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[ 90:ΩÉ©fC’G ]

                              
                              

 : o•É n°û sædG

 É n¡« pa oõFÉ nØdG o¿ƒ oµ nj ( mô nK nCG oäG nP lá s« p°üî n°T) ná nÑ©od n∂ pJ nô°So CG pOG nôanCG pô pFÉ°Sh n∂ pàæH pG / n∂æH pG n™ ne rÖ n©d pG

. pIô uKDƒ oªdG päÉ s«°üî s°ûdG pAÉ nª°SnCG rø pe mO nó nY nô nÑcnCG o™ nªé nj rø ne
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وَ  هُ ها، وَ دَ بَعْ ةِ وَ بوَّ بْلَ النُّ ا للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ديقً كانَ صَ
النَّبيِّ  فيقَ  رَ كانَ   ، جالِ الرِّ مِنَ  مَ  لَ أَسْ نْ  مَ لُ  أَوَّ
يًا،  فِّ تَخَ رَ مُ اجَ ةِ يَومَ هَ ينَ دِ تهِ إِلى المَ رَ جْ ملسو هيلع هللا ىلص في هِ
هُ  رَ أَمَ  . ريمِ الكَ رآنِ  القُ في  إِليهِ  اإلِشارةُ  تِ  دَ رَ وَ
مِّ  أَهَ مِنْ   . رِضَ مَ حينَما  النَّاسَ  مَّ  يَؤُ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص 
فاةِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  دَ وَ ينَ بَعْ تَدِّ بَةُ المرْ حارَ : مُ مالِهِ أَعْ
تِهِ  الفَ خِ ةُ  دَّ مُ انَتْ  كَ وَ  ، الكريمِ آنِ  رْ القُ عُ  مْ جَ وَ

. يَّامٍ ةَ أَ رَ شَ عَ رٍ وَ هُ ثالثةَ أَشْ نَتينِ وَ سَ
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ولِدِ النَّبيِّ  دَ مَ ةَ بَعْ كَّ لِدَ بمَ مِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وُ وَ ابْنُ عَ هُ
 ، بيانِ مَ مِنَ الصِّ لَ نْ أَسْ لُ مَ . أَوَّ نَةً ملسو هيلع هللا ىلص بِثالثينَ سَ
يْتهِ  بَّاهُ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في بَ . رَ ديجةَ دَ خَ مَ بَعْ لَ أَسْ
لَّتْ  دْ تَجَ قَ ا، وَ يحً فَصِ ا وَ جاعً هِ، كانَ شُ عَ أَوالدِ مَ
ةَ  يلَ لَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  فِراشِ  في  نَامَ  ما  نْدَ عِ هُ  تُ جاعَ شَ

اتِهِ. وَ زَ لِّ غَ عَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في كُ دَ مَ اهَ ةِ. جَ رَ جْ الهِ
ةَ  عََ وتِسْ نَواتٍ  سَ بَعَ  أَرْ تِهِ  الفَ خِ ةُ  دَّ مُ كانَتْ  وَ

. رٍ هُ أَشْ

CGÜ

تِهِ  الفَ خِ ةُ  دَّ مُ انَتْ  كَ وَ  ، الكريمِ آنِ  رْ القُ عُ  مْ جَ ةَ وَ عََ وتِسْ نَواتٍ  سَ بَعَ  أَرْ تِهِ  الفَ خِ ةُ  دَّ مُ كانَتْ  وَ

هُ بُ تهنَسَ ةُ خالفَ دَّ هُمُ بُ تهنَسَ ةُ خالفَ دَّ مُ

حافة ................................................................................................... بن أبي قُ

نِي فِيه تْ بَ جَ تِي أَعْ ةُ الَّ فَ الصِّ

.............................

نِي فِيه تْ بَ جَ تِي أَعْ ةُ الَّ فَ الصِّ

.............................

النَّصُّ (أ)
بِي  اجِ نْ وَ ا عَ بِّرُ فِيهَ عَ ةً أُ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

. مْ يْهِ لَ انُ اللهِ عَ وَ ابَةِ رِضْ حَ وَ الصَّ نَحْ

..................................

..................................

النَّصُّ (ب)

..................................

