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الفرع  :جمٌع الفروع األكادٌم ٌّة (امتحان مقترح)
ملحوظة

الٌوم والتارٌخ:

 :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( )5علما بأنّ عدد الصفحات (.):

السؤال األول
اقرأ ال ّنص اآلتي من وحدة

01(:عالمة)
(الكلمة الحلوة)

ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه:

" والكلمة الحلوة ال تغنً عن األجر المادي  ،وال تكون على حسابه  ،فتحاول أن تنتقص
منه وتقتصد *ألن األجر واجب  ،كما أن الخدمة واجبة  ،لكن الكلمة الحلوة عطاء ؛ فحٌن
ٌدفع صاحب العمل األجر وهو ٌقول  :سلمت ٌداك  ،ومتى ٌقبض العامل أجره وهو ٌقول
لصاحب العمل  :عوض هللا علٌك  ،أو ٌوجز االثنان فٌتبادالن كلمة أشكرك ٌ ،شعر كالهما أنه
فعل أكثر من الواجب  ،وأن عالقته باآلخر لم تعد عالقة منفعة مادٌة صرفة  ،وأن القلبٌن حال
محل الجٌبٌن  ،وإذا الخدمة المادٌة ترتدي طابعا إنسانٌا روحانٌا هو الطابع الوحٌد الذي ٌجب
أن ٌسود العالقات بٌن الناس ؛ ألنه ٌشٌع الطمأنٌنة وٌنشر الهناء .
الكلمة الحلوة من مزاٌا اإلنسان  ،فاآللة توفر لها الوقود والزٌت فتصدع بأمرك ،
ولٌست فً حاجة إلى أن تقول لها  :من فضلك أو أشكرك  ،وهً تؤدي العمل بدقة وأمانة قد
ٌعجز عنها اإلنسان  ،لكن النفوس الصماء صمم اآللة  ،النفوس المتنكرة إلنسانٌتها تفضل
التعامل مع اآللة على التعامل مع اإلنسان  ،فتصبح فلسفة التعامل بٌن الناس على أساس
عمل ٌنجز وأجر ٌدفع ال نصٌب للقلب وال للسان فٌه  ،وتصبح الحٌاة – كما قالت العاملة
األمٌة – شٌئا ال ٌطاق" ..
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ِب ِعٕ ٝوٍّخ (رصذع ثأِشن )اٌّخطٛط رذزٙب ف ٟإٌصّ .
اروش اثٕز ِٓ ٓ١صٛس اٌضّٕبء ٚاٌزّعض٠ض وّب ٚسد ف ٟإٌصّ .
اوزت اٌغزس اٌٍّغٌ ٞٛىٍّخ (اٌطّّإٔٔ١خ) اٌٛاسدح ف ٟإٌصّ .
فشّق اٌىبرت ث ٓ١إٔسبْ ِبدّٚ ٞإٔسبْ ٌٍعبطفخ لّ١خ وج١شح ف ٟد١برٗٚ ،ضّخ رٌه..
ث ّٓ١أصش اٌىٍّخ اٌحٍٛح (وّب ٚسد ف ٟإٌصّ ).
ٚضّخ دالٌخ عجبسح (أْ اٌمٍج ٓ١حال ِحً اٌغ١ج )ٓ١اٌٛاسدح ف ٟإٌصّ .
ضع عالِخ اٌزّشل ُ١اٌّالئّخ ِىبْ إٌّجّخ ف ٟإٌصّ .
اروش اٌفّٓ األدث ٟاٌزٕ٠ ٞزّ ٟإٌ ٗ١إٌصّ ِٚ،ب اسُ اٌىزبة اٌز ٞأخز ِٕٗ إٌصّ .
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(:عشش ْٚعالِخ)

