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 ي : األمالء : الوحدة األول
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
  

 

 المشتقات العاملة  : )  ١(    الثانية : الوحدة 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        

 
  

  المشتقات غير العاملة  : )  ٢( 

        
        

        
        

        
        
        

 ا

  المصادر :)  ٣( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 

  المقصور والمنقوص والممدود :)  ٤(  
        
        
        
        

        
        
        
        

 

  ة :تدريبات شاملة علي الوحدة الثاني)  ٥( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
  

 الجملة   االسمية :  )  ١( الثالثة : الوحدة 
        
        
        
        

        
        

 النحو أوال 
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تا
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ت 
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ال
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ال
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و

ثان
ال

 

 األفعال الناسخة : )  ٢(  

        
        
        
        

  
 

 الحروف الناسخة : )   ٣( 

        
        
        
        

        
        

 

 : عل الوحدة الثالثة تدريبات شاملة  )    ٤( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

     
 

  الرابعة : الوحدة 

 إعراب االسم  : )  ١( 

        
        
        
        

  
  

 

  المفاعيل   :  )  ٢( 

        
        
        
        

        
     

 

  الحال والتمييز والبدل  :  )  ٣( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
     

 

  األساليب  : )   ٤(  
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

 

  الضمائر  : )   ٥( 
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ابا
إج
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ال
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و

ثان
ال

 

        
  

  
 

  التوابع  : )   ٦( 

        
        
        
        

        
 ج

  : علي الوحدة الرابعة شاملة  )  تدريبات  ٧( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

 

  

  

  إعراب األفعال  :  )  ١( الوحدة الخامسة : 

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

  أحكام  األفعال  :    ) ٢( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
  

 

  األفعال   التي تالزم البناء للمجهول :  )  ٣( 

        
        
        
        

 

  التدريبات الشاملة :   ) ٤( 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

  

ب 
تا
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ابا
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ة 
ع
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ال
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ال
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و

ثان
ال

 

        
        
        
        

  

  األدوات :   -لسادسة الوحدة ا

        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
     

 

  الممنوع من الصرف : -الوحدة السابعة 
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

        
     

 

  : ) التدريب األول ١(  التدريبات الشاملة : 
           
           
           

           
  

  : ) التدريب الثاني ٢( 
           
           
           

           
 ج

  : ) التدريب الثالث ٣( 

           
           
           

           
 

  : ) التدريب الرابع ٤( 
           
           
           

           
  : ) التدريب الخامس ٥( 

           
           
           

           
  : ) التدريب السادس ٦( 

           
           
           

           
  : السابع) التدريب  ٧( 
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  : الثامن) التدريب  ٨( 

           
           
           

           
  : التاسع) التدريب  ٩( 

           
           
           

           
  : العاشر) التدريب  ١٠( 

           
           
           

           
  : الحادي عشر) التدريب  ١١( 

           
           
           

           
  : الثاني عشر) التدريب  ١٢( 

           
           
           

           
  : الثالث عشر) التدريب  ١٣( 

           
           
           

           
  : الرابع عشر) التدريب  ١٤( 

           
           
           

           
  : الخامس عشرتدريب ) ال ١٥( 

           
           
           

           
  :عشر  السادس) التدريب  ١٦(  

           
           
           

           
  : السابع عشر ) التدريب  ١٧( 

           
           
           

           
  : الثامن عشر ) التدريب  ١٨( 

           
           
           

           
  : التاسع عشر ) التدريب  ١٩( 

           
           
           

           
  : العشرون) التدريب  ٢٠( 

           
           
           

           
  : الحادي والعشرون) التدريب  ٢١( 

           
           
           

           
  : الثاني والعشرون ) التدريب  ٢٢( 

           
           
           

           
  : الثالث والعشرون) التدريب  ٢٣(  

           
           
           

           
  : الرابع والعشرون ) التدريب  ٢٤(  

           
           
           

           
  : الخامس والعشرون) التدريب  ٢٥( 

           
           
           

           
  : السادس والعشرون) التدريب  ٢٦( 

           
           
           

           
  : السابع والعشرون) التدريب  ٢٧(  
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  : لتدريب الثامن والعشرونا)  ٢٨(  

           
           
           

           
  : التدريب التاسع والعشرون)  ٢٩(  

           
           
           

           
  : التدريب الثالثون)  ٣٠( 

           
           
           

           
  : الحادي والثالثون) التدريب  ٣١( 

           
           
           

           
  : الثاني والثالثون) التدريب  ٣٢( 

           
           
           

           
  : الثالث والثالثون) التدريب  ٣٣( 

           
           
           

           
  : الرابع والثالثون) التدريب  ٣٤( 

           
           
           

           
  : الخامس والثالثون) التدريب  ٣٥( 

           
           
           

           
  : السادس والثالثون) التدريب  ٣٦( 

           
           
           

           
  

  

  : السابع والثالثون) التدريب  ٣٧( 

           
           
           

           
  : الثامن والثالثون) التدريب  ٣٨( 

           
           
           

           
  : سع والثالثون ) التدريب التا ٣٩(  

           
           
           

           
 

 

 