                  

       





  
   
    
   
     
   
    



             

. نشأتْ  نَةً شرةَ سَ مسَ عَ ِم الفِيلِ بِخَ ا بلَ عَ ةِ قَ مَ رَ كَ ةَ المُ كَّ يجةُ  في مَ دِ نينَ خَ ؤمِ تْ أمُّ المُ لِدَ وُ
. ةً اهَ جَ وَ اءً وَ رَ ها نسبًا وثَ يُوتِ قريشٍ وأَعالَ قِ بُ ها مِنْ أَعرَ ةٍ، فبيتُ يمَ رِ بِيئَةٍ كَ يبٍ وَ فِي بَيتِ طِ

لِكَ  انَ ذَ كَ ، فَ تِهِ كَ بَرَ تِهِ وَ انَ أَمَ لِهِ وَ تْ مِنْ أخبارِ فَضْ لِمَ ا عَ دَ مَ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص بَعْ مَّ حَ اجِ مِنْ مُ وَ بَتْ فِي الزَّ غِ رَ
بِهِ  نَّى  كَ يُ انَ  كَ ي  الَّذِ مَ  اسِ القَ لَدتِ  وَ أَن  يمِ  ظِ العَ اجِ  وَ الزَّ ا  ذَ هَ ةُ  ثَمرَ انَ  كَ د  قَ وَ  . ونُ يمُ المَ واجُ  الزَّ

. ةَ مَ اطِ لثُومٍ وفَ ةَ وأمَّ كُ يَّ قَ رُ ينَبَ وَ : زَ نَاتِ مِنَ البَ . وَ هِ بداللّ ولُ ملسو هيلع هللا ىلص وعَ سُ الرَّ
انَتْ  كَ ا  نَّهَ أَ تَّى  حَ هُ  لُ مِّ زَ وتُ هُ  يِّدُ ؤَ تُ ولِ  سُ الرَّ عَ  مَ تْ  فَ قَ وَ  ، هُ رَ وآزَ ولَ  سُ الرَّ قَ  دَّ صَ نْ  مَ لَ  أَوَّ انَتْ  كَ
ليهِ  ئِنُّ عَ مَ اءٍ تَطْ رَ ارِ حِ دُ إِلَى غَ عَ مَّ تَصْ ، ثُ ورِ بَلِ النُّ تِها إِلَى جَ يْ يها مِنْ بَ لَ جْ ى رِ لَ ةَ أَميَالٍ عَ ثَ عُ ثَالَ طَ تَقْ

. ادَ اءَ والـزَّ هُ المَ لُ لَ مِ تَحْ وَ
ائِها  يْرُ نِسَ خَ ، وَ ةُ  يجَ دِ ائِها خَ يْرُ نِسَ : "خَ ولُ ه ملسو هيلع هللا ىلص يَقُ ولَ اللّ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ لِيٍّ � قَ نْ عَ عَ

سلم رقم: ٤٥٨٥، والنَّسائيُّ رقم:٧١٢٢]. قم:٣٢٧٥، ومُ واهُ البُخاري رَ " [رَ انَ رَ مْ يَمُ بنْتُ عِ رْ مَ
. ةِ مَ رَ كَ ةَ المُ كَّ اتٍ بِمَ نَوَ ثِ سَ ةِ بِثَالَ رَ جْ بْلَ الهِ يَتْ قَ وفِّ تُ

المصدر: كتاب أم المؤمنين خديجة بنت خويلد،  للدكتور محمد عبده يماني.
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[ 100:áHƒàdG ]

بَـقوا  حابة الَّـذينَ سَ الصَّ
ةِ. رَ ةِ والنُّصْ جرَ إِلَى الهِ

هم فِـي  ريقَ ـوا طَ لكُ سَ
ةِ. اعَ الطَّ صِ وَ الَ اإلِخْ

؛   هِ نَالوا رِضوانَ اللّ
تِهم. اعَ بِسبَبِ طَ

  ، هِ أَي رِضوانُ اللّ
. نةِ خولُ الجَ ودُ

ـابقـونَ     : السَّ

ـمْ  ـبَــعــوهُ اتَّ
سـانٍ             : بإِحْ

نْهمْ : هُ عَ ضي اللّ رَ

ــوزُ  لــكَ الفَ ذَ
ظيمُ                 : العَ

   



   

[ 24 - 23:ÜGõMC’G ]

   

بِيل  تِلَ فِي سَ ات أو قُ مَ
هِ. اللّ

؛ لِينالَ  هُ ورَ رُ دَ تَظِ نْ نْ يَ مَ
. هادةَ الشَّ

مُ الَّذي  هُ دَ هْ يَّروا عَ ما غَ
. مْ بَّهُ وا عليهِ رَ دُ اهَ عَ

هُ  : بَ قَضى نَحْ

ر  : تَظِ نْ نْ يَ مَ

: بْديالً لوا تَ ما بَدَّ













                

             

                

                 

                 

