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 ــةـــراجعــمفـــي  

 ة التخصصـــيــربـــة العـــالمغ
 واإلجابات النموذجيـــة

ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔ 
 نمطية األسئلة االمتحبن الوزاري كبآلتي :

 المة(: ــ)الع    : قــواعـــذؤال األولـــــالس

 المة(:                   ــ)الع    : قــواعـــذيـــبنـالسؤال الث

 المة(:                   ــ)الع قضبيب أدبية :ثـــبلـالسؤال الث

 المة(:                       ــ)الع قضبيب أدبية :عــــالسؤال الراب

 المة(:                       ــ)الع أ( الــبالغـة :السؤال الخبمس

   المة(:                       ــ)الع ة( الــنــــقـذ                     

 إعــــــداد املعــــلم: عـــلي طـــلــــفــــــــــــاح  
 مركــــــــــــز االتحــــــاد 

 اللغة العربية التخصص 2001

ـــــز ل األولــــصـــفــال  الــّتــمــيُّ
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الــنحـــــو 

 والصرف

 عــــنـــــــــوان الــــــــوحـــــــــــــــــــــــــدة

 كـــــــــــســــــــــــــــــر ىــــمـــــــــــــــــــــــــزة إنَّ   الوحدة األولى

 أحـــواُل الــفــاعـــِل والــمــفعــول بو  الوحدة الــثـــانـــيــــة

 اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُل  الوحدة الــــثـــــالـــثة 

 الـــــــــتّـــــــــصغــــــيــــــــــُر  الخامسة الوحدة

 اإلضــــــــــــــــــافـــــــــــــُة  السادسة الوحدة

 ـــــــالغــــــــــــــــــة الــعـــــــــــــــــربــيــــــــــــــــــــــةالـــبـــــــــ

 الوحدة األولى: عمم المعاني

 أّواًل: مفيوم عمم المعاني 

 ر ــــــــــــــبــــــــــــــــثانًيا: الخ

 . مفيوم الخبر ٔ

 . الجممة الفعمّية والجممة األسمّية ٕ

 . أضُرب الخبر ٖ

 اء ــــشــــ: اإلنــــــاثــــالـــث

 . مفيوم اإلنشاءٔ

 . ِقسما اإلنشاء ٕ

 * اإلنشاء الّطمبيّ 

 * اإلنشاء غير الّطمبّي 

 * المعاني البالغية التي يخرج إلييا األمر

 * المعاني البالغية التي يخرج إلييا االستفيام

 

 

 
 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)(  لصـفـحــتــي عــمى Likeال تــنــَس )
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 .ب عن األسئمة التي تـــميوـــجم أــــرأ النص اآلتي ثـــــاقعالمة(:  ٖٓالسؤال األول)

، خالقوُ ر ـوقد أبدَع الفج، األلبابَ  واهلل إّنو منظر يأخذُ  رأَت عن جمال منظر الفجر،ــكم مقالٍة ق        

، حيث َتْحَمرُّ الشمس جميلٌ  فجرٌ  ا إنوأمَ ، مع في بديع ُصنِعوـــظمة الخالق؟ يطّ ـفيل من ُمّدكر في ع

 .رـــسيزدىالفجر بُسَوْيعــات  ظالم الميلِ ـــيا فـتاي؛ ف فْ فال تخَ  ،راءـــالشع برــيعجز عن وصفو أك بمشيد

 عالمات(ٙ)             :استخرج من النص(ٔ

   .راـــــاسما مصغب(                          .جممةيالزم اإلضافة إلى  ظرفا ( أ

 د( حرف استــفـــتــاح.                ج( مفعوال بو تقدم عمى الفعل والفاعل وجوبا   

 )عالمتان(                     رابا تاّما.ــ( أعرب ما تحتو خط إعٕ
 )عالمتان(                 ( ما محل جممة )َتْحَمرُّ الشمس( من اإلعراب؟ٖ

 عالمات(ٙ)          (ألباب ،الشعراء، فجر، منظر، جميل( صّغر الكممات اآلتية مع الضبط بالشكل:) ٗ

 عالمات( ٗ)                 مع(. ـــّدكر، يطّ ) مُ  :ح اإلبدال في كممتي( وض٘

 )عالمتان(          ؟ النصالواردة في  (إّنو منظر يأخُذ األلبابَ في جممة ) (إنّ )( ما سبب كسر ىمزة ٙ

 ان()عالمت                       اي(.ـــتـإلى ياء المتكمم في كممة) ف االسم المضافبّين حركة  (ٚ

 عالمات(ٗ)                 ؟النصالواردة في  ما الحرف الذي أبدل في كممة) سيزدىر(( ٛ

 اضبط آخر ما تحتو خط بالحركة المناسبة: :المات(ـــع٘)انيـــثـالسؤال ال
 كيا.ـــالــم األرضحرَث  ( أ

 مُس".ــُث أجــحي مســالمج"رأس  قال الحسن البصري:  ( ب

 

 (ٔمــــراجــــــــعـــــة قــــــواعــــــد الــفــصـــل األول) الحصة األولى:
 

 علي طلفاح
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 صّوب األخطاء المغوية في ما تحتو خط في ما يأتي: ( :عالماتٓٔالثالث )السؤال 

 قــموا.ـــمموا واعـــالسماء ال تمطر ذىبا وال فضة، فاع أن  أال أ(  

 الذين يقدمون المصمحة العامة عمى الخاصة. المواطنينيعجبني ب( 

 المسرحّي يوم أمِس. العـــرُض شاىـــْدنا  ج(  

 .يات النظر بين المتخاصمينب وجــريــقــفي ت مسعايْ نجح د(      

 ما يأتي: المضاف إليو في ةعّين المضاف والمضاف إليو، ثّم بّين صور :(عالماتٙالسؤال الرابع)

 ُت إْذ ىطَل المطُر.ــئـج ( أ

 روب.ـــــغالت مع ـــوصم  ( ب

 .زةـــالجائا ـــاىما استحقّــتـــتــمــل كـــفــاطمة وأم ( ج

 ( في الجممتين اآلتيتين؟ما داللة )أيّ :(عالماتٗالسؤال الخامس)

 ك.ـــــرمْ ــــكـــرْم يـــكــأّي إنساٍن ت ( أ

 و.ـــــــــــــــــــيـــر فــــوٍم ستسافـــــــأّي ي  ( ب
رة أربع إجابات واحدة منيا ــقـ( فقرات، لكل فٖذا الفرع من )ــيتكّون ى (عالماتٖالسؤال السادس)

 رة ورمز اإلجابة الصحيحة ليا عمى الترتيب.ـــقــفـم الــك رقــتر إجابتـل إلى دفـصحيحة، انق

 وجوبا في العبارة:) أحببُت عمَم النحو، إذ إنني وجدتو سيال(؛ ألنيا: ُكِسَرت ىمزة إنّ  -ٔ

 أول جممة القسم. -أول الجممة المحكية بالقول.                 ب - أ

 .احبعد حرف استفت -د                    أول جممة المضاف إليو. -ج  
 ، ىي:وجوبال عمى المفعول بو ـــّدم فييا الفاعــقــالجممة التي ت -ٕ

 زيز عّمي.ـبل صديقي العـــقــاست -ب                 أكرمت يحيى لبنى. - أ

 أت سممى نيى.ــــــنّ ــى -د                        تي. ــــرأ أخي روايـــق -ج
 
 
 

 علي طلفاح
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 بالفتح وجوبا ىي: فييا ياء المتكمم تالجممة التي تحّرك -ٖ

 ر.ــيا صديقَي، أرضنا ليست بعاق -ب                  المخمصين. رُت رفــاقيَ ــيّ ــخت - أ

 .رم معّمِمي  ـــأحت -د               زة عمّي.         ـــزيـــبالدَي ع -ج

 الظرف المقطوع عن اإلضافة من اآلتي ىو في جممة:  -ٗ

 ".دُ ــــــعْ ــــُل َوِمن بَ ــــبْ ــِمن قَ  رُ ِلمَِّو اأْلَمْ  :"قال تعالى -أ  

  َمْوِتَيا{ دَ ـــَقاَل َأنَّٰى ُيْحِيـي َىـِٰذِه ٱلمَُّو َبعْ  }ال تعالى:"ق -ب     
 وصمُت قبَل المغــيِب. -ج 
 أحبُّ القراءة َمَع الصباِح الباكر. -د  

 كـــممة ) غـــــزال( عمى:  تُــَصــــغَّـــــر  -٘

 ُغــَزْيـــمل -ُغــَزْيــول               د -ُغــَزيّْـــل          ج -ُغــَزْيـــل                   ب - أ
 تُــَصــــغَّـــــر كـــممة ) عـــجـــوز( عمى:  -ٙ

 ُعَجــيّْــز -د             ُعَجــْيوز    -ُعــَجــْيــز          ج -ُعــَوْيــِجــز                ب - أ
 تُــَصــــغَّـــــر كـــممة ) كــثــيـــر( عمى:  -ٚ

 ُكَوْيــثــيـــر -ُكــثَــْيـــر                د -ُكــثَــْيور             ج -ُكــثَــّيـــر                 ب - أ

 واحدة من الكممات اآلتية يجوز في ياء المتكمم الفتح والتسكين:  -ٛ

 صديَقـــيَّ  -صديــقــَي                د -لياليَّ            ج -عصاَي                   ب-أ   

 واحدة من الكممات اآلتية يجب في ياء المتكمم الفتح:  -ٜ 

 زىـــــوي -د             والدي  -ج            محاميّ  -ب                   أىمي - أ

 :جوازام فييا الفاعل عمى المفعول بو واحدة من الجمل اآلتية تقد -ٓٔ

 .ممـــــــــــــوا الظـــقــات -.                           بأكــــَرَمــْت يحـيى لُـْبــَنى  - أ

 .كــرَّم موسى عيسى -د               ناقـــــَش ىــــذا ذاك في أمور كثيرٍة. -ج

 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)(  لصـفـحــتــي عــمى Likeال تــنــَس ) 
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 مفتاح إجـــابــــة السؤال األول:
 ) ابحث عن )إذ، إذا، حيث( فقط.                          حيث -أ

 )اسم مضموم األول مفتوح الثاني ساكن الياء(.                       ُسَوْيعات -ب
. ) كم الخبرية، كم االستفيامية، ضائر االختصاص كم مقالٍة قــرأتَ كم الخبرية: في جممة  -ج

 إياك..، أسماء الشرط(       
 ) ابحث عن ) أال، َأَما(                          ماأ -د
 مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، وىو مضاف. مؤخرخالقو: فاعل  -ٕ

 ه: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليو.
 الجممة الفعمية في محل جر مضاف إليو. -ٖ
 جميل: ُجَميِّــــل.   -              ر : ُمــَنــْيــِظر.  ظــنــم -فـــجـــر: ُفَجــْيـــر.             - -ٗ

 ./ ُشَوْيعــرين عــرونــَويْ ــالشعراء: شُ  –    اب: ُألــْيـَباب.    ـــبــــأل - 
 ِدَلت تاءـــل( ذااًل، وُأبــعـتــاء )افـــاءت فــج ،ر(ـــبدليل المجرد )ذك ر(ــــكــــأصميا )مذت )مـــّدكــــر( -٘

 تعل( دااًل وُأْدِغَمت الّذال الّساكنة في الّدال المتحركة، فأصبحتا دااًل مشددة.ــ)اف
ل( )طاء( فأبدلت تاء ــعـتــمع(  بدليل المجرد )طمع(، جاءت فاء )افـــتــطــأصميا )ي يّطـــمع:

 االفتعال طاء؛ ثّم ُأْدغمت مع الطاء األخرى.
 .القسمجواب ألنيا وقعت أول جممة  -ٙ
 ب تسكين آخر االسم المضاف؛ ألنو اسم مقصور.يج -ٚ
 تاء االفتعال أبدلت داال. -ٛ

 

  

 

 

 (ٔاألول) إجــــابـــــــــات قــــــواعــــــد الحصة األولى الــفــصـــل
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 إجابة السؤال الثاني:
 مــالـــكيا.   )الفتحة(                                   )ألنيا مفعول بو مقدم(. األرَض حرَث  -أ

 معرفة( + ألنيا مضاف إليو ) نكرة               حيــُث أجــمُس". )الكسرة( المجــمسِ : "رأس  -ب
 

 إجابة السؤال الثالث:
 إّن        : ألنيا وقعت بعد حرف استفتاح )أال(. -أ

 المواطنون : ألنيا جاءت فاعال مؤخرا مرفوعا وعالمة رفعو الواو ألنو جمع مذكر سالما. -ب
   المتصل)نا الفاعمين( الواقع  : ألنيا جاءت مفعوال بو منصوبا؛ بسبب تقدم الضمير  العـــــرَض  -ج

 محل رفع فاعل في             
 : يجب فــتح ياء المتكمم ألنيا اتصمت مع اسم مقصور. ايَ ـــــــــمسع -د
 

 إجابة السؤال الرابع:
 جممة صورة المضاف إليو:    ىطل المطر المضاف: إذا        المضاف إليو: -أ

 مفرد/ اسم ظاىر :صورة المضاف إليو       الغروب يو:المضاف إل        معالمضاف:  -ب
 مفرد/ ضمير صورة المضاف إليو           ىما المضاف إليو:       كمتاالمضاف:  -ج
 

 إجابة السؤال الخامس:
 أّي الشرطية:                     ) الحظ الجممة تضمنت فعل شرط وجواب شرط(. -أ

 ) الحظ الجممة تطمب االستعالم عن يوم السفر (.                 أّي االستفيامية.  -ب
  

 إجابة السؤال السادس:
 ب -٘ أ-ٗ د -ٖ د -ٕ ج -ٔ
 أ -ٓٔ ب -ٜ ج -ٛ أ -ٚ د -ٙ
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 ميو.ـــب عن األسئمة التي تـــم أجـــرأ النص اآلتي، ثــــاقأ(   السؤال األول:

ــلّّ مّنـــا في عــممو، فما أجمل العمل الشريف! ينال بيا العامل ) إّن العــمل الشريف َلعبادة، فــميخــمْص كـ 
 في العمل يا بنّي حتى َيْعــُمـــَر الوطن، فالعمل بناء الحضارات.( أخــمْص األجر من اهلل، ويبني بيا بمده، ف

 عالمات(  ٗ)               استخرج من النص ما يأتي: ( ٔ

 جممة إنشاء غير طمبي. ب(                       ضربا من أضرب الخبر جاء إنكاريًّا. ( أ

 جممة إنشاء طمبي ) نداء(.د( أمرا جاء عمى صيغة المضارع المقرون بالم األمر.           ج(

 )عالمتان(        بّين المعنى البالغي الذي خرج إليو فعل األمر المخطوط تحتو في النص.( ٕ

 لجممة التي أفادت الثبوت في كل مما يأتي:مّيز الجممة التي أفادت التجدد من ا (ٖ

 فالعمل بناء الحضارات. ب(حتى َيْعــُمـــَر الوطن.            أ( 

 )عالمتان(    حدد المقصود بالمصطمح البالغي ) اإلنشاء(.  (ٗ

 )عالمتان(   مّيز اإلنشاء الطمبي من غير الطمبي في ما تحتو خط في كل مما يأتي: (٘

برا ال َتْحَسبِ قال الشاعــر:   ( أ  الَمْجَد َتْمًرا َأنَت آِكُمُو    لن َتبُمَغ الَمْجَد حّتى تَــمَعــَق الص 

 ؛ أُلحاِفـَظــن  عمى نظافِة بيئتي.واللِ  ( ب

 عالمات(ٗ)        وّضـــــح مـــــــا يــأتــــــــــي: (  ٙ

 بارودّي: خروج األمر " َخــمِّــياني" إلى معــنى االلتماس في قــول الأ( 

 يا َخميَمي  َخمِّياني وما بي               َأو َأعيدا ِإلي  َعْيَد الش باِب 

 ب( خروج االستفيام إلى معنى اإلنكار في قولو تعالى:

ْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم أَلِبيِو آَزَر َأَتت ِخُذ َأْصَناًما آِلَيًة ِإنِّي }     يٍن {َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َضاَلٍل مُّبِ  َواِ 

 (ٔمراجــــــــعـــــة الــبالغــــــــــــــــــــة نموذج)
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( فقرات، لكل فقرة أربع إجابات واحدة منيا صحيحة، انقل إلى ٙ: يتكّون ىذا الفرع من )السؤال السابع
 دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحيحة ليا عمى الترتيب.

 المعنى البالغي الذي خرج إليو األمر في قول الشاعــر: -ٔ

 ال اْنَجِل          ِبُصْبٍح وما اإلصباُح منَك بأْمثلِ َأال َأيُّيا الّميُل الّطويُل أ       

 الــتّــعــجــيــز -الــتّــمني             د  -الدعـــاء          ج -االلتماس         ب - أ

 المعنى البالغي الذي خرج إليو االستفيام في قول الشاعــر: -ٕ

 ي العاَلميَن ُبطوَن راِح   َأَلْسُتْم َخيَر َمْن َرِكَب الَمطايا           َوَأْند

 اإلنكار -الــتعجب              د  -التقرير          ج -النفي           ب - أ

 المخطوط تحتيا ليست من ِصَيغ األمر:اإلنشائية  صيغة من الصيغ  -ٖ

 ننظف حديقة المنزل. ىـــّيا -أغـــراضك جيدا.               ب رتّــبْ  - أ

 ".َمَرًحا ِفي اأْلَْرضِ  َواَل َتْمشِ قال تعالى:"  -د                    لمضعفاء.  إحسانا -ج       

 من أساليب اإلنشاء غير الطمبي: -ٗ

 األمر -االستفيام              د -التمني         ج -التعجب          ب - أ

 الجممة الخبرية مما يأتي ىي: -٘

 ا أبَدَع إنشاَدَك الشِّْعَر.م -ُشـــق  طريقَـــَك بابتسامتــَك.                  ب - أ
 مكانة المرء بحسن أخالقو. -َأىَكذا حّتى وال َمْرَحبا.                     د -ج

 الجمة التي تضّمنت خبرا طمبيا ىي:-ٙ

 إّن الرسم التشكيمي وسيمة إبداع. -الرسم التشكيمي وسيمة إبداع.                  ب - أ

 .إّن الرسم التشكيمي َلوسيمة إبداع  -ع.           دأال إّن الرسم التشكيمي وسيمة إبدا -ج

 

 

 

 

 علي طلفاح
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 إجـــابــــة السؤال األول:
 .إّن العمل الشريف لعبادة: ضربا من أضرب الخبر جاء إنكاريًّا -أ

 ما أجمل العمل الشريف! :جممة إنشاء غير طمبي -ب
     أمرا جاء عمى صيغة المضارع المقرون بالم األمر: ليخمص      -ج

. -د  جممة إنشاء طمبي ) نداء(: يا ُبَني 
 النصح واإلرشاد -ٕ
 . الثبوت.ب. التجدد     أ -ٖ

 اإلنشاء: الكالم الذي ال يحتمل مضمونو الصدق أو عدمو. -ٗ

 . غير طمبي، قسم.ب. إنشاء طمبي، نيي.       أ -٘

 .ندٍّ لنّد ليس فيو استعالء ألّن الشاعر يخاطب صديقيو وىما في منزلتو، واألمر ىنا من -ٙ
 ألّن سيدنا إبراىيم ينكر عبادة أبيو وقومو لألصنام ويرفضيا وقد وقع األمر المنكر بعد ىمزة االستفيام.