أ)الشأ األث١بد اٌشعشّ٠خ ا٢ر١خ ِٓ لص١ذح (سصبٌخ ِٓ ثبة اٌعبِٛد) ٌٍشبعش (ح١ذس
ِحّٛد)،ص ُّ أعت عٓ األصئٍخ اٌز ٟرٍٙ١ب:
٠فزذ ٞاأللصٚ ٝأِٛاط غضبة
٠ٚ .1ضش خٍفه ثحش ٘بئظ
ٚسدح فبحذ ٚوُ عبد صحبة
ضبحبد ِٓ أٔفبصُٙ
 .2وُ عٍ ٝاٌ ّ
ٚعٍٙ١ب ِٓ صٕب اٌّغذ إ٘بة
ضّش أعشاس فذٜ
ٚ .3اٌغجبٖ اٌ ُّ
ٌٚىُ أصّعذ ٌىٓ ال عٛاة
صذٜ
ٌٚ .4ىُ ٔبد٠ذ ٌىٓ ال
ٍ
اٌشحبة
٠ .5ب حج١ت اٌمذس ٠ب ث١شلٙب
صٛف رٍمبٔب ٍٔٚمب٘ب ِّ
ضّ١ش (ُ٘) اٌٛاسد ف ٟوٍّخ (أٔفبص )ُٙف ٟاٌج١ذ األ ّٚي ؟
 ِٓ -1اٌّمصٛد ثبٌ ّ
صٛسح اٌفّٕ١خ ف ٟعجبسح (٠ٚسش خٍفه ثذ ٌش ٘بئج)
ٚ -2ضّخ اٌ ّ
ضح دالٌخ وً ِ ّّب ٠أر(: ٟاٌججبٖ اٌسّّش) (ٚسدح ٌ فبدذ)
ّ ٚ -3
-6 -4رذ ّذس اٌشبعش عٓ رضح١بد اٌغ١ش اٌعشث ِٓ ٟأعً اٌمذس :د ّذد ِٛطٓ رٌه فٟ
اٌمص١ذح0
 -5اششح اٌج١ذ اٌ ّشاثع ششدب أدثّ١ب ًٚاف١ب
 -6عذد اثٕز ِٓ ٓ١اٌخصبئص اٌفّٕ١خ ٌشعش د١ذس ِذّٛد .
ِ. -7ب ِعٕ ٝوٍّخ (إ٘بة ) اٌّخطٛط رذزٙب ف ٟاألث١بد؟
ة)اوزت أسثعخ أث١بد ِٓ لص١ذح (اٌعشث١خ فِ ٟبضٙ١ب ٚحبضش٘ب ) ٌٍشّبعش عٍ ٟاٌغبسَ ِ ّّب
ٚسد ف ٟاٌىزبة اٌّذسص ٟاٌّم ّشس.

اٌضؤاي اٌضّبٌش:

(

8عالِبد )

)1لطّع وال ِٓ اٌج١ز ٓ١اٌشعش ٓ١٠ا٢رٚ ،ٓ١١اروش رفع١الرّٙب ٚ،ثحش و ًّ ِّٕٙب :
ق رذ ّي عٍ ٝاٌفزٝ
إٌٍّٔٚ -فش أخال ٌ

