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 علم المنطق ثانيا:                   الفلسفةاوال :  

 مبادىء التفكري املنطكى الوحدة الثانية :ـ الوحدة االوىل : الفلسفة واحلياة      ـ 

 أ ـ مبادىء عله املنطل )احلدود والكضايا (      أـ طبيعة املوقف الفلسفى             

 ب ـ االستدالل واحلجج)مربع ارسطو(        ب ـ الفلسفة والدين والعله    

 ى ــــلــد عــمـحــمأ/

 ايطايب/....................................................................................اعِ 
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 اٱْغإ طٛاٍ حٝات٘ يًعزٜز َٔ ايكناٜا ٚاملؾه٬ت ٚايبعض َٓا متض عًٝ٘ ٖشٙ ا٭َٛص  ٜتعضض

  رٕٚ إٔ تجرل تفهرلٙ أٚ ؼضى عانٓ٘ ٚيهٔ ايبعض اٯخض ٜكف ٚقف١ تأٌَ َتعجبًا، َٓزٖؾًا، َتغا٬ً٥ 

 " املٛقف ايفًغفٞعٔ َا١ٖٝ ٖشٙ ا٭َٛص ٚحكٝكتٗاٜٚكقز بٛقف١ تأٌَ ٖٓا 

 

  

 

  

 ٜجرل تفهرلٙ   ٖٛ ايٓعض٠ ايعا١َ يًؾدك املتفًغف حُٝٓا ٜتٓاٍٚ أٟ أَض 

  ٘تضتٝبات٘ يٮَٛص(ـ تفن٬ٝت٘  ـاختٝاصات٘  –ٜؾٌُ )اٖتُاَات 

 .ٚيهٌ َٛقف خقٛف١ٝ ٚحغاع١ٝ َع١ٓٝ 

   

  ٖٛ  ٕٚقف١ تأٌَ ٚتفهرلعك٢ً  ؿٌ َؾه١ً تٛاج٘ ا٫ْغا. 

 ٚٚايقدل ٚاملجابض٠ ٚايتجضر َٔ ايعٛاطف                      ُ  ب ن ففات ايتغاَذ دن 

 ٍَٛقف ايطبٝب رنتًف عٔ َٛقف ا٫ّ ػاٙ طفًٗا املضٜض: 1َجا

 ٍَٛقف ايعامل َٔ رصاع١ ظاٖض٠ َع١ٓٝ نعاٖض٠ ايهغٛف أٚ اـغٛف رنتًف عٔ َٛقف ايفًٝغٛف.2َجا  :

 ٍَٛقف ايكامٞ َٔ قن١ٝ يٝػ نُٛقف املتِٗ.:  3َجا 

  

 1 َٛاقف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ْتٝج١ ملا ٜظٚرْا ب٘ َٔ ْعضٜات ٚادناب١ٝ ف٢ َٛاج١ٗ ـ دنعًٓا أنجض فاع١ًٝ 

 2  ٔايٛقٛف عٓز املغت٣ٛ ايغطخٞ يٮفهاص  ـ ٜبعزْا ع 

 ٍإسا نإ عطذ ايبخض مج٬ًٝ فإٕ ايغٛل يباطٓ٘ ٜتٝذ يٓا فضف١ أمجٌ ٭ْ٘ ٧ًَ بايهٓٛط ٚايٰي٧ ايج1.١َُٓٝجا :

 ٍايدلا٠٤ يف ٚجِٖٛٗ ٚعٓز ايتعاٌَ َعِٗ  تظهرا٭طفاٍ املقابٕٛ بايتٛحز :2َجا 

 ميهِٓٗ َٔ خٛض نجرل َٔ اجملا٫ت.) خف٢ (إٔ يزِٜٗ سنا٤  نجد 

 
 

 

  

 

  

  ٍٚا٭ؽٝا٤ َٔ حٝح :رنتًف املٛقف ايفًغفٞ ب ن اٱْغإ ايعارٟ ٚايفًٝغٛف يف تٓا 

 1          ـ َز٣ ا٫تغام 4ـ اعًٛب ايتعبرل    3   ـ  يغ١ ايتعبرل   2ـ ْٛ  اؿه١ُ 

 



 

 

   5 

01002075026 

 01002075026 

   

ـ نوع 1
 احلكنة

  َٔ حه١ُ ع١ًُٝ" ٖٚٞ رصج١"

 رصجات ايتفًغف 

  ٘تهٕٛ عار٠ ْتٝج١ تضانِ خدلات

 ٚثكافت٘ ايؾعب١ٝ.

  ٜٛٗفهض يهٞ ٜكزّ يٓا ؼ٬ًًٝ "حه١ُ ْعض١ٜ" ف

 ٚح٫ًًٛ ؽا١ًَ ملؾه٬تٓا ايعا١َ 

 .ٚيٝػ فكط ملؾه٬ت٘ اـاف١  

  ) َجاٍ : بعز عٓ ن َٔ ايقدل ٜكٍٛ ا٫ْغإ ايعار٣ ) ايقدل َفتاح ايفضج 

 ٓ(  َج٬: اثض ايتكزّ ايع٢ًُ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚا٫ْغإ )  َؾه١ً رصاعت٘ زاَا ايفًٝغٛف ع 

  فٝكزّ ؼًٌٝ ؽاٌَ يًُؾه١ً ٚطضم ع٬جٗا 

ـ لغة 2
 التعبري

  ٜعدل عٔ حهُت٘ ايع١ًُٝ بًغ١

 بغٝط١ 

 .َٜٞٛٝغتدزَٗا يف حزٜج٘ اي 

 .ٜعدل عٔ فًغفت٘ مبقطًخات فًغف١ٝ رقٝك١ 

 )َج٬: ) ايعزاي١ .ايزميكضاط١ٝ .ايضأزلاي١ٝ ..اخل  

 : َجاٍ

 عضب١ٝ ٜغتدزّ فٝ٘ ايًغ١ ايبغٝط١عٓز نتاب١ ايطايب ملٛمٛ  ايتعبرل باختباص ايًغ١ اي 
  خ٬م َج٬ً فاْ٘ ٜغتدزّ َقطًخات فًغف١ٝ رقٝك١ي٬رصاعت٘ اَاايفًٝغٛف عٓز  
 )َجٌ ) ايغًٛى ا٫خ٬ق٢ . ق١ُٝ اـرل . ايفن١ًٝ . ....اخل 

ـ 3
أسلوب 
 التعبري

 ٜكّٛ ع٢ً ايتهجٝف ٚا٫ختقاص 

 ايؾزٜز يًعباصات 

  ٔػضبت٘ حٝح ٜعدل ايفضر ع

 ايط١ًٜٛ يف اؿٝا٠ بعباص٠ ققرل٠.

  ّٛٚايٓعض يف ايتفافٌٝ  ٚايزصاع١  ع٢ً ايتخًٌٜٝك 

  إىل أعبابٗا ٚعًًٗا ايبعٝز٠. نٌ ايعٛاٖض ٚصر 
 

 

 : َجاٍ

  عٓزَا ؼه٢ قق١ ط١ًٜٛ يقزٜكو اعتغضقت احزاثٗا عٓٛات ط١ًٜٛ ؽتقضٖا ف٢ رقا٥ل

  َعزٚر٠ .

  َج٬   ٚاـرل ٚايؾض رصاع١ َؾه١ً ا٫خ٬ماَاايفًٝغٛف عٓز 

  ٚا٫عباب ايبعٝز٠ يٛجٛراـرل ٚايؾض املؾه١ًفٝكزّ رصاع١ تفق١ًٝٝ ؽا١ًَ يهٌ جٛاْب 

ـ مدى 4
 االتسام

  اؿه١ُ ايع١ًُٝ تأتٞ َتفضق١ 

 ٚ.َتٓاقن١ َ  بعنٗا ايبعض 

 :تتُٝظ املشاٖب ايفًغف١ٝ بـ 

 ايشٟ ٜكّٛ ع٢ً ايتٓعِٝ ايزقٝل اٱحهاّ ايعكًٞ  -أ

 يٮفهاص.

  املقخٛب عار٠ با٭ري١ ٚايدلاٖ ن.ايتتاب  املٓٗجٞ  -ب 

 : َجاٍ

  ا٫ْغإ ايعار٣ ٜعدل عٔ فضح٘ ٚحظْ٘ ٚععارت٘ ٚؽكا٥٘ ْٚفع٘ ٚمضٙ ٚيشت٘ ٚامل٘ ٖٚشا ٜعدل

 ايتٓاقض ايؾزٜز عٔ 

  بايذلتٝب ٚايتٓعِٝ ٚسنض نٌ َا تٛفٌ إيٝ٘ َٔ ريٌٝ.ايفًٝغٛف ًَتظّ را٥ًُا اَا 
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  تفام عًٝٗا يهٞ تهٕٛ مبع٢ٓ قزريف ايتفهرل بؾضط ا٫اعتدزاّ املقطًخات ايزقٝك١  -1 
ٍ: عٓز ٚم  ْقٛل يغ١ٜٛ يًكٛاْ ن املعٍُٛ بٗا راخٌ ايزٚي١ ٜتِ ؼزٜز َع٢ٓ نٌ يفغ مبع٢ٓ ٚاحز فكط َجا   
ٚصرٖا إىل أفٛشلا حت٢ تهتغب ايٛمٛح املطًٛب،ا٫يتظاّ بتخًٌٝ ا٭فهاص  -2   
 َجاٍ:رصاع١ ٚؼًٌٝ َؾه٬ت ايب١٦ٝ ٚصرٖا اىل اعبابٗاا٫ٚىل يع٬جٗا ٚحًٗا 
املكزَات اييت ْبزأ َٓٗا  عٝح تأتٞ ايٓتا٥ج َتغك١ )َتفك١( َ ايتعبرل عٔ ا٭فهاص بطضٜك١ َٓٗج١ٝ  -3   
تعتُز ع٢ً قزصات٘ ٚإَهاْات٘ يًٛفٍٛ إىل ايتفٛم. َذلتب١ ع٢ً بعنٗا ع١ًُٝ َجاٍ: ٚم  ايطايب خطٛات   

 

 

 
 
 

 

 1 
 ايفًٝغٛف ٜض٣ نٌ ؽ٤ٞ بؾهٌ كتًف ٜجرل رٖؾت٘ ٖٚٛ َا ٜزفع٘ إىل قاٚي١ايفِٗ بايتخًٌٝ ٚ ايتفغرل بايعكٌ. 
 ٍضٜك١ كتًف١ تجرل رٖؾت٘ ظاٖض٠ ايفكض ٜضاٖا ايفًٝغٛف بط -َجا 1 

ٚاحملتاج ن؟ٜٚغأٍ َا رٚص ايزٚي١ ٚاجملتُ  املزْٞ يًٓٗٛض بايفكضا٤ اٍٚ فِٗ ملاسا ٚيز ايٓاؼ فكضا٤ٚذن   

ايغاحض ٜجرل رٖؾ١ اؾُٗٛص عضنات٘ ايغخض١ٜ ٚذناٍٚ اؾُٗٛص ؼًٌٝ املٛمٛ . -2َجاٍ   
 2- 
فايفًغف١: ملٛج٘ ٭ْؾط١ ايفهض حنٛ َٛمٛ  َاايغ٪اٍ ايفًغفٞ ا املٛقف ايفًغفٞ ٜعتُز ع٢ً   
تن  ا٭ؽٝا٤ يف فٝغ١ ع٪اٍ حملاٚي١ ايٛفٍٛ إىل اؿكٝك١. -   
٫ تعطٞ اؾٛاب ايٓٗا٥ٞ ايكاط  ٭ٕ فٝ٘ ْٗا١ٜ ايفًغف١ ساتٗا. -   
 ٍاص أٚ اشلٛا٤ أٚ ايذلاب أٚ املا٤؟أفٌ ايٛجٛر، ٌٖ تهٕٛ َٔ ايٓتغا٫٩ت ايفًغف١ حٍٛ 1َجا  : 
 ٍ٫ْ٘ ٜغأٍ يٝعضف نٌ ؽ٤٢ تضاٙ عٝٓاٙايطفٌ اٍٚ فًٝغٛف ف٢ ٖشا ايعامل :2َجا  

 3- 
ٜتطًب ايتأْٞ ٚايهجرل َٔ ايٛقت يتأٌَ نٌ جٛاْب املٛمٛ . اؿكٝك١ ٖٚشاايٛفٍٛ اىل غف ٖزف٘ ايؾدك املتفً   
 ٍايكامٞ يًكن١ٝ ملز٠ ط١ًٜٛ بٗزف ؼًٌٝ ٚمج  َعًَٛات نجرل٠ عٓٗا تأج1َٝجا ٌ :  

 َجٌ ايفًٝغٛف ذنتاج إىل ايتأْٞ ٚايقدل ايطٌٜٛ يهٞ ٜقٌ إىل اؿكٝك١. 