 . بٙ . د٘ . أٗ . دٖ . بٕ .جٔ -ٚ
  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 إجـــــابـــــــــــــات الــــبــــــالغـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)ــتــي عــمى ح(  لصـفـLikeال تــنــَس )
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 ة التي تـــميو.ب عن األسئمـــم أجـــي ثـــنص اآلتــرأ الـــاقأ( عالمة(:  ٖٓالسؤال األول)

ياىا  ،وتكنولوجيا الحاسوب الحديثة االّتصالِ  وسائلُ ني ــفـستوق) ت     في وقـتـنا  الناُس  يقصدُ وا 

نيا َلـــذاُت أثالحاضر،   بلُ ــمن ق بيا إيجابيا ات حياتيــقيْ وَ ازدىــرت أُ إذ  ؛ـر سمبيّ إيجابّي وآخ :ينر ــوا 

   .(أحدٍ  وال أّدعي عمىثرات اآلخرين، ــفال أصطاد ع

 عالمات(ٙ)                 استخرج من النص ما يأتي: (ٔ

 مضاف إلى ياء المتكمم.ب(        الفاعل وجوبا.الفعل و مفعوال بو تقّدم عمى  ( أ

 .ضميراإليو/  امضافد(             .       ظرفا مقطوعا عن اإلضافةج(  

 .صغرااسما مو(                 .يالزم اإلضافة إلى جممة ظرفاه( 

 عالمات(٘)                 ا. ـــامــرابا تـــط إعــتو خــا تحــرب مـــأع-ٕ

 )عالمتان(                        عمل كسر ىمزة إّن الواردة في النص. -ٖ

 عالمات(ٙ)              وضح اإلبدال في ) االتّــصال، ازدىـــر، أّدعــــي( الواردة في النص. -ٗ

 عالمات(٘)      (الحاسوبثرات ــع، تاج، وسائل ،مات اآلتية مع الضبط التام:) قّصةٍ صّغر الكم -٘

  (عالماتٗالسؤال الثاني ) 

 عالمات(ٗ)        ن) إذا، إذ( في الجممتين اآلتيتين.ــيـرفــظــحدد الداللة الزمانية لم

َحى   }قال تعالى:  أ(  .{ْيِل ِإَذا َسَجى  ــم ـ َوٱل *  َوٱلضُّ
 ُت إذ ىطَل المطُر.ــئـجب( 

 

 (ٕاجــــعــــــــــــات قــــــواعــــــد الــفــصـــل األول )مر 
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 ال مما يأتي:ــمل كــع: (عالمةٕٕالسؤل الثالث)

 نى في جممة: ــرب )كال( إعراب الممحق بالمثــتع ( أ

 (من أدباء األردّن. كالىمااألديبان مؤنس الرزاز وىاشم غريبة )

 اآلية الكريمة:رب )كمتا( إعراب االسم المقصور في ـــتع ( ب

ْرَنا ِخالَلُيَما َنَيراً ــَمَيا َولَ ــْيِن آَتْت ُأكُ ــتـَ ٱْلَجن   ِكْمَتا} ْنُو َشْيئًا َوَفج     {ْم َتْظِمم مِّ

( في جممة : أست ( ج  حامي  البارَع.يُر مُ ــشـوجوب فتح ياء المتكمم في كممة ) محامي 

 جواز التسكين والفتح لياء المتكمم في كممة) صديقي( في جممة: وداعا يا صديقي. ( د

 (.ّصــغ ـــر كممة )أخ( عمى ) ُأَخيّ ه( تُ 

 ُتّصــــغ ـــر كممة )شاعــر( عمى ) ُشـــَوْيــعــر(. ( و

 بال( عمى ) ُجــَبـــــْيـــالت(.ــــــغ ـــر كممة )جُتصَ  ( ز

 تقّدم المفعول بو عمى الفعل والفاعل في جممة: إّياِك أعني واسمعي يا جاره. وجوب ( ح

 إبدال تاء االفتعال طاء في كممة ) مضطجع(. ( ط

 دم الفاعل عمى المفعول بو في جممة: ىــّنــأْت سممى نيى.ـــقــت ( ي

َذا ِقيَل َليُ  } في الموضعين المخطوط تحتيما في قولو تعالى: وجوب كسر ىمزة إنّ  ( ك ْفِسُدوا ـْم اَل تُ َواِ 

 .{(ٕٔ)ُرونَ ــِكن ال  َيْشعُ ــْفِسُدوَن َولَ  ــُىُم اْلمُ  ِإن ُيمْ َأاَل  (َٔٔنْحُن ُمْصِمُحوَن ) ِإن َماِفي اأْلَْرِض َقاُلوا 

 

 

 علي طلفاح

 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)ــتــي عــمى ح(  لصـفـLikeال تــنــَس )
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 :(عالماتٙالسؤال الرابع)

 و في ما يأتي:ــول بـــل من المفعــز الفاعـــيــيـمـموض في تــت الغـــرينة التي أزالــقــما ال 

 حث  والدي الفاضُل أخي عمى زيارة المرضى.  ( أ
 َل ميارتي في الخّط ُمدرِّسي منُذ كنُت صغيًرا. ـصق ( ب
 نافَسْت عيسى ىدى في مسابقِة أوائِل المطالعيَن. ( ج

 الثي مما يأتي:ــــثـــرد الـــالمج اتــــى (عالمات٘السؤال الخامس) 

 : اتّـــيـــمــتُ  ( أ

 : تــّدخرون ( ب
 :    ازدان ( ج
 : اضطياد ( خ

 : اصطفىه( 

 السؤال السادس)عالمتان(: ما داللة ) مع( في الجممتين اآلتيتين؟
 قضيت َمَع الكتابين وقتا ممتًعا.    ( أ

 أحبُّ القراءة َمَع الصباِح الباكر.  ( ب

 رأ الجممتين اآلتيتين ثم أجب عما يمييمااقالسؤال السابع)عالمتان(:  
 نـــجـــــَح كــــال الطالبين.  ( أ

 نجح الطالبان كالىما.  ( ب

 كيف تعرب ) كال( في الجممتين السابقتين؟   ( أ

 ما الصورة التي جاء عمييا المضاف إليو في كال الجممتين؟ ( ب

 

 

 

 

 علي طلفاح

 العربية(  اللغة  -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)ــتــي عــمى ح(  لصـفـLikeال تــنــَس )
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ـرة أربع إجابات واحدة منيا صحيحة، انقـل إلى دفـتر يتكّون ىــذا الفرع من )( فقرات، لكل فـقـ )عالمات(السؤال السابع
 إجابتــك رقــم الـفــقـــرة ورمز اإلجابة الصحيحة ليا عمى الترتيب.

 ُكِسَرت ىمزة إّن وجوبا في بيت الشعر اآلتي؛ ألنيا:  -ٔ
 لشَّــــرّْ ِمفـــتــــاحُ قـالوا َســَكــتَّ وقــْد ُخــوِصْمَت قُــْمُت ليْم             إنَّ الجــــواَب ِلباِب ا

 أول جممة القسم. -الجممة المحكية بالقول.                  بأول  - أ

 .بعد حرف استفتاح -د                    أول جممة المضاف إليو. -ج  
 :ىي ول بو،ــل من المفعـاعـفـز الــيــفي تمي ةــويـــنـــمعرينة ــقــوع الــييا نــاء فــج الجممة التي -ٕ

 أرشدْت ُعال مصطفى إلى المشروع. -ب          حــث  والدي الفاضُل أخي عمى زيارة المرضى. - أ

 نــافـــَســـْت عـــيسى ىــــدى في المسابقِة.  -د                     َصقَـــَل ميارتي في الخّط ُمـــدرِّسي. -ج

 اء.ــــال تـــتعــاء االفـــييا فـــدلت فــممات اآلتية أبـــدة من الكـــواح -ٖ

 مــتّـــصـــف -د     يـــّدعـــي       -ازدانـــت        ج -ب              تــّدخـــرون      - أ

 المعنى الذي أفاده االسم المصغــر)الُعــَوْيــمم( في جممة: تطغى عمى الُعــَوْيــمم سمة استكبار الجاىل. -ٗ

 تقميل العدد -تقميل الحجم         د -التحبب        ج -التحقير وتقميل الشأن         ب - أ

 المعنى الذي أفاده االسم المصغــر) لُـَقــْيـمات( في جممة: حسبك لُــَقــْيــمات ُيــِقــْمن ُصمبك. -٘

 ميل العددـتق -ميل الحجم         دـتق -التحبب        ج -التحقير وتقميل الشأن         ب - أ

 ــــر كـــممة ) نجـــوى( عمى: تُــَصــــغَّـ -ٙ

 ُنَجــْيــَوة -ُنَجـــّيــا                 د -ج           ُنَجــيَّــة -ُنَجــْيـــَوى                ب - أ

 تُــَصــــغَّـــــر كـــممة ) شاعـــر( عمى:  -ٚ

 ُشَعــيــور -د           ُشَعـــْير      -ج   ُشَعـــيّْر         -ُشــَويعــــر                ب - أ

 تُــَصــــغَّـــــر كـــممة ) عـصـفــور( عمى:   -ٛ

 ُعـَصــْيــفــار  -ُعـَصــْيــفـــير            د -ُعــَصْيــفــور         ج -ُعـَصـْيــِفــر              ب - أ
 تُــَصــــغَّـــــر كـــممة ) مــيـــزان( عمى:  -ٜ

 ُمـَوْيـــزن -د                ُمـَوْيـــزيــن -ج             ـــزانيْ ـوَ مُ  -ب         ُمَيــْيـــزان      - أ

 الذي يالزم اإلضافة إلى المفرد مما يأتي ىو: االسم -ٓٔ

 أيّ  -د                     حيثُ  -ج                       إذا -ب              إذ - أ
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 إجـــابــــة السؤال األول:
 إياىا :ال بو تقّدم عمى الفعل والفاعل وجوبامفعو  -أ

           حياتي )فقط( :مضاف إلى ياء المتكمم -ب
 .قبلُ  :ظرفا مقطوعا عن اإلضافة -ج

 ضمير)نا( في كممة وقتنا. أو ضمير) الياء( في كممة حياتي - :مضافا إليو/ ضميرا -د
                 إذ: ظرفا يالزم اإلضافة إلى جممة -ه
        أويقات :اسما مصغرا -و
 وسائــــــــــــُل: فاعــل مؤخر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره. -ٕ

 االتصال: مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
 ران الالم المزحمقة في خبرىا.ـــتــالق -ٖ

  ) وصل( جاءت فاء افتعل )واوا( فأبدلت فاء االفتعال تاء  أصميا ) االوتصال( بدليل المجرد االّتصال : -ٗ
 مع التاء األخرى. أدغمت ثم            

 ازدىر:   أصميا ) ازتير( بدليل المجرد ) زىر( جاءت فاء افتعل )زاًيا( فأبدلت التاء داال.
االفتعال داال  اّدعى:   أصميا ) ادتعى( بدليل المجرد ) دعا( جاءت فاء افتعل )داال( فأبدلت تاء

 بالدال األخرى. ) التزم خطوات اإلبدال فمكل خطوة جزء من العالمة ُتحاَسب عميو بدقة(  وأدغمت
 التصغير لو نصف عالمة الكممة(   قـــــــــــّصــــة: ُقَصْيصة. ) ممحوظة: ضبط   -٘

 وسائـــــــــــل: ُوَســـّيـــالت
 ـــــــَوْيــــــــجتـــــــــــــــــــــــــــاج: تـُـ

 عــثــــــــــرات: ُعـــثَــــْيـــــرات
 الحاسوب: ُحــَوْيسيب

 إذا: ظرف لمداللة عمى المستقبل. ٕس
 إذ: ظرف لمداللة عمى الزمن الماضي.

 )كال( ألنيا مضافة إلى ضمير المثنى.أ(  ٖس

 )كمتا( ألنيا مضافة إلى االسم الظاىر.ب( 

( ألنيا اتصمت ( ت  مع االسم المنقوص )محامي(. )محاِمي 

 )صديقي( ألنيا اتصمت مع اسم صحيح اآلخر.د(

)أخ( ألنو اسم ثالثي محذوف الالم أصمو) أخو( وعند تصغيره ُرّد الحرف المحذوف إليو، ثم قمبت ه(
 الواو ياء وأدغمت مع ياء التصغير. ) ىكذا ورد التعميل بالكتاب(

 ب واوا ويكسر ما قبل آخره.)شاعر( ألنو اسم رباعي ثانيو ألف تقمو(
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)جبال( ألنو جمع تكسير دال عمى غير العاقل، لذلك فإننا ُنصغر مفرده ونجمع المفرد المصغر ز(
 جمع مؤنث سالما. ) ىكذا ورد التعميل بالكتاب(

 ألّن المفعول بو ضمير نصب منفصل يدّل عمى االختصاص.  ( ث

 وتسييل النطق. ألّن فاء االفتعال) ضادا( لتحقيق االنسجام الصوتي  ( ط

 خشية المبس لعدم وجود قرينة تميز الفاعل من المفعول بو.ي( 

 ) قالوا إّنما(: ألنيا وقعت أول الجممة المحكية بالقول.ك(

 )أال إنيم(  : ألنيا وقعت بعد حرف استفتاح.  
فة لفظية: ظيور عالمة الرفع) الضمة( عمى آخر كممة) الفاضل( التي ىي صفة ل) والدي( والص ( أ ٗس

 تتبع موصوفيا وىذا دليل عمى أّن والدي ىو الفاعل.

 معنوية: المعنى يقتضي أن يكون) مدرسي( ىو الفاعل؛ ألنو ىو الذي صقل ميارتي، ال العكس. ( ب

 لفظية: التصال الفعل بتاء التأنيث ما يعني أن الفاعل مؤنث) ىدى(. ( ج

 
 ازدان: زانج(ــر.    ّدخرون: ذخـــت أ( اّتيمُت: وىم.             ب( ٘س

 اصطفى: صفا.د( اضطياد: ضيد:        ه( 
 ( داللة مكانية.أ ٙس

 ( داللة زمانية.ب
 إعراب االسم المقصورأ(  

 نىــإعراب الممحق بالمثب( 
 ج( أ( مفرد/ اسما ظاىرا.

 ب( مفرد/ ضمير
 . د٘ . أٗ . دٖ .جٕ . أٔ -ٚ
 . دٓٔ . جٜ . جٛ . أٚ . جٙ 

 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)ــتــي عــمى ح(  لصـفـLikeال تــنــَس )  
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 عالمة(ٖٓ)       ألول: أ( اقرأ النّص اآلتي، ُثم أجب عن األسئمة التي تميو:السؤال ا
رغم أنِّي ال أممك إال القميل من  تب ُمط ِمًعا عمييا،ــِرض الكُ ــتب وأنا أتجّوُل في معــاشتريُت بعَض الكُ      

متنوعة؛ ألّن القراءة  ُكتٍب راٍء قديٌم ونصحُتُو بش صديقٌ ني أعشُق القراءة، وشاىدني ــالدَُّرْيِيمات؛ إذ إنّ 
 ا إلى سبيمو.ــٍد منّ ــلُّ واحــوذىب ك اتــيّ ــحـتـالوبعد ذلك تبادلنا  ،غذاُء الُعقول

 عالمات(٘ٔ)                  ( استخرج من النّص:ٔ
      .اسًما ُمصّغًرا -أ

 .جممة تقدم فييا الفاعل عمى المفعول بو وجوًبا -ب
  .المفعول بو عمى الفاعل وجوًباجممة تقدم فييا  -جـ
 .تركيًبا يتضّمن )إّن( ىمزتيا مكسورة وجوًبا -د
 .كممة حدث فييا إبدال -ىـ
 عالمات(ٜ)                 رب ما تحتو خّط في النص السابق.ــــ( أعٕ
 (ماتعالٙ)             ( الواردة في النّص مع الضبط الّتاّم. ، معرض، كتبديمٌ ــ( صغِّر كممة) قٖ
 )عالمتان(                 ( اضبط حرف الالم في جممة )تبادلنا التحّيات(.ٗ
 

 عالمة(٘ٗ)                     ي:ـــانــــثــؤال الــــــالس
 عالمات(ٓٔ)                   ا يمي:ـــالِّ ممّ ــــل كُ ـــــمّْ ـــأ( ع

 أخي صديقي في السوق(تقدُّم الفاعل عمى المفعول بو في جممة: ) شاىد  -ٔ
 تصغير االسم)سممان( عمى) ُسَميمان(. -ٕ
 حذف النون في كممة) طالبون( في جممة) طالبو العمِم يرعاىم الل(. -ٖ
 َمجيء الظرف) َبْعُد( مبنيًّا في جممة: لْم أقدِّم البحَث َبْعُد. -ٗ
 ت بسرعة في ىذا العصر.إبدال )الواو( في كممة) االّتصال( تاًء في جممة: انتشرت االتصاال -٘
 

 (ٖمراجــــعــــــــــــات قــــــواعــــــد الــفــصـــل األول )
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ح اإلبدال في الكممات اآلتية:  عالمات(ٜ)       ب( وضّْ
 ادِّخار -ٖ    الـُمط ِردة -ٕ    االزدىار -ٔ

ب الخطأ في ما تحتو خط في الجمل اآلتية:  عالمات(ٓٔ)             جـ( صوّْ
      أييا الطالب. مــاكــرُم إيّ ــتــأح  -ٔ
      الٌح.خالًدا رجٌل ص أن  أال  -ٕ
     خالًدا في المدرسة. صديَقيرأيُت  -ٖ
         أمِس؟ رأيَت َمنْ  -ٗ
 في االمتحان. كمييمانجح الطالبان  -٘

    
 عالمات(ٗ)        د( اضبط آخر الكممات المخطوط تحتيا في ما يأتي:

  بعد وفاة الرسول عميو السالم الخالفةتوّلى أبو بكر الصديق  -ٔ
 .إنسانواجٌب عمى ُكلِّ  ةالحقيقمعرفة   -ٕ
  الصالُح. َعَمـــمويـنــفُع اإلنسان   -ٖ

     
 عالمات(ٙ)      زت الفاعل من المفعول بو في ُكلٍّ مما يأتي:ــرينة التي َميَّ ــوع القــىـ( ما ن

    شت مصطفى ُىدى في أمور االمتحان.ــناق  -ٔ
 ـُت صغـــيًرا.َصقَـــَل ميارتي في الخّط ُمـــدرِّسي منــــُذ كــنــ  -ٕ
      حــث  والدي الفاضُل أخي عمى زيارة المرضى. -ٖ
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 إجـــابــــة السؤال األول:
 الدَُّرْيِيمات -أ

 اشتريُت بعَض الُكتب/ تبادلنا التحّيات/ نصحُتوُ  -ب
 شاىدني صديٌق قديمٌ  -ج
 إذ إّنني أعشُق القراءة -د
 ُمط ِمًعا -ه
 عمى آخره. مرفوع، وعالمة رفعو الضّمة الظاىرةمؤخر ل ٌق: فاعــــــــصدي -ٕ

 عمى آخره. : ُمضاف إليو مجرور، وعالمة جّره الكسرة الظاىرة  بٍ ــــتُ ـــكُ 
 .سالم مؤنثألنو جمع ؛التحّيات: مفعول بو منصوب، وعالمة نصبو الكسرة 

 ــيِّــــبابــــرض، ُكـــتَ ــــيْ ــعَ ــ، مُ قُــَديِّــم -ٖ
 دْلنا ) السكون(تبا -ٗ

 الســـــــــؤال الـــثــــــاني )أ( 
 خشية المبس لعدم وجود قرينة ُتميِّز أحدىما من اآلخر -ٔ
زائدتين، ُيصّغر تصغير االسم الثالثي عمى وزن) ُفَعْيل( ثُم  ونوننو اسم ثالثي مختوم بألف أل -ٕ

 ُترّد إليو الزوائد) ان (
 جمع المذكر السالم ألنو جاء ُمضاًفا، فُتحذف نون-ٖ
  .ألنو مقطوع عن اإلضافة -ٗ
 ألّن فاء الكممة) واو(، فُأبدلت الواو تاء لتحقيق التجانس الصوتي مع تاء االفتعال -٘

 الســـــــــؤال الـــثــــــاني )ب( 
االزدىار: أصميا) ازتيار(، بدليل مجردىا) زىر(، ووزنيا) االفتعال(، وجاءت فاء  -ٔ

 ا(، فُأبدلت تاء االفتعال دااًل.الكممة)زايً 
الـُمط ِردة: أصميا) الـُمطتِردة(، بدليل مجردىا) طرد(، ووزنيا) الـُمفتِعل(، وجاءت فاء الكممة  -ٕ

 .) طاء(،فُأبدلت تاء االفتعال طاًء ، ثُّم ُأدغمت الطاء في الطاء التحاد المخرج
 زنيا)افتعال(، وجاءت فاء الكممة) ذااًل(،ادِّخار: أصميا)ادتخار(، بدليل مجردىا) ذخر(، وو  -ٖ

 .فُأبدلت تاء االفتعال دااًل، ثُّم ُأدغمت الذال في الّدال لتقارب المخرج
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 الســـــــــؤال الـــثــــــاني )ج( 

 إّياكم أحترُم أييا الطالب -ٔ
       خالًدا رجٌل صالٌح. ِإن  أال  -ٕ
    )كسرة عمى صديق( بدل )الفتحة(خالًدا في المدرسة.  صديِقيرأيُت  -ٖ
         َمْن رأيَت أمِس؟ -ٗ
      نجح الطالبان كالىما في االمتحان. -٘

 الســـــــــؤال الـــثــــــاني )د( 
 الخالفَة ) الفتحة(         -ٔ
 الحقيقِة ) الكسرة(.    إنساٍن: تنوين الكسر. -ٕ
 عمُمو: الضمة -ٖ

 ـــثــــــاني )د( الســـــــــؤال ال
 .(ىدى: التصال الفعل بتاِء التأنيِث ما يعني أّن الفاعل مؤنث )لفظية -ٔ
 درِّسي( ىو الفاعل؛ ألّنو ىو الذي صقَل ميارتي، ال العكســــ: المعنى يقتضي أن يكون )مُ معنوية -ٕ
صفة ل )والدي( والصفة : ظيور عالمة الّرفِع )الّضّمة( عمى آخر كممِة )الفاضُل( التي ىي لفظية -ٖ

 ىو الفاعل. تتبع موصوفيا وىذا دليٌل عمى أن )والــــــــــــــدي(
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    ( اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئمة التي تميو: أ:عالمة( ٚٔ)السؤال األول

صحبتو، أال إّن الصاحب الفاضل  يفإحسانا إليو ففإذا ما اخترت صاحبا  الصحبة السعيدة فن،      
 . السميمة والفطر ،الطبائع النقيةإال أصحاب  فال تصاحب فما أطيب رفقة األخيار!، نعمة عظيمة

 عالمات(٘)                                                                 استخرج من النص: -ٔ 
 .ابتدائياضرًبا من أضرب الخبر جاء أ( 

 ا من أضرب الخبر جاء طمبيا.ب( ضربً 
 ج( ضرًبا من أضرب الخبر جاء إنكاريا. 