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 التعبير ثانيا 
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  أسئلة مقالية : -ول  الجزء األ

  خياالت الطفولة :  : ) الفصل األول  ١( 
    
  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

 
  

 

  ذاكرة الصبي :  : ) الفصل الثاني  ٢( 

  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
   

  اسرتي :  : ) الفصل الثالث  ٣( 
  
 

 
  
  

  مرارة الفشل :  : ) الفصل الرابع  ٤( 
 

 
  
  

  
  الشيخ الصغير :  : ) الفصل الخامس  ٥( 

  
  
  
  

  :  مسعادة ال تدو : ) الفصل السادس  ٦( 
 

 
  
  
  
  
  

  اإلستعداد لألزهر :  : ) الفصل السابع  ٧( 
  
  
  
  
  

  العلم بين مكانتين :  : ) الفصل الثامن  ٨( 

  
  
  
  
  
  

  سهام القدر :  : ) الفصل التاسع  ٩( 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بشري صادقة :  : ) الفصل العاشر  ١٠( 

  
 

 
  
  

 القصة ثالثا 
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  بين أب وابنته :  : ) الفصل الحادي عشر  ١١( 

  
  
  
  
  
 

 
  

  أسئلة مقالية : -الجزء الثاني   

  من البيت إلي األزهر :  : ) الفصل األول  ١( 
   
  
 

 
  

  حب الصبي لألزهر :  : ) الفصل الثاني  ٢( 

  
  
  
 

 
  وحدة الصبي في غرفته :  : ) الفصل الثالث  ٣( 

 
 

  
 

 
   
  

  الحاج علي وشباب األزهر :  : ) الفصل الرابع  ٤( 
  
  
   

  اإلمام محمد عبدة وشباب األزهر :  : ) الفصل الخامس  ٥( 

  
 

 
 

 
 

 
 




 

  ساب الصبي لألزهر : انت : ) الفصل السادس  ٦( 

  
 

 
  

  قسوة الوحدة :  : ) الفصل السابع  ٧( 

  
  

  :  فرحة الصبي : ) الفصل الثامن  ٨( 
 

 
  
 

 
  تغير حياة الصبي :  : ) الفصل التاسع  ٩( 

  
  
 

 
  تمرد الصبي :  : ) الفصل العاشر  ١٠( 

  
  
  
 


 

  
  إقبال الصبي علي األدب  :  : ) الفصل الحادي عشر  ١١( 

 
 

  
  

  أسئلة موضوعية :  -القصة 
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  : ) التدريب األول ١( 

        
     

  : لثاني) التدريب ا ٢(  

        
     

  : ) التدريب الثالث ٣( 

        
     

  : ) التدريب الرابع ٤( 

        
        
  

  : ) التدريب الخامس ٥( 

        
        

  : ) التدريب السادس ٦( 

        
        

  : يب السابع) التدر ٧( 

        
        
  

  : ) التدريب الثامن ٨( 

        
     

  : ) التدريب التاسع ٩( 

        
        

  : ) التدريب العاشر ١٠( 

        
     

  : ) التدريب الحادي عشر  ١١( 

        
        

  :عشر ) التدريب الثاني ١٢( 

        
        

  : ) التدريب الثالث عشر ١٣( 

        
 √X X       

  : ) التدريب الرابع عشر ١٤( 

        
     

  : ) التدريب الخامس عشر ١٥( 

        
     

  : ) التدريب السادس عشر ١٦( 

        
        

  : ) التدريب السابع عشر ١٧( 

        
        

  : ) التدريب الثامن عشر ١٨( 

        
        

  : ) التدريب التاسع عشر ١٩( 

        
        

  : ) التدريب العشرون ٢٠( 

        
        
  

  :) التدريب الحادي والعشرون  ٢١( 

        
     

  : ) التدريب الثاني والعشرون  ٢٢( 

        
     

  : العشرونالثالث و) التدريب  ٢٣( 

        
        

  : العشرونالرابع و ) التدريب  ٢٤( 

        
        

  : العشرونالخامس و التدريب )  ٢٥( 

        
        

  

  األدب : مدرسة اإلحياء والبعث  :

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 البالغة رابعا 

 األدب والنصوص خامسا 
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  : ) النص  األول ١( 

           
           
     

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           
     

  : الرابع) النص   ٤( 

           
           
     

  : ) النص  الخامس  ٥( 

           
           
     

  : ) النص  السادس ٦( 

           
           
  

  : ) النص  السابع ٧( 

           
           
  

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           
     

  : التاسع ) النص  ٩( 

           
           

  : العاشر) النص   ١٠( 

           
        

 
  : الحادي عشر) النص   ١١( 

           
        

 

  

  األدب : االتجاه الوجداني  :

           
           
           

           
           
           
           
        

  : ) النص  األول ١( 

           
           
  

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
        

  : ) النص  الثالث ٣( 

           
        

  : ) النص  الرابع ٤( 

           
           

  : ) النص  الخامس  ٥( 

           
        

  : ) النص  السادس ٦( 

           
        

  : السابع  ) النص ٧( 

           
        

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           

  : ) النص  التاسع ٩( 

           
        