صاٙ أَضًا ٜتطًب ايعزٜز َٔ ايغٓٛات اييت ؼتاج إىل ايزصاع١ ٚايبخح.اؿقٍٛ ع٢ً رصج١ ايزنتٛ: 2َجاٍ   

 ى :ـــــائص هـــــدة خصــــى عـــــف الفلسفــوقـــ للم

 ـ ايبقرل٠  4ـ ايذل٣ٚ ٚايقدل ايطٌٜٛ      3                 ـ تغا٩ىل       2               ـ ايزٖؾ١      1

 ـ ْغك٢ 8                          ـ املقاصح١ 7ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز     6ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥      5 
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 4- 
 ايفًٝغٛف ٜعضف إٔ ا٭ؽٝا٤ يٝغت را٥ًُا ع٢ً َا تبزٚ عًٝ٘  
ٜبزٚ ًَُٗا قز ٫ ٜهٕٛ نشيو َٚا ٜبزٚ ثابتًا قز ٜهٕٛ َتخضنًا. افُ   
فهاص يف ؽهًٗا ايعاٖض يهٔ عًٝ٘ ايتٛفٌ إىل جٖٛض ٚحكٝك١ ايؾ٤ٞ.يشيو فايفًٝغٛف ٫ ٜكبٌ ا٭   
ايٛفٍٛ إىل جشص املٛمٛ  ٚا٭عباب ا٭ٚىل ي٘ ٜٚٗتِ بهٌ ايتفافٌٝ يًُٛمٛ  ايشٟ ٜزصع٘.ا٣ ذناٍٚ ايفًٝغٛف    
 َجاٍ: عٓزَا ػز إٔ َزٜضى يف ايعٌُ ٜعٗض ع٢ً اْ٘ ؽدك فًب ٚعقيب ٚرا٥ًُا َا ًٜكٞ با٭ٚاَض  
ٚا ْ٘ ٜعٗض بٗشا ايؾهٌ ملا ٜتطًب٘ ايعٌُ َٔ ايتظاّ. املٛظف ن دنزْٚ٘ ؽدك خًٛ م ٚيهٔ عٓزَا ٜتكضب َٓ٘   
 5 
ايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚعزّ ا٫خنزا  بايعاٖض. -   
ت٢ َتطًبات املٛقف ايفًغفٞ خاف١ ايٛعٞ بايشات املفهض٠.ايٛعٞ املتقٌ بؾ -   
حغٔ ايتٛق  ٚا٫ْتعاص ملا ٖٛ جزٜز أٚ َ٪ٜز أٚ َعاصض يًُٛقف ايفًغفٞ. -   
ايتُٝٝظ ب ن ايض٥ٝغٞ ٚايفضعٞ يف املٛقف ايفًغفٞ.ايكزص٠ ع٢ً ايتفقٌٝ ٚ -   
يزٜ٘ ايٝكع١ ٚايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚعزّ ا٫خنزا  مبعاٖض ا٫عتعطاف ايهاسب١ يًُجضَ ن. َجاٍ: صجٌ ايؾضط١    
 6- 
  ًٓكز ٚايضر عًٝ٘ َٔ جاْب اٯخضٜٔايفًٝغٛف ٜعٞ َبزأ املغاٚا٠ ب ن عكً٘ ٚعكٍٛ اٯخضٜٔ فهٌ َا ٜكٛي٘ قابٌ ي 
 عهػ ايفٓإ ايشٟ ٜضفض تزخٌ أحز يف عًُ٘ ؿ ن ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ ٚتكزمي٘ يًجُٗٛص يٝبزٟ صأٜ٘، 
تكبٌ املعًِ ملٓاقؾ١ ايط٬ب حٍٛ طضٜك١ عضض املار٠ ايزصاع١ٝ ٚنٝف١ٝ اؽذلاى ايط٬ب يف ب١ٝٓ ايتعًِٝ. َجاٍ:   
 7 - 
ملقاصح١ َ  اٯخضٜٔ ايفًٝغٛف ًٜتظّ با   
 يٝػ فكط احذلاَ٘ ؿل نٌ فضر يف املعضف١ ٫ٚ احذلاَ٘ يعكٍٛ اٯخضٜٔ بٌ احذلاَ٘ يًخكٝك١ ساتٗا. 
أحٝاًْا رنط٧ ايهجرلٕٚ َٓا يف َع١ًَٛ ٚعٓزَا ْتأنز َٓٗا ْقخخٗا َجاٍ :   
اًَا يعكٛشلِ ٚيًخكٝك١ ساتٗا.ْٚشنض ايتقخٝذ يٰخضٜٔ احذل   
 8- 
ع٢ً عهػ ايفٛم٢ ٚايتفهو ٚايتٓاقضاملٛقف ايفًغفٞ ٜغٛرٙ ا٫ْغجاّ ٚايٓعاّ ٚايتٓاعل ب ن َهْٛات٘    
 َجاٍ: حُٝٓا ٜكٛر املاٜغذلٚ ايعاطف ن فهٌ اٯ٫ت ؽن  ي٘ يتدضج عُٝف١ْٝٛ صا٥ع١. 
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 1- 
ع١ املٛقف ايفًغفٞ يف ٖشا ايعقضجغز َبزأ عكضاط "اعضف ْفغو" طبٝ   
مما جعٌ ايف٬عف١ ٜكزَٕٛ ح٫ًًٛ كتًف١:ٱْغإ يٓفغ٘ ٚتغا٩ي٘ عٔ َاٖٝت٘ املبزأ عٔ انتؾاف ا اشٜٚعدل ٖ   
ؾه٬ت اٱْغإ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ.َٚ -تتعًل بفِٗ طبٝع١ اٱْغإ.   يًُؾه٬ت اييت  -   
 ُاع١ٝ حاٍٚ عكضاط إف٬ح حاٍ أثٝٓا َٚٛاطٓٝٗا عٓزَا انتؾف أَضاض فتُع٘ ايغٝاع١ٝ ٚا٫جت  َجاٍ:
 2- 
 ١ ٚايزٜٔ املغٝخٞ ايفًغف١ ٖٞ طضٜل اٱميإ.ٚ ٫ تٓاقض ب ن ايفًغف  قاٍ ف٬عف١ املغٝخ١ٝ ا٭ٚا٥ٌ إٔ: أ ـ 

 1- .ٌَا أت٢ ب٘ اٱع٬ّ ٜتٛافل َ  ايعك  حاٍٚ ف٬عف١ اٱع٬ّ إثبات إٔ: ب ـ

املبار٨ اٱع١َٝ٬ أنزت َا تٛفٌ إيٝ٘ ايف٬عف١ حٍٛ أفٌ ايٛجٛر ٚطبٝع١ اٱْغإ. -2   
ٜٓتٗٞ باٱميإ بايٛجٛر اٱشلٞ ٚبٛحزا١ْٝ اهلل عكٌ نٌ اْغإ َفهض  -3   
  أفعاٍ اٱْغإ يف اؿٝا٠. ٚمضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ثٛاب ٚعكاب يف اٯخض٠ ٜغتٓز إىل 
يهٌ طَإ َٚهإ.فاؿ١املبار٨ اٱع١َٝ٬ ـ 4   
 .ََٞجاٍ :عاجل ايغظايٞ ايهجرل َٔ احنضافات فتُع٘ ٚرعا ايؾباب إىل ايتُغو بايزٜٔ اٱع٬ 
 3- 
رعا ايف٬عف١ يف َطً  ٖشا ايعقض إىل ا٫ػاٙ إىل َٓاٖج ع١ًُٝ ٚفهض١ٜ جزٜز٠  -   
 تكٛر ايتكزّ يف كتًف فا٫ت اؿٝا٠ اٱْغا١ْٝ. 
رعا بٝهٕٛ ٚرٜهاصت إىل ػزٜز ايفهض اٱْغاْٞ عٔ طضٜل افطٓا  ايؾو يف نٌ ؽ٤ٞ  -   
 حت٢ ٜتُهٔ ايعكٌ َٔ قبٍٛ اؿكٝك١ ع٢ً أعاؼ َعٝاص َٔ ايٛمٛح. 
ت٘ إىل ػزٜز ايفهض يف قٛي٘:َجاٍ: تقٜٛض رٜهاصت يًؾو املٓٗجٞ ٚرعٛ   
يغ١ً ٚإعار٠ ايغًِٝ ٚطضح ايفاعزف٬ عبٌٝ إ٫ بإفضاغ ااح بعن٘ فاعز فتع١ً َٔ ايإسا نإ يزٜو    
فهاص اـاط١٦ ٚتكبٌ ايقخٝذ َٓٗانشيو ايعكٌ دنب تطٗرلٙ بفخك ا٭فهاص ٚايتدًك َٔ ا٭   
 4- 
 تٗتِ ايفًغف١ يف ٖشا ايعقض بايكناٜا اؿٝات١ٝ املباؽض٠ يٲْغإ، َجٌ قناٜا: 
ايب١٦ٝ ٚايفٕٓٛ نـ )ايغُٝٓا، املغضح، املٛعٝك٢(                    -   
املضأ٠ فُٝا ٜغ٢ُ بايفًغف١ ايٓغ١ٜٛ. -   
ا٭خ٬م ايتطبٝك١ٝ نـ )ا٫عتٓغاخ، اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ(. -   
  ن َطايب اٱْغإ املار١ٜ ٚايضٚح١ٝ.يشيو ْارت ايفًغف١ مبضاعا٠ ايتٛاطٕ ب 
 َجاٍ: رع٠ٛ ايف٬عف١ يًغ٬ّ ايعامل٢ َٚٓ  اؿضٚب ٚاؿفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ . 
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اخلضوع  -1
للنألوف 
 واملعتاد

  .ٟٜكّٛ املٛقف ايفًغفٞ ع٢ً:حض١ٜ ايتعبرل عٔ ايضأ 

 - .ً٘ٝإَها١ْٝ انتؾاف اؾزٜز رًَٚا.ٚإعار٠ ايٓعض يف نٌ َا ٖٛ َتعاصف ع 

 يٝز ذنٝز عٔ أٍٚ ايطضم امل٪ر١ٜ إىل املٛقف ايفًغفٞ.يشيو عٓزَا رنن  املض٤ يًتكا 

 .َجاٍ: تعٛر بعض ايكض٣ ع٢ً طٚاج ايكافضات َعتكزٜٔ اْ٘ أفنٌ يًفتا٠ 

اخلضوع  -2
 للسلطات

 ٭ْ٘  ايعكٌ اـام  يغًط١ َا أع٢ُ 

 ٜ . ٍا٫يتظاّ إطا٤ اؿكٝك١. -فاب١ٗ ايٛجٛر.  -فكز فاحب٘ ايكزص٠ ع٢ً ا٫عتك٬ 

 ٍٚتكزٜغٗا ار٣ اىل تأخض ايعًِعٝطض٠ افهاص اصعطٛ ع٢ً ايٓاؼ : 1َجا 

 ٍاْغٝام املضاٖل ٚصا٤ أفزقا٥٘ رٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ صأًٜا ٜعدل ب٘ عٔ ؽدقٝت٘. :2َجا 

النظرة  -3
األحادية 

 لألمور

  ت٪رٟ إىل:متغو ايفضر بٛج١ٗ ايٓعض ايٛاحز٠ 

  ايتغًِٝ يًٝك ن املغبل ٚاؾاٖظ. -ايكبٍٛ يًُعتار ٚاملأيٛف.  -غٝاب ايضٚح ايٓكز١ٜ. ـ 

 ٍمتغو ايٓاؼ بعارات ٚتكايٝز خاط١٦ َج٬ )َهدلات ايقٛت .)ايز٣ ج٢( َجا : 

االفتكار  -4
إىل الشجاعة 

 الفكرية

  .ا٫عتك٬ٍ ٚاؿض١ٜ تفذلض ايؾجاع١ ايفهض١ٜ ٚتكّٛ عًٝٗا ٫ٚ تغرل إ٫ َعٗا 

  يضٚح ايؾجاع١ ايفهض١ٜ.نُا إٔ ايضغب١ يف املعضف١ ٚحب ا٫عتط٬  ُٖا ْتٝج١ 

  َجاٍ: عٓز تكزِٜ ايٓاقز ايغُٝٓا٥ٞ ٚج١ٗ ْعضٙ يف عٌُ فين 

 .ٌُعًٝ٘ إٔ ٜتخ٢ً بايؾجاع١ ايفهض١ٜ يشنض ايعٝٛب املٛجٛر٠ بايع 

يكز تقز٣ عكضاط ملغايطات ايغفغطا٥ٝ ن ْٚؾضِٖ يًؾو ب ن ؽباب ايْٝٛإ  تأٌَ َٛقف 

ٚاعزّ عكضاط ْتٝج١ فهضٙ ٚتقزٜ٘ يًغفغطا٥ٝ ن  اؿل باطٌ ٚايباطٌ حل ِ َٔ إظٗاصٚتهغبٗ 

ٚصفض اشلضٚب َٔ اٱعزاّ أٚ ايذلاج  عٔ فهضٙ".يف ظٌ املٛقف ايغابل، حًٌ اثٓ ن َٔ ؼزٜات املٛقف ايفًغفٞ. 

َٔ ِٖ ايغفغطا٥ٝ ن؟ أمف إىل َعًَٛاتو 

اب١ ٚفٕٓٛ اؾزٍ يًؾباب ايطُٛح نفُٛع١ َٔ املفهضٜٔ ايْٝٛاْٝ ن عبكٛا عقض عكضاط ٚناْٛا ٜعًُٕٛ اـط 

 املٛمٛع١ٝ ٚاملبار٨ ا٭خ٬ق١ٝٚنإ عكضاط ٜعارِٜٗ ٚنشيو أف٬طٕٛ اتُِٗٗ بٓهضإ اؿكٝك١   

 يهٔ نجرلًا َِٓٗ نإ يزِٜٗ ْظع١ إْغا١ْٝ ٚعاي١ٝ ٚامخ١ ٚأؽٗضِٖ بضٚتاجٛصاؼ. 
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ٜكّٛ ايكضٜٕٚٛ بع٬ز اَضاض املعز٠ مبذُٛع١ َٔ ا٫عؾاب ايطبٝع١ٝ نايٝٓغٕٛ ٚايٓعٓاع ٚغريٖا   .1

 ٜؾري سيو اىل:

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -اؿه١ُ ايع١ًُٝ      ر -اؿه١ُ ايع١ًُٝ     ز -أـ اؿه١ُ ايٓعض١ٜ        ب

 اصعطٛ( ػغز املكٛي١ ايغابك١ ْٛع اؿه١ُ ٢ٖٚ: (اؿه١ُ ... ٖٞ ايتذضب١ َناؾًا ايٝٗا ايتأٌَ .2

 ا٫هل١ٝ اؿه١ُ  -اؿه١ُ ايع١ًُٝ      ر -اؿه١ُ ايع١ًُٝ     ز -أ ـ اؿه١ُ ايٓعض١ٜ       ب

 أعأٍ فضب ٫ٚ تغأٍ طبٝب. هغز املجٌ ايغابل ْٛع اؿه١ُ  .3

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -اؿه١ُ ايع١ًُٝ     ر -اؿه١ُ ايع١ًُٝ      ز -اؿه١ُ ايٓعض١ٜ        بأ ـ 

غايبا َا ؼٌُ املكٛي١ ايكقري٠ نجريا َٔ اؿه١ُ".  تؾري ايعباص٠ ايغابك١ عٔ أعًٛب ايتعبري  .4

 ٖٚٛ: ي٬ًْغإ ايعار٣

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ا٫ختقاص ايؾزٜز          ز ـ ا٫عٗاب                        ر -أـ ايتؿقٌٝ                         ب

 خري ايه٬ّ َا قٌ ٚرٍ ٜؾري املجٌ ايغابل عٔ أعًٛب ايتعبري ي٬ًْغإ ايعار٣ ٖٚٛ: .5

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ز ـ ا٫عٗاب                        ر      ا٫ختقاص ايؾزٜز      -أـ ايتؿقٌٝ                        ب

 ٜؾري املجٌ ايغابل عٔ أعًٛب ايتعبري ي٬ًْغإ ايعار٣ ٖٚٛ:  أفضف َا ؾ٢ اؾٝب ٜأتٝو َا ؾ٢ ايػٝب. .6

 زق١ املٓطك١ٝاي -ا٫ختقاص ايؾزٜز           ز ـ ا٫عٗاب                        ر -أـ ايتؿقٌٝ                         ب

ٜبايؼ ايهجري ؾ٢ اعتعُاٍ ادٗظ٠ اهلاتـ احملٍُٛ ٚعٓزَا تتٓاقؿ َع اسزِٖ سٍٛ ا٫َض ٜ٪نز ع٢ً اْ٘  .7

ا٫عتعُاٍ املؿضط ٜ٪ر٣ معـ ايبقض ٚطٜار٠ ايٓغٝإ ٚا٫٫ّ ؾ٢ ا٫فابع ٚغريٖا َٚع سيو ٜقض ع٢ً 

 املبايػ١ ؾ٢ ا٫عتعُاٍ ٜؾري سيو املٛقـ اىل :

 ايتتابع املٓٗذ٢ -ب                                     ا٫سهاّ ايعك٢ً   -أ

 ايتٓعِٝ ايزقٝل -ر       ايتٓاقض                                                -ز

)  َٔ ايؿًغؿ١ تعًُت اهلز٤ٚ ٚاؿه١ُ ٚايتزبض ...... ٚاْتعض َٓٗا ايهجري ٫ْين اعًِ اْٗا يٝػ هلا ْٗا١ٜ  .8

 -املكٛي١ ايغابك١ عٔ ْٛع اؿه١ُ يًؿًٝغٛف ٢ٖٚ :بضْاصرٚ ؽٛ ( تعرب 

 اؿه١ُ ايع١ًُٝ -ب   أـ اؿه١ُ ايٓعض١ٜ                                 

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -اؿه١ُ ايع١ًُٝ                                   ر -ز

 -ك١ عٔ اؿه١ُ  :تعرب املكٛي١ ايغاب الًٝظ٣ا٫هاط صٚح اؿه١ُ ...................َجٌ  .9

 ايع١ًُٝ        -ب   ايٓعض١ٜ                                                     أ ـ 

 ا٫هل١ٝ  -ر  ايع١ًُٝ                                                       -ز

ايتاي١ٝ ٜعهػ ناصٍ ٜاعبريؼ: "ٜزؾعين ا٫ْزٖاـ إىل املعضؾ١، ؾٝؾعضْٞ ظًٗٞ." أ٣ َٔ ايبزا٥ٌ  .11

 ايكٍٛ ايغابل .................