            

               

                 





عراء المشهورين، يلقب بـ (شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص). ● حسان بن ثابت الخزرجي األنصاري،  صحابي جليل، ومن الشُّ

ـدُ   هَ عْ مَ وَ ـولِ  سُ لِلرَّ ـمٌ  سْ رَ بَةَ  يْ ـدُ بِطَ مُ تَهْ ـومُ وَ سُ الرُّ و  فُ تَعْ دْ  قَ نِيرٌ وَ مُ

ـةٍ      مَ رْ ارِ حُ ي اآليَاتُ مِنْ دَ حِ الَ تَمَّ ـدُوَ عَ انَ يَصْ ي كَ ادِي الَّذِ بَرُ الهَ نْ ا مِ بِهَ

هِ        ي بـِ تَدِ نْ يَقْ نِ مَ مَ حْ ى الرَّ لَ لُّ عَ دُيَدُ شِ رْ يُ وَ ايَا  زَ الخَ لِ  وْ هَ مِنْ  نْقِذُ  يُ وَ

ا           ـدً اهِ ـقَّ جَ مُ الحَ يهِ م يَهدِ امٌ لَهُ واإِمَ ـدُ عَ وهُ يَسْ يعُ طِ قٍ إِنْ يُ دْ مُ صِ لِّ عَ مُ

ـم هُ رَ ذْ عُ بَلُ  يَقْ تِ  الَّ الزَّ نِ  عَ وٌّ  فُ دُعَ ـوَ يـرِ أَجْ هُ بِالخَ اللَّ وا فَ نُ سِ إِنْ يُحْ وَ
لِـهِ مْ ـوا بِحَ ومُ رٌ لَمْ يَقُ إِنْ نَابَ أَمْ دُوَ ـدَّ تَشَ يَ ـا  مَ يـرُ  يْسِ تَ هِ  نْدِ عِ نْ  مِ فَ
هِ ائـِ نَ ثَ ـنْ  عَ ـا  عً نَازِ ايَ  وَ هَ لَيسَ  ـدُوَ لُ أَخْ ـدِ  لْ نَّـةِ الخُ بِهِ فِي جَ ي  لِّ لَعَ

هُ ارَ ـوَ اكَ جِ و بِذَ جُ ى أَرْ فَ طَ صْ عَ المُ ـدُمَ هَ أَجْ ى وَ عَ مِ أَسْ اكَ اليَوْ فِي نَيْلِ ذَ وَ

    

     

                     







 . ي اآلثَارُ حِ ولُ وتَمَّ تَزُ

تْ  فَّ : جَ ضُ رْ تِ األَ دَ مَ هَ
. نْبُتْ مْ تَ لَ فَ

. ةُ لِيَّ يَ البَ هِ ةٍ وَ يَّ زِ عُ خَ مْ جَ

. أُ طَ ي الخَ ةٍ وهِ لَّ عُ زَ مْ جَ
. ومُ أَدُ نُ وَ كُ أَسْ

: ـومُ  سُ و الرُّ فُ تَعْ
ـدُ             : مُ تَهْ

ايَا           : زَ الخَ
تِ          : الَّ الزَّ
ـدُ             : لُ أَخْ
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ـا : يـفً أَسِ
اِبـتـاعَ   :
هما: يَعلِفُ
ار  : القِـفَ
ـائِظـةٌ : قَ
موني: قوّ
لِـل : تَضْ

. اءِ كَ ريعَ البُ سَ
. اشترَ

. هما العلفَ يُطعمُ
. ر، وهي الصحراءُ الكبيرةُ فْ عُ قَ جمَ

شديدةُ الحرارةِ.
حوا . حِّ صَ

تضلّ وال تهتدي.
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ا ـرً مَ أ عُ ســر أَن رَ ـبَ كِ احِ اعَ صَ رَ ـاوَ يــهَ اعِ هــوَ رَ ـالً وَ طْ ـيَّــةِ عُ عِ بَيـنَ الرَّ

ـرسِ أَنَّ لَـــها وكِ الـفُ ـلُ هُ بِمُ ــدُ ــهْ عَ ميهاوَ ـراسِ يَحْ حْ األَ نـدِ وَ ا مِنَ الـجُ ـورً سُ

َأ رَ ــــهِ فَ ــــا فِـي نَومِ قً ــسـتَغرِ آهُ مُ عــانيـــهارَ ى مَ اللَـةَ فـي أَسـمَ فِيـهِ الجَ
الً مِ شـتَ وحِ مُ لِّ الدَّ ـوقَ الثَّر تَحتَ ظِ بليهافَ ـــدِ يُ هْ ـــادَ طــــولُ العَ ةٍ كَ دَ ـرْ بُ بـِ

