
� ß‰ ‰˙ÈÎÏ ˙È·¯Ú· ÔÁ·Ó

في االمتحان الذي أمامك أربعة فصول.
ص لالمتحان هو ساعة ونص�.َّالوقت اخملص

.د قطعة مقروء تليها بعض األسئلةَِج٣ ت- الفصول ١َ منٍّفي كل

.ة حسب جملة بداية معطاهّطلب منك إكمال كتابة قصُابع, يّفي الفصل الر

 سواء.)ٍّر على حدّث واملذكّه للمؤنَّجُوه مّر, لكنّ االمتحان بصيغة املذكَ(صيغ

جاح!ّبالن
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فصل ١
.تي تليهاّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

غيرّاألمير الص

ِي فَلَّمََأما تَّنَأََك وٍةَمَِّدُق مَونَُد وٍَةونُُشخِي بِنَلََأ.  سِِيرِغَّ الصِيرَِم األَِّر سُتَْفَشتْ اكَْمَوالي(١)
ُ:لتُا»?  قًْضَي أَورُهُّ الزُلُْكَأ يَْلهَ, فَلِتائَّ الشُلُْكأَ يُوفَُر اخلَ:  «إذا كانٍةَيصَِو عٍلةِكُْشم

ُ:لتُا»?  قًواكْشَ أُلِْمَحي تِتّ الَورُهُّى الزََّت: «حَ».  قالُُهفِصادُا يَ مَّلُ كُُلكَْأ يُوفُرَ«اخل
»?ِواكْشَ األَُةيفِظَ وَيِما هَ, فْنَ: «إذَا».  قالًواكْ أشُلِْمَحي تِّت الَورُهُّى الزَّتَ, حَْمعَ«ن

ِكِّرَُحي مِ فٍةَُّوقِ بٍودُْدَشي مِغُْر بِيكِْكَف تَِةلَحاوُا في مًيرَِث كًِالَغنشُ مُْتُنها.  كُِفْرَع أْنَُك أَْمل(٥)
ِيّذ الِْبرُّ الشَا, وماءًِّدا جًيرِطَي خِ لُرَْهظَ يَدأَ بَلَلَ اخلَّ ألنِ البالَلَِغنشُ مُنتُي.  كِتَِرطائ

ُ.رَْطخَ أَوُما هِ بُِرْذُن يُصُْقنَي

ٍؤالُ سِّ أيْا عنً أبدُيرِغَّ الصُى األميرَّلََخَت»?  ال يِواكَْش األَُةظيفَ وَِي: «ما هًَةِي ثانََلَأس
َُعْفنَ ال تُواكْ: «األشُتْلُي.  قِ لَرََطا خََم كُبِجاوُ أُْتنَُكي فِالَي بِْغرُ البَلََغ.  لقد شُهََحَرط

ُْضعَيها بِ فٍَةرْبَِن لي بَ, قالٍْتَم صَْدَعبَ».  وِورُهُّ الزِفَرَ طْنِ مvصِ  خالvحُْب قُهَّ. إنٍْءَيي شِف(١٠)
ُّنَُظ. تُيعِطَتَْسا كما تََهسَْفي نِْمحَ, تvةَها ساذجّ. إنvَةيفَِع ضُورُهُّ. الزَكُقَِّدُص:  «ال أِْدقِ احل

ها».ِواكْ أشِْلَضفِ بًَةيبِهَا رَهَْسَفن
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األسئلة

غير?َّ األمير الصَ بالُلِْغُشت تَتي كانّة الَِّيَضما هي الق١.١.١.١.١.

ةَِرائَّ الطِكِّرَُح في مِلََل اخلُطورةُخ(١)
هورُّى الزََدواك لْشَة األَظيفَو(٢)
بيعةّ اخلرفان في الطُهاراتَم(٣)
رََشني البَِبرات لِائّ الطُّةيَّمَهأ(٤)

ة» (سطر ٢)?َيصَِوة «عَِمَلعنى الكَما م٢.٢.٢.٢.٢.

 البال?َلَِغشُْناوي) مّائرة (الرّ الطُِبملاذا كان صاح٣.٣.٣.٣.٣.