 ايزٖؾ١ -ب      تغا٩ىل                                                   -أ

 املقاصس١ -ر     ايرت٣ٚ ٚايقرب                                      -ز

 قا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ٚخري يو إٔ تغأٍ َضتني َٔ إٔ  ؽط٧ َض٠ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خ .11

 تغا٩ىل  -ب       ايزٖؾ١                                                  -أ

 ايبقري٠ -ر     ايقرب ٚايرت٣ٚ                                      -ز
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 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖقاٍ ايؾاعض: )عٌ ايؿكٝ٘ تهٔ ؾكٝٗا َجً٘ ٫ خري يف عًِ بػري ع٪اٍ(   .12

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل  -ب            ايزٖؾ١                                        -أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                     ر -ز

 َٔ ؽاٚص نجض فٛاب٘. ٖاصٕٚ ايضؽٝز   تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ : .13

 تغا٩ىل  -ب                       ايزٖؾ١                              -أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                      ر -ز

ناصٍ ٜاعبريؼ: "إٕ ا٭ع١ً٦ يف ايؿًغؿ١ أِٖ َٔ ا٭دٛب١، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتشٍٛ نٌ دٛاب إىل ع٪اٍ  .14

 دزٜز..." تؾري ايعباص٠ إ قا٫ٚت اؿقٍٛ ع٢ً ا٫دابات ناْت ..........

 َٛيز يًعًِ -ـ َٛيز يًؿًغؿ١                                       ب أ

 َٛيز ايؿهض -سب اعتط٬ع                                        ر -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ٜٓبػٞ يف ايعٌُ اتباع ايعكٌ اؿهِٝ  أصعطٛ: .15

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"

 تغا٩ىل  -ب                                      ايزٖؾ١                -أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز تٓذظ عٝٓا سٚ اـرب٠ أنجض مما تؿعً٘ ٜزاٙ .  بٓٝاَني ؾضاْهًني   .16

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"

 تغا٩ىل  -ب                   ايزٖؾ١                                    -أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز

ؼٌُ نٌ ق١ٓ , نٌ اخؿام , ٚنٌ غق١ تعتقض قًبو َعٗا بشص٠ ؾا٥ز٠ تغاٜٚٗا ٚصمبا تؿٛقٗا  .17

 ك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"تعرب املكٛي١ ايغاب.ْابًٕٝٛ ٌٖٝ . 

 تغا٩ىل  -ب                        ايزٖؾ١                               -أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز

ابضاٖاّ صمبا تأت٢ ا٫ؽٝا٤ ملٔ ٜٓتعض ....يهٓٗا ا٫ؽٝا٤ ايت٢ تضنٗا َٔ نإ ع٢ً عذ١ً .... .18

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"يٝٓهٛئ . 

 تغا٩ىل  -ب                  ايزٖؾ١                                     -أ

 ايبقري٠ -ر                     ايقرب ٚايرت٣ٚ                     -ز

 كٛي١ ايغابك١ عٔ :تعرب املمثض٠ ايٓذاح تأتٞ َٔ ايقرب ايطٌٜٛ  .19

 تغا٩ىل -ب                       ايزٖؾ١                                 -أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز

تؾري تَٛاؼ إرٜغٕٛ .  -إٕ أؽك٢ ؿعات سٝاتٞ ٚأمٝعٗا ٖٞ اييت ٫ أدٗز ؾٝٗا عكًٞ بايتؿهري.  .21

 اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :املكٛي١ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز       املقاصس١    -ب ٖؾ١      ايز-أ

أصعطٛ: اؾاٌٖ ٜ٪نز ٚ ايعامل ٜؾو ٚ ايعاقٌ ٜرت٣ٚ ا٫عتُتاع بايعٌُ ٜنؿٞ عًٝ٘ املجاي١ٝ .  .21

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :تؾري املكٛي١ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز           املقاصس١ -ب     ايزٖؾ١  -أ
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ع١ٓ ثا٢ْ أؾنٌ ٚقت يًظصاع١ ٖٛ اٯٕ .  22ٜكٍٛ املجٌ ايق٢ٓٝ: أؾنٌ ٚقت يظصاع١ ؽذض٠ نإ َٓش  .22

 تؾري املكٛي١ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ب            ايزٖؾ١                          -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز

 تؾري اؿه١ُ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :-تكٍٛ اؿه١ُ َٔ تأ٢ْ ْاٍ َا مت٢ٓ : .23

 املقاصس١ -ب              ايزٖؾ١                        -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز

نٌ اْغإ ٖٛ عبكض٣ بؾهٌ أٚ بأخض , املؾه١ً أْٓا مهِ ع٢ً اؾُٝع َٔ  -ايربت أٜٓؾتأٜ: .24

خ٬ٍ َكٝاؼ ٚاسز , ؾُج٬ يٛ قُٝٓا مسه١ َٔ خ٬ٍ َٗاصتٗا ؾ٢ تغًل ايؾذض٠ , عتُن٢ ايغُه١ 

 تؾري اؿه١ُ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :.بك١ٝ سٝاتٗا َعتكز٠ أْٗا غب١ٝ 

 املقاصس١ -ب            ايبقري٠                          -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ر          اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز       -ز

 ٢ٖٚ  َجٌ ف٢ٓٝ:ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ صس١ً ا٫يـ ٌَٝ تبزأ غط٠ٛ .25

 املقاصس١ -ب        ايزٖؾ١                               -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ر      اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز           -ز

َجٌ ٜابا٢ْ: ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ . اعح عبع عٓٛات قبٌ إ تقزم خربًا .26

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ب        ايزٖؾ١                             -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز

َجٌ ٜابا٢ْ ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢  - املٗاصات ايعع١ُٝ تٓنر َتأخضًا .27

: ٢ٖٚ 

 املقاصس١ -ب              ايزٖؾ١                         -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ر               اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز -ز

َٔ أؽٗض ؾ٬عؿ١ ا٭ملإ َٚ٪عػ ؾًغؿ١ ايٓكز، ٚنإ أعتاس ايؿًغؿ١ يف داَع١ -ناْط: .28

نْٛغربز، ٚنإ ٜعٝؿ عٝؾ١ َٓع١ُ أرم ْعاّ، ست٢ نإ أٌٖ قضٜت٘ ٜنبطٕٛ عاعاتِٗ ع٢ً 

 ٢ٖٚ :ٜؾري املٛقـ ايغابل  اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢  .خضٚد٘ َٔ بٝت٘

 املقاصس١ -ْغك٢                                        ب-أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز

ـّض ع١ٓ ٚ ؼزخ ثا١ْٝ .29 َجٌ ٜابا٢ْ ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ  -. ؾه

: 

 املقاصس١ -ب          ايزٖؾ١                             -أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز

ٜكٍٛ املجٌ ايؾعب٢ ؾ٢ ايتأ٢ْ ايغ١َ٬ ٚايعذ١ً ايٓزا١َ :تؾري املجٌ ايؾعب٢ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ  .31

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ 

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                     ب-أ

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ٍ ايٓكز               راؿٛاص ٚقبٛ -ز
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ٜؾري املٛقـ ايغابل . عٓزَا عكطت ايتؿاس١ اؾُٝع قايٛا عكطت ايتؿاس١ إ٫ ٚاسز قاٍ ملاسا عكطت .31

 عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ :

 املقاصس١  -ايبقري٠                                    ب–أ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ر         اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز        -ز

 قٌ يٞ َا ايشٟ ٜؾػٌ ٚقتو أقٌ يو َٔ أْت".ايؿًٝغٛف ا٭ملاْٞ دٛت٘ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ : .32

 املقاصس١  -ب            ايبقري٠                        –أ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز

٫ تكـ ظاْب ايٓٗض ٚتأٌَ ؾ٢ اؿقٍٛ ع٢ً مسو عز يبٝتو ٚافٓع ؽبه١  ٢ٓ:ٜكٍٛ املجٌ ايقٝ .33

 َٔ خ٬ٍ املجٌ اخرت أرم ا٫داب١ ايت٢ ػغز أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :فٝز . 

 املقاصس١  -ب              ايبقري٠                      –أ 

  ايطٌٜٛايرت٣ٚ ٚايقرب -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز

ايٓاؼ نايٓٛاؾش سات ايظداز املًٕٛ ؾٗٞ تتٮ٭ ٚتؾع يف ايٓٗاص ٚعٓزَا وٌ ايع٬ّ ؾإٕ مجاهلا  .34

 أ٣ َٔ ايبزا٥ٌ ايتاي١ٝ ٜعهػ ايكٍٛ ايغابل ::اؿكٝكٞ ٜعٗض ؾكط إسا نإ ٖٓاى م٤ٛ َٔ ايزاخٌ. 

 املقاصس١  -ب             ايبقري٠                      –أ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ٍٛ ايٓكز                راؿٛاص ٚقب -ز

هب إٔ تجل بٓؿغو .. ٚ اسا مل تجل بٓؿغو ، ؾُٔ سا ايشٟ عٝجل بو ؟ اصعطٛ َكٛي١ تقـ أسز  .35

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ :

 املقاصس١  -ب          ايبقري٠                         –أ 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز

هغز املجٌ ايغابل أسز خقا٥ك املٛقـ  الًٝظ٫٣ تػضْو املعاٖض ، ؾًٝػ نٌ َا ًُٜع سٖبًا َجٌ  .36

 ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 املقاصس١  -ب              ايزٖؾ١                           -أ

 ايٝكع١ ايزا١ُ٥ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                  ر -ز

هغز املجٌ ايغابل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢   الًٝظ٣سٖبا ..........َجٌ يٝػ نٌ َا ًُٜع  .37

:ٖٛٚ 

 املقاصس١  -ب             ايزٖؾ١                            -أ

 ايٝكع١ ايزا١ُ٥  -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                  ر -ز

 أخرت أرم تعبري عٔ املكٛي١ يٝػ نٌ عكٛط ْٗا١ٜ، ؾغكٛط املطض أمجٌ بزا١ٜ.     ٜكٍٛ غاْز٣ : .38

 سغٔ ايتٛقع ٚا٫ْتعاص ملا ٖٛ دزٜز  -ب           ايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚعزّ ا٫نزاع        -أ

 ايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ بني ايض٥ٝغ٢ ٚايؿضع٢ -ايٛع٢ املتقٌ باملٛقـ ايؿًغؿ٢                        ر -ز

ًٍٛ ٚمل ٜهٔ عكضاط غاؾ٬ً عٔ سكٝك١ َٛقؿ٘ نإ عكضاط ٜجري املؾه٬ت ثِ ٫ ٜكزّ هلا اؿ .39

ايغًيب ٖشا ٚيهٓ٘ أٜكٔ إٔ صعايت٘ اؿكٝك١ٝ ٖٞ يف تطٗري ايعكٍٛ أ٫ًٚ يعًٗا بعز سيو تتٗٝأ يًٛفٍٛ 

 ٜعرب املٛقـ ايغابل عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:إىل اؿل . 

 املقاصس١ -ب         ايزٖؾ١                                        -أ

 ْغك٢ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                           ر -ز
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تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايتؿهري ٖٛ سٛاص ايضٚح َع ْؿغٗا.     ٜكٍٛ أؾ٬طٕٛ: .41

 -ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 تغا٩ىل -ب  ايزٖؾ١                                            -أ

 اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز -ر                       ايقرب ٚايرت٣ٚ        -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز قاٍ عُض بٔ اـطاب صمٞ اهلل عٓ٘""صسِ اهلل اَض٨ أٖز٣ إيٝٓا عٝٛبٓا"".  .41

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ 

 تغا٩ىل -ب      ايزٖؾ١                                     -أ

 قبٍٛ ايٓكز -ر              ايقرب ٚايرت٣ٚ              -ز

إٕ صأٟ فٛاب وتٌُ اـطأ ٚصأٟ غريٟ خطأ وتٌُ ايقٛاب "  ايؾاؾعٞ".تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ  .42

 اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل -ب                   ايزٖؾ١                         -أ

 ايٓكزقبٍٛ  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                             ر -ز

تعرب .   الًٝظ٫٣ ٜٓبػ٢ را٥ُا إٔ تقضح بهٌ اؿكٝك١ )َانٌ َاٜعًِ ٜكاٍ ( ............َجٌ  .43

 املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل -ب             ايزٖؾ١                                -أ

 قبٍٛ ايٓكز -ر      ايقرب ٚايرت٣ٚ                         -ز

تؾري ايعباص٠ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايشٟ سككت٘، ؾكط اعرتف ب٘  اإللاط٫ ِٜٗ نِ ٖٛ فػري  .44

 ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 ْغك٢  -ب        املقاصس١                                      -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز

ٜتٛدب ع٢ً َٔ ٜزخٌ ؾ٢ َٓاظض٠ إٔ ٜعضف َا ٢ٖ سٌٝ اـزاع , سيو إٔ َٔ احملتِ  -ٜكٍٛ ؽٛبٓٗاٚص : .45

 تزعٛ ايعباص٠ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ:عًٝ٘ إٔ ٜقارؾٗا ٜٚتعاٌَ َعٗا. 

