌ اٌزِ ٞإٔضٗ فَ ْعهًَ:
( )4أؽهش أوصاٌ ان ِّ
ػطشبْ ،ػطش /ٝفُعالُ :شجبع /فَعالَ :سصاْ /فَعُم :وش /ُ٠فَ ِعم :فَ ِطٓ /فَ َعم :ثَطًَ /فَ ْعمَ :ع.ًْٙ
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