ة عنهاَف اإلجابِْرعَتي ال يّة الَِلْئسَاألِ بَُهجَعَْز أَ األميرَّألن(١)
ا منهاًْئَيقي شُْبتائل وال يّ الشّلُ كُ يأكلَ اخلروفَّألن(٢)
ُصقَْن يََذخَاملاء أَائرة وّك الطِّرَُح في مv خطيرَلَلَ اخلَّألن(٣)
أكلهاَروف عندما يَ اخلََم فَُحرْجَهور تُّ في الزَواكْشَ األَّألن(٤)

ف                  -ِْرعَ أْنَُكم أَها» (سطر ٥) أي: لُِفرْعَ أْنُكَ أْمَ«ل٤.٤.٤.٤.٤.

لِتائَّالش(١)
واكَْش األَظيفةَو(٢)
اخلرفان(٣)
ميرَرار األَْسأ(٤)
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. ثانيةًةّلراحتك, تظهر القطعة مر

غيرّاألمير الص

ِي فَلَّمََأما تَّنَأََك وٍةَمَِّدُق مَونَُد وٍَةونُُشخِي بِنَلََأ.  سِِيرِغَّ الصِيرَِم األَِّر سُتَْفَشتْ اكَْمَوالي(١)
ُ:لتُا»?  قًْضَي أَورُهُّ الزُلُْكَأ يَْلهَ, فَلِتائَّ الشُلُْكأَ يُوفَُر اخلَ:  «إذا كانٍةَيصَِو عٍلةِكُْشم

ُ:لتُا»?  قًواكْشَ أُلِْمَحي تِتّ الَورُهُّى الزََّت: «حَ».  قالُُهفِصادُا يَ مَّلُ كُُلكَْأ يُوفُرَ«اخل
»?ِواكْشَ األَُةيفِظَ وَيِما هَ, فْنَ: «إذَا».  قالًواكْ أشُلِْمَحي تِّت الَورُهُّى الزَّتَ, حَْمعَ«ن

ِكِّرَُحي مِ فٍةَُّوقِ بٍودُْدَشي مِغُْر بِيكِْكَف تَِةلَحاوُا في مًيرَِث كًِالَغنشُ مُْتُنها.  كُِفْرَع أْنَُك أَْمل(٥)
ِيّذ الِْبرُّ الشَا, وماءًِّدا جًيرِطَي خِ لُرَْهظَ يَدأَ بَلَلَ اخلَّ ألنِ البالَلَِغنشُ مُنتُي.  كِتَِرطائ

ُ.رَْطخَ أَوُما هِ بُِرْذُن يُصُْقنَي

ٍؤالُ سِّ أيْا عنً أبدُيرِغَّ الصُى األميرَّلََخَت»?  ال يِواكَْش األَُةظيفَ وَِي: «ما هًَةِي ثانََلَأس
َُعْفنَ ال تُواكْ: «األشُتْلُي.  قِ لَرََطا خََم كُبِجاوُ أُْتنَُكي فِالَي بِْغرُ البَلََغ.  لقد شُهََحَرط

ُْضعَيها بِ فٍَةرْبَِن لي بَ, قالٍْتَم صَْدَعبَ».  وِورُهُّ الزِفَرَ طْنِ مvصِ  خالvحُْب قُهَّ. إنٍْءَيي شِف(١٠)
ُّنَُظ. تُيعِطَتَْسا كما تََهسَْفي نِْمحَ, تvةَها ساذجّ. إنvَةيفَِع ضُورُهُّ. الزَكُقَِّدُص:  «ال أِْدقِ احل

ها».ِواكْ أشِْلَضفِ بًَةيبِهَا رَهَْسَفن
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غير?َّمير الصَي األَْأب رَسَهور حُّى الزَدَواك لَْشظيفة األَ وَيِما ه٥.٥.٥.٥.٥.

ي» ?ِالَي بِغْرُ البََلَغفي اجلملة : «لقد شبالي  الكلمة ُما هو إعراب٦.٦.٦.٦.٦.

مضاف إليه(١)
مجرور بالباء(٢)
خبر لقد(٣)
مفعول به(٤)

ِلَْضِف بًَةيبِهَا رََهسَْف نُّنُظَ. تُيعَِطتْسَا كما تََهسَْفي نِْمَح, تvَةِجها ساذّ«إنة : َْلُمب اجلُتُْكأ٧.٧.٧.٧.٧.
ر.َّكَُذها», بصيغة املِواكْشَأ

فها,ِظائَهور من ناحية وُّدى الزَواك لَْشة باألَبيهَاء شَْيشَوانات أََيى احلََديوجد ل٨.٨.٨.٨.٨.
حه?َرْلى ذلك واشَ عًثاالِر مُْكُذأ
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فصل ٢
.تي تليهاّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