 جممة إنشاء غير طمبي.د( 

 .المصدر النائب عن فعموأمًرا جاء عمى صيغة ( ه

 (عالمتان)                                 ( الثبات أم التجدد ؟الصحبة السعيدة فنىل أفادت جممة) -ٕ

 (عالمتان)     ْن ( في قول الّشاعر أبي الَفْتح الُبْستّي إلى الّنصح واإلرشاد:عمل: خروج األمر ) أحسِ  -ٖ

   َفطاَلما اسَتعَبَد اإلنساَن إحساُن.  َأْحِسْن إلى الّناِس تستعِبْد قموَبُيمُ     

 )عالمتان(               :جممة بيِّن الصيغة التي جاء عمييا األمر في -ٗ

 يقَة المنزل.ىــــّيـــــا ننظِّْف حد

   عالمات(ٗ)اجعل الخبر االبتدائّي في الجممة اآلتية مّرة طمبيًّا ومّرة إنكاريًّا، ُمجِرًيا ما َيمَزم من تغيير: -٘

 االمتحاُن سيٌل. -

 

 (ٕمراجــــعــــــــــــات البالغة الفصل األول )
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 عالمات(ٗ)                                    ( ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي: ٙ 
  الذي خرج إليو األمر في قولو تعالى عمى لسان نوح، عميو الّسالم:( المعنى البالغّي ٔ
   ُمْؤِمًنا َوِلْمُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتِزِد الظ اِلِميَن ِإال  َتَباًرا َبْيِتيَ  َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي  َوِلَمن َدَخَل  :ىو ،

 االلتماس -د  التمني -ج   النصح واإلرشاد -ب  الدعاء -أ    
 االستفيام في قول الَخنساء في رثاء أخييا َصْخر: (  المعنى البالغّي الذي خرج إليوٕ

ريِح وفيِو ُيْمسي؟                فيا َلْيفي َعَمِيو وَلْيَف ُأّمي            َأُيْصِبُح في الض 
  التحسر -د  الّتقرير -ج  اإلنكار -ب  التشويق -أ 
 في قول حاتم الّطائـــــــــــّي: ى البالغّي الذي خرج إليو األمر( المعنٖ
 َأريني َجواًدا ماَت َىْزاًل َلعم ني          َأرى ما َتَرْيَن أو َبخياًل ُمخم دا 

 أ. الـــدعاء.      ب. الـتـعـجــيز.      ج. النصح واإلرشاد.       د. االلتماس

 جممة:  جاء األمر بمعناه البالغي في( ٗ
 .آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِو َوَسمُِّموا َتْسِميًما { الن ِبيِّ َيا َأيَُّيا ال ِذينَ  } ِإن  الم َو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصمُّوَن َعَمى أ. قال تعالى:

 ب. قال مدير ألحد موظ فيو: اكتْب لو تقريًرا عن إنجازات الّشِير الحالّي في الشركة.

 طمبتو: ِلتَُنظِّْم وقتَك، وْلَتستِفْد من كّل ثانية فيو.  قال معّمم ألحد ج. 

 . قال صاحب المشروع لمميندس المنفِّذ: الَتِزِم المخّطط في تنفيذ المشروع. د

 ( جاء االستفيام بمعناه الحقيقيَّ في جممة:٘

 ان؟ أ. سأَل أحد السُّّياح مواطًنا أردنًيا: كيف َأِصُل إلى الُمدر ج الّرومانّي في عمّ 

 ب. قال صالح بن عبد الُقّدوس: َمتى َيبُمُغ الُبْنياُن َيوًما تماَمو       إذا ُكنَت َتْبنيِو وَغيُرَك َييِدُم؟  

 ج. َأَلْم ُأحذِّْرَك من الـــتّــأّخر عن العمل؟

ُر بيا ميارتَك في ُلْعبة الّشْطَرْنج؟  د( ىل أْدلَُّك عمى طريقٍة ُتطوِّ

 

 اللغة العربية(   -( ) األستاذ علي طلفاح facebook)ــتــي عــمى ح(  لصـفـLikeال تــنــَس ) 
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 ل األول:إجـــابــــة السؤا
 .الصحبة السعيدة فن -أ

 .فإذا ما اخترت صاحبا فإحسانا إليو في صحبتو -ب
 .أال إّن الصاحب الفاضل نعمة عظيمة -ج
 !فما أطيب رفقة األخيار -د
 إحسانا. -ه
 الثبات -ٕ
فعـل  ألنو يخاطب اإلنسان عمى سبيل النصيحة، والنصيحة ال تكون عمـى وجـو اإللـزام بـل اإلرشـاد إلـى  -ٖ

 حسن.
 اسم فعل األمر -ٗ
 الطمبي: إّن االمتحان سيل. -٘

 اإلنكاري: إّن االمتحان لسيل.
  
 أ -ٗ ج-ٗ ب -ٖ د  -ٕ أ -ٔ -ٙ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (                     د. عـلــي طــــلـــفـــــبح  8112 -8112()1ــز االتـــحـــبد            أسئـلة المراجعة للغة العربية ) التخصص( )فمركـــ

24 

 إعـــــــذاد: د. عـــلـــي طــلـــفبح                                                                ــبدـــــــــــــــمركـــــز االتـــحـ

 

 

 اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/ ؾعط ٚصـ ايٛبٝع١، ؾعط ضثا٤ املسٕ 

 عال١َ(44)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٞٓ ( اشنط َعاٖط ٚصـ ايٛبٝع١ يف1  عالَات(4)           ايؿعط األْسيػ

 عال١َ(14)             ( عًٌ ٝنال٦ مما ٜأتٞ:  2

 ٜأٞنَجَط ايؿعطا٤ األْسيػٕٝٛ َٔ ٚصـ املا٥ٝات ناألْٗاض ٚايبشاض ٚايػٛاقٞ ٚايربى -أ

ُّا بصات٘ يف األْسيؼ -ب  غسا ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو غطّضا ؾعطّٜا قا٥

 ٔسٟ أؾٗط َا قٌٝ يف ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو يف األْسيؼ ١ِْْْٝٛ أبٞ ايَبكا٤ ايٓط-دـ

ُّا بصات٘  -ز  تٛٓغع ؾعطا٤ األْسيؼ يف ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو ست٢ أصبح عٓسِٖ غطّضا ؾعطّٜا قا٥

 ٜتصـ ؾعط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو عطاض٠ ايعاطؿ١  -ٖـ

َٓاصب كتًؿ١، ؾهاْت سعٝت املطأ٠ األْسيػ١ٝ مبها١ْ نبري٠ ٚؾاضنت يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚتٛيت -ظ

 ناتب١، ٚعامل١، ٚؾاعط٠ ٚنإ يهجري َٔ ايٓػا٤ ْؿٛش غٝاغٞ 

 عالَات(3)        ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يؿعط ٚصـ ايٛبٝع١ يف األْسيؼ 3

 عالَات(4)        ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط ٚصـ ايٛبٝع١ 4

 عالَات(4أتٞ َٔ َعاٖط ؾعط ٚصـ ايٛبٝع١:                  )( اغتٓتر املعٗط ايصٟ ميجً٘ نٌ بٝت مما 5ٜ

 ُ٘ َِْت َتِشَػُبـــــــــ ُٓا ٜأ َٔ  ُِ َّا َا َضأ٣ َعَذبا أ( ايَبِشُط ٜأِعٜع ِٛ َٜ ِِ ََٜط ايَبِشَط  ِٔ ٜي ََ 

ُِ َِْسٝيؼ٣ هلل زٗضٝنـــــــــــــــ ٌَ ٜأ ِٖ ِْٗـــــــــــــــ ب( ٜا ٜأ َٜٚأِؾذاْض ٜٚأ  ٌٙ َٚٔظ  ــــــــــاُضَا٤ْ 

ٌَ ايٖسْاْري ُبٓسَزِت َِٔج ُِ دـ( َع٢ً َِْطٔدؼ٣  ٖٔ َٚايَبٗــــــــــــاُض َزضا  َع٢ًٜ ُبُػٕط َخعٍّ 

 ٚال ٜؿاضم ؾٝٗا ايكًَب غــــــــــــــــــٓطا٤ُ ز( يف أضض أْسيؼ تًتٗص ْعُـــــــــــــــا٤

 عالَات(4)                   ( اشنط َعاٖط ؾعط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو 6

١ٓٝ يؿعط ضثا٤ ايـُسٕ ٚايـُُايو يف األْسيؼ 7  عالَات(3)       ( اشنط اـصا٥ص ايؿٓ

 عالَات(4)    ( اغتٓتر املعٗط ايصٟ ميجً٘ ٝنٌ مما ٜأتٞ َٔ َعاٖط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو يف األْسيؼ:8

 ٚال تـــــــــــصضزٚا٥ُط ايٗػ٤ٛ ال ُتبكٞ   أض٣ املًٛى أصابتٗــــــــــــــــِ بأْسيؼ٣-أ

 ٣ٖٛ بألُِٗ َخػٟؿا ؾُا ؾعطٚا  ْاَٛا ٚأغط٣ هلِ ؼَت ايٗسد٢ ٜقَسْض     

 اُضـــــــــــــٚقا قاغٓو ائب٢ً ٚايٓٓ  ا زاُضــــــــــــــــعاثت بػاستو ائعسا ٜ-ب

٢ٌ اهلٔل أْسيػ-دـ ََٓذاتٗا َزَض           اـــــــأزضٞى غًٝٔو خٝ ٕٖ ايػبٌٝ إىل   اـــــــــغإ

ٍُ تعُطٖا-ز ـْ ؾٝٗا ٚال بأز ٚنعب٠١ ناْت اآلَا َّ ال عأن  ؾايٝٛ

 عالَات(4)           ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو 9

 مراجــــعــــــــــــات القضايا األدبية الفصل األول 
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 إداب١ اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/ ؾعط ٚصـ ايٛبٝع١، ؾعط ضثا٤ املسٕ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ٓٞ  ( اشنط َعاٖط ٚصـ ايٛبٝع١ يف ايؿعط األْسيػ

 : ٛابــــاؾ

 ِٚصـ ايب١٦ٝ األْسيػ١ٝ ع٢ً مٛ عاّ، ٚبٝإ قاغٓٗا ٚايتػين ظُاهلا -أ

 ٚصـ اؿسا٥ل ٚايطٜاض ٚايعٖٛض نايٓطدؼ ٚاألقشٛإ ٚايٓػٛغٔ ٚايبٗاض ٚايٝامسني -ب

ألْٗاض ٚايبشاض ٚايػٛاقٞ ٚايربى، ؾاألْسيؼ ؾب٘ دعٜط٠ ؼٝط بٗا املٝاٙ َٔ ثالخ ٚصـ املا٥ٝات: نا-دـ

 دٗات، ٚتهجط ؾٝٗا األْٗاض 

 َٓادا٠ ايٛبٝع١ ٚبٓح اهلُّٛ ٚاملؿاعط إيٝٗا، ٚدِعًٗا تؿاضى ايٓاؽ أؾطاسِٗ ٚأتطاسِٗ-ز

 ( عًٌ ٝنال٦ مما ٜأتٞ:  2

ٕٖ األْسيؼ ؾب٘ دعٜط٠ ؼٝط بٗا املٝاٙ َٔ ثال-أ  خ دٗات، ٚتهجط ؾٝٗا األْٗاض أل

بػبب َٛانب١ ايؿعط األْسيػٞ أسٛاٍ غكٛط َسٕ األْسيؼ ٔتباّعا، ؾذازت قطا٥ح ايؿعطا٤ بكصا٥س -ب

 طٛاٍ تٓب٧ عٔ سػط٠ ٚأمل ؾسٜسٜٔ ع٢ً َسٕ شاٖب١، ٚممايو ظا١ً٥ 

ٚتعرب ، ٚممايوبٌ تطثٞ يف فُٛعٗا َسّْا ، ال تطثٞ َس١ٜٓ بعٝٓٗا نايُٓاشز ايؿعط١ٜ األخط٣ألْٗا -دـ

ٖٛض َا سٌ باألْسيؼ َٔ خٛٛات د١ًًٝ ال ، ٚبسأٖا عه١ُ عا١َ، عٔ ػطب١ سكٝك١ٝ عاؾٗا ايؿاعط ثِ ص

َٞ زْٚٗا   ععا٤ ؾٝٗا ٚال تأٓغ

ٚايتكًبات ايػٝاغ١ٝ ، بػبب ساي١ ايطعـ ٚاالْكػاّ اييت ؾٗستٗا األْسيؼ إبإ عصط ًَٛى ايٛٛا٥ـ-ز

َٚا تبع شيو َٔ غكٛط اؿٛاضط ، اد١ٗ بني املػًُني ٚأعسا٥ِٗٚاؾتساز املٛ، اييت غازت شيو ايعصط

  ٚاْتٗا٤ّ بػكٛط األْسيؼ نا١ًَ، ثِ غكٛط املُايو ٚاإلَاضات األْسيػ١ٝ، اإلغال١َٝ َس١ٜٓ تًٛ األخط٣

 ؾهجط ْعِ ايؿعطا٤ يف ٖصٙ املٛضٛعات 

ٕٓ ايؿاعط صازم يف َا ٜكٍٛ-ٖـ ٛٚض ٚاقّع، بٌ ؾال ٜتصٓٓع ٚال ٜتهٓػب; أل َُؤمٟلا ال َهإ يًته٥ًـ ُٜص ا 

ٌٖ باملسٕ ٚأًٖٗا، ؾذا٤ت َععِ ايكصا٥س سع١ٜٓ بان١ٝ ؾاد١ٝ، ؾٝ٘    ُٜٚعٚبط عٔ َؿاعطٙ ػاٙ َا س

ُٚتُٓجٌ ساٍ ، تطثٞ يف فُٛعٗا َسّْا ٚممايو، بٌ ألْٓٗا ال تطثٞ َس١ٜٓ بعٝٓٗا نايُٓاشز األخط٣-ٚ

ِٖ  ػطب١ سكٝك١ٝ عاؾٗا ايؿاعطُٚتعٚبط عٔ ، األْسيػٝني مجٝعِٗ يف تًو اؿكب١ ١َٓ، ُث ، ٚبسأٖا عه١ُ عا

ٌٓ باألْسيؼ َٔ خٛٛب د١ًًٝ ال ععا٤ ؾٝٗا ٚال تأٚغٞ زْٚٗا  ٛٓض َا س  ص

 بػبب أدٛا٤ اؿط١ٜ ٚاالْؿتاح اييت غازت يف اجملتُع األْسيػٞ -ظ
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 ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يؿعط ٚصـ ايٛبٝع١ يف األْسيؼ 3

 ٛاب: ـــــــــــاؾ

، ؾابٔ غؿط املطٜين دعٌ اغتدساّ ايتؿدٝص، ٚشيو بإبطاظ ايٛبٝع١ يف صٛض س١ٝ ٚبح اؿٝا٠ ؾٝٗا-أ

 ايعٖط ٜبػِ َٔ ايٛطب ٚأغصإ األؾذاض تصػٞ إىل ؾسٚ ايٛري  

اييت  ٚايٓشٛ إىل املعاْٞ ايػ١ًٗ ايٛاضش١ املػتُس٠ َٔ ايب١٦ٝ األْسيػ١ٝ، االبتعاز عٔ األيؿاظ ايػطٜب١-ب

 ٖط ايٛبٝع١ اـالب١ َٔ أْٗاض ٚأؾذاض ٚٚضٚز ٚغريٖا  تهجط ؾٝٗا َعا

، نُا يف ٚصـ ظٖط ايبٗاض البٔ ايٖٓع١اّ األْسيػٞ ٚٚصـ بطن١ االٓتصاف بسق١ ايتصٜٛط ٚمجاي٘-دـ

ُِسٜؼ ايصك١ًٞ    ُتشٝط بٗا متاثٌٝ ألغٛز ؽطز املٝاٙ َٔ أؾٛاٖٗا البٔ َس

 بٝع١ ( انتب مخػ١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط ٚصـ اي4ٛ

5 ) 

 أ( ٚصـ املا٥ٝات ناألْٗاض ٚايبشاض ٚايػٛاقٞ ٚايربى 

 ب( ِٚصـ ايب١٦ٝ األْسيػ١ٝ ع٢ً مٛ عاّ، ٚبٝإ قاغٓٗا ٚايتػين ظُاهلا

 ٚايٝامسني   دـ( ٚصـ اؿسا٥ل ٚايطٜاض ٚايعٖٛض نايٓطدؼ ٚاألقشٛإ ٚايٓػٛغٔ ٚايبٗاض

 ٗا ٚايتػين ظُاهلا ز( ِٚصـ ايب١٦ٝ األْسيػ١ٝ ع٢ً مٛ عاّ، ٚبٝإ قاغٓ

 ( اشنط َعاٖط ؾعط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو 6

 اؾٛاب: 

ٌٓ باملسٕ َٔ خطاب ٚزَاض، َٚا ْعٍ بأًٖٗا َٔ نطب ٚضٝل -أ  تصٜٛط َا س

 املٛاظ١ْ بني َاضٞ املسٕ ٚساضطٖا -ب

 شٞنط أغباب اهلعمي١ َٔ ضعـ املػًُني ٚاْكػاَِٗ، ٚابتعازِٖ عٔ تعايِٝ ايسٜٔ اؿٓٝـ -دـ

 غتٓذاز باملػًُني ٚاغتٓٗاض ُُِٖٗ ٚزعٛتِٗ إىل ْصط٠ إخٛاِْٗ اال-ز

١ٓٝ يؿعط ضثا٤ ايـُسٕ ٚايـُُايو يف األْسيؼ 7  ( اشنط اـصا٥ص ايؿٓ

 : اؾٛاب

ُٖا سٌ باملسٕ ٚاملٛاظ١ْ بني -أ ٜتصـ عطاض٠ ايعاطؿ١ ٚعُل ايؿعٛض باألغ٢ ٚاؿعٕ عٓس اؿسٜح ع

 َاضٝٗا ٚساضطٖا  

يس١ٜٝٓ ٚاؿه١ُ ايٓابع١ َٔ ايتذاضب املطٜط٠، ٜٚتذ٢ً شيو يف أبٝات أبٞ ايبكا٤ تػًب عًٝ٘ ايٓعع١ ا-ب

 ايطْسٟ سني ٜتشسخ عه١ُ عٔ تساضى األٜاّ ٚتبسٍ اؿاٍ ٚتكًب ايعَإ  

 ٜهجط َٔ اغتدساّ أغايٝب اإلْؿا٤ ايًٛيب، َجٌ: ايٓسا٤، ٚاالغتؿٗاّ يًتشػط ٚايتؿٗذع -دـ

 



 (                     د. عـلــي طــــلـــفـــــبح  8112 -8112()1ــز االتـــحـــبد            أسئـلة المراجعة للغة العربية ) التخصص( )فمركـــ

27 

 إعـــــــذاد: د. عـــلـــي طــلـــفبح                                                                ــبدـــــــــــــــمركـــــز االتـــحـ

 

 ٌ مما ٜأتٞ َٔ َعاٖط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو يف األْسيؼ:( اغتٓتر املعٗط ايصٟ ميجً٘ ٝن8

 شٞنط أغباب اهلعمي١ َٔ ضعـ املػًُني ٚاْكػاَِٗ، ٚابتعازِٖ عٔ تعايِٝ ايسٜٔ اؿٓٝـ -أ

ٌٓ باملسٕ َٔ خطاب ٚزَاض، َٚا ْعٍ بأًٖٗا َٔ نطب ٚضٝل -ب  تصٜٛط َا س

 ٛاِْٗ االغتٓذاز باملػًُني ٚاغتٓٗاض ُُِٖٗ ٚزعٛتِٗ إىل ْصط٠ إخ-دـ

 املٛاظ١ْ بني َاضٞ املسٕ ٚساضطٖا  -ز

 ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط ضثا٤ املسٕ ٚاملُايو 9
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ٞٓ ، ؾعط املطأ٠  اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/ ايؿعط االدتُاع