هُ ــرُ ا كــانَ يُكبـِ ـهِ مَ ينـِ هــــانَ فـي عَ يهـافَ يــدِ نيـا بِأَ الــــدُّ ـــرِ وَ كاسِ ـنَ األَ مِ
ـثَـالً ـت مَ ــقٍّ أَصبَـحَ ولَـــةَ حَ قـالَ قَ يهـاوَ يَروِ يـلِ  الجِ بَعـدَ  يـلُ  الجِ أَصبَـحَ  وَ

مُ لَ بَينَــــهُ ـدْ مـتَ الـعَ ـا أَقَ نــتَ لَمّ انِيهـاأَمِ هَ يـنِ  الـــــعَ ريـرِ  قَ نَـومَ  نِمـتَ  فَ
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: اع   رَ
: ـطـالً  عُ

: لـة  الَ الجَ
:  الـثَّـر
: ح  وْ الـدَّ
: ة  الً بُـردَ شتَمِ مُ
: ــانَ   هَ
: يـنِ  يـر العَ ـرِ قَ
: انِيـهـا  هَ

       

               

              

      

   

   

     

. ـشَ هَ أدْ

. هابَـةُ المَ

يم. ظِ جـر العَ الشَّ

. ـرَ غُ صَ

ورهـا. رُ سْ مَ

خـاليًـا من المال
الح والْحرس. والسِّ

ـراب. التُّ

سـاء. ا بِكِ لتـفًّ مُ

. رتَـاح البَـالِ مُ
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. عُ إِليْكَ أَدفَ
انِي. زَ أَحْ
. كَ أُخبِرُ
ش. ال غِ

ب. ذِ كَ

ها. لُ بِّ قَ تُ

: جيـكَ  زْ أُ
: جانـي  أَشْ
: ــكَ  ثُّ ـُ ب أَ
: يـفَ  ال زَ
: تـانِ  ــهْ بُ
: هـا  ـثَمُ لْ تَ

   



                        

       

: ــكَ  ثُّ ـُ ب أَ
: يـفَ  ال زَ

      














                                            
         

                         
                     

          

                        

                              
               

                            
                    

                           
              

          










 

                   




























                      ■
      

                                                
                              

                  

                    
              

             
                 





 

     

         
















       ■
                     
                         
                       

               
                 
                      

                                         
   

                             
                         

                               
                              

             

              
         

         ●

        ●

             ●             

      





                

                 

                        
                 

       ●
           ●

                ●






















           ■

                                

                   

                         

                    

       

                 

                       

              

              ●
                ●

                             ●

                        
          

    





    

                                     ●

      

                         

             ●
          ●

                        














                  ■

                                
           

               
                        

                                  
      

                              

     





*        



www.ien.edu.sa

         
       



           


    

      ●
         ●

      ●
          ●

        ●
        ●

     

       

    ■     ■      ■

        ■         ■        ■

        ■         ■              ■

     

    

.´Éªà°S’G IQÉ¡e á«ªæàd O qóëe øeR ∫ÓN √OôØªH á£°ûfC’G ÖdÉ£dG tπ oë nj (*)













           

            

     
                  

●





          

●





        

●





         ✗        ✔    

                 ■
             ■

                 ■


           

              ●
                    ●

   
              ●
             
           

            ●
          

            ●
          





               

   














       
 •                     

 •                      

 •                      













             
                   

    

      

        
  ●

     
  ●

    



                             
       

  ●

              

  ●

               

  ●







www.ien.edu.sa

                              
                     

                   
                  
                      

                    
                 

                     
           

                   
                        

      
                     
                             
                                
                              

                  
         

   

ةً     : يـرَ ثـِ مُ
ـرٍ  : ـجَ بِضَ
سٌ   : نـِ ـؤْ مُ
ـاءِ    : خَ الرَّ

. امِ تِمَ بَةٌ لِالهْ اذِ جَ
. قٍ لَ بِقَ

ةِ. دِ حْ يلٌ لِلوِ زِ مُ فٌ وَ طِ الَ مُ
. يشِ ةُ العَ عَ سَ
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مُ           : تُ أَكْ
ينِ  : افِدَ ضِ الرَّ أَرْ
والرافـدان         :

تْ             : قَ مّ ـنُ فُ
ـــارُ            : انْبِهَ
ا           : ـقـنَ فْ تَـدَ
يــةِ            : الثّـرِ