صاالتّثورة اإلت

ِعاتََم اجملتَدودُح هاُيرِْثَأى تََّدَعتََيجاالتها, فَمَ َمظُْعمِ َةقافّولوجيا في الثُنّْك التُثيرَْأ تُلَْمَشي(١)
ناِامّ في أيِْهيََل عُقَْلطُ ما يَُو هِجالَا املََذي هِأثيرات فَّ التَِزْربَ أْنِ.  مِرادَْفى األَوَتُْس إلى مَلَِصلي

ِةّلفزيونيّ التِاتَّطَح املَوعُيُها شََع مْتََبلَة جّ تكنولوجيvَةرَْو ثَهيَ», وِصاالتّ اإلتَُةْرَو«ث
ِودُدُاحلِ بُِفرَتَْعي ال تِتّ الُِمظُّ النَنِرها مَْي وغِْتنْرِْت اإلنِدامْخِتْ اسَشارِْتانَ, وِةَّيِضائَالف

»ًَةيرَِغ صًَةْيرَ «قِةَِّيرضَ األَِةرُ الكِْلعَي جِ فَُةْروَّ الثِِه هذَْتَم.  لقد ساهَِلوُّلدِ لِةّاجلغرافي(٥)
ا.ََهْنَي بُِلصَْفتي تّ الَِةعِاسّ الشِسافاتَ املَْمغَض رْعَها البِْضَعى بََلها عِوتُُي بُوابَْب أَْتحَتَْفان

َى إلَشيرُ نَِةْروَّ هذه الثِوثُدُ مع حَةَِرعاصُ املِعاتََمْتُج املُِهواجُي تِّت الِةَِّحلُضايا املَ القِنَْي بِْنم
ِناعِتْ, واإلمٍَةِد واحٍَةهِ جْنِا مًّيِْموَ يٍَةيرِثَ كٍساعاتَِللفزيون وّ التِةََدشاهُى مَلَ عِِدزايَتُ املِبالْاإلق

ِِزْكي املرِ فََةوءُرَْق املََةِمَل الكَُعَض تِبُُتى.  الكَرْخُ أٍَةِه من جِ�ُحُّ والصُِبتُ الكَِةراءِ قَْنع
َىلفزيون إلّ التُرُْظَن, ال يَ ذلكَقابلُ.  مِقاشِّلنِ لِوحُْرَط املِوعُْضَوي املِ فِقَُّمعَّ للتَجالَ املُحَْتَفوت(١٠)

ُبَِذْتَجي تِّت الَِة اإلثارَلِوامَا عًِمْدَختُْس مٍةَِّيْحَط سٍةَورُِصها بُِضرَْعما يَّإنَ, وٍْقُمضايا بعَالق
ا.ًِّيْحَطسَا وًوصُْق منَِمعالِْلها لُْمهَ فُونَُك يvيالَْج أَِكلَِذأ لَْشَنتَ, فِْلقَ العِذابِتْ اجََلَد بَنْيَالع
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األسئلة

»ِرادَْفى األََوتُْس  إلى مَلَِص ليِعاتََمْتجُ املَدودُح هاُثيرْى تأََّدَعتََيالية: «فّإشرح اجلملة الت١.١.١.١.١.
-٢) -(سطران ١

» (سطر ٥)?ٍَةيرَِغ صٍ «قريةِثابةَِمة بّ األرضيَ الكرةَلَذي جعّما ال٢.٢.٢.٢.٢.

ةّيِقافَّسات الثَّسَُؤامل(١)
صاالتّة اإلتَرَْوث(٢)
هاِودُُدل عن حَوُّل الدُازَنَت(٣)
لفزيونّدة التَشاهُم(٤)

 (سطر ٥) بني هذين القوسني «»?قرية صغيرةح َلَْطصُ املَضعُملاذا و٣.٣.٣.٣.٣.

ًاّرية تكنولوجيَة القّيَّمَهأكيد على أّللت(١)
لكثرة مشاهدة التلفزيون في القرى(٢)
رِعاصُم املَة هي مركز العالَْيرَ القَّألن(٣)
 ليس مبعناه احلقيقي واحلرفيَُمْدَختُْس املصطلح يَّألن(٤)

صاالت:ّورة اإلتَما من نتائج ثُن هْيَثالِ مُْرْكُذبحسب القطعة, أ٤.٤.٤.٤.٤.