 عال١َ(44)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالَات(3)         ا املطأ٠ يف األْسيؼ  ( اشنط األغطاض اييت ْعُت ؾ1ٗٝ

١ٓٝ يؿعط ايـُطأ٠ األْسيػ١ٓٝ  2  عالَات(4)                  ( اشنط اـصا٥ص ايؿٓ

 عالَات(3)          ( نٝـ نإ ايتصٜٛط يف ؾعط ايـُطأ٠ األْسيػ١ٝ؟3

ٟٓ ايصٟ ميجً٘ نٌ بٝت مما ٜأتٞ َٔ ؾعط املطأ٠ يف األْسيؼ4  عالَات(6:             )( اغتٓتر ايػطض ايؿعط

 قايت ٚالز٠ بٓت املػتهؿٞ: -أ

َُعايٞ   ُُ٘ تٝٗا أْا ٚاهلل ٜأِصًُٞح ٔيً َِٔؿٝيت ٚأتٝ َِؿٞ   َٚأ

 ب  قايت ُسٓػا١ْ ايتع١ُُٝٝ: 

َٖٛدَعـــــــ٠١ َُ ِٜٝو أبا ايعاصٞ  ِْ  إْٓٞ إٜي ـُ ايٖسٜ ُ٘ ايٛأن ٢ٔ ٓغٜكِت ِٝ  ٜأبا اٝؿَػ

ِْكاز  ُّ اي٤صٟ ا َِْت اإلَا ّٜ٘أ ُّ ٜي ُِ  اأٜلْا ََكايَٝس اي٢ٗٗٓ اأٜلَــــــــــــــ  ُ٘ ٤ًََٜهِت َٚ 

  -دـ

ِٝٓٓا  ـُ يف اهٜل٣ٛ َا َب ِٓٔص َِٓت ُت ٖٝــــــــــــــــــط٢   يٛ ٝن ِِ َتَتَد َٜٚي َٛ داض٢َٜيت  ِٗ ِِ َت     ٜي

ٔ٘ ُّٔطا ٔبَذُأيـــــــــــــ َُِج ٢ٔ اي٤  ََٚتَطٞنَت ٟغِصّٓا  ُٔـــــــط٢ََٚدَِٓشَت ٔيًُػِص ِِ ِٜج  صٟ ٜي

ِْين َبِسُض ايٖػــــــــــــــــُا َُِت ٔبأ ُُِؿَتطٟ  َٜٚيٜكِس َعًٔ َٛتٞ ٔبايـ ِٔ ُزَٖٝت ٔئؿٞك  ٜيه

 -ز

ُٔ اهلؿاَني خري ايٓاؽ َأثط٠ٟ ٚٓأز  اب َُٓتذع٣ َٜٛا يط  ٚخري 

 -ٖـ

 ؾعٚع ايؿؤاَز ععا٤ّ مجٝاٟل ٖٞ ايؿُُؼ َػهٓٗا يف ايػُا٤

 ٚئ تػتٛٝع إيٝ٘ ايٓعٚال صعــــــــــــــٛز ٚئ تػتٛٝع إيٝ٘ اي

َُطاَعـ ايػٝح ايَعُِٝ  ٚقاْا يؿش١ٜ ايٓطَطا٤ ٚإز-ٚ  غكاٙ 

٢ِ  ٜطُٚع سصاُٙ ساي١ٜٝ ايَعصاض٣        ؾتًُُؼ داْب ائعكٔس ايٖٓعٝ

 عالَات(4)        ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط املطأ٠ يف األْسيؼ 5

 

ٞٓ فتُّعا َتُّٝعا يف بٓا٥٘ اؿطاضٟ ٚايؿهطٟ ( اشنط ايع6ٛ  عالَات(4)  اٌَ اييت دعًت اجملتُع األْسيػ

ٞٓ يف األْسيؼ 7  عالَات( 4)            ( اشنط ايـُعاٖط اييت تٓاٚهلا ايؿعط االدتُاع

8 ٓٞ  عالَات(3)                            ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يًؿعط االدتُاع

ٞٓ؟( نٝـ ناْت 9 ٞٓ يف ايعصط األْسيػ  )عالَتإ(          يػ١ ايؿعط االدتُاع



 (                     د. عـلــي طــــلـــفـــــبح  8112 -8112()1ــز االتـــحـــبد            أسئـلة المراجعة للغة العربية ) التخصص( )فمركـــ

29 

 إعـــــــذاد: د. عـــلـــي طــلـــفبح                                                                ــبدـــــــــــــــمركـــــز االتـــحـ

ٞٓ؟           )عالَتإ(11 ٞٓ يف ايعصط األْسيػ  ( نٝـ ناْت ايـُعاْٞ ٚايصٛض ايؿعط١ٜ يف ايؿعط االدتُاع

َٝٚٔ َعاٖط ايتعاٜـ ٚايتؿاعٌ يف األْسيؼ َٔ خالٍ َا زضغت 11  عالَات(5)        ( ب

 عالَات(4)                صٟ ميجً٘ نٌ بٝت َٔ َعاٖط ايؿعط االدتُاعٞ: ( اغتٓتر املعٗط اي12

١ٕ٤ٛ ُضٔؾَعِت   -أ ٢ّ  قايٛا ائهتاب١ٝ ٜأِع٢ً ُخ َِٓس أٞقـــــــــٛا ١ََٝ ٜأِع٢ً ٔع  ٝقًُٞت أؿذا

ّٗ  -ب ُٜـــــَص ََِؿل٢  ٌٗ ٜقِصط٣ َبِعَس ايٚس ِٗ  ٝن َٚؾاَح امٔلَؿــــــــــــــ ٘ٔ طاَب اٜؾ٢ٓ   ؾٝ

ُ٘ -دـ ٢ٕ ٜؾإْٖـــــــــ َِٗطدا ٢ّ  امٔل ِٛ َٝ َْـــــــــــــــُل  ُبِؿط٣ ٔب ِٚ َٔ اِسٔتؿا٥ٜٔو َض َٔ  ٔ٘ ِٝ ّْ َعًٜ ِٛ َٜ 

ِْؼ٣ َغــــــــــــــــــط٣    -ز ٜٓٔو ٚأؾُس ٝأ ُٗ ُٝ ٌُ ُغطٚض٣ ٜطــــــــــــــــــَطِم  ٔي َٜٚؾِص  ٜؾَػٓط٣ 

ِٔ َــــــــــــــــا       َٔ ٜ٘ٔؾُا ٔؾ٦َِت  َِٚضٕز ٔب ٣ٔ ٜأَضِم  ٤ٔ  ِٛٔب ُسِػــــــــــــــــــــ ِٔ َث َٔ َٚ  ٜأضاَم 
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ٞٓ ، ؾعط املطأ٠  إداب١ اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/ ايؿعط  االدتُاع

 عال١َ(44)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اشنط األغطاض اييت ْعُت ؾٝٗا املطأ٠ يف األْسيؼ  1

 اؾٛاب:

 املسح: يًتعبري عٔ َؿاعط ايٛز ٚاإلخالص، أٚ َٔ أدٌ ؼكٝل ضغب١ شات١ٝ َجٌ ضؾع ظال١َ أٚ طًب لس٠ -أ

 ايٛصـ -ب

عػبٗا  –خاص١ َٔ ناْت َكطب١ َٔ املًٛى ٚاألَطا٤ ٚايٛظضا٤  –ايؿدط: اؾتدطت املطأ٠ األْسيػ١ٝ -دـ

ُُباٖا٠ بٓؿػٗا ْٚػبٗا ٚمجاهلا ٚعؿتٗا َٚٗاضاتٗا، ؾايؿدط َتٓؿؼ هلا يتعرب عٔ ن  ربٜا٥ٗا ٚايـ

١ٓٝ يؿعط ايـُطأ٠ األْسيػ١ٓٝ 2  ( اشنط اـصا٥ص ايؿٓ

 : اؾٛاب

 دا٤ يف َععُ٘ قصا٥س قصري٠ َٚكٛٛعات تتصـ بٛسس٠ املٛضٛع  -أ

   ؾصٛضٙ ؽطع يعاطؿ١ املطأ٠ املتسؾك١، خًٛٙ َٔ ايتهًـ، ٚببػاطت٘ ٚمجايٜ٘تصـ ايتصٜٛط -ب

 ُطأ٠ األْسيػ١ٝ؟( نٝـ نإ ايتصٜٛط يف ؾعط ايـ3

ٟٛا ٚمجٝاٟل :اؾٛاب َٛضٙ ؽطع يعاطؿ١ املطأ٠ املتسؾك١، ٚخيًٛ َٔ ايتهًـ، نإ ايتصٜٛط بػٝ   ُٚص

ٟٓ ايصٟ ميجً٘ نٌ بٝت مما ٜأتٞ َٔ ؾعط املطأ٠ يف األْسيؼ: 4  ( اغتٓتر ايػطض ايؿعط

 ايؿدط ) تؿتدط بجكتٗا بٓؿػٗا( -أ

 ايـُسح -ب

 ايؿدط -دـ

 املسح -ز

 ايؿدط-ٖـ

 ايٛصـ-ٚ

 ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ مما ؼؿغ َٔ ؾعط املطأ٠ يف األْسيؼ 5

 

6 ) 

 ايتٓٛع ايجكايف ٚايتؿاعٌ االدتُاعٞ-أ

  ٚاسرتاّ َهْٛات اجملتُع األْسيػٞ، ع٢ً ايتعاٜـ ٚايتػاَحغٝاغ١ سهاّ األْسيؼ ايكا١ُ٥ -ب

ٞٓ يف األْسيؼ 7        ( اشنط ايـُعاٖط اييت تٓاٚهلا ايؿعط االدتُاع
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تصٜٛط عازات األْسيػٝني ٚتكايٝسِٖ يف األؾطاح ٚاألتطاح، َجٌ خطٚز ايٓاؽ ملطاقب١ ٖالٍ ايعٝس -أ

 ٚؾطستِٗ ايػاَط٠ بصيو ٚتبازٍ ايتٗاْٞ بٗصٙ املٓاغب١ ايػعٝس٠ 

َُٓح -ب َؿاضن١ املػٝشٝني أعٝازِٖ ٚاالستؿاٍ بٗا، األَط ايصٟ ٜعٓس َجااٟل يًتػاَح ٚايتعاٜـ; ؾكس 

 ٗٛز يف األْسيؼ سط١ٜ ايعباز٠، ٚإقا١َ ايهٓا٥ؼ ٚاألزٜط٠، ٚمماضغ١ ؾعا٥طِٖ ايس١ٜٝٓ املػٝشٕٝٛ ٚايٝ

 ٚصـ املٗٔ اييت ٜعٌُ بٗا ايٓاؽ ٚتصٜٛط َعاْاتِٗ -دـ

 ٚصـ َعاٖط ايتٛٛض ايعُطاْٞ نايكصٛض ٚاملػادس ٚايهٓا٥ؼ-ز

8 ٓٞ       ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يًؿعط االدتُاع

 عات ؾعط١ٜ صػري٠، ٚالغُٝا عٓس ٚصـ املٗٔ ٚتبازٍ ايتٗاْٞ  دا٤ يف َععُ٘ ع٢ً ؾهٌ َكٛٛ-أ

ٜٛظـ ايًػ١ ايػ١ًٗ ٚاأليؿاظ االدتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف اجملتُع األْسيػٞ، َجٌ: ي١ًٝ ايعٝس، ٚايٓريٚظ، -ب

 ٚاملٗطدإ، ٚايًباؽ األبٝض يف اؿعٕ  

٢ٛضاق١ باإلبط٠ اييت ميٌٝ إىل املعاْٞ ايبػ١ٛٝ ٜٚٛظـ ايصٛض ايؿعط١ٜ ايػ١ًٗ نتؿبٝ٘ صاسب -دـ اي

 تهػٛ ايٓاؽ، ٚأثط ايصّٛ يف اهلالٍ ست٢ غسا مٝاٟل ال ُٜط٣ 

، َجٌ: ي١ًٝ ايعٝس، ٚاغتدساّ األيؿاظ االدتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف اجملتُع األْسيػٞ، ناْت ايًػ١ غ١ًٗ( 9

 ٚايٓريٚظ، ٚاملٗطدإ، ٚايًباؽ األبٝض يف اؿعٕ  

نتؿبٝ٘ أثط ايصّٛ يف اهلالٍ ست٢ غسا يصٛض ايؿعط١ٜ ايػ١ًٗ ٜٚٛظـ ا ميٌٝ إىل املعاْٞ ايبػ١ٛٝ( 11

 مٝاٟل ال ُٜط٣ 

ٞٓ( ػ٢ً ايتعاٜـ ٚايتؿاعٌ يف َعاٖط ؾٓت٢، َٔ بٝٓٗا 11 ، اسرتاّ مجٝع َهْٛات اجملتُع األْسيػ

، ٠ٚإقا١َ ايهٓا٥ؼ ٚاألزٜط، َٚٓشِٗ سط١ٜ ايعباز٠، َٚؿاضن١ أتباع األزٜإ املدتًؿ١ املٓاغبات يف َا بِٝٓٗ

١ٓٝ   ٚمماضغ١ ؾعا٥طِٖ ايسٜٓ

   ( اغتٓتر املعٗط ايصٟ ميجً٘ نٌ بٝت َٔ َعاٖط ايؿعط االدتُاعٞ: 12

 أ( ٚصـ ايـُٗٔ اييت ٜعٌُ بٗا ايٓاؽ ٚتصٜٛط َعاْاتِٗ  

ٛٗض ايعُطاْٞ   ب( ٚصـ َعاٖط ايتٛ

 دـ( َؿاضن١ ايـُػٝشٝني أعٝازِٖ ٚاالستؿاٍ بٗا 

 ِ ، ٚتبازٍ ايتٗاْٞ تصٜٛط عازات األْسيػٝني ٚتكايٝسٖ-ز

13 ) 

ٞٓ    -ب  ُعباَز٠ بٔ َا٤ ايٖػُا٤   -أ ٞٓ      -دـ  ابٔ َبٔك ًِٝ ٜٛ   األع٢ُ ايٗت

ـٜٛٝب-ز ٌِٗ اإلؾبًٝٞ -ٚ ابٔ باَد١                  -ٖـ  ٔيػإ ايٓسٜٔ بٔ ا   ابٔ َغ

ِٖط اإلؾبًٝٞ -ظ  ابٔ ُظ
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 يٓجط يف ايعصط األْسيػٞاَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/ قطاٜا َٔ ا

 عال١َ(48)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالَات(4)             ( عٚطف ايهتاب١ ايتأيٝؿ١ٓٝ 1

 عالَات(3)            ( َا غبب تأيٝـ ايطغاي١؟2

١ٓٝ يطغاي١ ابٔ سعّ) طٛم اؿُا١َ يف األيؿ١ ٚاألال١ف (3  عالَات(3)     ( اشنط اـصا٥ص ايؿٓ

 عالَات(4)        ضغاي١ ) ايتٛابع ٚايعٚابع( البٔ ؾٗٝس  ( اشنط غبب تأيٝـ4

 عالَات(5)      ( نٝـ عطض ابٔ ُؾٗٝس آضا٤ٙ ايٓكس١ٜٓ يف ضغاي١ )ايتٛابع ٚايعٚابع(؟5

 )عالَتإ(        اشنط غبب اختٝاض ابٔ ُؾٗٝس اغِ)ايتٛابع ٚايعٚابع ( يطغايت٘ ( 6

 )عالَتإ(          ٛابع ٚايعٚابع(( َا اهلسف ايصٟ محًت٘ ضغاي١ ابٔ ؾٗٝس) ايت7

 )عالَتإ(             ( بني اهلسف َٔ ايهتاب١ ايتأيٝؿ١ٝ  8

 عال١َ(13)     ( ٚاظٕ بني ضغاييت )طٛم اؿُا١َ( ٚ )ايتٛابع ٚايعٚابع( َٔ سٝح: املٛضٛع  9

11 ٓٞ  ()عالَتإ        ( بٝٚٔ غبب نجط٠ ايكصص ايؿًػؿ١ٝ ايتأ١ًَٝ يف ايعصط األْسيػ

 )عالَتإ(          ( بني ٖسف ابٔ طؿٌٝ َٔ تأيٝـ قص١ )سٞ بٔ ٜكعإ( 11

 عالَات(3)      ( نٝـ عطض ابٔ طؿٌٝ ؾًػؿت٘ يف ايهٕٛ ٚاؿٝا٠ يف ٖصٙ ايكص١؟12

 عالَات(3)         ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يكص١) سٞ بٔ ٜكعإ (13
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 قطاٜا َٔ ايٓجط يف ايعصط األْسيػٞ إدابات اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ األٚىل/

 عال١َ(48)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٞ فُٛع١ ضغا٥ٌ أزب١ٝ، تتٓٛع أٖساؾٗا بني ايرتؾٝ٘ عٔ ايٓؿؼ مبا تًص قطا٤ت٘، ٚؾطح اؿكا٥ل  :(1

 بأغًٛب قصصٞ خٝايٞ، َصٛض٠ عٛاطـ ايٓاؽ ٚأٖٛا٤ِٖ يف سٝاتِٗ اـاص١ ٚايعا١َ 

١َٜ ( ضغاي١ ضز بٗا ابٔ سعّ ع2٢ً ، ٜػأي٘ إٔ ٜصٓـ ي٘ ضغاي١ يف صؿ١ اٝؿٓب  غا٥ٌ بعح إيٝ٘ َٔ َس١ٜٓ أمٔلِط

 َٚعاْٝ٘ ٚأغباب٘ ٚأغطاض٘، َٚا ٜكع َٓ٘ ع٢ً غبٌٝ اؿكٝك١ 

 عباضات قصري٠ غًػ١ بعٝس٠ عٔ ايتهًـ  -( أ3

تعاجل عاطؿ١ اؿب َٔ َٓعٛض إْػاْٞ َػتدس١َ ايتػًػٌ املٓٛكٞ، ؾأٍٚ عالَات اؿب عٓس ابٔ  -ب

 عّ إزَإ ايٓعط، ثِ اإلقباٍ باؿسٜح     س

 تػتؿٗس بايؿعط يتٛضٝح املع٢ٓ -دـ

ٕٖ ناتبٗا ابٔ 4 ُؾٗٝس مل ٌٜٓ َٔ أزبا٤ عصطٙ ٚعًُا٥٘ إال ايٓكس، ؾأضاز إٔ ٜجبت يٓعطات٘ قسضت٘ ع٢ً ( أل

حيًُِٗ ع٢ً ايهتاب١، ؾاخرتع ؾٝاطني يًؿعطا٤ املؿٗٛضٜٔ ٚايٝهٓتاب ايٓابٗني; يٝػُعِٗ َٔ ؾعطٙ ْٚجطٙ َا 

 االعرتاف ي٘ بايتؿٛم ٚايعبكط١ٜ يف ظَاْ٘ 

( عٔ ططٜل اخرتاع ؾٝاطني يًؿعطا٤ املؿٗٛضٜٔ ٚايٝهٓتاب ايٓابٗني; يٝػُعِٗ َٔ ؾعطٙ ْٚجطٙ َا حيًُِٗ 5

١ٓٝ، َٚٓاقؿات يػ١ٜٛ ػ١ًت  ع٢ً االعرتاف ي٘ بايتؿٛم ٚايعبكط١ٜ يف ظَاْ٘، ٚدطت بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ َٛاضسات أزب

ٛٓق٘ ٚدٛز٠ أزب٘ؾٝٗا آضا٤ اب  ٔ ُؾٗٝس ايٓكس١ٜٓ، ٚقس أداظٚٙ، ٚشيو باعرتاؾِٗ بتؿ

 َٔ ايؿٝاطني –يف َا عساٙ  –ألْ٘ دعٌ َػطسٗا عامل اؾٔ، ٚاؽص نٌ أبٛاهلا ( 6

ٛٗق٘ يف فاٍ األزب 7  ( اهلسف ٖٛ عطض آضا٥٘ ايٓكس١ٜٓ، ٚإثبات تؿ

 ايرتؾٝ٘ عٔ ايٓؿؼ مبا تًص قطا٤ت٘  -( أ8

 ًٛب قصصٞ خٝايٞ، َصٛض٠ عٛاطـ ايٓاؽ ٚأٖٛا٤ِٖ يف سٝاتِٗ اـاص١ ٚايعا١َؾطح اؿكا٥ل بأغ-ب
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9 ) 

