يجًٕػخ يشكض فبسط ح ّٕاس٘ انثقبفٙ
َصُش)0787800504 ::
انؼهٍ،5562469 ::فشع أثى َصُش
(فشع ججم ػًبٌ،4641421 :فشع رالع انؼهٍ

ايزحبٌ َٓبٚخ انفصم انذساع ٙاألٔل
يذح االيزحبٌ  :عبػزبٌ
انًجحث  :انهغخ انؼشثٛخ  /انزخصص  /انًغزٕٖ انثبنث
انٕٛو ٔانزبسٚخ  :انخًٛظ
انصف  :انثبَ ٙانثبَٕ٘ (األدثٔ ٙانششػ)ٙ
2015 /12 /31

 يهحٕظخ:أجت ػٍ جًٛغ األعئهخ ٔػذدْب خًغخ
انغؤال األٔل:
اقشأ انُص اٜر ،ٙثى أجت ػٍ األعئهخ انز ٙره:ّٛ

"إٍَُّ أَب انًبل خهمٍُ هللا فزُخ نهُبط واخزجبسً ا نهى ،فكى يٍ أَبط شبيخخ أَىفهى عشػبٌ يب ًَشّ غىٌ
لبض جهظ َحكى ثٍُ انُبط
ججبههى وأَىفهى فٍ انثشي قجم أٌ َشوٍَُ يمجالً يٍ ثؼُذ  ،فكى يٍ
ٍ
وَؼظهى ،ثى غشلذ ػهُه األثىاة انخهفُخ ،فبَفزحذ فشجخ صغُشح يغ َفغٍ رغهّهذ يُهب ،وأَب يزػىس
ُ
أغشَذ اِخشٍَ ،ويٍ عأنٍُ فأَب أجُجه وأَب ألىل  :يب أػظى انًبل انزٌ َُغُّش اإلَغبٌ وانجًبد
انجغى
كالًْب ونمذ كشّيٍُ هللا فجؼهٍُ لبظًُب ،ويٍ انمىاػذ انزٍ لبو ػهُهب انًجزًغ وصهحذ ثهب أيىس
انُبط ،وانزٍَ َزهًىٍَُ ثأٍَُ يثُش ظغبئٍ وحشوة ،فًب أَب شجحبً وعبء يب َمىنىٌ ،ألٍَُ أَمزد كزا
إَغبًَب فٍ يىالف ػذَذح".
 .1يب َٕع اإلظبفخ ،يغ انزؼهٛم:
ة .صهحذ ثهب أيىس انُبط؟
أ .يثُش ظغبئٍ
 .2أػشة يب رحزّ خػ إػشاثبً رب ّيب.
 .3اعزخشج يٍ انُّص انغبثق :
أ".كُبَخ ػذد" فٍ يحم َصت ة" .ظشفًب "ثًؼًُ ػُذ
ج" .اعًب صحُحبً" يعبفبً إنً َبء ان ًُزكهىد .حشف جشّ َفُذ انغججُّخ
 .4ػهّم كغش ًْضح إٌَّ ف ٙجًهخ:إَُّ ٙأَب انًبل .
انجش (فٍ ،ٙيٍ) :
 .5يب انًؼُٗ انز٘ أفبدِ حشفب
ّ
ة .فكى يٍ أَبط ٍ؟
أ.وأَىفهى فٍ انثشي
 .6يب َٕع انًعبف إن ّٛف:ٙ
ة .نذٌ أغشَذ اِخشٍَ؟
أ .لجم أٌ َشوٍَُ
 .7أظف كهًخ قبض ٍ إنٗ ٚبء ان ًُزكهّى يغ انعجػ انزبؤ ،اركش انحكى .
 .8يب َٕع (يب) ف ٙقٕنّ  ( :فًب أَب شجحبٔ ،عبء يب ٚقٕنٌٕ ) ؟
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انغؤال انثبَ:ٙ
صٕة األخطبء انزٔ ٙسدد فُ ٙك ّم يًب ٚأر:ٙ
أّ .
 .1كى عُىاد اعزغشلذ انحشة؟
.2اعزًشد انًُبظشح كزا عبػ ٍخ .
.3أٌُّ كزبة رمشأ رُزفغ ثه .

 .4لشأد كهزب انًجهّخ وانشعبنخ .
 .5أال َّ
أٌ انفشج لشَت .
 .6ثشع يهُذعىٌ هزا انجُبء فٍ رصًًُه كمّ انجشاػخ.