أ.
ب.
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. ثانيةًةّلراحتك, تظهر القطعة مر

صاالتّثورة اإلت

ِعاتََم اجملتَدودُح هاُيرِْثَأى تََّدَعتََيجاالتها, فَمَ َمظُْعمِ َةقافّولوجيا في الثُنّْك التُثيرَْأ تُلَْمَشي(١)
ناِامّ في أيِْهيََل عُقَْلطُ ما يَُو هِجالَا املََذي هِأثيرات فَّ التَِزْربَ أْنِ.  مِرادَْفى األَوَتُْس إلى مَلَِصلي

ِةّلفزيونيّ التِاتَّطَح املَوعُيُها شََع مْتََبلَة جّ تكنولوجيvَةرَْو ثَهيَ», وِصاالتّ اإلتَُةْرَو«ث
ِودُدُاحلِ بُِفرَتَْعي ال تِتّ الُِمظُّ النَنِرها مَْي وغِْتنْرِْت اإلنِدامْخِتْ اسَشارِْتانَ, وِةَّيِضائَالف

»ًَةيرَِغ صًَةْيرَ «قِةَِّيرضَ األَِةرُ الكِْلعَي جِ فَُةْروَّ الثِِه هذَْتَم.  لقد ساهَِلوُّلدِ لِةّاجلغرافي(٥)
ا.ََهْنَي بُِلصَْفتي تّ الَِةعِاسّ الشِسافاتَ املَْمغَض رْعَها البِْضَعى بََلها عِوتُُي بُوابَْب أَْتحَتَْفان

َى إلَشيرُ نَِةْروَّ هذه الثِوثُدُ مع حَةَِرعاصُ املِعاتََمْتُج املُِهواجُي تِّت الِةَِّحلُضايا املَ القِنَْي بِْنم
ِناعِتْ, واإلمٍَةِد واحٍَةهِ جْنِا مًّيِْموَ يٍَةيرِثَ كٍساعاتَِللفزيون وّ التِةََدشاهُى مَلَ عِِدزايَتُ املِبالْاإلق

ِِزْكي املرِ فََةوءُرَْق املََةِمَل الكَُعَض تِبُُتى.  الكَرْخُ أٍَةِه من جِ�ُحُّ والصُِبتُ الكَِةراءِ قَْنع
َىلفزيون إلّ التُرُْظَن, ال يَ ذلكَقابلُ.  مِقاشِّلنِ لِوحُْرَط املِوعُْضَوي املِ فِقَُّمعَّ للتَجالَ املُحَْتَفوت(١٠)

ُبَِذْتَجي تِّت الَِة اإلثارَلِوامَا عًِمْدَختُْس مٍةَِّيْحَط سٍةَورُِصها بُِضرَْعما يَّإنَ, وٍْقُمضايا بعَالق
ا.ًِّيْحَطسَا وًوصُْق منَِمعالِْلها لُْمهَ فُونَُك يvيالَْج أَِكلَِذأ لَْشَنتَ, فِْلقَ العِذابِتْ اجََلَد بَنْيَالع
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انية?ّما هي املسألة املعروضة في الفقرة الث٥.٥.٥.٥.٥.

ة?َِّيحَْطة سَورُِصم بَم العالَْهَفيال تَْجأ أَشَْنة, ملاذا تَْعِطانية في القَّرة الثَقَب الفَسَح٦.٦.٦.٦.٦.

ّةة» من جملة فعليَيرَِغ صًَةْيرَ قِةَّيِرضَ األِةَُر الكِلَْعة في جَرْوَّ هذه الثَْتَمة «ساهَلُْمل اجلَِّوح٧.٧.٧.٧.٧.
ة:ّإلى جملة إسمي

»?ْتََحتَْفل «انْعِضارع للفُل املِْعما هو الف٨.٨.٨.٨.٨.
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فصل ٣
.تي تليهاّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

باتات واحليواناتّتهجني الن

م,َي العالِ فِقِ املناطَنِ مٍيرَِثي كِ فَُةجاعَ املِتََّشفَ, تَِمالعالِ انّكُس َددَع  فيِالعاليةِ َةيادّالزَ َعم(١)
ِ.وانََيواحلِ باتّالنَ ِنمِ ذاءِالغ منٍ زيدَإلى مُ َةاحلاجِ َتأَشَون

ِضارُاخلَ نِمٍ َةديدَجٍ واعْنَأ عنِ ْثَح على البِماءَلُ العُمامِتْ اهَُّبْصنَ يَِةيرِ األخِودُُقي العِف
ومَومون اليَُقض يََر.  لهذا الغًطويالُ دُْمَصة وكذلك تَِيعال حاصيلَي مِْطُعي تِتّه الِواكَالفَو