 املٛضٛع ايطغاي١

 َٚهأَ  ايػعاز٠ ٚايتعاغ١ ؾٝ٘ أْٛاع٘ٚ زضدات٘ٚأغطاض٘ ٚ تٛٛضٙٚ اٝؿٓب يف ْؿأت٘ طٛم اؿُا١َ

 

ايتٛابع 

 ٚايعٚابع

ْٚاقؿِٗ ، اباتصٌ َٔ  خالهلا بتٛابع ايؿعطا٤ ٚايٝهٓت ضس١ً يف عامل اؾٔ

 ،ٚأْؿسٚٙ،ْٚاقؿٛٙ

، ٚعطض يف أثٓا٤ شيو بعس آضا٥٘ يٓكس١ٜ يف األزب ٚايًػ١ ٚنجرّيا َٔ مناشز ؾعطٙ ْٚجطٙ

 ٚزاؾع 

ٚاْتعع َٔ تٛابع ايؿعطا٤ ٚايٝهتاب ايصٜٔ ساٚضِٖ ؾٗازات بتؿٛق٘ يف ايؿعط ، عٔ ؾٓٓ٘

 ٚاألزب

 ؿتِٗ ٚآضا٥ِٗ ( نإ ٝنٓتابٗا ٜتدصْٚٗا ٚغ١ًٝ يًتعبري عٔ ؾهطِٖ ٚؾًػ11

 ( يهٞ تهٕٛ ٚغ١ًٝ يًتعبري عٔ ؾهطٙ ٚؾًػؿت٘ ٚآضا٥٘  11

ٞٓ بٔ ٜكعإ( 12 َٞ يف دعٜط٠ فٗٛي١ َٔ دعا٥ط اهلٓس( ُعط٢َضت َٔ خالٍ سٝا٠ طؿٌ ٜسع٢ )س ٚقس    ٝأيك

اغتٛاع ٖصا ايٛؿٌ باملالسع١ ٚايتأٌَ ايتسضجيٞ يعطٚف اؿٝا٠ َٚعاٖطٖا ايٛبٝع١ٝ إٔ ٜسضى بؿٛطت٘ 

ٕٓ هلصا ايهٕٛ خايٟكا  ٚتؿهريٙ  أ

13 ) 

ايتأٗثط مبطاَني ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚالغُٝا بكص١ غٝسْا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ عٓس شنط ايتابٛت ٚايٓاض -أ

 اييت اغتأْؼ بٗا  

االعتُاز ع٢ً ايتأٌَ ٚايتؿهط يف اـًل ٚايهٕٛ، ٖٚصا ٚاضح يف قٛهلِ عٓس تؿهريٙ ٚتأًَ٘ بعس -ب

 ضٖا ملعطؾ١ َا أصابٗا  ٚؾا٠ ايعب١ٝ ؾاٖتس٣ إىل ؾل صس

زق١ ايٛصـ ٚايػطز، خاص١ عٓس اؿسٜح عٔ تعًِ ايٛؿٌ َٔ ايعب١ٝ َٚا سٛي٘ املٗاضات ٚانتؿاف  -دـ

  األؾٝا٤ ٚاعتُازٙ ع٢ً ْؿػ٘ بعس َٛت ايعب١ٝ
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 اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ قطاٜا َٔ ايؿعط يف ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ 

 عال١َ(72)ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالَات(4)         ( نٝـ ٚانَب ايؿعُط اؿطَٚب ايصًٝب١ٝ ع٢ً زٜاض اإلغالّ 1

 عالَات(3)      ( اشنط املطاَني  اييت بطظت يف ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ عصط اؿطٚب ايصًٝب١ٝ  2

 عالَات(4ايصًٝب١ٝ: ) ( اغتٓتر املطُٕٛ ايصٟ ميجً٘ نٌ مما ٜأتٞ َٔ ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ اؿطٚب3

 قاٍ ايعُاز األصؿٗاْٞ: -أ

ِٝـــــُط  َٚيًٓٓاؽ ٔبامٜلًٔٔو ايٓٓاصط ايٓصــــالح ََٚخ َِْصــــْط  َٚ  َصـــــالْح 

ٌَ ََٚاشا َعػرُي  ُّْٗٛضا إىل ايٝكِسؽ٢ َِٜؿؿٞ ايَػًٝ  َبٜؿِتح٢ ايٝؿتٛح٢ 

 قاٍ ابٔ َٓري ايٛطابًػٞ:-ب

َِٗذ ٢ّ َب ُ٘ ٜؾِتْح ٜأعاَز َع٢ً اإلِغال ٛٞؿاُٙ   َت َِٖتٖع ٔع َٚا  ُ٘ ُُ ََِبٔػ  ٜؾاٞؾَتٖط 

ٍَ بايُبٝهطات أعٝيٓن ال تطٜقٞ َٔ ايَعَبـــــــــــــــــــــــــطات -دـ  ٔصًٞ يف ايُبها اآلصا

        ُٙ ٌٖ قسُض  ع٢ً َٛطٔ اإلخبات ٚايصًــــــــــــٛات ع٢ً املػذس األقص٢ ايصٟ د

ُُبٝٓا-ز ُُؤَٓٝٓاؾ  دًت ععَاتو ايؿتَح ايـ  كس قٓطت عٕٝٛ ايـ

 عالَات(3)      ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يؿعط اؾٗاز يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ 4  

 )عالَتإ(       بايٛاقع١ٝ   ( عًٌ: ٜتصـ ؾعط اؾٗاز يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛن5ٞ  

 عالَات( 3)      عاضِٖ ( اشنط ثالث١ َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ اْعهػت أصسا٤ غعٚ ايؿطل١ يف أؾ6   

 عالَات(4)         ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط١ٜ ُتُٚجٌ ؾعط اؿطٚب ايصًٝب١ٝ 7  

 ( ٚٚضح نٝـ تؿاعٌ ايؿعطا٤ َع أسساخ ايػعٚ ايـُػٛيٞ 8  

9 ٓٞ  )عالَتإ(       ( اشنط املطاَني  اييت بطظت يف ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ عصط ايػعٚ ايـُػٛي

ٞٓ:   ( اغتٓتر امل11       طُٕٛ ايصٟ ميجً٘ نٌ مما ٜأتٞ َٔ ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ ايػعٚ ايـُػٛي

 عالَات(4)                                                                                                                            

ُٚقٛؾو ٚاألسباُب قس غاضٚا  اُضـــــــــــيػا٥ٌ ايٓسَع عٔ بػـــــــــساَز إخب-أ   ؾُا 

٘ٔ أَث     ـاُضــٚيًسَــــــــــٛع ع٢ً اآلثاض٢ آثـــــــــ  ْطـــــــــــــــــأضش٢ ٔيعصـ ايب٢ً يف ضبع

ٌٓ ُعطٚؾٗا -ب    َِٓت ؾ ٌٖ دٝٛؾٗ           ُضعَت ائعسا ؾطُ  اـــــــٚيكَٝتٗا ؾأخصَت ؾ

ُّ بعس ُزسٛض  ّعاـــــــــًٖو ايٝهؿط يف ايؿآّ مجٝ-دـ    ٘ـــــٚاغتذٓس اإلغال

َٔ اهلٝل -ز    ََػاْٝو ٜا ٔعُاز ايب  عأىــــــــــــــ ٜا زَؿل َعأسػ  الزـــــــــــــــــيف 

ٞٓ ) ايتتاض(11    عالَات(4)      ( انتب أضبع١ أبٝات ُتُٚجٌ ايؿعط ايصٟ ٚاٜنب أسساخ ايػعٚ املػٛي

12 ٟٓ  عالَات(5)            ( عٚطف َؿّٗٛ ايـُسٜح ايٓبٛ
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ٔٓ َسحٟيا ال ضثا٤ّ 13 ٞٓ ٖصا ايؿ  )عالَتإ(           ( عًٌ: ُغُ

                                                                                                              عالَات(3)( عًٌ: أصبح املسٜح ايٓبٟٛ ٜؿهٌ ظاٖط٠ تػرتعٞ االْتباٙ يف ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ   14

ٞٓ ( عًٌ: نجط ايٓعِ يف املسٜح ايٓبٟٛ يف ايعصطٜٔ األ15  )عالَتإ(      ٜٛبٞ ٚاملًُٛن

 عالَات(6)          ( اْػب ايسٚاٜٚٔ اآلت١ٝ إىل أصشابٗا:16

 صاسب٘ اغِ ايسٜٛإ

  َعاضز األْٛاض يف غري٠ ايٓيب املدتاض٠

  بؿط٣ ايًبٝب بصنطٟ اؿبٝب

  َٓتدب اهلس١ٜ يف املسا٥ح ايٓب١ٜٛ

  ؾطا٥س األؾعاض يف َسح ايٓيب املدتاض

  ؾؿا٤ ايهًِٝ مبسح ايٓيب ايهطِٜ: ابٔ عطبؿاٙ ايسَؿكٞ

  ايهٛانب ايٗسٓض١ٜ يف َسح خري ايرب١ٜ

ٟٓ يف قصٝست٘ ايربز٠ يف َسح ايطغٍٛ 17  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ؟ –( َا بػ١ٝ ايبٛصري

ٟٓ نُا ٚضز يف األؾعاض ايػابك١؟18  ت(عالَا4)       ( َا املٛضٛعات اييت تٓاٚي٘ ؾعط ايـُسٜح ايٓبٛ

ٟٓ ايؿطٜـ:19 ٌٙ مما ٜأتٞ َٔ ؾعط املسٜح ايٓبٛ  عالَات(4)       ( اشنط املٛضٛع ايصٟ ميٚجً٘ ٝن

  بـــــــــٜا اؾطف اـًل٢ إال أؾطف ايٗطَت  َا نإ ٜطض٢ يو ايطمحٔ َٓعي١ٟ-أ

 بــــــــــؾؿاع٠١ َٓو ُتٓذٝين َــــــــٔ ايًٗ  يٞ َٔ شْٛبٞ شْب ٚاؾـــــــــــْط ؾعػ٢    

 ٢ِـــــــــــــٔ ٚايؿطٜكني َٔ ُعطٕب َٚٔ َعذ  ني ٚايجكًٝـــــــقُْس غٝس ايهْٛ-ب

َُكتش  ٖٛ اؿبٝب ايصٟ ُتطدـ٢ ؾؿاعت٘       ٣ٍ َٔ األٖـــــــــٛاٍ  َٖٛ  ِــــــــيهٌ 

 إــــــــــــــــٚايعٚع ٚاملًهـــــــــٛت ٚايػًٛ  ُغبشإ شٟ اؾربٚت ٚايُبطٖإ-دـ

َٛغٓ  أغط٣ َٔ ايبٝت اؿطاّ ب٘ إىل        إـــــــــــــــــأقص٢ املػادس يٝؼ باي

ُ٘ األخباُض إش ْٛكت-ز ٌُ  بٖجت ُْبَٛت  ؾشٖسثت عٓ٘ تــــــــــــــــــــــــــــــٛضا٠٠ ٚإلٝ

١ًٕٛب ـٕ ٖٚٛ َأنٍٛ  ؾط٠١ًٝ ُعطؾت َٔ عبــــــس َ  ٚايكّٛ صطع٢ ٜنعص

21 ٟٓ  عالَات(4)           ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ ؾعط ايـُسٜح ايٓبٛ

 الَات(ع7)               ( عٌِّ َا ٜأتٞ: 21

 ُتعس قصٝس٠ ) ايربز٠ ( يًبٛصريٟ َٔ أؾٗط قصا٥س املسا٥ح ايٓب١ٜٛ   -أ

 متتاظ قصا٥س املسا٥ح ايٓب١ٜٛ بٛٛهلا  -ب

 )عالَتإ(       اغتٓتر اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يؿعط املسا٥ح ايٓب١ٜٛ يف ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ اآلت١ٝ:  ( 22

ٖٔـــــُسُٙ-أ ٍُ ؾا َٛ ايَبؿرُي ايٖٓصُٜط ايَعِس ُٖ  ٌَُٚ ََٚتِعـــــــــــــــــسٜ  ٔيًٖؿٗاَز٠ٔ َتِذطُٜح 

٘ٔ إ٢ىل-ب ٢ّ ٔب ِٝٔت اٜؿطا َٔ ايَب َٔ ٢ٕ  ٜأِغط٣  َِٛغٓا َِٝؼ ٔباي  ٜأٞقص٢ امٜلػادٔس ٜي
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 إدابات اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ قطاٜا َٔ ايؿعط يف ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ 

 )عال١َ(ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) 

 تصٜٛط أسساثٗا تصّٜٛطا زقٟٝكا -أ

 َٚسح أبٛاهلا ٚقازتٗا  اإلؾاز٠ بؿتٛساتٗا،-ب

صاضت ٖصٙ اؿطٚب ٖٞ ايصٝػ١ ايعا١َ ملٛضٛعات٘، ؾال ٜهاز زٜٛإ ؾعط خيًٛ يف ٖصٙ ايؿرت٠ َٔ -دـ

 قصا٥س عٔ ايبٛٛالت ايطا٥ع١ يف َكا١َٚ ايصًٝبني

ـُ ايؿعطا٤ٔ ايٓهب-ز َُين بٗا املػًُٕٛ، ٚالغُٝا اؾطا٥ِ ايٛسؿ١ٝ اييت اقرتؾٗا ايصًٝبٕٝٛ َِٚص أت اييت 

  يف ايكسؽ ٚغريٖا َٔ املسٕ اإلغال١َٝ 

2 ) 

 تصٜٛط غكٛط بٝت املكسؽ بأٜسٟ ايصًٝبني -أ

 ايسع٠ٛ إىل ؼطٜط املسٕ ٚالغُٝا بٝت املكسؽ -ب

 املكسؽ  تػذٌٝ االْتصاضات، ٚايت١٦ٓٗ بايؿتٛسات ٚالغُٝا ؾتح بٝت-دـ

3 ) 

 ايسع٠ٛ إىل ؼطٜط ايـُسٕ ٚال غُٝٓا بٝت ايـُكسؽ -أ

 تػذٌٝ االْتصاضات، ٚايت١٦ٓٗ بايؿتٛسات ٚال غُٝٓا ؾتح بٝت ايـُكسؽ  -ب

 تصٜٛط غكٛط بٝت املكسؽ بأٜسٟ ايصًٝبني -دـ

 تػذٌٝ االْتصاضات، ٚايت١٦ٓٗ بايؿتٛسات ٚال غُٝٓا ؾتح بٝت ايـُكسؽ -ز

 عالَات(3)        ١ٝ يؿعط اؾٗاز يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ ( اشنط اـصا٥ص ايؿ4ٓ

 )عالَتإ(         بايٛاقع١ٝ   ( عًٌ: ٜتصـ ؾعط اؾٗاز يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛن5ٞ

 عالَات( 3)      ( اشنط ثالث١ َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ اْعهػت أصسا٤ غعٚ ايؿطل١ يف أؾعاضِٖ 6

 عالَات(4)          ُتُٚجٌ ؾعط اؿطٚب ايصًٝب١ٝ  ( انتب أضبع١ أبٝات ؾعط7١ٜ

 ( ٚٚضح نٝـ تؿاعٌ ايؿعطا٤ َع أسساخ ايػعٚ ايـُػٛيٞ 8 

9 ٓٞ  )عالَتإ( ( اشنط املطاَني  اييت بطظت يف ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ عصط ايػعٚ ايـُػٛي

ٞٓ: )( اغتٓتر املطُٕٛ ايصٟ ميجً٘ نٌ مما ٜأتٞ َٔ ايؿعط ايصٟ  عاٜـ أسساخ ا11  عالَات(4يػعٚ ايـُػٛي

 املسٕ بٝس ايتتاض  غكٛطتصٜٛط -أ

 تػذٌٝ االْتصاضات، ٚأبطظٖا االْتصاض يف َعطن١ عني دايٛت-ب

 تػذٌٝ االْتصاضات، ٚأبطظٖا االْتصاض يف َعطن١ عني دايٛت-دـ
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 املسٕ بٝس ايتتاض  غكٛطتصٜٛط -ز

ٞٓ ) ايتتاض(( انتب أضبع١ أبٝات ُتُٚجٌ ايؿعط ايصٟ ٚاٜنب أسساخ ايػ11     عٚ املػٛي

ـًٜك١ٝ--ؾٔ ؾعطٟ ُٜع٢ٓ مبسح ايٓيب قُس ( 12 ـًٝٝك١ٝ ٚا ٚإظٗاض ايؿٛم يطؤٜت٘ ، ٚتعساز صؿات٘ ا

ٚاإلؾاز٠ ، َع شنط َعذعات٘ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚظٜاض٠ األَانٔ املكسغ١ اييت تطتبط عٝات٘، ٚظٜاضت٘

   بػعٚات٘

ٞٙ يف ْؿٛؽ املػ-  -( ألٕ ايطغ13ٍٛ  ًُني بطغايت٘ ٚغٓت٘ َٚباز٥٘ اييت ُبعح َٔ أدًٗا س

 ( ٜٚعٛز شيو إىل:14

 َا تعاقب ع٢ً املػًُني َٔ ٜٚالت َٚصا٥ب ٚأسعإ، بػبب اهلذُات املتٛاي١ٝ: ايصًٝب١ٝ ٚايترت١ٜ-أ 

ٚايتططع إيٝ٘ نٞ ٜٓذِٝٗ َٔ ايهطب ايصٟ  -دٌ دالي٘ -ؾُا نإ َِٓٗ إال ايتٛد٘ إىل اهلل -ب

 ِ ايصٟ ؿل بِٗ ٚقع عًِٝٗ ٚايطٝ

إٔ ٜهٕٛ ؾؿّٝعا هلِ عٓس اهلل يهٞ ٜٓذِٝٗ َٔ ايٓٛا٥ب اييت  ٚتٛغًٛا إىل ضغٛي٘ ايهطِٜ قُس -دـ

 نازت تكطٞ ع٢ً ٚدٛزِٖ   

ٕٖ ايٓاَؽ جيسٕٚ ؾٝ٘ ؾطستِٗ ٚغعازتِٗ ٚضاستِٗ ايٓؿػ١ٝ( 15 ٜٚتساضغْٛ٘ ٜٚٓؿسْٚ٘ يف فايػِٗ ، أل

  ٚقاؾًِٗ ٚأَانٔ عبازتِٗ

 عالَات(6)       يسٚاٜٚٔ اآلت١ٝ إىل أصشابٗا:( اْػب ا16

 صاسب٘ اغِ ايسٜٛإ

ٟٓ َعاضز األْٛاض يف غري٠ ايٓيب املدتاض٠  ايصطصط

 ابٔ غٝس ايٓاؽ ايٝعُطٟ بؿط٣ ايًبٝب بصنطٟ اؿبٝب

 ابٔ ْبات١ املصطٟ َٓتدب اهلس١ٜ يف املسا٥ح ايٓب١ٜٛ

 سْٝػطٟابٔ ايعٛاض اي ؾطا٥س األؾعاض يف َسح ايٓيب املدتاض

 ابٔ عطبؿاٙ ايسَؿكٞ ؾؿا٤ ايهًِٝ مبسح ايٓيب ايهطِٜ: ابٔ عطبؿاٙ ايسَؿكٞ

ٟٓ ايهٛانب ايٗسٓض١ٜ يف َسح خري ايرب١ٜ  ايبٛصري

  ٚساد١ ايٓاؽ إىل ؾؿاعت٘، ٚغٝازت٘ ٚقٝازت٘ يًعطب ٚايعذِ ٜتػ٢ٓ بصؿات٘( 17

18 ) 

 ٓاؽ إىل ؾؿاعت٘ ايتػيٓن بصؿات٘ ٚغٝازت٘ ٚقٝازت٘ يًعطب ٚايعذِ، ٚساد١ اي-أ

ايطؾٝع١، ٚايتٛغٌ إيٝ٘ ٚطًب ايؿؿاع١ َٓ٘ يًٓذا٠ َٔ عصاب ايٓاض، - -بٝإ َٓعي١ ايطغٍٛ-ب

 ؾاآلَاٍ َعكٛز٠ عًٝ٘

 ٚصـ َعذعات٘، ٚخاص١ سازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز ٚصٟؿا َؿصاٟل زقٟٝكا -دـ

 ايهتب ايػُا١ٜٚ ٔشنط غعٚات٘ ٚؾط١ًٝ دسٙ عبس املًٛب، ٚاإلؾاض٠ إىل شنطٙ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ يف-ز
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ايطؾٝع١، ٚايتٛغٌ إيٝ٘ ٚطًب ايؿؿاع١ َٓ٘ يًٓذا٠ َٔ عصاب ايٓاض، - -( بٝإ َٓعي١ ايطغ19ٍٛ