رضبخ١ب
أوبْ صخب ًء ِب أر ٝأَ
ِ

ة -إّْ اٌىشاَ إرا ِب أ٠ضشٚا روشٚا

اٌخشٓ
ِٓ وبْ ٠أٌف ُٙف ٟإٌّزي
ِ

 -2الجود الينف ّك حامده

الئمو
والبخل الينف ّك ُ

 ٞاٌج١ذ اٌسّبثك ٚأمٍٙب إٌ ٝدفزشن -:
ة) -اخزش ِ ّّب ٠أر ٟسّ ٚ
أ -اٌُّ١

ة -اٌٙبء
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اٌضؤاي اٌ ّشاثع

الشأ إٌص ا٢ر ٟثُ أجت ع ّّب  ِٓ ٗ١ٍ٠اسئٍخ :
ض١بصخ ِحجّخ ف ٟلٍجٗ ٚلذ اثزىش
(وبْ ِعب٠ٚخ ٌج١جب ً ،حٍّ١ب ،شذ٠ذا فِٛ ٟطٓ اٌشّذح ٚ،وبْ ٌٍ ّ
ً
ِ،زفبْ ف ٟعطبئٗ ،هلل د ّسن خٍ١فخ ).
أش١بء ٌُ ُ٠ضجك إٌٙ١ب ٚوبْ ِعطبء ف ٟصج ً١اٌّصبٌح اٌعٍ١ب
ٍ
-1اصزخشط ِٓ إٌصّ :
ة)اسّب ً ِٕمٛصب ً
أ) ِصذساً ِ١ّ١ب ً
ج)ِصذساً صش٠ذب ً ثالثٟ
د)اسّب ِّذٚداً ٖ)رّ١١ضاً ِٕصٛثب ً
)ٚجٍّخ رعجّت سّبعٟ
ِ -2ب سجت وزبثخ األٌف ثبٌصّٛسح اٌز ٟ٘ ٟعٍٙ١ب ف ٟوٍّخ (اٌعٍ١ب ) اٌٛاسدح ف ٟإٌصّ ؟
 -3أعشة ِب رذزٗ خظ ف ٟإٌصّ إعشاثب ً رب ِّب.
ة)ضع دائشح دٛي سِض اإلجبثخ اٌصذ١ذخ :
صح١حخ ِ ّّب ٠أر: ٟ٘ ٟ
-1اٌجٍّخ اٌ ّ
أ-عّش ج ّذ ٞسج ٌع ٚثّبْٔٛ
د -عّش ج ّذ ٞسجعخٌ ٚثّبٔ. ْٛ

ة -عّش ج ّذ ٞسجعب ً ٚثّبٔٓ١

سجع ٚثّبٔ. ٓ١
ج -عّش ج ّذٍ ٞ

-2اٌضّجظ اٌصّذ١خ ٌىٍّخ (ِز) ُٙف ٟجٍّخ (وُ ِز ُٙثشٜء):
أِ -زُُ ٙ

جِ-زّّٙب ً

ةِ-زَ ُٙ

ُٙ
د ِ -ز ّ ٍ

-3اٌّٙزح ف ٟوٍّخ (ٔغالء )ِ:
أ -أصٍ١خ

ة – ِٕمٍجخ عٓ ٠بء

د-صائذح

جِٕ-مٍجخ عٓ ٚاٚ

-4اٌضّجظ اٌصّذ١خ ٌىٍّخ (غجشاء )اٌّخطٛط رذزٙب ف ٟاٌج١ذ اٌ ّشعش:ٞ
ٚال أً٘ ٘زان اٌطّشاف اٌّّ ّذد

سأ٠ذ ثٕ ٟغجشاء ال ٕ٠ىشٟٕٔٚ
٘: ٛ
أ -غجشا َء

ج-غجشا ُء

ة -غجشا ِء

د-غجشا ًء

-5وٍّخ (اٌّشِ) ٝف ٟجٍّخ  :دبسط اٌّشِ ٝالعت ِ: ٟ٘، ُّ ٙ
أِ-صذس ِّٟ١
اٌضؤاي اٌخبِش

ة-اسُ ِفعٛي

ج -اسُ فبعً

د -اسُ ِىبْ

)11عالِبد)

اوزت فٚ ٟاحذ ِٓ اٌّٛضٛعبد ا٢ر١خ
ِ-1مبٌخ ثعٕٛاْ "اٌزّشاس اٌشّعج ٟف ٟفٍضطٌ ٓ١
إسس ٚطٕ ٟإٔضبٔ ّٚٚ ٟص١مخ اعزّبعّ١خ ".
صخ أَ وبفحذ ف ٟسج ً١رشث١خ أثٕبئٙب.
-2ل ّ
-3خبطشح ثعٕٛاْ "ٔحٌ ٛغخ خبٌ١خ ِٓ األخطبء.
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