 ْغك٢  -ب                     املقاصس١                         -أ

 ايزٖؾ١ -ر         ايٝكع١ ايزا١ُ٥                        -ز

 ٜكٍٛ عكضاط ا٫عرتاف باؿل ؾن١ًٝ ..تؾري ايعباص٠ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ: .46

 ْغك٢  -ب                 املقاصس١                             -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز

تعرب املكٛي١ إلْغا١ْٝ ٭ْٗا ايقؿ١ اييت تنُٔ باقٞ ايقؿات .ايؾذاع١ أِٖ ايقؿات ا ٜكٍٛ أصعطٛ: .47

 ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -ب                  املقاصس١                             -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : ًٝظ٣الاملعاٖض خزاع١ ................َجٌ  .48

 ْغك٢  -ب                املقاصس١                                -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز
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تؾري املكٛي١ ايؾذاع١ اععِ فؿ١ يف ايؾدك ٫ٕ بك١ٝ ايقؿات تأتٞ ْتادًا هلا )ْٚغتٕٛ تؾضؽٌ( .49

 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ:ايغابك١ عٔ 

 ْغك٢  -ب                 املقاصس١                              -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : الًٝظ٫٣تقزم نٌ َا تض٣ ٫ٚ ْقـ َاتغُع ..................َجٌ  .51

 ْغك٢  -ب           املقاصس١                                    -أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : الًٝظ٣ايعًِ بايؾ٤٢ خري َٔ اؾٌٗ ب٘.................َجٌ  .51

 ْغك٢  -ب                  املقاصس١                              -أ

 ايزٖؾ١ -ر            ايٝكع١ ايزا١ُ٥                       -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اؿهِٝ ٖٛ َٔ ٜؿقٌ أعتكارٙ ع٢ً قز ايب١ٓٝ .............رٜؿٝز ّٖٝٛ  .52

 -خاف١ٝ :

 ْغك٢  -ب                 املقاصس١                                  -أ

 ايزٖؾ١ -ر              ايٝكع١ ايزا١ُ٥                       -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ َعضؾ١ ْؿغو؛ ٖٛ بزا١ٜ نٌ سه١ُ.    أصعطٛ: .53

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 ْغك٢  -ب                      املقاصس١                                -أ

 ايزٖؾ١ -ر                ايٝكع١ ايزا١ُ٥                         -ز

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:قٌ اؿل ٚيٛ ع٢ً ْؿغو.  تكٍٛ اؿه١ُ: .54

 ْغك٢  -ب         املقاصس١                                               -أ

 ايزٖؾ١ -ر                              ايٝكع١ ايزا١ُ٥             -ز

ًٝا إٔ متتًو عك٬ دًٝزا، ؾاملِٗ إٔ تغتدزَ٘ دًٝزا.     رٜهاصت: .55 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ يٝػ ناؾ

 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -ب                             املقاصس١                           -أ

 ايزٖؾ١ -ر                 ايٝكع١ ايزا١ُ٥                         -ز

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز  ايؿاؽٌ أسز اثٓني : َٔ ٜٓؿش بزٕٚ ؽطٝط . اٚ َٔ ىطط بزٕٚ تٓؿٝش. .56

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -ب                                  املقاصس١                       -أ

 ايزٖؾ١ -ر                       ايٝكع١ ايزا١ُ٥                    -ز

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:يهٌ دٗز َٓعِ عا٥ز َناعـ.  .57

 ْغك٢  -ب                         املقاصس١                               -أ

 ايزٖؾ١ -ر                    ايٝكع١ ايزا١ُ٥                       -ز

تعرب املكٛي١ رٌٜ ناصْٝذٞ  . انتؾـ ايٓعاّ يف ا٫ؽٝا٤ اييت ٫ ػز ؾٝٗا ْعاًَا يف ايٓعض٠ ا٫ٚىل .58

 ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -ب                     املقاصس١                                   -أ

 ايزٖؾ١ -ر                ايٝكع١ ايزا١ُ٥                          -ز
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تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ تطٛص املٛقـ تَٛاؼ إرٜغٕٛ  -أٍٚ عض َٔ أعضاص ايٓذاح ، إٔ ت٪َٔ بٓؿغو.  .59

 ايؿغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ب             ايٛعٝط                   -أ

 ايضأٖ -ز ـ اؿزٜح                             ر

 أْا أؾهض أْا َٛدٛر ..رٜهاصت تعرب عٔ تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض: .61

 ايْٝٛا٢ْ  -ب         ايٛعٝط                       -أ

 ايضأٖ -ز ـ اؿزٜح                             ر

ؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ خ٬ٍ نتاب٘ ايؾٗري )ؾقٌ املكاٍ ؾُٝا بني اؿه١ُ ساٍٚ ابٔ صؽز ايتٛ .61

 -ٚايؾضٜع١ َٔ اتقاٍ ( ٖٚشا ٜعرب عٔ تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ب        ايٛعٝط                          -أ

 ايضأٖ -ر      ز ـ اؿزٜح                        

ري بني ايعًُا٤ ؾ٢ تطبٝل ا٫عتٓغاخ ع٢ً ايبؾضٚتعاصم٘ َع ا٫خ٬م ٚسكٛم ٜٛدز اخت٬ف نب .62

 ا٫ْغإ  بعز تطبٝك٘ ع٢ً اؿٝٛإ ٚايٓبات ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ب      ايٛعٝط                             -أ

 أٖايض -ر     ز ـ اؿزٜح                           

اعتكز طايٝػ إ ا٫صض تطؿٛ ؾٛم املا٤ نايغؿ١ٓٝ ٚٚدز يف سيو تؿغري يًٗظات ا٫صم١ٝ ٚٚدٛر  .63

ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ٫ٕ طايٝػ ساٍٚ اهار تؿغري طبٝعٞ يٛدٛر ايعامل   .املٝاٙ ايضعٛب١ٝ

 ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ب                  ايٛعٝط                   -أ

 ايضأٖ -ر              ز ـ اؿزٜح                     

ٜعزعكضاط أٍٚ َٔ بزأ بايتؿهري يف َّ اإلْغإ َٚا ٜتعًل ب٘، ٚؾنٌ سيو ع٢ً ايٓعض ؾُٝا وٝط ب٘  .64

 ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض : َٔ ايعامل املارٟ

 ايْٝٛا٢ْ  -ب            ايٛعٝط                          -أ

 ايضأٖ -ر      ز ـ اؿزٜح                             

ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص  .)َا أنجض ايعذا٥ب! ٚأعذبٗا اإلْغإ( :قاٍ )عٛؾٛنًٝظ( ايضٚا٥ٞ ايْٝٛاْٞ .65

 املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ب                    ايٛعٝط                  -أ

 ايضأٖ -ر                  ز ـ اؿزٜح                  

ٖٞ اييت قاٍ ؾٝٗا $ )َا اإلْغإ؟ َٚا َٓظيت٘ يف ايعامل؟ َٚا ع٬قت٘ با٭ؽٝا٤ اييت ؼٝط ب٘؟( ٖشٙ ا٫ع١ً٦ .66

ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص  .إْٗا أعاؼ نٌ َا عزاٖا َٔ ا٭ع١ً٦، ٚإْٗا أسب يإلْغإ مما عٛاٖا(#ٖهغًٞ: 

 ًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :املٛقـ ايؿ

 ايضأٖ -ز ـ اؿزٜح                        ر             ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ

ٚد٘ ايبشح ايؿًغؿٞ إىلً  اإلْغإ، ٚنإ قبً٘ َٛدٗا إىل ايعامل ٚا٭دضاّ؛ ٚيشيو قٌٝ: إْ٘ عكضاط  .67

 ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض : ٜعرب سيو اعتٓظٍ ايؿًغؿ١ َٔ ايغُا٤ إىل ا٭صض!

 ايضأٖ -ز ـ اؿزٜح                             ر             ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ
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ٜكٍٛ أبٔ صؽز:    ا٫عتكارات ايضاعد١ ٖٞ أعزا٤ اؿكٝك١، ٖٚٞ أنجض خطضًا َٔ ا٭ناسٜب. تؾري  .68

 املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:ايعباص٠ اىل أسز ؼزٜات 

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -ب اـنٛع يًغًطات                         -أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                 ر -ز

 ٫ تكًز غريى تكًٝزًا أع٢ُ ٫ٚ تهٔ إَع١.  تؾري ايعباص٠ اىل أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ: .69

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -ب   اـنٛع يًغًطات                         -أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                    ر -ز

٫ تعتُز ع٢ً ْعضتو ٚسزى يٮَٛص ؾ٬ بز َٔ إٔ تغتؿٝز َٔ آصا٤ ايٓاؼ ٭ٕ نٌ َِٓٗ ٜض٣ َا ٫ تضاٙ  .71

 ..............-تؾري ايعباص٠ اىل عزّ :ا أٚ ع٢ً ا٭قٌ عٝؿٝزى   .. صأِٜٗ قز ٜهٕٛ فشٝش

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -ب     اـنٛع يًغًطات                         -أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ر     ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                 -ز

تؾري ايعباص٠ يقؿ١ اييت تنُٔ باقٞ ايقؿات . ايؾذاع١ أِٖ ايقؿات اإلْغا١ْٝ ٭ْٗا ا ٜكٍٛ أصعطٛ: .71

 اىل مضٚص٠ ٚدٛر أسز ايقؿات ايت٢ بزْٚٗا تعترب أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -ب     اـنٛع يًغًطات                        -أ

 ايؿهض١ٜا٫ؾتكاص يًؾذاع١ -ر   ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                  -ز

صٜامٞ ٚؾًٝغٛف ؾضْغٞ، ٜعز َ٪عػ ايؿًغؿ١ اؿزٜج١  تعًِ ا٭رب ٚمل ٜكٓع ب٘ :رٜهاصت  .72

ؾاؽتػٌ بايؿًغؿ١، ٚمل ٜضض عٔ ؾًغؿ١ أصعطُٛ  اييت ناْت ؽا٥ع١ يف عقضٙ، ٚاييت ناْت ت٪خش 

 -ٜعرب املٛقـ ايغابل ع٢ً عزّ :قناٜا َغ١ًُ َٔ غري عح، ؾذا٤ رٜهاصت ٚٚمع َبار٨ًَ  دزٜز٠ . 

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                                ب-أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                       ر -ز

ٜ٪نز رٜهاصت ع٢ً عزّ ايتغًِٝ بؾ٤ٞ َا مل ٜؿشق٘ ايعكٌ ٜٚتشكل َٔ ٚدٛرٙ، ؾُا نإ  .73

ّٝ ا ع٢ً اؿزؼ ٚايتدُني َٚ ٜعرب املٛقـ ايغابل ع٢ً  .ا نإ َٓؾ٪ٙ ايعضف ٚايعار٠ هب إٔ ٜضؾضَبٓ

 -عزّ :

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                                ب-أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                      ر -ز

تؾري ايعباص٠ ايغابك١  ٚامنا مٔ املًظَٕٛ بإٔ ْتبع اؿكٝك١ .اؿكٝك١ يٝغت ًَظ١َ بإٔ تتبع أٖٛا٤ْا ,  .74

 ع٢ً ػٓب ................

 أ ـ اـنٛع يًغًطات                              ب ـ اـنٛع يًُعتار         

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                       ر -ز

، نإ َتأثضا بتعايِٝ رٜهاصت، نإ ٜض٣ إٔ ايعكٌ هب إٔ ٜرتى  لًٝظٟإؾًٝغٛف  : دٕٛ يٛىً  .75

 -تؾري ايعباص٠ ايغابك١  ع٢ً عزّ :ؽ٤ٞ، ٚهب أ٫ ٜٛمع ي٘ أٟ سز بٛاعط١ أ١ٜ عًط١، سضا يٝٓكز أٟ

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ر             ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص         -ز

" اعتطاع ؽضط٢ املضٚص تغذٌٝ صقِ ايغٝاص٠ املدايؿ١ ع٢ً ايضغِ َٔ عضعتٗا : ػغز ايعباص٠ إسز٣  .76

 مسات املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ٚقبٍٛ ايٓكزر ـ اؿٛاص        ْغكٞز ـ                ب ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥أ ـ املقاصس١                             
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انتؾاف ايؿ٬عؿ١ يعٗٛص َغتذزات هلا ْتا٥ر خطري٠ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚا٫ْغإ . ميجٌ اسز مسات  .77

 املٛقـ ايؿًغؿ٢

 ب ـ ْغك٢         أ ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                           

 ز ـ ايقرب ٚايرت٣ٚ                                         ر ـ ايزٖؾ١ 

 تغا٩ٍ ايؿضر عٔ اـري ٚايؾض ٚملاسا خًل اهلل ايٓاؼ كتًؿٕٛ  . ميجٌ اسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢  .78

 ب ـ ْغك٢                أ ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                    

 ر ـ ايزٖؾ١                 ز ـ تغا٩ىل                                      

ز عبزٙ ؿض١ٜ ا٫ْغإ عٔ تؿغري رٜؿٝز ّٖٝٛ ٜعرب سيو عٔ املٛقـ ىتًـ تؿغري ا٫َاّ قُ .79

 ايؿًغؿ٢ َٔ سٝح 

 ب ـ اـقا٥ك                                        أ ـ ا١ُٖٝ٫                

 ر ـ ايتشزٜات                                             ز ـ املؿّٗٛ             

طاٖض ايكًب ْك٢ ايٓؿػ سغٔ اـًل  ؾذُاٍ ايضٚح اؾنٌ غايبا. ميجٌ سيو مب َٔ ايبؾض َٔ ٖٛ  .81

 املٛقـ ايؿًغؿ٢ َٔ سٝح 

 ر ـ اـقا٥ك                                            أ ـ ا١ُٖٝ٫            

 ز ـ املؿّٗٛ                                 ب ـ ايتشزٜات                 

 ٌ ٚرٍ . تعترب سه١ُ خري ايه٬ّ َا ق .81

 ز ـ ر١ٜٝٓ                         ر ـ ؾًغؿ١ٝ                            أ ـ ْعض١ٜ                        ب ـ ع١ًُٝ 

 اْا اؾهض اسٕ اْا َٛدٛر . رٜهاصت َكٛي١ تتغِ بـ .82

 ز ـ ايتؿضم                          ر ـ ا٫سهاّ ايعك٢ً                 أ ـ ايتٓاقض                         ب ـ ايتؿهو 