 ؾاآلَاٍ َعكٛز٠ عًٝ٘

 ايتػيٓن بصؿات٘ ٚغٝازت٘ ٚقٝازت٘ يًعطب ٚايعذِ، ٚساد١ ايٓاؽ إىل ؾؿاعت٘-ب

  ٚصـ َعذعات٘، ٚخاص١ سازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز ٚصٟؿا َؿصاٟل زقٟٝكا-دـ

 ٔشنط غعٚات٘ ٚؾط١ًٝ دسٙ عبس املًٛب، ٚاإلؾاض٠ إىل شنطٙ ٚايجٓا٤ عًٝ٘ يف ايهتب ايػُا١ٜٚ-ز

21 ) 

 عٓس اؿسٜح عٔ مشا٥ً٘ َٚعذعات٘ ٚطًب ؾؿاعت٘   -تربظ ؾٝ٘ ايعاطؿ١ ٚتسؾل املؿاعط ػاٙ ايطغٍٛ -أ

 ٜتُٝع بٛسس٠ املٛضٛع ٚطٍٛ ايكصٝس٠  -ب

 َٔ شيو اؿسٜح عٔ سازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز،ٚغريٖا تأثطت َطاَٝٓ٘ بايكطإٓ ايهطِٜ، ٚ-دـ

ٜؿٝع ؾٝ٘ ؾٔ املعاضضات، َجاٍ شيو قصٝس٠ ابٔ ايػاعاتٞ اييت عاضض ؾٝٗا نعب بٔ ظٖري يف -ز

 ٍُ ََِتبٛ  َّ ِٛ َٝ ٍُ   قصٝست٘ اييت ًَٛعٗا: باَِْت ُغعاُز ٜؾٜكًٞٔبٞ اي ََٞهبٛ ِِ ُٜٞؿَس  ِْ إ٢ِثَطٖا ٜي ٖٝ  ََُت

          ( عٌِّ َا ٜأتٞ: 21

ٜٚتساضغْٛٗا ، ؾِٗ جيسٕٚ ؾٝٗا ؾطستِٗ ٚغعازتِٗ ٚضاستِٗ ايٓؿػ١ٓٝ، إلقباٍ ايٓاؽ عًٝٗا بؿػـ ٚهلؿ١-أ

  ُٜٚٓؿسْٚٗا يف فايػِٗ ٚقاؾًِٗ ٚأَانٔ عبازتِٗ

ٚغٝازت٘ ٚقٝازت٘  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ؾٗٞ تتػ٢ٓٓ بصؿات ايطغٍٛ : بػبب تعٗسز َٛضٛعاتٗا-ب

َُؿٖصاٟل زقٟٝكاٚٚصـ َ، يًعطب ٚايعذِ ٚساد١ ايٓاؽ إىل ، عذعات٘، ٚخاص١ سازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز ٚصٟؿا 

 ؾؿاعت٘ 

        اغتٓتر اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يؿعط املسا٥ح ايٓب١ٜٛ يف ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ اآلت١ٝ: ( 22

  -تربظ ؾٝٗا ايعاطؿ١ ٚتسؾل املؿاعط ػاٙ ايطغٍٛ -أ

 يو اؿسٜح عٔ سازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطازتأٗثط َطاَٝٓٗا بايكطإٓ ايهطِٜ، َٚٔ ش-ب
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 اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ قطاٜا َٔ ايٓجط يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ

 عال١َ(72)ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالَات(8)              (عًٌ ٝنال٦ مما ٜأتٞ:       1

        ٓجط١ٜ  ٜعس أزب ايطسالت ٚاسّسا َٔ أَتع ايؿٕٓٛ اي -أ

 اختالف اٖتُاَات ايطٓساي١ يف َا ٜٓكًٕٛ َٔ َؿاٖساتِٗ يف ايبالز اييت دابٖٛا -ب

 أزب ايطسالت شٚ ق١ُٝ ع١ًُٝ نبري٠ -دـ

ُُػًُني( -ز  ٝيكِّب ابٔ بٛٛط١  بـــ ) أَري ايٓطسا٤ي١ ايـ

١ٓٝ؟2  َات(عال3)        ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يٓص ابٔ ُدبري يف ٚصـ ضسًت٘ إىل صكً

                   ايٌٓٝ؟ ْٗط ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ يٓصٞ ابٔ بٛٛط١ يف ٚصـ ضسًت٘ إىل دعٜط٠ غٝالٕ ٚٚصـ 3

 )عالَتإ(                                                                                                                             

 عالَات(3)             اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ ألزب ايٓطسالت( اشنط 4

 )عالَتإ(            ( اْػب ايهتابني اآلتٝني إىل َؤيؿُٝٗا: 5

   األغؿاض   ؼؿ١ ايٓعاض يف غطا٥ب األَصاض ٚعذا٥ب-أ

    تصنط٠ باألخباض عٔ آتؿاقات األغؿاض  -ب

 )عالَتإ(             ( اشنط ايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ اييت غاعست ع٢ً اظزٖاض ؾٔ ايطغا٥ٌ يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ  6

 : اؾٛاب

 )عالَتإ(           ٚاملًُٛنٞ  ( اشنط ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ اييت غاعست ع٢ً اظزٖاض ؾٔ ايطغا٥ٌ يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ 7

 )عالَتإ(                ( اشنط ايعٛاٌَ ايع١ًُٝ اييت غاعست ع٢ً اظزٖاض ؾٔ ايطغا٥ٌ يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ   8

 )عالَتإ(         ( عًٌ: غاض نٖتاب ايطغا٥ٌ يف عصط ايكاضٞ ايؿاضٌ ع٢ً ططٜكت٘ يف ايهتاب١ 9

 عالَات(4)       ١ٝٓ يًطغا٥ٌ اييت ظٗطت يف ضغاي١ ايكاضٞ ايؿاضٌ ( اشنط اـصا٥ص ايؿ11

 عالَات(4)              ( عًٌ ٝنال٦ مما ٜأتٞ:     11

ُِ ايؿٕٓٛ األزب١ٝ -أ ٔٗ اـٛاب١ يف ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ َٔ أٖ    ُٜعٗس ؾ

َُشٝٞ ايسٜٔ ابٔ ايعنٞ أؾٗط خٛبا٤ ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚايـُ-ب ٞٓ َُٜعٗس   ًُٛن

 عالَات(3)        ايعصطٜٔ األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ عٛاٌَ اظزٖاض اـٛاب١ يف اشنط ( 12

ٞٓ يف ؾتح بٝت ايـُكسؽ 13  عالَات(3)        ( اشنط اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ ـٛب١ ابٔ ايعن

 )عالَتإ(               ( عٚطف ايـُٛغٛع١ 14

 )عالَتإ(        سا١ٜ ايتأيٝـ يف املٛغٛعات ( اشنط بعض املصٓٓؿات شات االػاٙ املٛغٛعٞ يف ب15

16 ٓٞ ٞٓ ملٚا( اشنط ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً اظزٖاض ايتأيٝـ املٛغٛعٞ يف ايعصطٜٔ األٜٛب     ًُٛن
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 عالَات(4)                                                                                                                           

 عالَات(4)              ( عٌِّ ٝنال٦ مما ٜأتٞ: 17

ِٓ ايتأيٝـ املٛغٛع-أ ٛٓع املعاضف ٚنجطتٗا، َٚٔ ث ٞٓ إتاس١ اجملاٍ يتٓ ٞٓ ٚايـًُُٛن  ٞ يف ايعصطٜٔ األٜٛب

ٞٓ -ب قٝاّ ْٗط١ ع١ًُٝ ٚأزب١ٝ َتُٝع٠ يف َصط ٚايؿاّ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص، يف ايعصطٜٔ األٜٛب

 ٓٞ  ٚايـًُُٛن

 عالَات(6)        ( بني زٚض نٌ مما ٜأتٞ يف اظزٖاض املٛغٛعات يف ايعصط املًُٛنٞ: 18

 زٜٛإ اإلْؿا٤  -أ

 ايػعٚ ايصًٝيب ٚاملػٛيٞ  -ب

 ٖذط٠ ايعًُا٤  -دـ

األزب،  َٛغٛعات ،َٛغٛعات ايرتادِػب َٛضٛعٗا)( اُْػب ايـُٛغٛعات اآلت١ٝ إىل َؤيؿٝٗا، ٚصٓٚؿٗا س19

 عال١َ(14)                     ٚايتاضٜذ(  َٛغٛعات ايٛبٝع١ ٚاؾػطاؾٝا

 اؾٛاب:

 ٚصؿٗا َؤيؿٗا اغِ املٛغٛع١

   ايٛايف بايٛؾٝات

 ُعطض  ٝغطض اـصا٥ص ايٛاضش١ ٚ

 ايٓكا٥ص ايؿاضش١

  

   ْٗا١ٜ األضب يف ؾٕٓٛ األزب

   َػايو األبصاض يف ممايو األَصاض

   غري أعالّ ايٓبال٤

   صبح األعؿ٢ يف صٓاع١ اإلْؿا

   ْػِٝ ايٖصبا
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 إدابات اَتشإ / قطاٜا أزب١ٝ/ ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ قطاٜا َٔ ايٓجط يف ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ

 عال١َ(74)ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           (عًٌ ٝنال٦ مما ٜأتٞ:       1

       -أ

 اليتصام ٖصا ايؿٔ بٛاقع ايٓٓاؽ ٚسٝاتِٗ    -1

 اَتعاد٘ بؿٕٓٛ أخط٣ نايكصص، ٚاملصنطات، ٚايرتاخ ايؿعيب، ٚايَٝٛٝات  -2

 ألِْٓٗ َتٓٛعٕٛ يف ثكاؾاتِٗ ٚعًَِٛٗ -ب

ٕٖ نْٛ٘ -دـ ملعطؾ١ أسٛاٍ ايبالز املها١ْٝ ٜعتُس عًٝٗا  ٚدػطاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝٚثا٥ل تاضخي١ٝ أل

  ٚايػها١ْٝ

داب ايكاضات ايجالخ املعطٚؾ١ يف شاى ايٛقت آغٝا ٚأؾطٜكٝا ٚأٚضٚبا َٔ أقص٢ ايػطب إىل أقص٢ ألْٖ٘ -ز

  ٔيٍٛٛ ضسًت٘ اييت امسٓطت ثالثني غ١ٟٓ، ٚايؿطم

2 ) 

ٌٚ ٜكتبؼ َٔ اآلٜات ايكطآ١ْٝ أٚ األ-أ سازٜح ايٓب١ٜٓٛ ايؿطٜؿ١ أٚ األؾعاض، َجٌ: )ٚدا٤ْا املٛز َٔ ن

 َهإ، ٚظٓٓا أْٖا قس ٝأسٝط بٓا(

 ٜعتين بايٛصـ ٜٚصنط ايتؿاصٌٝ، َٚجاٍ شيو ٚصـ ضسًت٘ إىل صك١ًٝ عٔ ططٜل ايبشط  -ب

ٞٓ  -دـ  ميٌٝ إىل ايعباضات ايكصري٠ املتٓاغ١ُ شات اإلٜكاع املٛغٝك

3 ) 

 ايكطآ١ْٝ أٚ األسازٜح ايٓب١ٜٓٛ ايؿطٜؿ١ أٚ األؾعاضٜكتبؼ َٔ اآلٜات -أ

 ٜعتين بايٛصـ ٜٚصنط ايتؿاصٌٝ، َٚجاٍ شيو ٚصـ ايٝاقٛت يف دعٜط٠ غٝالٕ -ب

4 ) 

 االقتباؽ َٔ اآلٜات ايكطآ١ْٝ أٚ األسازٜح ايٓب١ٜٓٛ ايؿطٜؿ١ أٚ األؾعاض، -أ

 االعتٓا٤ بايٛصـ ٚٔشٞنط ايتؿاصٌٝ -ب

ٌِٝ إىل ايعباضات اي-دـ َُ ٞٓ ايـ  كصري٠ املتٓاغ١ُ شات اإلٜكاع املٛغٝك

 )ابٔ بٛٛط١( ؼؿ١ ايٓعاض يف غطا٥ب األَصاض ٚعذا٥ب األغؿاض  -( أ5

 ) ابٔ ُدبري(   تصنط٠ باألخباض عٔ آتؿاقات األغؿاض  -ب   
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6 ) 

 نجط٠ زٚاٜٚٔ ايسٚي١ اييت اقتطت اؿاد١ إىل نٓتاب ايطغا٥ٌ يتػٝري أَٛضٖا  -أ

ػٝاغ١ٝ ايطمس١ٝ اييت عاؾٗا ايػالطني ٚاألَطا٤ ٚاؾٓس َٔ ٔغًِ ٚسطب إىل اغتدساّ ساد١ اؿٝا٠ اي-ب

تٛطٝس ايعالقات َع ايبًسإ األخط٣ ٚؼػني ايػٝاغ١ أٚ  ايععٍأٚ إلصساض أٚاَط ايتعٝني ايطغا٥ٌ 

     اخل اـاضد١ٝ

 7) 

ٛٓ َٓعي١ ٝنٓتاب ايطغا٥ٌ عٓس ايػالطني ٚاملًٛى، سٝح قاضبت َٓعيتِٗ َ-أ  ٓعي١ ايٛظضا٤ ٚنباض ايكطا٠  ُعً

 اؽاش ايطغا٥ٌ ٚغ١ًٝ تٛاصٌ ادتُاعٞ ؾهاْت تػتدسّ يف ايت١٦ٓٗ ٚاملسح ٚايتعع١ٜ ٚاملٛاغا٠ ٚايؿهط -ب

8 ) 

زٜٛإ اإلْؿا٤ َٚا ٚضع َٔ ؾطٚط ع٢ً َٔ ٜطٜس إٔ ٜتدص ايهتاب١ صٓع١ ي٘، َع نجط٠ املهاتبات -أ

 ٚعٗٛز، ٚغري شيو  اييت ناْت ؽطز َٓ٘ أٚ تعٛز إيٝ٘ َٔ َباٜعات 

 ضغب١ ايٝهٓتاب يف إظٗاض ثكاؾتِٗ ٚبطاعتِٗ يف ايهتاب١ يف ؾٕٓٛ ايٓجط املدتًؿ١ َٚٓٗا ايطغا٥ٌ -ب

ٔٓ( بٛصؿ٘ 9 ؾهاْت ضغا٥ً٘ ٚططٜكت٘ يف ايهتاب١ ْٗر اهلسا١ٜ يٝهٓتاب ; أسس أِٖ أعُس٠ ٝنٓتاب ٖصٙ ايؿ

  ٚقؿع٠ هلِ ع٢ً اإلبساع ايعصطٜٔ: األٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ

11)  

 ايتأٗثط بايكطإٓ ايهطِٜ-أ

 تؤضر ايطغاي١ أسساخ ايعصط، ٜؾتٗعس غذال٦ تاضخيٝ٘ا يف ؾتح بٝت املكسؽ  -ب

 تهجط يف ايطغاي١ احملػٓات ايبسٜع١ٝ، نايػذع -دـ

َُتٛي٤ر، ٚغريٖا(-ز  متتاظ ضغاي١ ايكاضٞ ايؿاضٌ بػطاب١ بعض األيؿاظ َجٌ )ايٚػُاى، َطازع، 

               ٞ:     ( عًٌ ٝنال٦ مما ٜأت11

 ٚإقٓاع اؾُاٖري بآضا٤ ٚأؾهاض غٝاغ١ٝ ، ألْٖ٘ أغِٗ يف ع١ًُٝ ايٓسؾاع عٔ ايكِٝ ايؿاض١ً-أ

ٍٚٓ َٔ خٛب باملػذس األقص٢ يف اؾُع١ األٚىل بعس ؼطٜطٙ-ب ٚناْت ي٘ َٓعي١ ضؾٝع١ عٓس ، ألْٖ٘ أ

  ايػًٛإ صالح ايسٜٔ األٜٛبٞ

12 ) 

 ٚايعٚاٜا ٚايٗطَبٜط  ْؿاط سطن١ بٓا٤ املػادس -أ

 تكطٜب ايػالطني يًدٛبا٤ ٚضؾع َٓعيتِٗ  -ب

تٛاؾط زٚاعٞ اـٛاب١ ٚقؿعاتٗا نايػعٚ ايصًٝيب ٚايػعٚ املػٛيٞ ٚايعطٚف ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ -دـ

 اييت عًُت ع٢ً اظزٖاض اـٛاب١ ٚالغُٝا اـٛاب١ ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ  
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13 ) 

 عٓس ايتُجٌ بايكطإٓ ايهطِٜ  بطٚظ ايعاطؿ١ ايس١ٜٝٓ ؾٝٗا خاص١ -أ

 ايتأْٗل يف اختٝاض األيؿاظ ايٛاضش١ شات املعاْٞ ايػ١ًٗ  -ب

نايػذع ٚاؾٓاؽ َا ٜطؿٞ ع٢ً اـٛب١ دطّغا  تٛظٝـ ايصٛض ايبٝا١ْٝ ٚاحملػٓات ايبسٜع١ٝ;-دـ

 َٛغٝكّٝا

أٚ َٝسإ َٓٗا،  ( املٛغٛع١ نتاب جيُع َعًَٛات ؾت٢ َٔ ايعًّٛ ٚاملعاضف يف كتًـ َٝازٜٔ املعطؾ١،14

ّٝا    َطتب١ تطتّٝبا ٖذا٥

 ) األغاْٞ ( ألبٞ ؾطز األصؿٗاْٞ -ب  نتاب ) اؿٝٛإ ( يًذاسغ -( أ15

16 ) 

ايػعٚ ايصًٝيب ٚايػعٚ املػٛيٞ َٚا أسسثاٙ َٔ تسَري ثكايف ٚؾهطٟ ملكسضات األ١َ اإلغال١َٝ يف ايعطام -أ

 ٚايؿاّ 

 عطؾ١ يس٣ نٌ َٔ ٜعٌُ ؾٝ٘  زٜٛإ اإلْؿا٤ َٚا ٜتًٛب٘ َٔ َٛغٛع١ امل-ب

 اْتؿاض املهتبات ايطد١ُ اييت ٝأٚٔقؿت ـس١َ طًب١ ايعًِ ٚسٛت ْؿا٥ؼ ايهتب ٚاملدٛٛطات -دـ

 اغتكٛاب َصط ٚايٓؿاّ يًعًُا٤ املٗادطٜٔ َٔ أقٛاض أخط٣ ناألْسيؼ ٚاهلٓس ٚايعطام ٚغريٖا  -ز

               ( عٌِّ ٝنال٦ مما ٜأتٞ: 17

 هتبات ايطد١ُ اييت ٝأٚٔقؿت ـس١َ طًب١ ايعًِ ٚسٛت ْؿا٥ؼ ايهتب ٚاملدٛٛطات بػبب اْتؿاض امل-أ

 بػبب اغتكٛاب َصط ٚايٓؿاّ يًعًُا٤ املٗادطٜٔ َٔ أقٛاض أخط٣ ناألْسيؼ ٚاهلٓس ٚايعطام ٚغريٖا  -ب

    ( بني زٚض نٌ مما ٜأتٞ يف اظزٖاض املٛغٛعات يف ايعصط املًُٛنٞ: 18

ٕٖ َٔ َتًٛبات٘ َٛغٛ-أ ع١ املعطؾ١ يس٣ نٌ َٔ ٜعٌُ ؾٝ٘  ؾكس ٚدب ع٢ً ايعاًَني ؾٝ٘ إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً أل

   زضا١ٜ بايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚايتاضٜذ ٚاألزب    اخل

األَط ايصٟ أهلب غري٠ َا أسسثاٙ َٔ تسَري ثكايف ٚؾهطٟ ملكسضات األ١َ اإلغال١َٝ يف ايعطام ٚايؿاّ، -ب

   جت اـ٢ٛ ٚأيؿت املٛغٛع١ يتعٜٛض َا ُخٔػطؾش عًُا٤ األ١َ ع٢ً سطاضتٗا ٚتاضخيٗا ٚتطاثٗا

نإ الغتكٛاب َصط ٚايٓؿاّ يًعًُا٤ املٗادطٜٔ َٔ أقٛاض أخط٣ ناألْسيؼ ٚاهلٓس ٚايعطام  -دـ

ٚمتاظدِٗ األثط ايهبري يف قٝاّ ْٗط١ ع١ًُٝ ٚأزب١ٝ َتُٝع٠ يف َصط ٚايؿاّ ع٢ً ٚد٘  -ٚغريٖا

 اـصٛص  
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19 ) 