نِن مْيَِفلَْتُخن مَْيعْوَن نِن مْيََتتَْبيب نِْكرَها, أي تِثيالتَِمباتات بّن النِ مٍَةنَّيعُمٍ واعْنَأِ ِنيجَْهتِب(٥)
َونُومَُقي املثال, يلَِبس َىلَل.  عَضْزايا أفَ مَُهباتات لّ النَنِ مٍِث ثالٍعْوَ على نِولُصُ احلِْلَجأ
ذي هاِْنمَ َرآخٍ ْعوَِنب ,ِ�َلَّالتُ ريعَسُ هَّنَِكلَو ٍ,َةِيعال محاصيل ِيذ َةورُدَْن من البٍعَْو نِِنيجَْهتِب
منٍ ثِثالٍ نوعَ راجِْخْت اسَُةيجِتّالنُ ونُكَت َ,.  وبذلكًطويالُ ُدْمصَيُ ّهَنَِكلَوٍ َةيلِلَق حاصيلَم

ا.ًمودُ أكثر صَكَِلى ذَ إلًةَ إضافُّها أنََم, كٍَةيِعال حاصيلَم البندورة ذي

ُماءَلُ العُومَُق يُثَْييوانات.  حَ للحِسبةّ بالنُْرمَ األَذلكَ كِباتاتّ في النُ احلالَِيما هَْلثَِمو(١٠)
ِقِي املناطِش فَْيطيع العَستَي ال تِّتالَ وِيبِلَحْلِ لِةَِّرُد املِقارَْب من األٍَةّنعيُ مٍواعْنَ أِِنيجَْهِت بًالََثم

ِ,ليبَْح الَنِثير مَ الكّها ال تدرَّ أنّ إالِةَّ احلارِنِماكَش في األْيَها العِكانْ بإمٍقارَْبأِ بِةَّاحلار
 فيَُملْأقّ التُيعَِطْتسَي تِتَّالَ وِيبَِل للحِةَِّرُد املِقارْبَ األَنِ مٍيدَِد جٍْعَو نِقَْل خِلَْج أِْن مَذلكَو
ِ.َةجاعَ للمًَةْضرُ عُرَثَْك أُكانُّ السُْثيَ, حِةَّ احلارَِقناطَامل



�� ß‰ ‰˙ÈÎÏ ˙È·¯Ú· ÔÁ·Ó

األسئلة

 -َنِة مَعِم نابَالَذاء في العِ الغَِنزيد مَحسب القطعة, احلاجة إلى م١.١.١.١.١.

َمراض في العالْمَشار األِتْإن(١)
ْملِ العِرُّطوَت(٢)
َمان في العالَّكُد السََدة عَيادِز(٣)
جنيْهَّهولة التُس(٤)

» (سطر ١)?ْتََّشَفة «تَِملَعنى الكَما هو م٢.٢.٢.٢.٢.

َْتعَّمََجت(١)
ْتَرََشتْإن(٢)
ْتَلَّوََحت(٣)
َْتَهإنت(٤)

ود» في القطعة (سطر ٣)?ُقُة «العَِملَعنى الكَما هو م٣.٣.٣.٣.٣.

يوانات»َ للحِسبةّ بالنُْرمَ األَذلكَ كِباتاتّ في النُ احلالَيِما هَلِْثمَمعنى اجلملة: «و٤.٤.٤.٤.٤.
(سطر ١٠)  هو -

سري على احليواناتَباتات ال يّق بالنَّ ما يتعلّلُ كَّأن(١)
باتات بخالف احليوانات تفيد بني البشرّ النَّأن(٢)
سري على احليواناتَباتات يّسري على النَ ما يّلُ كَّأن(٣)
عب تهجينهاَْصباتات فيّ احليوانات تأكل النَّأن(٤)
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. ثانيةًةّلراحتك, تظهر القطعة مر

باتات واحليواناتّتهجني الن

م,َي العالِ فِقِ املناطَنِ مٍيرَِثي كِ فَُةجاعَ املِتََّشفَ, تَِمالعالِ انّكُس َددَع  فيِالعاليةِ َةيادّالزَ َعم(١)
ِ.وانََيواحلِ باتّالنَ ِنمِ ذاءِالغ منٍ زيدَإلى مُ َةاحلاجِ َتأَشَون