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
     

 

  الديوان  :مدرسة : األدب 
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  : ) النص  األول ١( 

           
           
     

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           

 
  : ) النص  الثالث ٣( 

           
           
  

  : ع) النص  الراب ٤(  

           
           
     

  : ) النص  الخامس  ٥(  

           
           

 
  : ) النص  السادس ٦(  

           
           
  

  : ) النص  السابع ٧( 

           
           
  

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
        

  : ) النص  التاسع ٩( 

           
           

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
           

 

  : مدرسة أبولو  :األدب 

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
     

  : ) النص  األول ١( 

           
           
     

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           
        

  : ) النص  الثالث ٣( 

           
           
        

  : ) النص  الرابع ٤(  

           
           

  : ) النص  الخامس  ٥(  

           
           
  

  : ) النص  السادس ٦(  

           
           
     

  : ) النص  السابع ٧( 

           
           

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           

  : ) النص  التاسع ٩(  

           
           
        



 

  

ب 
تا

ك
ت 

ابا
إج

ة 
ع

اج
مر

ال
 

ث 
ثال

 ال
ف

ص
ال

ي 
و

ثان
ال

 

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
           
  

 

  : مدرسة المهاجر  :األدب 

           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
        

 

  : ) النص  األول ١( 

           
           
  

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           
           

  
 

  : ) النص  الثالث ٣( 

           
           
  

  : ) النص  الرابع ٤(  

           
           
  

  : ) النص  الخامس  ٥(  

           
           
  

  : ) النص  السادس ٦(  

           
           
  

  

  : ) النص  السابع ٧( 

           
           

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           
  

  : ) النص  التاسع ٩(  

           
           
  

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
           
  

 

  : المدرسة الواقعية  :األدب 

           
           
           

           
           
           
           
           
        

 

  : ) النص  األول ١( 

           
           
           

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           
  

  : ) النص  الثالث ٣(  

           
           
     

  : ) النص  الرابع ٤(  

           
           
     

  : ) النص  الخامس  ٥(  
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اج
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ثال
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  : ) النص  السادس ٦(  

           
           
  

  : ) النص  السابع ٧(  

           
           
        

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           
     

  : ) النص  التاسع ٩(  

           
           
     

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
           
  

 

  : المقال والرواية والقصة القصيرة  :األدب 

           
           
           

           
           
  

 

  سرحية  :: الماألدب 

           
           
           

           
           
           
           
  

 

  النصوص النثرية  : 

  : ) النص  األول ١( 

           
           

  : ) النص  الثاني ٢( 

           
           
  

 

  : ) النص  الثالث ٣( 

           
           

  : ) النص  الرابع ٤(  

           
           
        

  : ) النص  الخامس  ٥(  

           
           
        

  : ) النص  السادس ٦(  

           
           
     

  : ) النص  السابع ٧( 

           
           
        

  : ) النص  الثامن ٨( 

           
           
           

  
  : ) النص  التاسع ٩(  

           
           
           

  : ) النص  العاشر ١٠( 

           
           
        

  : ) النص  الحادي عشر ١١( 

           
           
  

  :عشر  النص  الثاني )  ١٢(

           
           
  

  : ) النص  الثالث عشر ١٣( 

           
           
     

  



 

  

ب 
تا

ك
ت 

ابا
إج

ة 
ع

اج
مر

ال
 

ث 
ثال

 ال
ف
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ال
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و

ثان
ال

 

  : ) النص  الرابع عشر ١٤( 

           
           
     

  : ) النص  الخامس عشر ١٥( 

           
           
     

  : ) النص  السادس عشر ١٦( 

           
           
  

  : ) النص  السابع عشر ١٧( 

           
        

  : ) النص  الثامن عشر  ١٨( 

           
        

  : ر) النص  التاسع عش ١٩( 

           
           
  

 

   

  : ) التدريب األول ١( 

        
        
        
        

  

  : ) التدريب الثاني ٢( 

        
        
        
  
   

  

  : ) التدريب الثالث ٣( 

        
        
        
  
  

  

  : ) التدريب الرابع ٤( 

        

        
        
  

 
 




  

  : ) التدريب الخامس ٥( 

        
        
        
  

  

  : ) التدريب السادس ٦( 

        
        
        
  

 
 


 

  : ) التدريب السابع ٧( 

        
        
        
  
  

  

  : ) التدريب الثامن ٨( 

        
        
        
  

 
 

      
    

 
  

  : يب التاسع) التدر ٩( 

        
        
        
  
 

      
  

  

  : ) التدريب العاشر ١٠( 

        
        
        
  
  

 القراءة خامسا 
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تا
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  : حادي عشر) التدريب ال ١١( 

        
        
        
  
      

 
  

  : ) التدريب الثاني عشر ١٢( 

        
        
        
  
   

  

  : ) التدريب الثالث عشر ١٣( 

        
        
        
  
  

  

  : ) التدريب الرابع عشر ١٤( 
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اإلجابات نجدھا على صفحة بقیة 
الكتاب على الفیسبوك والتلیجرام إن 

  شاء هللا
  

  

  

  

  

  

  

  