 ٚصؿٗا َؤيؿٗا اغِ املٛغٛع١

 َٛغٛع١ ايرتادِ   صالح ايسٜٔ ايصؿسٟ ايٛايف بايٛؾٝات

 ٝغطض اـصا٥ص ايٛاضش١ ُٚعطض  

 ايٓكا٥ص ايؿاضش١

 َٛغٛع١ األزب  مجاٍ ايٓسٜٔ ايٛطٛاط

 َٛغٛع١ األزب/ َٛغٛع١ ايٛبٝع١ ٚاؾػطاؾٝا ؾٗاب ايٓسٜٔ ايٜٓٛطٟ ْٗا١ٜ األضب يف ؾٕٓٛ األزب

 ٚايتاضٜذ

َػايو األبصاض يف ممايو 

 صاضاألَ

 َٛغٛع١ ايرتادِ / َٛغٛع١ ايٛبٝع١ ٚاؾػطاؾٝا ابٔ ؾطٌ ايعُطٟ

 ٚايتاضٜذ

 ٖٚٛ نتاب َٛغٛع١ ايرتادِ ايَصٖيب غري أعالّ ايٓبال٤

 َٛغٛع١ األزب أبٛ ايعباؽ ايكًكؿٓسٟ صبح األعؿ٢ يف صٓاع١ اإلْؿا

 َٛغٛع١ ايٛبٝع١ ٚاؾػطاؾٝا /َٛغٛع١ األزب بسض ايٓسٜٔ اؿًٓبٞ ْػِٝ ايٖصبا

 ٚايتاضٜذ
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 ايٓكس األزبٞ
 اَتشإ يف ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ ايٓكس األزبٞ يف ايعصط ايعباغٞ/ ايؿصٌ األٍٚ

 ( عال١َ 58) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالَات(6)                       ( عٚطف املصًٛشات اآلت١ٝ: 1

    ايؿشٛي١ ايؿعط١ٜ-ب        أزبا٤ ايٛبع -أ

ٝٓات -دـ ِٛي         اٜؿ

ٌٓ َٔ ايبٝتني اآلتٝني:  2 ٟٓ يف َٛضٛع ايٓصسم ٚايهصب ايصٟ ٜٓتؿل َع َطُٕٛ ن  عالَات(4)( َا املبسأ ايٓكس

ُٕ بٔ ثابت:-أ  قاٍ َسٓػا

  ُ٘ َٔ َبٕٝت ٜأَْت قا٥ًٔٝ ٕٖ ٜأِسَػ ُ٘: َصَسقا  ٚإ٢ َِْؿِسَت ٍُ إشا ٜأ  َبْٝت ُٜكا

ٟٗ: -ب  قاٍ ايُبِشُتط

 ِِ ٛٔٔكٝه ِٓ ََ ِ٘                     ٜن٤ًٞؿُتُْٛا ُسسَٚز  ٘ٔ ٜنٔصُب  ٚايٚؿِعُط َٜٞهؿٞ َعٔ ٔصِسٔق

 عالَات(8)              ( عٌِّ َا ٜأتٞ:3 

 عٓس ايٓٗك١از ايعباغٕٝٛ ٔسؿٜغ أؾعاض ايعطب ٚضٚاَٜتٗا ٚغ١ًٟٝ إىل ايؿشٛي١ ايٚؿعط١ٜ  -أ

١ِٓٝ -ب ٝٓط عٓع٠ ع٢ً ايؿاعط مجٌٝ ُبج  قٖسّ ايٓٓك١از ايؿاعط ٝنج

ٝٓات ُتعط-دـ ٞٓ باؿٛي  ف بعض ايكصا٥س يف ايؿعط اؾاًٖ

َّا ناَاٟل يف ْعِ قصٝست٘ -ز َٕ ُُٜطٞ عا ِٔ نا ََ  َٔ ؾعطا٤ ايعطب 

 عالَات(6)                   ( اشنط ايٛغا٥ٌ اييت تٛٔصٌ ايؿاعط إىل زضد١ ايٝؿشٛي١ 4

 عالَات(6)                  غٝني( اشنط املعاٜري اييت ُٜشٜهِ بٗا يًؿاعط بؿشٛيت٘ يف ْعط ايٓٗك١از ايعبا5

ُِٖ )أٟ ايؿعطا٤( 6 ٍَ أصشاُب األعؿ٢: ٖٛ أنجُط ٞٓ عٔ ايؿاعط اأٜلِعؿ٢: ) ٚقا َُش ( قاٍ ابٔ غال١ّ اٝؾ

ٌٗ شيو عَٓسٙ (   َِٚصٟؿا، ن        ََِسّسا ٖٚذا٤ّ ٚؾدّطا ٚ

ٞٓ يألعؿ٢؟  َُش  الَتإ()ع           َا َعٝاض ايؿشٛي١ ايصٟ أقٖط ب٘ ابٔ غال١ّ اٝؾ

ٞٓ اؾٝٓس7 ٜٛب يًٛصٍٛ إىل ايٓٚتاز األزب ـٝ  ( اشنط ايعٛاٌَ اييت ُتعني األزبا٤ ع٢ً ْعِ ايٚؿعط ٚتأيٝـ ا

 عالَات(6)                                                                                                                           

ٌٓ مم١ا ٜأتٞ:( َٝٚع ْٛع ا8 ٞٓ يف ن   عالَات(4)          ؿاؾع إىل اإلبساع األزب

ُٔط: ) ُخص َٔ َْٞؿٔػٜو غاع١ٜ َْؿأطٜو ٜٚؾطاؽ بأيٜو ٚإدابتٗا إٜٓاٜى ( -أ  قٍٛ ٔبِؿط بٔ امٝلعَت

َٕ ( -ب ٢ٔ اي١ًػا ٜٛبا٤: ) إْٜٓو يُتٞهٔجُط، ؾكاٍ: ٝأٞنٔجُط يتُطٜ ـٝ  قبٌ ألسس ا
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ٟٓ يف قط١ٝ ايًؿغ ٚايـُع٢ٓ ( ٚٚضح ضأٟ ابٔ طباط9  )عالَتإ(          با ايَعًٜٛ

ـُ 11 ( َٔ صاسب ايعباض٠ املؿٗٛض٠: )اي٤ًؿٝغ ٔدػِ ٚضُٚس٘ املع٢ٓ، ٚاضتباٝط٘ ناضتباط ايٗطٚح باٜؾَػس; َِٜطُع

ٖٛٔت٘ (  )عالَتإ(                   بَطِعؿ٘، َٜٚك٣ٛ بك

َِ إىل11 ٌَ، َا ايػبب ايصٟ َزٜؾَع٘ إىل ٖصا اؿهِ يف ظٌ ( ٜط٣ اؾاسغ إٔ ايٚؿعط إشا ُتطٔد ٜٛ  يػ١ أخط٣ َب

 عالَات(4)               َا زضغَت؟ 

 عالَات(8)             ( اْػب ايهتب اآلت١ٝ إىل َؤيؿٝٗا:12

 ٜطبكات ؾشٍٛ ايؿعطا٤-

 ايبٝإ ٚايٓتبٝني -

 ايٓؿعط ٚايؿعطا٤ -

 ٔعٝاض ايٚؿعط -

 َْٞكس ايٓؿعط -

ٟٓ  املٛاَظ١ْ بني-  أبٞ مت١اّ ٚايُبشرت

ُِس٠ٜ يف صٓاع١ ايٚؿعط َْٚٞكسٙ -  ايُع

 زال٥ٌ اإلعذاظ -
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 إدابات اَتشإ ايٛسس٠ ايجا١ْٝ/ ايٓكس األزبٞ يف ايعصط ايعباغٞ/ ايؿصٌ األٍٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عٚطف املصًٛشات اآلت١ٝ: 1

ُِٝػط، ِٖ َٔ ًَُٜٔهٕٛ املٖٛب١، ٚال ٜبايػأزبا٤ ايٛبع:  -أ ٕٛ يف َطادعات ْصٛصِٗ، إش ٜبٕٓٛ ايٓصٛص ب

 ٚال ٜعتُسٕٚ املطادعات ايسا١ُ٥ ٚطٍٛ ايٓعط يف َا َٜٓٔعُٕٛ أٚ ٜؤيِّؿٕٛ  

١ٓٝ ٚمتَٝٗعٙ  ٚقس ْايت ايكط١ٝ اٖتُاّ ايُٓكِّاز يف ايعصط ايعباغٝٓٔ ايؿشٛي١ ايؿعط١ٜ: -ب قسض٠ٝ ايؿاعط ايؿٓ

ؿشٛي١ ايٚؿعط١ٜ َٔ بعض ايٛغا٥ٌ، َٓٗا: ٔسؿٝغ أؾعاض ايعطب ٚضأٚا أْ٘ ال بس يًؿاعط ست٢ ٜصٌ إىل اي

ََجايبٗا  ٚضٚاٜتٗا، ٚاَتالى ثط٠ٚ يػ١ٜٛ ٚاغع١ متهِّٓ٘ َٔ ٜطِطم املعاْٞ املدتًؿ١ ٚاإلملاّ َبُٓاقب ايكبا٥ٌ ٚ

  ّٓ َٓٗا يف ٔؾعطٙ َبُِسح٢ أٚ ش ُٚ    يٝط

َّا  -دـ ٝٓات: ٖٞ ايكصٝس٠ اييت نإ ايؿاعط ُُٜطٞ عا ِٛي ناَاٟل يف ْعُٗا، ؾٝكُِّب ؾٝٗا ضأَٜ٘ ْٚعَطٙ اٜؿ

ٝٓات(  قبٌ إٔ ُٜدطدٗا إىل ايٓاؽ، ٚبصيو ُغُٝٓت قصا٥س ٖؤال٤ ايؿعطا٤) باؿٛي

ٌٓ َٔ ايبٝتني اآلتٝني: 2 ٟٓ يف َٛضٛع ايٓصسم ٚايهصب ايصٟ ٜٓتؿل َع َطُٕٛ ن  ( َا املبسأ ايٓكس

ُ٘-أ  أِعَصُب ايٓؿعط ٜأِصَسٝق

 أِعَصُب ايٓؿعط أنصب٘-ب

 ( عٌِّ َا ٜأتٞ: 3

َُهِّٔ ايؿاعط َٔ االغتؿاز٠ َٔ ػاضب اآلخطٜٔ ايؿعط١ٜ; ؾٝتع١ًِ -أ ٕٖ ٔسؿٝغ أؾعاض ايعطب ٚضٚاٜتٗا ُٜ أل

ٛٚزٖا ٜٚأتٞ بػريٖا، ٜٚتع١ًِ ُسػٔ ايتصٜٛط ٚايتؿبٝ٘،  دعاي١ ايًؿغ، ٜٚتعٓطف املعاْٞ اييت غبكٛٙ إيٝٗا، ؾٝذ

 ١ ٖٚصٙ األَٛض َٔ َكاٜٝؼ ايؿشٛي١ ايؿعطٜٓ

ٛٗق٘ يف األغطاض ايٓؿعط١ٜٓ -ب   يتؿ

َّا ناَاٟل يف ْعُٗا، ؾٝكُِّب ؾٝٗا ضأَٜ٘ ْٚعَطٙ قبٌ إٔ ُٜدطدٗا إىل  -دـ َٕ ُُٜطٞ عا ٕٖ ايؿاعط  نا أل

ّٓ عًٝٗا   ايٓاؽ، ٚال ُٜدطدٗا يًٓاؽ إال بعس تٗصٜبٗا ٚصكًٗا مبطٚض ايعا

 ُٜكًُِّب ؾٝٗا ضأَٜ٘ ْٚعَطٙ قبٌ إٔ ُٜدطدٗا إىل ايٓاؽ-ز

 ( اشنط ايٛغا٥ٌ اييت تٛٔصٌ ايؿاعط إىل زضد١ ايٝؿشٛي١ 4

 ٔسؿٝغ أؾعاض ايعطب ٚضٚاٜتٗا -أ

 اَتالى ثط٠ٚ يػ١ٜٛ ٚاغع١ متهِّٓ٘ َٔ ٜطِطم املعاْٞ املدتًؿ١ -ب

ّٓ  -دـ َٓٗا يف ٔؾعطٙ َبُِسح٢ أٚ ش ُٚ ََجايبٗا يٝط  اإلملاّ َبُٓاقب ايكبا٥ٌ ٚ

 عط بؿشٛيت٘ يف ْعط ايٓٗك١از ايعباغٝني ( اشنط املعاٜري اييت ُٜشٜهِ بٗا يًؿا5
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 اؾٛاب: 

ِٛز٠ ايٓؿعط -أ  َد

 تعٗسز األغطاض -ب

١ٛٛاٍ -دـ  َٚٞؾط٠ ايكصا٥س اي

 ( تعٗسز األغطاض ايؿعط١ٜٓ 6

7 ) 

 ايبٛاعح ايٖٓٞؿػ١ٓٝ: -أ

 ايػعٞ إىل ؼصٌٝ املعاضف املتٓٛع١، َٔ َجٌ: َعطؾ١ أْػاب ايٓاؽ، ٚايَبطاع١ يف عًِ ايٓشٛ  -ب

ٞٓ  -دـ  اإلنجاض َٔ مماضغ١ ايتأيٝـ األزب

ٞٓ -( أ8 ٞٓ   -ب     ايباعح ايٓؿػ  اإلنجاض َٔ مماضغ١ ايتأيٝـ األزب

 ( ٜط٣ ابٔ ٜطباٜطبا ايَعالق١ بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ع٢ً مٛ ايَعالق١ بني ايٗطٚح ٚاؾػس 9

11ٓٞ  ( ابٔ ضؾٝل ايكريٚاْ

َ ايك١ُٝ اؾُاي11ٓٝ ٕٓ َ اؾاسغ ضأ٣ أ ٕٓ ُٔ يف أيؿاظ٘ أنجط َٔ َعاْٝ٘( ايػبب أ ١ٓٝ يف ايٓصٓٓ تهُ ، ١ ٚايؿٓ

ٚاملعاْٞ يف ْعط اؾاسغ ال ؾطم ؾٝٗا بني ; ٚتطمج١ ايٓٓص إىل يػ١ أخط٣ تعين اؿؿاظ ع٢ً املع٢ٓ ؾكط

ٞٓ ٚغريٙ ِٓ ؾٝٗا ، ايعطب أَا ايًػ١ َٚا ٜتبعٗا َٔ إقا١َ ايٛظٕ، ٚؽٝٗط ايًؿغ، ٚغريُٖا َٔ األَٛض اييت اٖت

 ػتتػٝٓط بال ؾو١ اؾاسغ ؾ

 ( اْػب ايهتب اآلت١ٝ إىل َؤيؿٝٗا:12

 اغِ املؤيـ اغِ ايهتاب اغِ املؤيـ اغِ ايهتاب

ابٔ غال١ّ  ٜطبكات ؾشٍٛ ايؿعطا٤

 ٓٞ َُش   اٝؾ

 اؾاسغ ايبٝإ ٚايٓتبٝني

 ابٔ ٜطباٜطبا ٔعٝاض ايٚؿعط ابٔ قتٝب١ ايٓؿعط ٚايؿعطا٤

ني أبٞ مت١اّ املٛاَظ١ْ ب قسا١َ بٔ دعؿط َْٞكس ايٓؿعط

ٟٓ  ٚايُبشرت

ٟٓ َٔس  اآل

ُِس٠ٜ يف صٓاع١ ايٚؿعط  ايُع

 َْٚٞكسٙ

ابٔ َضؾٝل 

ٓٞ ِٝطٚاْ  ايٜك

عبس ايكاٖط  زال٥ٌ اإلعذاظ

ٓٞ  اؾطداْ
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 اَتشإ يف ايٛسس٠ ايجايج١/ املصاٖب األزب١ٝ يف ايعصط اؿسٜح/ ايؿصٌ األٍٚ

 عال١َ(82)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عال١َ(14)              ١ٝ: ( عٚطف املصًٛشات اآلت1

ٞٓ -ب                   املصٖب األزبٞ -أ  َسضغ١ اإلسٝا٤ ٚايٓٓٗط١/ املصٖب ايهالغٝه

ٞٓ اؿسٜح -دـ ُٞ يف األزب ايعطب ٞٓ-ز املصٖب ايطَٚاْػ  املصٖب ايٛاقع

 ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ-ٚ     ايٛاقع١ٝ ايٖٓٞكس١ٜٓ -ٖـ

 املصٖب ايطَعٟ-ظ

ٞٓ ( اشنط خصا٥ص امل2 ٞٓ يف األزب ايعطب  عالَات(4)          صٖب ايهالغٝه

3 )ٓٞ    اشنط األغطاض ايؿعط١ٜ اؾسٜس٠ اييت اغتشسثٗا أتباع املصٖب ايهالغٝهٞ يف األزب ايعطب

 عالَات(3)     

 عالَات(3)                     ( اشنط أمسا٤ أزبا٤ مجاع١ ايٓسٜٛإ  4

  ُٛعات األزب١ٝ اييت تٓتُٞ إىل املصٖب ايطَٚاْػٞ، ٚضٖٔشٗا ( ٖٓاى ْكاط ايتكا٤ ٚاختالف بني اجمل5

 )عالَتإ(      

6  ٓٞ ٞٓ يف األزب ايعطب  عالَات(4)          ( اشنط خصا٥ص املصٖب ايٓطَٚاْػ

ٌِ ٝنال٦ مما ٜأتٞ: 7  عالَات(6)                       ( عِّ

١ٓٝ ٚزخًٛ-أ ًً٤ٛ ٟٓ َباؾَط٠ٟ، ٚايتَعَٛا ايٛسس٠ ََٖذَط ايٓطَٚاْػٕٝٓٛ املكٚس١َ اي ا يف َٛضٛعاتِٗ ايٓؿعط

 املٛضٛع١ٓٝ 

 زعا أِتباع ايٓطَٚاْػ١ٓٝ إىل ايٓتشٓطض َٔ قٝٛز ايكاؾ١ٝ -ب

 لُس يس٣ ايطَٚاْػٝني َتعٗسّزا يف ايكاؾ١ٝ يف ايكصٝس٠ ايٛاسس٠ -دـ

ٞٓ -ز ٞٓ يف األزب ايعطب  ظَٗٛض املصٖب ايٛاقع

ٞٓ  ناْت ايكٓص١ ٚايٓطٚا١ٜ ٚاملػ-ٖـ ١ٓٝ متجٝاٟل يًُصٖب ايٛاقع  طس١ٝ أنجَط ايؿٕٓٛ األزب

ٚ-  ٟٓ  نجط٠ اغتدساّ ايطَع يس٣ أتباع املصٖب ايٓطَع

 عالَات(4)                ( ٚاظ٢ٕ بني ايهالغٝه١ٝ ٚايٓطَٚاْػ١ٓٝ َٔ سٝح: ايعاطؿ١، ٚايٓصٛض٠ ايٓؿعط8١ٜٓ

 )عالَتإ(           ( اشنط  املأخص ايصٟ أخصٙ ايٛاقعٕٝٛ ع٢ً ايطَٚاْػٝني 9

11   ١ٓٝ ١ٓٝ يف ايٛاقع١ٓٝ ايعطب  عالَات(5)           ( اشنط أِٖ األعُاٍ األزب

11  ٓٞ  )عالَتإ(             ( اشنط اػاٖات املصٖب ايٛاقع
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 عالَات(8)      ( قاضٕ بني ايٛاقع١ٓٝ ايٓكس١ٜٓ ٚايٛاقع١ٓٝ االؾرتان١ٓٝ َٔ سٝح ْعط٠ نٌٍّ َُٓٗا إىل اجملتُع12

13 ٓٞ ٞٓ يف األزب ايعطب  عالَات(3)          ( اشنط خصا٥ص املصٖب ايٛاقع

ٞٓ َٔ ْاسَٝتٞ: األيؿاظ، ٚاملعاْٞ  14 ٞٓ ٚاملصٖب ايطَٚاْػ  عالَات(4)       ( قاضٕ بني املصٖب ايٛاقع

ٞٓ؟( 15 ُِ ايطَع١ٜٝٓ يف االضتكا٤ مبػت٣ٛ ايٓٓص األزب ٢ٗ  عالَات(4)                   نٝـ ُتِػ

ٞٓ اؿسٜح ( 16  عالَات(4)                        اشنط أبطظ ؾعطا٤ ايطَع١ٜٓ يف ايؿعط ايعطب

17 )  ٓٞ ٟٓ يف األزب ايعطب  )عالَتإ(                           اشنط خصا٥ص املصٖب ايٓطَع

 )عالَتإ(                          نٝـ تتشكل املٛغٝكا ايؿعط١ٜ يف ؾعط ايطَعٜني؟( 18

ٌٓ َُٓٗا َػتعّٝٓا بايػٝام:( 19  عالَات(4)     بٝٚٔ َا تٛسٞ ب٘ األيؿاظ ٚايرتانٝب اييت ؼتٗا خط١ يف ن