ٜكٍٛ ايهٓزٟ )ٜٓبػٞ يٓا إٔ ٫ ْغتشٞ َٔ اعتشغإ اؿل ٚاقتٓا٤ اؿل َٔ أٜٔ أت٢(، متجٌ ٖشٙ  .83

 املكٛي١ أسز ايعقٛص اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ر ـ املعافض                       ز ـ اؿزٜح            ب ـ ايٛعٝط أ ـ ايْٝٛاْٞ

ٜكٍٛ ْابًٕٝٛ )َا أعٌٗ إٔ تتشزخ عٔ املٛاد١ٗ ٚأْت بعٝز عٔ اصض املعضن١(، ػغز املكٛي١ أسز  .84

 ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٛ

 ب ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار أ ـ اـنٛع يًغًط١

 ر ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ ز ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص

ْكطاع أٚ اْؿقاٍ، مل تعز ايطبٝع١ َٓٗذٗا ٌٖ اإلْغإ خًل َٔ املار٠ أّ "تبزأ ايؿًغؿ١ بؿعٌ ا .85

 ايضٚح؟"، ػغز ايعباص٠ أسز ايعقٛص اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ر ـ اؿايٞ         ز ـ اؿزٜح                ب ـ ايٛعٝط  ايْٝٛا٢ْ                    أ ـ 

ْؿرتض بإٔ ا٭ؽدال اٯخضٜٔ ٜؿهضٕٚ بٓؿػ طضٜك١ ٜكٍٛ رٜهاصت )َٔ انرب أخطا٥ٓا أْٓا  .86

 تؿهريْا(، تؾري املكٛي١ إىل أسز عقٛص ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ر ـ ايٛعٝط                     ز ـ ايضأٖ                    ب ـ اؿزٜحأ ـ ايْٝٛاْٞ                     

طٓني طٝبني ٚإٕ ْعٝؿ اؿٝا٠ ع٢ً ٜكٍٛ داَبًٝهٛؼ )٫بز إٔ ْتؿًغـ إسا أصرْا إٔ ْهٕٛ َٛا .87

 مٛ فز(، تعرب ٖشٙ املكٛي١ عٔ إسز٣ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ر ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز ز ـ املقاصس١                ب ـ ايبقري٠ايتغا٩ٍ                     أ ـ 
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فٝاغتٗا"، ػغز ايعباص٠ "تعز ا٭خ٬قٝات ايٓغ١ٜٛ ٖٞ قاٚي١ تٓكٝح ا٭خ٬قٝات ايتكًٝز١ٜ ٚإعار٠  .88

 أسز عقٛص ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ر ـ اؿزٜح ز ـ ايٛعٝط                            ب ـ ايْٝٛاْٞ أ ـ ايضأٖ

"ايٓكز اؾٝز يٝػ ي٘ ١َُٗ أْبٌ َٔ ؼطِٝ املعتكزات اـاط١٦"، ؽايـ ٖشٙ ايعباص٠ أسز ؼزٜات  .89

 املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٛ

 نٛع يًُأيٛف ٚاملعتارب ـ اـ أ ـ اـنٛع يًغًطات

 ر ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ  ز ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص

"تٓعض ايؿًغؿ١ إىل اإلْغإ ع٢ً اْ٘ ايها٥ٔ اؿض ٚاملغ٦ٍٛ ػاٙ ا٭صض"، ػغز ايعباص٠ أسز ايعقٛص  .91

 اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ب ـ ايْٝٛاْٞ   أ ـ املعافض

 ر ـ اؿزٜح    ز ـ ايٛعٝط

ٜكٍٛ ؽهغبري )ا٫سرتاّ ٫ ٜهًـ ؽ٦ٝا يهٓ٘ ٜعين ايهجري(، تؾري املكٛي١ إلسز٣ خقا٥ك  .91

 املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ب ـ املقاصس١ أ ـ تغا٩يٞ

 ر ـ ْغكٞ  ز ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥

ٜكٍٛ بٝهٕٛ )٫ تكضا يتعاصض ٫ٚ يت٪ٜز ٚتغًِ ٫ٚ يتذز َا تتشزخ عٓ٘ بٌ يتظّ ٚتؿهض(، دغزت  .92

 اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض املكٛي١ أسز ايعقٛص

 ب ـ ايْٝٛاْٞ أ ـ ايٛعٝط

 ر ـ اؿايٞ  ز ـ اؿزٜح

)ايؿهض ايبؾض٣ سني ٜتشضص ٚىضز عٔ ايتكايٝز ٫ ٜغتطٝع إٔ وتؿغ بطابع ايٝكني ع٢ً أ١ٜ  .93

 فٛص٠(، ػغز املكٛي١ أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٛ

 ـ اـنٛع يًغًطات. أ ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار.                ب

 ر ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ.              ز ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص.      

"إٕ ا٫خت٬ف ٖٛ ا٭فٌ يف اْتباٙ ايٛعٞ ٚػزر ايؿهض ٚتطٛص اؿٝا٠"، تؾري ايعباص٠ إلسز٣ خقا٥ك  .94

 املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ب ـ تغا٩يٞ        أ ـ املقاصس١

 ر ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥       ٚايقرب ايطٌٜٛز ـ ايرتٟٚ 

ٜكٍٛ أصعطٛ "عًُتين ايؿًغؿ١ إٔ اؾعٌ رٕٚ أٚاَض َا ٜؿعً٘ اٯخضٕٚ خٛؾًا َٔ ايكإْٛ(، ػغز املكٛي١  .95

 أسز ايعقٛص اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ب ـ ايْٝٛاْٞ       أ ـ ايٛعٝط

 ر ـ اؿزٜح        ز ـ ايضأٖ

ٚايؿهض رٕٚ ايؿعٌ ؾضاؽ"، ػغز ايعباص٠ أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ  "ايؿعٌ رٕٚ ايؿهض أع٢ُ، .96

ٖٛٚ 

 ب ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ             أ ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار

 ر ـ اـنٛع يًغًطات             ز ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص
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ٜٔ(، تؾري املكٛي١ إلسز٣ خقا٥ك ٜض٣ ناْط إٔ )ا٫سرتاّ أمجٌ َا ٜرتن٘ اإلْغإ يف قًٛب اٯخض .97

 املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ر ـ تغا٩يٞ             ز ـ ْغكٞ                ب ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥املقاصس١                       أ ـ 

طٚاز ايكافضات رٕٚ ايغٔ ايكا٢ْْٛ َرياخ قزِٜ ؾ٢ ايكض٣ ٚايضٜـ" تؾري ايعباص٠ ٭سز ؼزٜات املٛقـ  .98

 ايؿًغؿٞ ٖٚٛ

 ب ـ اـنٛع يًغًطات         ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار أ

 ر ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ        ز ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص

٫ ُٜٓٛ ايعكٌ إ٫ بج٬خ، إرا١َ ايتؿهري َٚطايع١ نتب املؿهضٜٔ ٚا٫ْتباٙ يتذاصب اؿٝا٠"، تؾري  .99

 ايعباص٠ إلسز٣ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ب ـ تغا٩يٞ         ملقاصس١أ ـ ا

 ر ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥                ز ـ ايرتٟٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ

ٜكٍٛ ٖٝذٌ )يٝػ املكقٛر َٔ ايؿًغؿ١ إٔ تهٕٛ صٚا١ٜ ملا وزخ بٌ َعضؾ١ ملا ٖٛ فشٝح يف  .111

 ا٭سزاخ(، ػغز املكٛي١ أسز ايعقٛص اييت َضت بٗا ايؿًغؿ١ ٖٚٛ ايعقض

 ز ـ اؿزٜح                        ر ـ ايضأٖ.          ب ـ ايٛعٝط.أ ـ ايْٝٛاْٞ                          

ٜكٍٛ أصعطٛ )ايؿًغؿ١ ٖٞ ايغاع١ اييت ٜتشري ؾٝٗا ايعكٌ ٜٚضتز إىل ْؿغ٘ ٖٚٞ طًب ايربٖإ ايشٟ  .111

 زٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٛطعظع ب٘ عكضاط ايِٖٛ عٔ ْؿغ٘ ٚعٔ صؾاق٘(، ؽايـ ٖشٙ املكٛي١ أسز ؼ

 ب ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص.                        أ ـ اـنٛع يًغًطات.

 ر ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار.            ز ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ.

)ٜغع٢ ايؿًٝغٛف ٭ٕ ٜغُع مُٔ ْؿغ٘ إفزا٤ عُٝؿ١ْٝٛ ايعامل إٔ ٜعٝزٚا إعكاطٗا بؾهٌ  .112

 (، تعرب ٖشٙ املكٛي١ عٔ إسز٣ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿٞ َٖٚٞؿاِٖٝ

 ر ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز.   ز ـ ايتغا٩ٍ.                 أ ـ املقاصس١                      ب ـ ايٝكع١ ايزا١ُ٥.

ٜض٣ ايهٓزٟ إٔ )ايؿًغؿ١ ٖٞ َعضؾ١ اإلْغإ بٓؿغ٘ اييت ت٪رٟ إىل َعضؾ١ ايعامل ا٭نرب أٟ املعضؾ١  .113

 طبٝع١ ٚايهٕٛ(، تؾري ٖشٙ املكٛي١ إىل املٛقـ ايؿًغؿٞ يف ايعقضباي

 ز ـ اؿزٜح.                   ر ـ ايْٝٛاْٞ.                       أ ـ ايٛعٝط.                     ب ـ ايضأٖ.

ٜكٍٛ ابٔ صؽز )َٔ ايعزٍ إٔ ٜأتٞ ايضدٌ َٔ اؿذر ـقَٛ٘ مبجٌ َا ٜأتٞ ب٘ يٓؿغ٘( ؽايـ ٖشٙ  .114

 املكٛي١ أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٛ

 ب ـ ايٓعض٠ ا٭سار١ٜ يٮَٛص.  أ ـ ا٫ؾتكاص إىل ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ.

 ر ـ اـنٛع يًغطات.      ز ـ اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار.                            

ًغؿ١ٝ بٌ يف ٜض٣ ناْط إٔ )١َُٗ أعتاس ايؿًغؿ١ ٫ تٓشقض يف تعًِٝ ت٬َٝشٙ بعض ا٭ؾهاص ايؿ .115

 تعًُِٝٗ نٝـ ٜؿهضٕٚ(، تٓتُٞ ٖشٙ املكٛي١ إىل ايعقض

 ز ـ ايٛعٝط                   ر ـ ايضأٖ                            أ ـ اؿزٜح                     ب ـ ايْٝٛاْٞ

خٌ أٚ إسا ْؾب سضٜل يف بٝتٓا ؾعًٝٓا قاٚي١ إطؿا٥٘ رٕٚ ا٫عتؿغاص عُا إسا نإ قز ْؾب َٔ ايزا .116

 َٔ اـاصز". تتعاصض ٖشٙ ايعباص٠ َع إسز٣ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿٞ ٖٚٞ

 ز ـ املقاصس١.              ر ـ تغا٩يٞ.          أ ـ ْغكٞ.                     ب ـ اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز.

قاٚي١ املطابك١ بني ايعكٌ ٚايزٜٔ ٚايتٛؾٝل بني آصا٤ أصعطٛ ايؿًغؿ١ٝ ٚتعايِٝ املغٝش١ٝ ظٗضت يف  .117

 ز ـ ايٛعٝط                   ر ـ اؿزٜح                  أ ـ ايضأٖ                       ب ـ ايْٝٛاْٞ............. ايعقض
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 :فلسفة والدينـ ال1
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  حنٔ ْتغا٤ٍ ٌٖ ايعًِ عاج١ إىل ايفًغف١؟ 

  ميهٔ فقٌ ايعًِ عٔ ايفًغف١؟ ٌٖٚ ٜٛجز فضا  ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ؟ ٌٖٚ 

  ٖٚٓا تأتٞ اٱجاب١ ٫ ميهٔ فقٌ ايعًِ عٔ ايفًغف١ ٫ٚ ٜٛجز تعاصض ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ َٔ ْاح١ٝ 

 .ٚايفًغف١ ٚايعًِ َٔ ْاح١ٝ أخض٣ بٌ اٱْغإ يف حاج١ إىل رصاع١ َٚعضف١ نٌ َٓٗا  

 

  

 - ز١ٜٝٓ قزميتإ قزّ اٱْغإ سات٘اـدلت ن ايفًغف١ٝ ٚاي 

  ٕاٱْغإ ا٭ٍٚ يف ايغٝطض٠ ع٢ً ايطبٝع١  نجخفبعز أ 

  ٕتغا٫٩ت فًغف١ٝ. ٖٚشٙ ٚافٌ ايٛجٛر نهٌ  ٜتغا٤ٍ عٔ أفٌ ٚجٛر ا٫ْغإنإ َٔ ايطبٝعٞ أ 

 اصتبطت اـدلت ن ايفًغف١ٝ ٚايز١ٜٝٓ يز٣ اٱْغإ َٓش ايبزا١ٜ  ـ 

 .ًٞٚمل ٜهٔ ممهًٓا ايفقٌ ُٜٓٗا ٭ٕ ن٬ُٖا نإ مبجاب١ عح عك 

 .َجاٍ: أٚا٥ٌ ايف٬عف١ ايطبٝعٝ ن مُٛا إىل آصا٥ِٗ ايع١ًُٝ ٚايفًغف١ٝ عٓافض ر١ٜٝٓ نجرل٠ 

 ٚم  تقٛص ؽب٘ َتهاٌَ عٔ متاٜظ ايبخح ايفًغفٞ عٔ ايبخح ايعًُٞ ٚعٔ ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ. أصعطٛ يف نجخ 

 

  

 -  اؿل.٫ ٜٛجز تعاصض ب ن ايزٜٔ ٚايفًغف١ فاؿل ٫ ٜنار 

 - .اؿج١ ايعك١ًٝ ايفًغف١ٝ راع١ُ َٚ٪نز٠ يٲميإ ٚا٫عتكار ايزٜين 

 - .)ايزٜٔ ٚايفًغف١ ًٜتكٝإ يف َعاؾ١ َٛمٛعات َع١ٓٝ، َجٌ:)أفٌ ايعامل، طبٝع١ اٱْغإ، طبٝع١ ايٛجٛر 

 .َجاٍ: نإ اٱَاّ قُز عبزٙ ٜغتدزّ ايعكٌ ٜٚضبط٘ بايؾضٜع١ ٜٚعتدلٙ أعاؼ ايتهًٝف 
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  تٗتِ بزصاع١ قناٜا اٱْغإ املعضف١ٝ

 ناص١ٜٚايع١ًُٝاؿٚاؾُاي١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚ
  ٜذلنظ حٍٛ ع٬ق١ اٱْغإ باهلل

ايتكضب إيٝ٘ بايعبارات ٚنٝف١ٝ 

 ٚايعكا٥ز اٱميا١ْٝ ايضاعد١.