فِي. أُخْ
 . راقُ العِ
ةَ لَ رُ دِجْ نَهْ

. اتِ رَ رُ الفُ نَهْ وَ
. يّنتْ زُ فَ

. هاشُ انْدِ
نَا. عْ رَ أَسْ
نية.  الغَ
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ـرِ ـحْ سِ أَيُّ  ـي  وابـِ الـرَّ ـضرَ  خُ يَـا  ـــيأَ ابِ وَ ـــرَّ ــاتُ ال ــيَّ ــشِ ــهُ عَ ــئ ــبِّ ــخَ تُ

ي ـورِ ويُ عـرِي  شِ فِـهـا  صْ بِوَ يـهُ  تـِ ابِييَ خَ ـيـرَ  غَ نـاءً  سَ ى  صحَ الفُ مِنَ 

وضٌ رَ وأَنــتِ  لودِ  الخُ ةَ  غَ لُ ــا  عابِويَ الشِّ زُ  تَـنـِ كْ مُ ارِ  ســـرَ األَ ــنَ  مِ

ـتْلى تُ ــهِ  ــلّ ال آيِ  ادُ  ـــدَ مِ ـــتِ  ــابـيوأَن كَ ـــوبُ  ويَــثُ نافرٌ  فـيُخبِتُ 
وبٍ لُ قُ فِي  روبَــةِ  العُ ى  مَ حِ ــابِوأَنتِ  انتِسَ ــى  أَسـمَ بَينَــها  يؤلِّـفُ 
أَرضٍ ــلِّ  كُ ــي  فِ نا  انُ لِسَ ـــتِ  ابِوأَن واحتِسَ ــوعٍ  ــشُ خُ ــي  فِ ــلُ  تَّ ــرَ يُ

ي ضِّ فُ اقِ  ـــوَ ش األَ ـةَ  لَهفَ يبِي  تابِأَجِ الكِ ــرِّ  سِ ن  عَ كِ  سْ المِ تَامَ  خِ

افِـي ـوَ القَ نْـتَـفِضُ  تَ يفَ  كَ ي:  ولـِ قُ ؟وَ ـبَـابِ رِ العُ رَ ن دُ نـكِ عَ ـيَ عَ لِتَـحكِ
لَّ وصفٍ ) يُعجـزُ كُ وفِ وصُ نِ (المَ بَابِعَ ــلَّ  كُ يَفتَحُ   ( ابِ ـــرَ (اإلِع ــنِ  عَ
فـقٍ بِرِ ـو  يَحنُ الَّذي   ( طفِ (العَ ن  حــابِعَ ) كالصِّ ضافٍ ـن (مُ ـيَّ وعَ ـلَ عَ

ي يالـِ اللَّ لمَ  حُ يَـا  ادِ  الضَّ وسَ  ــوابِعــرُ جَ بِــال  ــؤالِ  ــسُّ ال حرَ  سِ ــا  ويَ
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: يَّات  شِ عَ
: ـِيـه   ت يَ
: ي  يُـورِ
: ي  ـابـِ خَ
: زُ  نـِ تَ كْ مُ
: تُ  يُخبـِ
: ـي  ـضِّ فُ
: ـبـاب  العُ

اء. سَ ةٍ وهو المَ يَّ شِ عُ عَ مْ جَ
ـر. تَـخِ يَفْ

ـوقِـد. ل ويُ يُشعِ
نْطـفِـئ. مُ

ـر. اخِ تَلِـئ وزَ مْ مُ
. ـعُ يَخشَ نُّ وَ مئـِ يَطْ
. ـريِ ـي وانشُ اِفتحِ

رِ الكبيرةِ. ـواجُ البَحْ أَمْ
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. oá n≤paGô oªdG oIQƒ t°üdG

pΩÓdG oÜÉnH ≈æ©ªdG

 Gƒ`̀ o©`̀ na nQ{. oá``̀ njG s
ô``̀dG hCG 
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u∏dG

oá nª
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oá n£«°ùÑdG oán∏ª oédGoá
s
«aÉ°VpE’G oá neƒ∏© nªdG
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تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

�أ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ب

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ج

الدرس: ......................................... المادة: .................  



د

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

هـ

الدرس: ......................................... المادة: .................  



و

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ز

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ح

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ط

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ي

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

ك

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ل

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

م

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ن

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  



تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

�س

الدرس: ......................................... المادة: .................  



ع

تدريبات كتابية

اسمي: ..........................   الصف: .............  التاريخ: ................... 
 

الدرس: ......................................... المادة: .................  

الدرس: ......................................... المادة: .................  