 ع٢ً ايبؿط١ٜٓ   أ( قاٍ سٝسض قُٛز عٔ اهلامشٝٓنَي، ٚزٚضِٖ عرَب ايتاضٜذ، ٚؾِطٌ غٝٓسْا قُٕس 

ِٜٜكعٛا  َٕ: ٜأ َُِؼٖأؾُٝٓٛ ٢ٍ  ؾاِغتٜؿاٜقِت ؾٝٓا   ايٖؿ ِٔ َبِعٔس ٝطٛ ََّعا ُضقأز َٔ َٝهْٛا  ِٝٗا    ٔي َ٘ اٜؿٝا٠، إٜي َِٚد ،ٜٚأعازٚا 

 ع٢ً َٝعأز  

 ب( قايت ؾس٣ٚ طٛقإ يف ْطاٍ ايٖؿعب ايؿًٜػٛٝيٓن: 

ِٔ َْطتاَح، سَت٢ َُْٛطَز  ِٔ َْطتاَح، ي ٖٔٓا ايتَٖٓعُب ،ٚي ٢ٕ، ٜؾَٛم ٔدبا َُٝسا ِٓساَح يف ايـ َٜ  ِٔ َٕ، ٚاألؾباَحٚي   ايع١ًُٞٞ٥ٚ ائػطبا

ِٕ بني َع٢ٓ)  ايبشط  (يف قٍٛ ايٓػٝٓاب ٖٚٛ يف ايُػِطب١: ( 21ٚ  )عالَتإ(            اظ٢

ُٕ، ٚايَبِشُط زَْٜٚو ٜا ٔعطاِم  َِْت ٜأِبَعُس َا تهٛ ُٕ ٚأّٜ َِٚغُع َا َٜهٛ  ايَبِشُط ٜأ

ٛٞطإ:  َُ  َٚع٢ٓ ) ايبشط ( يف قٍٛ خًٌٝ 

ٛٔطاَب َخٛأططٟ ُٝذُٝبين ٔبطٜا  ؾإى إىل ايَبِشط٢ اِض ِٛدا٤ٔ ٜؾ ٘ٔ اهٜل  ٔس
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 إداب١ اَتشإ يف ايٛسس٠ ايجايج١/ املصاٖب األزب١ٝ يف ايعصط اؿسٜح/ ايؿصٌ األٍٚ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

 ( عٚطف املصًٛشات اآلت١ٝ: 1

ٝ٘ا َا بٔصِبػ١ غايب١ ُتُٝٓع شيو ايٓٓتاز َٔ غريٙ ُد١ًُ َٔ اـصا٥ص اييت َتصُبؼ َْتاّدا أزب املصٖب األزبٞ: -أ

         يف ؾرت٠ َع١ٖٓٝ َٔ ايٓعَإ 

ٞٓ -ب ١ٓٝ اي١يت ظٗطت يف أٚا٥ٌ  :َسضغ١ اإلسٝا٤ ٚايٓٓٗط١/ املصٖب ايهالغٝه اؿطن١ ايٓؿعط١ٜ ايعطب

ِٗر ايٓؿعطا٤ يف عصٛض ا َْ َّ ؾٝٗا عسز َٔ ايٓؿعطا٤ ايٖٓٞعِ ع٢ً   ظزٖاض ايٓؿعط ايعطبٞايعصط اؿسٜح، ٚايتع

ٞٓ اؿسٜح: -دـ ُٞ يف األزب ايعطب ِٚا بططٚض٠  املصٖب ايطَٚاْػ ٞٓ ٝأٔطًل ع٢ً ايٓؿعطا٤ اي١صٜٔ ْاَز َصٖب أزب

ايتٖشطض َٔ ايكٛاعس ٚاألصٍٛ اي١يت ْازت بٗا ايهالغٝه١ٝ، ؾأطًٜكٛا ائعٓإ يًعاطؿ١ ٚاـٝاٍ، ٚصٓبٛا 

ِطز َُٖٚٛ٘، ٚٚظؿٛا ايٛبٝع١ يًٓتعبري عٔ تًو املؿاعط اٖتُاَِٗ ع٢ً اؿسٜح عٔ َؿاعط اإلْػإ ايٜؿ

        َْٚٞكًٗا إىل اآلخطٜٔ 

ٞٓ:-ز    ُٜع٢ٓ بٛصـ اؿٝا٠ اي١َٓٝٛٝ نُا ٖٞ َٔ غري أ١ٜٓ َجاي١ٖٝٛ املصٖب ايصٟ  املصٖب ايٛاقع

اْب تتٓاٍٚ َؿهالت اجملتُع ٚقطاٜاٙ، ٚيهٓٓٗا تطنِع بؿهٌ نبري ع٢ً دٛ ايٛاقع١ٝ ايٖٓٞكس١ٜٓ:-ٖـ

ايٓؿط ٚايؿػاز ؾٝ٘، ٚتكّٛ باْتكازٙ ٚإظٗاض عٝٛب٘ ٚتػًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا، ٚتهتؿٞ بصيو َٔ غري إجياز 

ٍَ ايٛاقع١ٓٝ ايٓكس١ٜٓ األنرَب ٚتًُٝٗا املػطس١ٓٝ   اؿًٍٛ، ُٚتَعٓس ايكٓص١ ٚايطٚا١ٜ فا

٤َٛب ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ،-ٚ ُّا ع٢ً تصٜٛط ايٓصطاع اي ٞٓ قا٥ ٞٓ بني طبك١ ايعُاٍ ٖٞ ػعٌ ايعٌُ األزب ك

ٚايؿالسني َٔ د١ٗ ٚطبك١ ايطأمسايٝني ٚايربدٛاظٜني َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ٚػعٌ ايجا١ْٝ َصسّضا يًٓؿطٚض يف 

٢ٗط دٛاْب اـري ٚاإلبساع ؾِٝٗ  ٚايٛاقع١ٝ  اؿٝا٠، ؾَتسُٜٓٗا ٚتهؿـ عٝٛبٗا، ٚتٓتصط يًؿالسني ٚاٝيعُاٍ ُٚتع

 تتٓاٚهلا االؾرتان١ٝ تكٚسّ سًٛاٟل يًُؿهالت اييت 

ٞٓ ٜعتُس  املصٖب ايطَعٟ:-ظ ١َٓٔ يف َْٞؿؼ األزٜب اإلحيا٤ايٓطَع١ٜٝٓ َصْٖب أزب  يف ايتعبري عٔ املعاْٞ ايها

2 ) 

١ٓٝ َٔ سٝح تعٗسز املٛضٛعات  -أ  ُٜشانٞ ايكسَا٤ يف بٓا٤ ايكصٝس٠ ايعطب

 ًٜتعّ ايكاؾ١ٝ ايٛاسس٠   -ب

، ٚحيطص ع٢ً ؾصاس١ ايٓتطانٝب ٚاألغايٝب حياؾغ ع٢ً غال١َ األيؿاظ، ٚدعايتٗا، ٚؾداَتٗا-دـ

 اي١ًػ١ٜٓٛ  

ٜبتعس عٔ اـٝاٍ اؾاَع باغتدساّ ايصٛض٠ ايؿعط١ٜٓ اؿٓػ١ٓٝ ٚاملآز١ٜ، ؾٝٛاظٕ بصيو بني ايعكٌ -ز

 ٚايعاطؿ١  
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ٞٓ -2  ايٚؿعط ايٛطيٓن-1( 3 ٞٓ-3 ايٚؿعط االدتُاع  ايٚؿعط املػطس

ٞٓ، ٚعبس ايٓطمحٔ ؾهطٟ( عٓباؽ قُٛز ايعك١از، ٚإبطاِٖٝ عبس ايك4  ازض املاظْ

َُعٗا ايٓتشٓطض َٔ ايكٛاعس  5  ( االيتكا٤: َٜذ

 االختالف: ؽتًـ يف االٖتُاَات ٚاملطاَني ٚاألغايٝب    

6 ) 

١ٓٝ  -أ  ٜبتعُس عٔ ايٓتكايٝس املٛضٚث١ يف ٔب١ٝٓ ايكصٝس٠ ايعطب

ايٓتشٓطض َٔ قٝٛز ايكاؾ١ٝ، ألْٓٗا َتُشٓس َٔ ٜطؾُض ايكٛاعس ٚاألصٍٛ، ؾكس زعا أِتباع ايٓطَٚاْػ١ٓٝ َجاٟل إىل -ب

 إبساع ايٓؿاعط، ؾٓذُس يسِٜٗ َتعٗسّزا يف ايكاؾ١ٝ يف ايكصٝس٠ ايٛاسس٠  

١ٛبٝع١ ٚاْسفٛا ؾٝٗا، ٚعٖبطٚا عٔ شيو -دـ ـَ ايٓطَٚاْػٕٝٛ اي ًُٛٔل ائعٓإ يًعاطؿ١ ٚاـٝاٍ، ؾكس ٚظ٤ ُٜ

٣ٕ عاطؿ١ٓٝ ٚأيؿاظ غ١ًٗ بعٝس٠ عٔ ايػطٜب    مبعا

ٞٓ َٜٓٔبض باؿٝا٠  -ز َٛض ايٚؿعط١ٜٓ َٔ ايٛبٝع١ اي١يت ْعط إيٝٗا ايطَٚاْػٕٝٛ ع٢ً أْٓٗا نا٥ٔ س  َٜػتُٗس ايٗص

ٌِ ٝنال٦ مما ٜأتٞ: 7  ( عِّ

١ٓٝ -أ ِِ ابتعسٚا عٔ ايٓتكايٝس املٛضٚث١ يف ٔب١ٝٓ ايكصٝس٠ ايعطب  ألْٓٗ

 ا يف ايكاؾ١ٝ يف ايكصٝس٠ ايٛاسس٠ ألْٓٗا َتُشٓس َٔ إبساع ايٓؿاعط، ؾٓذُس يسِٜٗ َتعٗسّز-ب

ألِْٖٗ ضؾطٛا ايكٛاعس ٚاألصٍٛ، ٚزعا ايطَٚاْػٕٝٛ إىل ايٓتشٓطض َٔ قٝٛز ايكاؾ١ٝ; ألْٓٗا َتُشٓس َٔ إبساع -دـ

 ايٓؿاعط 

ٞٓ مبؿهالت٘ االدتُاع١ٓٝ ٚقطاٜاٙ ايٓػٝاغ١ٓٝ، ؾأبطَظ األزبا٤ُ عَٝٛب اجملتُع، -ز يتصٜٛط ايٛاقع ايعطب

ٖٛضٚا َعاٖط  اؿطَإ ٚايبؤؽ ٜقصَس اإلصالح ٚص

ألْٗا األقسض َٔ خالٍ بٓا٥ٗا ايؿيٓن ع٢ً تصٜٛط ٚاقع ايٓاؽ ٚسٝاتِٗ اي١َٝٛٝ َٚؿهالتِٗ بعّٝسا عٔ -ٖـ

 اـٝاٍ، َكاض١ْ بايؿٕٓٛ األزب١ٝ األخط٣ نايؿعط َجاٟل 

ٕٓ ايًػ١ ايعاز١ٜٓ يف ضأٟ ايط-ٚ ٕٖ ٜٓعطٕٚ إيٝ٘ بِٛصؿ٘ أزا٠ٟ ؾاع١ً يًٓتعبري; أل يف  –َعٜٓني ال تػتُٛٝع أل

ُٓا يف ايٖٓٞؿؼ َٔ أؾهاض َٚؿاعط  –نجري٣ َٔ األسٝإ  ُِل٣ ع  ايٓتعبرَي ٔبُع
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 ( ٚاظ٢ٕ بني ايهالغٝه١ٝ ٚايٓطَٚاْػ١ٓٝ َٔ سٝح: ايعاطؿ١، ٚايٓصٛض٠ ايٓؿعط8١ٜٓ

 اؾٛاب:  

 ايٓصٛض٠ ايٓؿعط١ٜٓ ايعاطؿ١ املصٖب

عٔ ؼتهِ إىل ايعكٌ، ٚتبتعس  ايهالغٝه١ٓٝ

 اإلغطاف

ٞٓ ٚاـٝاٍ اؾاَح  ايعاطؿ

١ٓٝ املآز١ٜ  تعتُس ع٢ً ايصٛض اؿٓػ

 ٚايؿا٥ع١

ًُٛٔل ائعٓإ يًعاطؿ١ ٚاـٝاٍ،ٚتٗتِ  ايطَٚاْػ١ٓٝ ُت

 بايؿطز 

 َٚؿاعطٙ

َٛض ايٚؿعط١ٜٓ َٔ ايٛبٝع١  تػتُٗس ايٗص

 يًتعبري 

عٔ األؾهاض ٚاملؿاعط ٚايعٛاطـ، 

 ؾكس

ٔبض ضأت يف ايٛبٝع١ نا٥ٓا سٝٓا َٜٓ

 باؿٝا٠

( َبايَػتِٗ يف اـٝاٍ، ٚضأٚا أِْٓٗ ابتعسٚا عٔ سٝا٠ ايٓٓاؽ ايٛاقع١ٓٝ ٚاؿسٜٔح عٔ َؿهالتِٗ َُِٖٚٛٗ 9

 اي١َٓٝٛٝ 

11 ) 

 اغِ املؤيـ اغِ ايهتاب اغِ املؤيـ اغِ ايهتاب

َٜٛٝٓات ْا٥ب يف  ط٘ سػني امٝلعَصبٕٛ يف األضض) فُٛع١ قصص١ٓٝ (

 )ضٚا١ٜ ( األضٜاف

 هِٝتٛؾٝل اؿ

ُِؼ اؾٕٓٛ)فُٛع١ قصص١ٓٝ (  ٜٛغـ إزضٜؼ اٜؿطاّ) ضٚا١ٜ ( لٝب قؿٛظ َٖ

عبس ايطمحٔ  األضض) ضٚا١ٜ (

ٟٓ  ايٓؿطقاٚ

  

 ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ -ب   ايٛاقع١ٝ ايٖٓٞكس١ٜٓ -أ( 11

12 ) 

 ايٛاقع١ٝ ايٓكس١ٜ-

 تتٓاٍٚ َؿهالت اجملتُع ٚقطاٜاٙ -أ

 اْب ايٓؿط ٚايؿػاز ؾٝ٘ٚيهٓٓٗا تطنِع بؿهٌ نبري ع٢ً دٛ-ب

 ٚتكّٛ باْتكازٙ ٚإظٗاض عٝٛب٘ ٚتػًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا-دـ

 ٚتهتؿٞ بصيو َٔ غري إجياز اؿًٍٛ-ز
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ٍَ ايٛاقع١ٓٝ ايٓكس١ٜٓ األنرَب ٚتًُٝٗا املػطس١ٓٝ -ٖـ  ُٚتَعٓس ايكٓص١ ٚايطٚا١ٜ فا

 ايٛاقع١ٓٝ االؾرتان١ٓٝ-

ٞٓ بني طبك١ ايعُاٍ ٚايؿ -أ ٤َٛبك السني َٔ د١ٗ ٚطبك١ ايطأمسايٝني ٚايربدٛاظٜني َٔ د١ٗ تصٜٛط ايٓصطاع اي

٢ٗط دٛاْب اـري ٚاإلبساع ؾِٝٗ   ثا١ْٝ، ٚتٓتصط يًؿالسني ٚاٝيعُاٍ ُٚتع

 ػعٌ طبك١ ايطأمسايٝني ٚايربدٛاظٜني َصسّضا يًٓؿطٚض يف اؿٝا٠، ؾَتسُٜٓٗا ٚتهؿـ عٝٛبٗا -ب

 تتٓاٚهلا ايٛاقع١ٝ االؾرتان١ٝ تكٚسّ سًٛاٟل يًُؿهالت اييت -دـ

13 ) 

ُٛٓض ايٛاقع ٜٚبتعُس يف اإلغطام يف ايعٛاطـ ٚاـٝاٍ  -أ  ُٜص

َٝٓٝكس اجملتُع -ب ُٜطنُِّع ع٢ً ايكطاٜا االدتُاع١ٓٝ، ٜٚعطُضٗا عطّضا َٛضٛعٝ٘ا بعّٝسا عٔ ايٓصات١ٝ، ؾ

 ٜٚبشُح عٔ َؿهالت٘، ٜٚكرتُح بعض اؿًٍٛ املٓاغب١  

١ٓٝ ٚاملػطس١ٓٝ  ٜعتُُس  بصٛض٠ أنرَب ع٢ً ايهتاب١ ايك-دـ  صص١ٓٝ ٚايطٚا٥

ٞٓ َٔ ْاسَٝتٞ: األيؿاظ، ٚاملعاْٞ  14 ٞٓ ٚاملصٖب ايطَٚاْػ  ( قاضٕ بني املصٖب ايٛاقع

 اؾٛاب: 

 املعاْٞ األيؿاظ املصٖب

اغتدساّ األيؿاظ املػتُس٠ َٔ   ايٛاقع١ٓٝ

 يػ١

 اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ

تصٜٛط سٝا٠ ايٓاؽ ايٛاقع١ٝ، ٚاؿسٜح عٔ  

 َؿهالتِٗ 

 ِ اي١َٝٛٝ َٔ غري املبايػ١ يف اـٝاٍَُٖٚٛٗ

اغتدساّ األيؿاظ ايػ١ًٗ  ايطَٚاْػ١ٓٝ

 ايعاطؿ١ٝ

اغتدساّ املعاْٞ غري املأيٛؾ١ اييت ُتؿٗع بايعاطؿ١ٝ 

 ٚاـٝاٍ، 

 ٚاالٖتُاّ مبؿاعط اإلْػإ ايؿطز َُٖٚٛ٘   

15 ) 

 مبا تؤٓزٟ إيٝ٘ َٔ إجياز يػ١ٕ دسٜس٠ٕ تتذاٚظ َعٓاٖا املعذُٞ-أ

ُٕ-ب ١ًُٟٖ بأؾهاض٣ ٚزالالت أنجَط عُٟكا َتهٛ  ٖصٙ ايًػ١ ق

ٞٓ يًٓٓص، ٚظٜاز٠ ؾاعًٝت٘-دـ ِٓ، ايَٓٗٛض باملػت٣ٛ اؾُاي  َٚٔ َث

 َٚدِعً٘ أنجَط تؿٜٟٛكا ٚأقطَب إىل َْٞؿؼ املتًك١ٞ  -ز

 ( بسض ؾانط ايٖػٝٓاب، ٚصالح عبس ايٓصبٛض، ٚقُٛز زضٜٚـ، ٚأزْٚٝؼ16
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17 ) 

ُّ ايٓتعبريات -أ ٕٓ ايًػ١ ايعاز١ٜٓ يف ضأٟ ايطَعٜٓني ال َٜػتدس ١ٓٝ بِٛصؿٗا أزا٠ٟ ؾاع١ً يًٓتعبري; أل ايطَع١ٜ اإلحيا٥

ُٓا يف ايٖٓٞؿؼ َٔ أؾهاض َٚؿاعط   –يف نجري٣ َٔ األسٝإ  –تػتُٛٝع  ُِل٣ ع  ايٓتعبرَي ٔبُع

 ـآص١ ٜعتين عٓا١ٟٜ ؾا٥ك١ٟ باملٛغٝكا ايٚؿعط١ٜٓ املٓٔبجك١ َٔ اختٝاض األٚظإ ٚاأليؿاظ ا-ب

  األيؿاظ اـآص١ٚ اختٝاض األٚظإتتشكل َٔ خالٍ ( 18

19) 

 أ(  

َُِؼ: اهلسا١ٜ ، ايعٓع٠-  ايٖؿ

٢ٍ ُضقأز: ؽ١ًصت َٔ ايطالٍ ايصٟ عاؾت ؾٝ٘ ؾرت٠ ط١ًٜٛ قبٌ ظٗٛض اإلغالّ  - ِٔ َبِعٔس ٝطٛ َٔ  ؾاِغتٜؿاٜقِت 

 ب( األؾباح ٚائػطبإ : احملت١ًني ايصٗا١ٜٓ 

 : ايعًِ ٚايكٗط ايصٟ ٜعاْٝ٘ ايؿعب ايؿًػٛٝيٓن ْتٝذ١ٜ ٖصا االستالٍ ايػاؾِ  ايع١ًُٞٞ٥     

 ( ايبشط عٓس ايػٝٓاب:  إحيا٤ بايعٛا٥ل ٚايصعاب اييت ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبني ايعٛز٠ إىل ٚطٓ٘ 21

 ايبشط عٓس ايؿاعط خًٌٝ َٛطإ: َعٗط َٔ َعاٖط ايٛبٝع١ ُٜؿاضن٘ أمل٘ ٚسعْ٘     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