ةَ .ػهّم يب ٚأر:ٙ
إٌ) فٍ لىنه رؼبنً(:كًب أخشجك سثك يٍ ثُزك ثبنحك َّ
.1كغش هًضح ( َّ
وإٌ فشًَمب يٍ انًؤيٍُُ
نكبسهىٌ).
ُ .2ػ ّذد اإلظبفخ نفظُخ فٍ لىنه رؼبنً  ( :إَّب ُيشعهىا انُبلخ فزُخً نهى ).
 .3يب يصذسَخ صيبَُخ فٍ لىنه رؼبنً):خبنذٍَ فُهب يب دايذ انغًىاد واألسضُ إالّ يب شب َء
سثُّك).
 .4لَ ِج َالنًعبف (أل) فٍ هزا انًثبل :انًُصف انُبط ُيطبع .
ج.اظجػ يب رحزّ خػ ف ٙانجًم اٜرٛخ:
 .1ثكى دَُبس اشزشَذ هزا انكزبة ؟
 .2وصهذ ثؼذ اَزهبء انًحبظشح .
 .3لبل رؼبنً":هلل األيش يٍ لجم ويٍ ثؼذ".
 .4أٌ انزجبسة أفذد يُهب ؟
غشاخزالف حشكخ اإلػشاة ف ٙانكهًز ٍٛانهز ٍٛرحزًٓب خػ ف: ٙ
د.ثى رُف ّ
.1فكالًْبنى َش صبحجه يُز عُىاد.
 .2كال انشجهٍُ نى َش صبحجه يُز عُىاد ؟

انغؤال انثبنث:
أ .اكزت أسثؼخ أثٛبد يًثهخ نهشؼش انغٛبع"ٙيًب ٔسد ف ٙانكزبة انًقشس".
ة .اَغت ان ًُؤنّفبد انزبنٛخ إنٗ أصحبثٓب:
.1اإلحبغخ فٍ أخجبس غشَبغخ .2.غىق انحًبيخَ .3 .هبَخ األسة فٍ فُىٌ األدة .
 .5انؼمذ انفشَذ .
 .4انحذائك .
ٔظح انًقصٕد ثبنًفبْٛى ٔانًصطهحبد األدثٛخ انزبنٛخ :
جّ .
 . 2انًصطهحبد انصىفُخ  .3.انشعبئم انذَىاَُخ
 .1شؼش انصشاع .
 .4انًىعىػبد .5 .انخطبثخ
د .ع ّى شبػشح ثشصد ف ٙانؼصش األَذنغ. ٙ
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ْـ  .اقشأ يب ٚه ٙثى أجت ػٍ األعئهخ انز ٙره: ّٛ
إْٖٔ ثِ ٙيُنَ أو نَ ًَ ُى
َ

غذ٘
ٚب شقَ ٛ
ق ّ
انشٔو ِ يٍ َج َ
انؼزل ٔان َؼ َز ِل
ظؼذُ ثٍَٛ
ِ
ِ
جم
ٔأَـــــب ٔحذ٘ ػهٗ َخ ِ
ثًحزًم
ٔيـــب أسٖ قهجٙ
ِ
ْٕٔ ال َخص ُى ٔال َحك ُى
يـــــب ٚـشُ ٚذ انَج ٍُٛيٍ َخهَذ٘
 .1حذد انجُذ فٍ انًىشح انغبثك .
 .2يب َىع انًىشح انغبثك ؟
 .3يب انغشض انشؼشٌ نهًىشح؟
 .4ع ّى شبػشً ا يٍ شؼشاء انًىشحبد فٍ انؼصش االَذنغٍ .

انغؤال انشاثغ :

أَ .ػهّم يب ٚأر:ٙ
.1انزىعّغ فٍ سثبء انًذٌ حزً أصجح فُّب شؼشًَب لبئًًب ثزاره؟
َُ.2ؼ ّذ أدة انشحالد يصذسا يهًب نهًؤسخٍُ وانجغشافٍُُ وػهًبء اِثبس وغُشهى .
صهٛجّٛخ ف ٙانجٓبد"
ة".رُؼ ّذ فزشح انُبصش صالو األٕٚث ّ ٙيٍ أغُٗ فزشاد انحشٔة ان ّ
ِ .1ث َى رُؼهم رنك؟
َ .2ع ّى ثالثخ شؼشاء أشبدوا ثبَزصبساد صالال انذٍَ األَىث ٍّ.
 .3أركش أػظى َصش حمّمه صالال انذٍَ األَىث ٍّ.

ج.
ٌ ػهً ثُبء فٍُ يخصىص ،رع ًٍّ ػذدًا يٍ انؼُبصش
 .1جبءد لصُذح انًذَح انُجى ّ
وانًىظىػبد ،أركش أسثؼخ يُهب.
 .2أركش ثالثخ ػىايم الصدهبس شؼش انًذائح انُجىَخ فٍ انؼصشٍَ األَىث ٍّ وانًًهىك ٍّ.
 .3ػىايم ظهىس انًىعىػبد فٍ انؼصشٍَ األَىثٍ و انًًهىكٍ .
 .4ع ّى انكزبة انزٌ عجّم فُه ػجذانهطُف انجغذادٌ سحهزه .