  ٜزصنٗا نٌ اؿكٝك١ ايفًغف١ٝ ْغب١ٝ

 فًٝغٛف حغب ص٩ٜت٘ ايفًغف١ٝ املتُٝظ٠.
 َ طًك١ َقزصٖا اؿكٝك١ ايز١ٜٝٓ

 عًٟٛ زلاٟٚ 

 غرل ٚ عٔ أٟ ؽو. يشيو فٗٞ بعٝز٠

 قاب١ً يًتعزٌٜ أٚ ايتطٜٛض.

 بغبب:تعزر٠ يًخكٝك١ ايفًغف١ٝ ا٭ٚج٘ امل 

 طبٝع١ املٛمٛعات اييت ٜتٓاٚشلا ـ أ

 ايف٬عف١ بايبخح ٚايتأٌَ.

  اخت٬ف ٚجٗات ْعض ايف٬عف١ ـ ب

 َٚشاٖبِٗ ايفًغف١ٝ.

  ا٫خت٬ف يف ايضأٟ حٍٛ أٟ َٛمٛ  إمنا ـ ج

 ٖٛ َٔ فُِٝ ايطبٝع١ ايبؾض١ٜ.

 

2

 

 :ايتفهرل ايعك٢ً ٚايتأٌَ  تكّٛ ع٢ً 

 ٚ اييت ػعٌ املكٓع١ اؿجج ايعك١ًٝ

 ايفًٝغٛف ٜ٪َٔ عكٝك١ َع١ٓٝ.

  فايعكٌ ذنتٌ َهإ ايقزاص٠

    عٓزايفًٝغٛف

  ْ٘ؽ٤ٞ يًخٛاص ٚاؾزٍ رنن  نٌ ٫

 ايغاَن١.   يتجٓب ا٫َٛص 

 ايعكًٞ.يز٫ ٜعتكز يف أٟ ؽ٤ٞ إ٫ باي ٌٝ 

  ٜكّٛ ع٢ً:اٱميإ بايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ 

 ٚ َٔ ايكبٍٛ ٚايتغًِٝ مبجُٛع١

 اؿكا٥ل املٓظي١ َٔ اهلل 

  ٌعٔ طضٜل ايٛحٞ اٱشلٞ إىل ايضع

ٚا٭ْبٝا٤ ٚتفغرلٖا نُا يف ايزٜاْات 

 ايغُا١ٜٚ.

 -  َجٌ ايفًٝغٛف املفهض ايزٜين

ٜغتدزّ املٓطل ٚايعكٌ يف ايفِٗ 

 ٚايتأٌٜٚ ٚايتفغرل ٚايضر ع٢ً اـقّٛ.

  َجاٍ:عٓز َٓاقؾ١ ايف٬عف١ يكن١ٝ

 اؿض١ٜ ٜغتدزّ ايفًٝغٛف أري١ عك١ًٝ 

  َٔ ٱثبات ٚج١ٗ ْعضٙ ٚؽتًف ق٠ٛ ا٭ري١

 فًٝغٛف ٭خض.

  َجاٍ:ظاٖض٠ تتاب  ايًٌٝ ٚايٓٗاص

 ٜضجعٗا املفهض ايزٜين إىل قزص٠ اهلل.

3

 

 ٚؼكٝل ععار٠ ا٫ْغإ ايفًغف١ ٚايزٜٔ ٜتخزإ يف ٖزف َؾذلى ٖٛ إرصاى اؿكٝك١  : 

 ٍفكاٍ :حاٍٚ ايهٓزٟ ايتٛفٝل ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ :  َجا 

 .إٕ ٖزف ايفًغف١ ٖٛ َعضف١ اؿكا٥ل ٖٚشا أَض ٫ ٜتعاصض َ  ايزٜٔ ٖٚٛ َعضف١ اؿل 
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ٚسيو ٭ْ٘: ايع٬ق١ ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ يٝغت فضاعًا َطًكًا، فُععِ ايفًغفات تهاًَت َ  ايزٜٔ    
مل ٜتدش ايزٜٔ َٔ نٌ ايفًغفات َٛقفًا عًبًٝا. -يٝغت نٌ ايفًغفات صافن١ يًزٜٔ ٚاٱميإ با٭ي١ٖٝٛ.  -   
  

ض١ٜ ٖٞ َعضف١ فاْ  ايعامل ًٜتكٝإ يف ٚحز٠ جٖٛ -1   
 أٟ اُْٗا ٚجٗإ ؿكٝك١ ٚاحز٠ فايفًغف١ رصاع١ املٛجٛرات ي٬عتز٫ٍ بٗا ع٢ً ايقاْ . 
 حجت مجٝ  ا٭رٜإ ايغُا١ٜٚ ع٢ً: غا١ٜ ٚاحز٠ ٖٚٞ ؼكٝل ايغعار٠ يًبؾضٚايفًغف١ ٚايزٜٔ ٜؾذلنا يف -2 
ٛر.ايٛجايٓفػ اٱْغا١ْٝ ٚع٬قتٗا بَعضف١ حكٝك١  -إعُاٍ ايعكٌ يف ايهٕٛ ٱرصاى اـايل.      -   
  
ب٘ ٚايضجٛ  إيٝ٘.٫ ٜشنض ايعكٌ إ٫ يف َكاّ ايتععِٝ ٚايتٓبٝ٘ إىل ٚجٛب ايعٌُ  -   
طايب با٫عتُار ع٢ً اؿجج املٓطك١ٝ ٚايدلاٖ ن ايعك١ًٝ يًٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ج ايقخٝخ١  -   
ِٵ فٳاِرِق نٳ" رعٛص٠ ايٌُٓ: أ١ٜ  ٚسيو يف قٛي٘  ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ِإ ٖٳاْٳُه ٖٳاتٴٛا بٴضٵ ٌٵ  د.64تعاىل: "ُق  
  
ا٤ ٚظٝفت٘ ٖٚٞ ايتأٌَ ٚايتفهرلرٜعٌُ عكً٘ يف حٝات٘ اٱْغا٫.١ْٝ ٜعطٌ ايعكٌ عٔ أ -   
 ٭ٕ سيو ٜعتدل تعطٌٝ يًخه١ُ اييت أصارٖا اهلل َٔ خًل ايعكٌ. 
  
ٖٛ: "فقٌ املكاٍ فُٝا ب ن اؿه١ُ ٚايؾضٜع١ َٔ ا٫تقاٍ"  ابٔ صؽز نتابًا َؾٗٛصًا  أيف    
صض ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ، ٭ٕ:ٚمذ فٝ٘ أْ٘ ٫ ٜٛجز تعا   
  ٖزف نٌ َٔ ايفًغف١ ٚايزٜٔ ٖٛ ايٛفٍٛ إىل اؿكٝك١. - 
ٞ ذنح املغًُ ن ع٢ً ايتفهرل ٚتعكٌ أَٛصا ؿٝا٠ ٚايٛجٛر ٖٚٛ َا تغع٢ إيٝ٘ ايفًغف١.ايزٜٔ اٱع٬َ -   
  
ٜعضف ابٔ صؽز بأْ٘ ايؾاصح ا٭ندل ٭صعطٛ ٚازل٘ "أبٛ ايٛيٝز قُز بٔ أمحز بٔ صؽز"  -   
ٚرصؼ ابٔ صؽز ٚنتب َ٪يفات٘ يف ايكإْٛ ٚايفًغف١ ٚايطب.( افرلٚؼ ) ازل٘ اي٬تٝين يف ايغضب ٚ   
ا ا٫نٜٛين(.َٔ ايف٬عف١ ايشٜٔ حاٚيٛا ايتٛفٝل ب ن ايفًغف١ ٚايزٜٔ )ايهٓزٟ، ايفاصابٞ، ابٔ عٝٓا، تَٛ -   
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 متجٌ ايفًغف١ ٚايعًِ أ١ُٖٝ قق٣ٛ ؿٝا٠ اٱْغإ ٭ٕ حٝات٘ مل تهٔ ممه١ٓ بزٕٚ اعتدزاّ عكً٘ ايٛاعٞ: 
ض.يطضح ايهجرل َٔ ايتغا٫٩ت حٍٛ حكٝك١ ايٛجٛر ٚطبٝع١ حٝات٘ ع٢ً ا٭صْعضًٜا:  -   
يًٛفٍٛ إىل حًٍٛ ع١ًُٝ عضٜع١ ملا ٜٛاجٗ٘ َٔ َؾه٬ت.عًًُٝا:  -   
عتدزاّ اٱْغإ يعكً٘ ايٛاعٞ يف ايبزا١ٜٚقز اختًط ايعًُٞ بايٓعضٟ عٓز ا   
َٔ حٝح )املٛمٛ  ٚاملٓٗج ٚاشلزف ٚايشات١ٝ اٚ املٛمٛع١ٝ ( حت٢ بزأت تتنذ ايفضٚم ب ن ايفًغف١ ٚايعًِ.   

 

 

   

1

 

 نٌ َعٟٓٛ فضر 

 :ٍاؿض١ٜ ْٓعض إيٝٗا ْعض٠ ن١ًٝ  َؾه١ً َجا

 ؽا١ًَ ٚفضر٠ أٟ ٫ ؽن  يًتجضٜب.

 .ٟجظ٥ٞ حغٞ َار 

 :ٍايعًِ ٜبخح ايعاٖض٠ َٔ  َجا

جاْب ٚاحز ٫ٚبز إٔ تهٕٛ 

َٛجٛر٠ بايٛاق  اـاصجٞ ٚؽن  

 يًتجضٜب َجٌ اؿضاص٠ ٚاؾاسب١ٝ.
 

   

2

 

 ًًٞٝعكًٞ تأًَٞ ؼ : 

 -  :ْٜ٘عتُز ع٢ً عكٌ ايفًٝغٛف عكًٞ ٭ 

 ."َجٌ عكضاط ٚؽعاصٙ "اعضف ْفغو بٓفغو 

 - :ْ٘يفًٝغٛف ا ٜعدلعٔ ٚج١ٗ ْعضتأًَٞ ٭ 

  ٌؽعاص عكضاط ٭ْ٘ أصار إٔ ٜبتعز عٔ َج

 ايتفهرل يف ايهٕٛ.

 - ْٜ٘ضتز إىل اؾشٚص ا٭ٚىل : ؼًًٝٞ ٭

  يًُؾه١ً.

 ٜ َبزأ أٚ فهض٠ ا٫ بايزيٌٝ  غًِ بقخ٫ٚ١

 ايعك٢ً 

 ٍَٓٗج ايؾو نطضٜك١  :إتبا  رٜهاصتَجا

 .ايٝك١ٝٓٝ ايت٢ ٫ ؽو فٝ٘  يًٛفٍٛ إىل املعضف١

 

  ػضٜيب ٜكّٛ ع٢ً امل٬حع١

 ٚايتجضب١.

  ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ قٛاعز املٓٗج

 –ايفضٚض  –)امل٬حع١ ايعًُٞ 

 ايكإْٛ ايعًُٞ(. –ايتجضب١ 

  ٌَجاٍ:إثبات ايعًُا٤ إٔ ن

املعارٕ تٓقٗض باؿضاص٠ َٔ خ٬ٍ 

املؾاٖز٠ ايزقٝك١ يعزر نبرل َٔ 

املعارٕ )جظ٦ٜات( ٚايتجضب١ شلشٙ 

 املعارٕ يًٛفٍٛ إىل ايكإْٛ.
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3

 

 تبخح عٔ ايعًٌ )ا٭عباب( ايبعٝز٠ يًعٛاٖض 

 ٍٜٗتِ ايفًٝغٛف مبعضف١ املبار٨ ايعا١َ :  َجا

ايها٥ٓات ا٭خض٣ يُٓٛ ايٓبات ٚاٱْغإ ٚنٌ 

 بعٝز٠( )عًٌ

 ٜبخح عٔ ايعًٌ ايكضٜب١ يًعٛاٖض 

 ٍعامل ايٓبات ٜٗتِ مبعضف١ : َجا

ا٭عباب املباؽض٠ يُٓٛ ايٓبات 

نـ)املا٤، اشلٛا٤، ايؾُػ، ايذلب١( 

 )عًٌ قضٜب١(
 

   

4

 

 ٝ١ ـــــــــــــــــــــــسات : 
 ٫ْٗاتقطبغ بايقبغ١ اٱْغا١ْٝ 

 ٚ ٭ْٗا تعدل عٔ ص١ٜ٩ ايفًٝغٛف

َتأثضًا ٜهٕٛ فٝٗا ايؾدق١ٝ اييت 

 بعضٚف اجملتُ 

 ٍرع٠ٛ جإ جاى صعٛ يًخض١ٜ.ـ  1َجا 

 ٍرع٠ٛ بضتضاْز صعٌ يًغ٬ّ ـ  2َجا

 أثٓا٤ اؿضب ايعامل١ٝ.

 ٞــــــــــــــــَٛمٛع :  
  ٚإٕ نإ ايعًِ املعافض ٫ ٜغتبعز

 تأثرل اؾٛاْب اٱْغا١ْٝ ايشات١ٝ.