ِضارُاخلَ نِمٍ َةديدَجٍ واعْنَأ عنِ ْثَح على البِماءَلُ العُمامِتْ اهَُّبْصنَ يَِةيرِ األخِودُُقي العِف
ومَومون اليَُقض يََر.  لهذا الغًطويالُ دُْمَصة وكذلك تَِيعال حاصيلَي مِْطُعي تِتّه الِواكَالفَو

نِن مْيَِفلَْتُخن مَْيعْوَن نِن مْيََتتَْبيب نِْكرَها, أي تِثيالتَِمباتات بّن النِ مٍَةنَّيعُمٍ واعْنَأِ ِنيجَْهتِب(٥)
َونُومَُقي املثال, يلَِبس َىلَل.  عَضْزايا أفَ مَُهباتات لّ النَنِ مٍِث ثالٍعْوَ على نِولُصُ احلِْلَجأ
ذي هاِْنمَ َرآخٍ ْعوَِنب ,ِ�َلَّالتُ ريعَسُ هَّنَِكلَو ٍ,َةِيعال محاصيل ِيذ َةورُدَْن من البٍعَْو نِِنيجَْهتِب
منٍ ثِثالٍ نوعَ راجِْخْت اسَُةيجِتّالنُ ونُكَت َ,.  وبذلكًطويالُ ُدْمصَيُ ّهَنَِكلَوٍ َةيلِلَق حاصيلَم

ا.ًمودُ أكثر صَكَِلى ذَ إلًةَ إضافُّها أنََم, كٍَةيِعال حاصيلَم البندورة ذي

ُماءَلُ العُومَُق يُثَْييوانات.  حَ للحِسبةّ بالنُْرمَ األَذلكَ كِباتاتّ في النُ احلالَِيما هَْلثَِمو(١٠)
ِقِي املناطِش فَْيطيع العَستَي ال تِّتالَ وِيبِلَحْلِ لِةَِّرُد املِقارَْب من األٍَةّنعيُ مٍواعْنَ أِِنيجَْهِت بًالََثم

ِ,ليبَْح الَنِثير مَ الكّها ال تدرَّ أنّ إالِةَّ احلارِنِماكَش في األْيَها العِكانْ بإمٍقارَْبأِ بِةَّاحلار
 فيَُملْأقّ التُيعَِطْتسَي تِتَّالَ وِيبَِل للحِةَِّرُد املِقارْبَ األَنِ مٍيدَِد جٍْعَو نِقَْل خِلَْج أِْن مَذلكَو
ِ.َةجاعَ للمًَةْضرُ عُرَثَْك أُكانُّ السُْثيَ, حِةَّ احلارَِقناطَامل

ها» (سطر ١٢), يعود إلى -َّنَمير «ها» في «أّالض٥.٥.٥.٥.٥.

ة» (سطر ١٤)?َْضُرما هو معنى الكلمة «ع٦.٦.٦.٦.٦.
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ات?َبَّجني النْهَ تّب القطعة, ملاذا يتمَسَح٧.٧.٧.٧.٧.

اف جديدة ذات مذاق أفضلَْنصَق أْلَل خَْج أِْنم(١)
اًمودُكثر صَحاصيل عالية وأَاف ذات مَْنصَق أْلَل خَْج أِْنم(٢)
ديدةَباتات جَوير نَْطتِة لّاعيَِرساحات زَل إيجاد مَْج أِْنم(٣)
َمة في العالَجودَْوناف املَْصفاظ على األِل احلَْج أِْنم(٤)

»?ُّبَْصنَما هو ماضي الفعل: «ي٨.٨.٨.٨.٨.

ََبَصن(١)
ََبناص(٢)
ََبَصْتإن(٣)
َّبَْصإن(٤)

 هذا االسم?ُلِْع, فما هو فvْمني» هي اسِْجهَة «تَِملَالك٩.٩.٩.٩.٩.

َنَْجهَْتإس(١)
َهََّجو(٢)
َنََّجه(٣)
ََجَهن(٤)

يوانات.َباتات واحلَّجني النَْهة تَِّيلََمك في عُْيَأ فيها رَُحرَْش, تَِةراعِّ الزَِةزارِِو لًَةالَِسب رُتُْكأ١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.
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فصل ٤

ة:َّصِل القِْمَكة.  أّأمامك اجلملة األولى في قص

ا.  ًريبَقاء قّملة واحدة: إلى اللُ حتتوي على جًسالةِتي رَِل على طاوُْتَدَجو