د .حذ ّد يعًٌٕ ٔارجبِ ك ّم ثٛذ يٍ األثٛبد اٜرٛخ:
ق ٔقذ ثَذَد
ٔض األَُ ٛ
ٔ .1كأًَّب ّ
د غعــــخ أَــــٕا ُسُِ
انش ُ
ُيزه ََّٕــــــب ٍ
ة ٔيٍ ػجى
 .2يحًذ عــــ ّٛذ انـــكَٕٔ ٍٛانثقــهٔ ٍٛانفشٚق ٍٛيٍ ػُش ٍ
يحبعَُ ِن ان ِجهٗ ٔانُّب ُس
َٔيـــــــّحب
 .3ػبثذُ ثغبحزنَ انــــؼذٖ ٚــب دا ُس
ِ
ت
ّ ٍٚرسٔرَٓب ثــــشاح ٍخ نهًغــبػ ٙدََٔٓب رَ َؼ ُ
.4صـبفحذَ ٚب اثٍَ ػًب ِد انذ ِ
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ْـ  .يٍ انشبػش انز٘ نُقت "ثغهطبٌ انؼبشقٔ ،"ٍٛيب انغشض انشؼش٘ انز٘ ثشص ف ّٛ؟

انغؤال انخبيظ:
أ .اقشأ انُص اٜر ٙثى أجت ػ ًّب ٚه ّٛيٍ األعئهخ:
يب انغالء إالّحُىاٌ َفزشط انجًُغ شُجًبوشجّبًَب،فبسرفبع األعؼبس َؼًٍ األثصبس واأليصبس ،وال
َزُبعت يغ انذخم،ألَه َهغغ كبنُحم ،إَّه ظبهشح َجت يحبسثزهب يٍ انشؼت ،ألَه َُصُّف انُبط
إنً حبلذ وساض ٍ ،وثئغذ انظبهشح ،أنُغذ عجت انفىظً وانفزٍ؟
.1اعزخشج يٍ انُّص :
أ.عجؼب ً ة .غجبلب ً (واركش َىػه) ج .رمغًُب ً د .جُبعب ً (واركش َىػه)
 .2يب غشٚقخ انقصش ف" ٙيب انغالء إالّ حٕٛاٌ"؟
 .3يب َٕع انخجش فٔ"ٙإَّ ظبْشح ٚجت يحبسثزٓب"؟
 .4ف ٙانُّص جًهزب إَشبء ،اعزخشجًٓبٔ ،اركش َٕع اإلَشبء فًٓٛب؟
 .5يب انًؼُٗ انز٘ خشج إن ّٛاالعزفٓبو ف" ٙأنٛغذ عجت انفٕظٗ ٔانفزٍ"؟
 .6حذد انًغُذ ٔانًغُذ ف ّٛف ٙقٕنّ (ٔثئغذ انظبْشح) .
ة.حذّد انًحغُبد انهفظٛخ ٔانًؼُٕٚخ ف ٙيب ٚأر:ٙ
.1قبل رؼبنَٗ(:كبد عُب ثشله َزهت ثبألثصبسَُ ،مهّت هللا انهُم وانُهبسَّ ،
إٌ فٍ رنك نؼجشح ألونٍ
األثصبس).
 .2قبل رؼبنٗ(وانغًبء راد انشجغ،واألسض راد انصذع ،إَّه نمىل فصم،ويب هى ثبنهضل).
وانجشُّ فٍ ُشغم وانجحش فٍ خجم
جزل وانشوو فٍ وجم
 .3فُحٍ فٍ
ٍ
ج .اركش يب ٚه: ٙ
.1انفٍ انجذٚؼ ٙانًؼُىٌ فٍ لىل انشبػش:
ونى وافً ثه نهى حجُت
وسةُّ انشؼش ػُذهى ثغُط
.2انًؼُٗ انجالغ ٙنهُذاء فٍ هزا انجُذ:
َّ
رص ُح وانشُتُ فىق سأعٍ أن ًّب
أفؤادٌ يزً انًزبة أنًّب
.3صٛغخ األيش فٍ لىل انشبػش:
غزطبع
فصجشاً فٍ يجبل انًىد صجشا ً فًب َُ ُم انخهى ٍد ث ًُ
ِ
 .4يب انًؼُٗ انجالغ ٙانز٘ خشجّ إن ّٛااليش ف ٙقٕنّ رؼبنٗ ٔ ( :كهٕا ٔاششثٕا حزٗ ٚزج ٍٛنكى انخٛػ
األثٛط يٍ انخٛػ األعٕد يٍ انفجش ) ؟

اَزٓذ األعئهخ
فبسط ح ّٕاس٘
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