 :ٍَجا 

  عٓزَا ٜجبت إٔ ٖٓاى خطأ يف

١ ا٭ريْعض١ٜ َا ٜكزّ ايعامل 

  ٚايدلاٖ ن اييت تجبت ٚج١ٗ ْعضٙ

  َجٌ ْعض١ٜ نض١ٜٚ ا٭صض ٚإثبات

 أْٗا بٝنا١ٜٚ.
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هٕٛ.. َجاٍ: ْعض١ٜ ٖضقًٝطػ عٔ اياعتفار ايعًُا٤ َٔ تأ٬َت ٚافهاص ايف٬عف١ ٚار٣ سيو اىل تطٛص ايعًِ  1 
نٌ بطبٝع٘ :را٥ًُا َقزصٜٔ أعاعٝ ن يًُعضف١ ايفًغف١ ٚايعًِ عٝع٬ٕ  2 

 ) اتفام ع٢ًُ (مٛعٞ ٫ خ٬ف عًٝ٘ ب ن ايعًُا٤.َا ٖٛ َٛ هٌٜٗتِ ب: ايعًِـ 
 ايكناٜا ٚاملٛمٛعات اييت َاطايت َٛمعًا يًضفض ٚايكبٍٛ.: تٗتِ بايفًغف١ـ 

 اٌَ َ  ا٭عزار ٚيهٓٗا ٫ تغتطٝ  اٱجاب١ عٔ ايغ٪اٍ ايشٟ ٜغتفغض عٔ َا١ٖٝ ايعزر.ايضٜامٝات تتع:1َجاٍ
 ايفٝظٜا٤ تعاجل َؾه٬ت ايظَٔ ٚيهٗا تعجظ عٔ تعضٜف َا١ٖٝ ايظَٔ.:2َجاٍ

 3 مما ٖٛ َٛجٛر يف ايٛاق  اـاصجٞ ايعًٌ ايكضٜب١ املباؽض٠ ٫ٚ تكضص أنجضايعًِ ٜبخح  
 .اَا ايفًغف١ تبخح عٔ ايعًٌ ايبعٝز٠ ي٬ؽٝا٤ ٚايعٛاٖض 

 4 فٍٛ إيٝٗا.نٌ َٔ ايفًغف١ ٚايعًِ ٜبخح عٔ اؿكٝك١ ٚايٛ 
ايعًِ اؾاْب املارٟ.ايفًغف١ اؾاْب املعٟٓٛ اَاامل ٚاؿٝا٠حٝح تزصؼ نٌ َٔ ايفًغف١ ٚايعًِ ٜزصؼ ايع  5 
يعًّٛ اؾظ١ٝ٥َجٌ عًِ ايٓفػ ٚغرلٙايعًّٛ ٚيهٔ حزٜجا اْفقًت عٓٗا ا ايفًغف١ ناْت يف املامٞ تؾٌُ نٌ  6 
ف١ٝ عًٝٗا ايعًِ ْفغ٘ أٚ اْعهاعات٘ املعضف١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايجكا تزصؼ ا٭عػ اييت ٜكّٛايفًغف١   7 

 : فًغف١ رٜهاصت َز١ٜٓ بايهجرل َٔ أفٛشلا ملا ٚفٌ إيٝ٘ ايعًِ ع٢ً ٜز جايًٝٝٛ.1َجاٍ 
قضًْا َٔ ايظَإ. 25طايٝػ ٚانتؾاف٘ إٕ سص٠ املا٤ ٖٞ أخف ايشصات ٚتٛفٌ إيٝٗا ايعًِ بعز  2َجاٍ  : 
 ٓعض١ٜ أف٬طٕٛ يف املجٌ.ًخكا٥ل ايضٜام١ٝ نإ اعاعا يانتؾاف ايفٝجاغٛصٜ ن ي:  3َجاٍ
:  أف٬طٕٛ ميٌٝ إىل اشلٓزع١ ٚاعتدل ايضٜامٝات أعاعًا يًتفًغف نإ 4َجاٍ

  ٜزخٌ عًٝٓا"ٚقز نتب ع٢ً باب أنارميٝت٘:َٔ مل ٜهٔ َٗٓزعًا ف٬
  ف يف جٖٛضٖا عٔ املعضف١ ايع١ًُٝبضتضاْز صعٌ ٜكٍٛ: "إٕ املعضف١ ايفًغف١ٝ ٫ ؽتً:  5َجاٍ

 ِ"َٓ٘ ايفًغف١ ٫ٚ ٜغذلف َٓ٘ ايعًبٛ  تغذلف ٓفًٝػ ٖٓاى َٔ ٜ
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املِٗ يف ايؿًغؿ١ ٖٛ اؾٗز املبشٍٚ يف عبٌٝ ايٛفٍٛ إىل $ٜكٍٛ رَٚٝٓٝو باصٚرٟ ايؿًٝغٛف ايؿضْغٞ:  .1

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :#. تأيٝـ ؽاٌَ أٚ َضنب نًٞ، ؾايؿًغؿ١ َعضؾ١ تأ١ًَٝ ٚتٛسٝز١ٜ َعا

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١              ر-َٓٗر ايؿًغؿ١          ز -ب أ ـ َٛمٛع ايؿًغؿ١       

قاٍ ؽٛبٓٗٛص أسا نإ مث١ أْاؼ ٜعٝؾٕٛ َٔ ايؿًغؿ١ ؾأ٢ْ أخرتت إٔ أعٝؿ يًؿًغؿ١ ....َٚع٢ٓ سيو  .2

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ : إٔ ٜهٕٛ ايؿًٝغٛف خارّ اؿكٝك١ املدًك .

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١                 ر-ايؿًغؿ١          زَٓٗر  -َٛمٛع ايؿًغؿ١      بأ ـ 

ؾًٝغٛف ْٜٛاْٞ ًٜٚكب بايؿًٝغٛف ايبانٞ ٭ْ٘ نإ ٜبهٝ٘ َا ٜضاٙ َٔ ؽكا٤ ايٓاؼ، -:ٖضقًٝطػ  .3

ُٜض٣-:ٚ رميكضٜطػ  إ٫ ماسها،  ؾًٝغٛف ْٜٛاْٞ ٜٚعضف بايؿًٝغٛف ايناسو؛ ٭ْ٘ مل ٜهٔ 

 غز املٛقـ ايغابك١ ْغب١ٝ اؿكٝك١ ايؿًغؿ١ٝ بغبب :ه ٜنشه٘ َٓعض ايعامل ٚأسٛاي٘

 اخت٬ف ٚدٗات ْعض ايؿ٬عؿ١ -أ ـ طبٝع١ املٛمٛعات                                                 ب

 اخت٬ف ايظَٔ -ا٫خت٬ف َٔ فُِٝ ايطبٝع١ ايبؾض١ٜ             ر -ز

ا٫ْغإ ميٌٝ اىل ا٫ؿار أَا ايتعُل ٚايتبشض ؾٝٗا إٔ ق٬ًٝ َٔ ايؿًغؿ١ هعٌ -ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : .4

 -ؾٝذع٬ٕ عكٌ ا٫ْغإ ميٌٝ اىل ايزٜٔ .ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                    ر -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ            ز -أ ـ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ     ب

تعرب ٌ ايبشاص ػز اهل٬ى ؾ٢ ؽطأْ٘ ٚػز ا٫َإ ؾ٢ أعُاق٘ ايؿًغؿ١ عض يٝػ نه -عُضٚ ؽضٜـ : .5

 املكٛي١ ايغابك١ عٔ :

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١                  ر-َٓٗر ايؿًغؿ١      ز -َٛمٛع ايؿًغؿ١     بأ ـ 

ؾٝجاغٛصخ أؾرتض إٔ ا٫صض نض١ٜٚ ايؾهٌ ٚسيو قبٌ سٛاىل أيؿ٢ عاّ َٔ أثبات نضٜغتٛؾض  .6

 -ٜ٪نز سيو ايتهاٌَ بني :شيو نٛيَٛبػ ي

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                      ر -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ    ز -أ ـ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ       ب

َٔ ٜكضأ ايكًٌٝ ؾ٢ ايؿًغؿ١ عٝتذ٘ بأغًب ا٫سٛاٍ اىل ا٫ؿار َٚٔ ٜكضأ ايهجري َٓٗا  -أبٔ خًزٕٚ : .7

 -ز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:ٜتذ٘ ي٬ميإ بهٌ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ ػغ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                      ر -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ     ز -أ ـ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ       ب

ايزٜٔ ؾًغؿ١ اؿٝا٠ ْٚؿػ ا٫ْغإ ْتػش٣ ب٘ َٔ رٕٚ إٔ تؾعض..... ٚٚرصٚٚيغٔ ػغز املكٛي١ ايغابك١  .8

 -ايع٬ق١ بني:

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                       ر -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ       ز -ٜٔ      بأ ـ ايؿًغؿ١ ٚايز

إٔ ق٬ًٝ َٔ ايؿًغؿ١ هٓح بايعكٌ اىل ا٫ؿار ٚيهٔ ايتعُل ؾ٢ ايؿًغؿ١ -ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : .9

 -نؿٌٝ بإٔ ٜعٛر باملض٤ اىل ايزٜٔ ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                      ر -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ        ز -ب     أ ـ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ 

 تعرب املكٛي١ عٔ :اؿكٝك١ ٢ٖ صٚح ايؿًغؿ١ ٚيهٔ ايؿ٬عؿ١ عار٠ ٜٓغٕٛ سيو   -دٕٛ نٛيٓظ : .11

 ًغؿ١اْؿقاٍ ايؿ-غا١ٜ ايؿًغؿ١               ر-َٓٗر ايؿًغؿ١           ز -َٛمٛع ايؿًغؿ١   بأ ـ 

إٔ ايزٜٔ مل ٜهٔ أفزم عكٝز٠ ٚنؿ٢ بٌ نإ نشيو أفزم ؾًغؿ١ ..عباؼ قُٛر  .11

 -ايعكارػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ر ٚايعًِ               ايزٜٔ -ز       ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ب           أ ـ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ
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بعز عٔ اهلل ؾايهجري َٓٗا ٜضر اىل اهلل. ػغز أسا نإ قًٌٝ َٔ ايؿًغؿ١ ٜ-ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : .12

 -املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ر              ايزٜٔ ٚايعًِ      -ز           ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ب         ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔأ ـ 

قٌٝ: إٕ عكضاط اعتٓظٍ ايؿًغؿ١ َٔ ايغُا٤ إىل ا٭صض، أٟ إىل اإلْغإ.ٜعرب سيو عٔ ع٬ق١  .13

 با٫ؿار  -ر                        باؿٝا٠     -ز                         بايعًِ        -ب                    بايزٜٔ    أ ـ  -ايؿًغؿ١ :

ارع٢ إ املا٤ افٌ َٚ٪عػ  .ًٞ يف ثكاؾ١ ايؾضم ايٛعطاٍٚ عامل ٚؾًٝغٛف ؼًٝ -طايٝػ املًطٞ: .14

 تؾري ايعباص٠ ايغابك١ يًع٬ق١ بني .قبٌ امل٬ٝر585تٛقع نغٛف ايؾُػ ع١ٓ  .نٌ ؽ٤ٞ يف ايعامل

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ايعًِ ٚايزٜٔ                    ر -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ     ز -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ      ب -أ

يف املغا٤ بعز إٔ ٜهٕٛ ايعًِ قز ٚيز يف ايؿذض ٚقز قطع عٓا٤ ّٜٛ ٖٝذٌ: "تعٗض ايؿًغؿ١  .15

 تؾري ايعباص٠ ايغابك١ يًتهاٌَ بني :طٌٜٛ."

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ر                 ايعًِ ٚايزٜٔ    -ز      ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ -ب      ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -أ

 تعز ايعزاي١ ٚاينُري ٚاؿض١ٜ َٛمٛعات تٗتِ بزصاعتٗا : .16

 ايتهٓٛيٛدٝا -ايؿًغؿ١          ر -ز                    ايزٜٔ         -ايعًِ                 ب -أ

 رصاع١ طبكات ا٫صض َٚعضؾ١ مسهٗا ٚطَٔ تهٜٛٓٗا َٛمٛعات ٜٗتِ بزصاعتٗا: .17

 ايتهٓٛيٛدٝا -ايؿًغؿ١          ر -ز                  ايزٜٔ           -ايعًِ                 ب -أ

 تعتُز ايؿًغؿ١ ؾ٢ رصاعتٗا ملؾه١ً اـري ٚايؾض ع٢ً املٓٗر : .18

 ايتأ٢ًَ ايتش٢ًًٝ -ايتاصى٢                     ر -ز       ايٛفؿ٢     -ايتذضٜب٢                      ب -أ

 رصاع١ تأثري اؿضاص٠ ع٢ً متزر بعض املعارٕ  ٜعتُز ع٢ً : .19

 اعتدزاّ ايعكٌ -ايتأٌَ                                 ر -ز    ضب١  امل٬سع١ ٚايتذ -بايٛفـ               -أ

تؾري ايعباص٠  َٔ مل ٜ٪َٔ ئ ٜؿِٗ :قاٍ إٔ ايتؿهري ايعك٬ْٞ ص١ٖٓٝ با٫ميإ -: أٚغٛعطٝٓٛؼ .21

 ايغابك١ يًع٬ق١ بني :

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ايؿًغؿ١ ٚايغٝاع١        ر -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ      ز -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ    ب -أ

 -: اىل  غا١ٜ ايؿًٝغٛف َٔ رصاع١ منٛ ايٓبات ٢ٖ ايٛفٍٛ .21

 ا٫عباب املباؽض٠ -ر ٠                 ايعًٌ املباؽض -ز          ايعًٌ ايبعٝز٠ -ب     يعًٌ ايكضٜب١ ا -أ

ىتًـ ايؿًٝغٛف عٔ ايعامل ؾ٢ رصاعت٘ يًعٛاٖض ؾع٢ً عبٌٝ املجاٍ عٓزرصاع١ ايؿًٝغٛف يٛمٛع  .22

 َٛمٛع١ٝ عُٝك١ -رعطش١ٝ          -ز        سات١ٝ اْغا١ْٝ  -بَٛمٛع١ٝ        -أايعزاي١ تهٕٛ ْعضت٘:

يكز أبتهض ايؿًٝغٛف ايْٝٛا٢ْ رميكضٜطػ ا٫ؾرتاض ايشص٣ ايكا٥ٌ بـإٔ املار٠ تتأيـ َٔ سصات  .23

ح , غري أْ٘ ؾ٢ فػري٠ ٚبعز َن٢ أيؿ٢ , بٌ أنجض َٔ أيؿ٢ عاّ , ثبت إٔ ٖشا ٖٛ ايضأ٣ ايع٢ًُ ايقشٝ

  -عقضٙ مل ٜهٔ ع٣ٛ أؾرتاض ٜزٍ سيو ع٢ً :

 ا٫ْؿقاٍ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -بايتهاٌَ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                          - أ
 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ر         ايقضاع بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         -ز

نإ ايؿًٝغٛف ايْٝٛا٢ْ أصٜغتاصخٛؼ أٍٚ َٔ أؽاص اىل إٔ ا٫صض ٢ٖ ايت٢ تزٚص سٍٛ ايؾُػ ٫ إٔ  .24

ايؾُػ ٢ٖ ايت٢ تزٚص سٍٛ ا٫صض ٚإٔ ايتشضنات ايعاٖض١ٜ اي١َٝٛٝ يًهٛانب َضدعٗا رٚصإ ا٫صض 

     -.ٜزٍ سيو ع٢ً :

 اٍ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِا٫ْؿق -ايتهاٌَ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         ب -أ

 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ر                ايقضاع بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ               -ز
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 "ؼاٍٚ رصاع١ ايٛدٛر نا٬ًَ بٓعض٠ َعٝاص١ٜ تؿغري١ٜ"، تؾري ايعباص٠ إىل   .25

 ا٭خ٬م                       ايزٜٔ                        ايؿًغؿ١             ايعًِ

ٜغتٗزف ٚفـ ايعٛاٖض ٚنٝـ ؼزخ ٜٚبشح عٔ نٝؿ١ٝ سزٚثٗا ٫ٚ ٜتذاٚط سزٚر اٚاقع بٌ  .26

 ىنع يًشٛاؼ ٚا٭دٗظ٠ ٜؾري سيو إىل 

 ايزٜٔ                       ايؿًغؿ١                  ايتأٌَ              ايعًِ

ٚعًٝتإ َٔ ٚعا٥ٌ املعضؾ١(، ػغز املكٛي١ ايع٬ق١ بني ٜكٍٛ تَٛا ا٫نٜٛين إٕ )ايعكٌ ٚايٛسٞ  .27

 ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ سٝح

 ايٓتٝذ١                       املٛمٛع                       اهلزف        املٓٗر

"إٕ ايشٟ نؾؿ٘ ايعًِ ٭ْعاص ايػضب اقٌ إْغا١ْٝ يهٔ اعرتؾٛا بأْ٘ أنجض ثباتًا أٚ متاعهًا"،  .28

 عًِ َٔ سٝحػغز ايعباص٠ اي

 املٓٗر              املٛمٛع                           املٛمٛع١ٝ                  ايػا١ٜ

ٜكٍٛ ؽٝؾضٕٚ )يٝػ َٔ ا١َ َُٗا تٛغًت يف ايتٛسؿ إ٫ ٚهلا اي٘ تعبزٙ ست٢ ٚيٛ دًٗت َٔ تعبزٙ(،  .29

 تؾري املكٛي١ إىل ايزٜٔ َٔ سٝح

 ايٓتٝذ١           ايػا١ٜ                     املٛمٛع                          املٓٗر

ٜكٍٛ غٛعتاف يٛبٕٛ )ايزٜٔ ٚإٕ معـ بٓعضا يعكٌ إ٫ اْ٘ ٜكّٛ اعٛداز ايؾعٛب ٚميٓعٗا َٔ  .31

 ايٛقٛع يف اهلُذ١ٝ(، تؾري املكٛي١ إىل ايزٜٔ َٔ سٝح

 ملٛمٛعا                        ايٛع١ًٝ             اهلزف                      املٓٗر

 ٜض٣ ابٔ عٝٓا إٔ )ايؿًغؿ١ ٖٞ ايٛدٛر مبا ٖٛ َٛدٛر(، ميجٌ ٖشا ايضأٟ ايؿًغؿ١ َٔ سٝح .31

 ايٓتٝذ١                  املٓٗر                                   اهلزف                                     املٛمٛع

تؾري ايعباص٠ إىل ٚدٛر اخت٬ف بني "إٕ ايزٜٔ فٓع١ أهل١ٝ، بُٝٓا ايؿًغؿ١ ابتهاص إْغاْٞ"،  .32

 ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ يف

 ايٓتٝذ١ ٚاملٛمٛع        املٛمٛع ٚاملٓٗر       اهلزف ٚاملٓٗر                     املٛمٛع ٚاهلزف

 إرصاى يًع٬ق١ بني ايؾٛاٖز اؿغ١ٝ ٚف٫ًٛ يًكٛاْني املباؽض٠ اييت ؼهُٗا ٜؾري سيو إىل  .33

 ا٭خ٬م                     ايزٜٔ           ًغؿ١ايؿ                  ايعًِ

"انتؾاف ايؿٝجاغٛصٜني يبعض اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ قز نإ أف٬ َٔ ا٭فٍٛ اهلا١َ اييت فزصت  .34

 عٓٗا ْعض١ٜ أؾ٬طٕٛ يف املجٌ"، تؾري ايعباص٠ إىل ايتهاٌَ بني

 ايؿًغؿ١ ٚايتاصٜذ                خ٬مايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ           ايؿًغؿ١ ٚا٭                ايؿًغؿ١ ٚايعًِ

ٜكٍٛ دضدٞ طٜزإ )ٜتؾاب٘ يف ايزٜٔ ا٫لًٝظٟ ٚايظلٞ ٚايعضبٞ ٚاهلٓزٟ ٚايػين ٚايؿكري ٭ٕ  .35

 ايزٜٔ ٫ ٚطٔ ي٘ ٚيهٓو ٫ ػز ٚطًٓا ٫ رٜٔ ي٘(، ٜؾري سيو إىل ايزٜٔ َٔ سٝح

 ايٓتٝذ١              املٓٗر                ايػا١ٜ              املٛمٛع

"ايؿًغؿ١ يٝغت ؽ٦ًٝا ميهٔ تعًُ٘ ٚإمنا ميهٔ تعًِ ايتؿهري بطضٜك١ ؾًغؿ١ٝ"، تؾري ايعباص٠  .36

 إىل ايؿًغؿ١ َٔ سٝح

 ايٓتٝذ١  املٓٗر                   ايػا١ٜ               املٛمٛع

 ١ َٔ سٝحٜض٣ ابٔ عٝٓا إٔ )عًِ ايؿًغؿ١ ٖٛ ايٛدٛر مبا ٖٛ َٛدٛر(، متجٌ ٖشٙ  املكٛي١ ايؿًغؿ .37

 ايٓتٝذ١         املٛمٛع                اهلزف                            املٓٗر



 

 

   31 

01002075026 

 01002075026 

)ٜضؾض نٛأٜ ايؿقٌ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ سٝح ٫ ىتًـ نٌ َُٓٗا إ٫ َٔ سٝح رصد١  .38

 ايع١َُٝٛ(، تؾري املكٛي١ إىل ا٫خت٬ف يف

 ايػا١ٜ                     املٓٗر                 ايٓتٝذ١            املٛمٛع

ن٬ُٖا ٜغع٢ ملا ؾٝ٘ اـري ي٬ْغا١ْٝ ٚععارتٗا عٛا٤ اختًؿت طضم ايبشح(، ػغز املكٛي١  .39

 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ سٝح

 املٓٗر                    اهلزف              ايٓتٝذ١           املٛمٛع

إٔ ٜهٕٛ َار٠ َعكز٠ ايرتنٝب أٚ صٚسًا َار١ٜ،  "ايزٜٔ ٚاملعضؾ١ ٜتؿكإ ع٢ً إٔ اإلْغإ أنرب َٔ .41

 تؾري ايعباص٠ إىل ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ سٝح

  ايٓتٝذ١  اهلزف             املٓٗر                املٛمٛع

ٜكٍٛ بًٛتضخػ )قز تٛدز َزٕ ٫ بٝٛت ؾٝٗا ٫ٚ سقٕٛ هلا ٚيهٔ يٝػ َٔ َز١ٜٓ بزٕٚ بٝٛت  .41

 إىل ايزٜٔ َٔ سٝحيًعبار٠(، تؾري املكٛي١ 

 ايٓتٝذ١         اهلزف           املٛمٛع                       املٓٗر

"إٕ اهلل تباصى ٚتعاىل انٌُ يًٓاؼ اؿذر بايعكٍٛ، ْٚقض ايٓبٝني بايبٝإ، ٚرهلِ ع٢ً صبٛبٝت٘  .42

 با٭ري١"، تؾري ايعباص٠ إىل ا٫ؽرتاى بني املؿهض ايزٜين ٚايؿًٝغٛف يف

 اهلزف                     املٓٗر                ايٓتٝذ١                  املٛمٛع

 "ايعًِ ٖٛ َا تعضف ٚايؿًغؿ١ ٖٞ َا ٫ تعضف"، تؾري ايعباص٠ إىل ا٫خت٬ف بني ايعًِ ٚايؿًغؿ١ يف .43

 املٛمٛع                      ايشات١ٝ ٚاملٛمٛع١ٝ            املٓٗر                      اهلزف

ٜكٍٛ غٛعتاف يٛبٕٛ )أخض َا ٚفًت إيٝ٘ ايؿًغؿ١ أْ٘ ٫ قزص٠ يًعكٌ ست٢ اٯٕ ع٢ً ؾِٗ أعضاص  .44

 ايعامل(، ػغز املكٛي١ مضٚص٠ ايتهاٌَ بني

 ايؿًغؿ١ ٚايتاصٜذ     ايعًِ ٚايؿًغؿ١              ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ             ايؿًغؿ١ ٚا٭خ٬م.

 ايت١ُٝٓ"، ػغز ايعباص٠ ايتٛؾٝل بني"ا٫خت٬ف يف ايضأٟ ٖٛ عاٌَ َغاعز يف  .45

 ايؿًغؿ١ ٚايتاصٜذ ؿ١ ٚا٫خ٬م               ــ ايؿًغ           ايؿًغؿ١ ٚايعًِ  ٚايزٜٔ      ـ ـ ايؿًغؿ١ 
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  الوحدة الثانية : مبادىء التفكري املنطكى      

  
 

  مبادىء علم المنطق )احلدود والقضايا ( ا٫ٍٚ : ٛمٛ ـ امل1

  االستدالل واحلجج المنطقية )مربع ارسطو(ايجا٢ْ : ٛمٛ ـ امل2
  

1

2

3

4
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 - 

َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ "يٛجٛؼ" ٚاييت تعين "ايعكٌ". -ن١ًُ املٓطل يغًٜٛا َؾتك١:      
يف ايًغ١ ايعضب١ٝ َٔ "ايٓطل" ٚايشٟ ٜعين "ايه٬ّ ايقارص عٔ ايتعكٌ". -   
  - 

 ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ ايكٛاعز ايعا١َ يًتفهرل ايقخٝذ  
عز املتعًك١ ظُٝ  حكٍٛ ايتفهرل اٱْغاْٞ يف كتًف فا٫ت ايعًِ ٚاؿٝا٠.مبع٢ٓ أْ٘ ٜبخح يف ايكٛا   

  

 ٜغتدزّ اٱْغإ ايعارٟ قٛاعز ايتفهرل ايغًِٝ )املٓطل( يف حٝات٘ اي١َٝٛٝ رٕٚ أ١ٜ رصاع١ يعًِ املٓطل  
ًٍٛ املدتًف١ يًُؾه١ً فعٓزَا ٜفهض اٱْغإ يف حٌ َؾه١ً َا فإْ٘ ٜغتعضض يف سٖٓ٘ اؿ   
 يهٞ رنتاص اؿٌ امل٥٬ِ ٚايقخٝذ ٜٚضفض اؿًٍٛ اـاط١٦ ٖٚشا َا ٜعضف بـ "ايتفهرل املٓطكٞ". 
  .َجاٍ:عٓز ع٪ايو عٔ تٛاجز فزٜل يو يف ايٓارٟ ٚقاٍ َغ٦ٍٛ ايٓارٟ إٕ نٌ ا٭عنا٤ حنضٚا 
َٔ ٖش ايكٍٛ إٔ فزٜكو قز حنض ٭ْ٘ أحز ا٭عنا٤.. فاْو تغتزٍ   
 عٓز تأًَو املجاٍ ايغابل ػز اْو قز اعتدزَت قاعز٠ َٓطك١ٝ رٕٚ عابل رصاع١ يًُٓطل  
 ٖٚٞ: "إٔ َا ٜقزم ع٢ً ايهٌ ٜقزم باينضٚص٠ ع٢ً اؾظ٤ ايشٟ ٜٓزصج ؼت٘". 

  

ايتُٝٝظ ب ن ايعٓافض املتزاخ١ً ٚاملتؾاب١ٗ. -2                         إطاي١ ايًبػ. -1   
قخٝخ١ ٚعزّ ايٛقٛ  يف اـطأ.ايٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ج اي -3   
 َجاٍ: عزّ قبٛيو أٟ أفهاص َٔ اٯخضٜٔ إ٫ بعز فخقٗا ٚايتأنز َٔ َز٣ فختٗا. 

  

 
ٌ ايعكٌ ايبؾضٟ َ  ايٛاق  املتغرل، ٭ْ٘ ْؾأ بٓؾأ٠ اٱْغإ ٚٚجٛرٙ ع٢ً ا٭صض، ٜعز املٓطل عج٬ً يتعاَ   
 ٚتطٛص ع٢ً َزاص ايعقٛص، فًهٌ عقض املٓطل اـال ب٘. فإسا ناْت طبٝع١ ايعقض تضتهظ ع٢ً: 
 :اؾاْب ايشٖين اـايك جا٤ املٓطل فٛصًٜا 
 َجاٍ:  َٓٗج ا٫عتٓباط ايضٜام٢ املغتدزّ ف٢ عًِ ايضٜامٝات ٖٛ َٓٗج فٛص٣ خايك. 
 ايٛاق  املتغرل َٚعاٜؾ١ اؿضن١ اؿارث١ جا٤ املٓطل تطبٝكًٝا 
ا٫ىل . َجاٍ:  اعتدزاّ تطبٝكات عًِ املٓطل ف٢ تهٓٛيٛجٝا فٓاع١ ايضٚبٛت ٚايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ٚاؿاعب   
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  ٛحٝح: أفهاص ٖرلقًٝطػ ٚعكضاط ٚأف٬طٕٛ ع٢ًاعتُز أصعط 

 - .ٜعز ايٛام  اؿكٝكٞ يعًِ املٓطل ٚقز افضر ي٘ ايعزٜز َٔ ايهتب 

 -  ايفهض".عضف املٓطل بأْ٘ "أي١ 

 - .ًّٛجعٌ املٓطل َزخ٬ً يهٌ ايع 
 

 

 

  ٜض٣ إٔ املٓطل ٖٛ ايًغ١ ايفٛق١ٝ 

 اييت تكزّ يًعًُا٤ ع٢ً َغت٣ٛ املفاِٖٝ قا١ُ٥ منٛسج١ٝ َٔ املقطًخات 

  َجاٍ: املٓطل ٜظٚر عامل ايًغ١ مبجُٛع١ َٔ ايكٛاْ ن 

  َٔ ٍايًبػ.اييت تغاعزٙ يف بٓا٤ ْغل خا 

 
 

  "أع٢ً َٔ ؽإٔ املٓطل ٚقاٍ عباصت٘: "٫ ٜٛثل بعًُ٘ َٔ مل ٜزصؼ املٓطل 

 :ٕاملٓطل أي١ تعقِ ايفهض َٔ ايٛقٛ  يف اـطأ. - ٜض٣ أ 

 - .قٛاعز املٓطل ٫ ؼابٞ صاًٜا ٫ٚ تعارٟ َٛقفًا 

 -  ايبؾض.املٓطل يٝػ حهضًا ع٢ً ايف٬عف١ فكط بٌ ٖٛ أي١ س١ٖٝٓ عا١َ يز٣ 
 

11

 

  :ْ٘تطٛص املٓطل ٚأفبذ أنجض اقذلابًا َٔ َٓاٖج ايضٜامٝات، ٭ 

 - .ٜعين باعتدزاّ ايضَٛط بز٫ً َٔ ا٭يفاظ 

 -  ِٜٜعاجل َٛمٛعات ْٚعضٜات جزٜز٠ أغفًٗا املٓطل ايتكًٝزٟ ايكز 

 .ٞيشيو زل٢ باملٓطل ايضَظٟ أٚ ايضٜام 
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 ٜغاعز ايباحح ع٢ً فِٗ َبار٨ ٚأعػ ا٫عتز٫ٍ املٓطكٞ َٚٓاٖج٘. (1
 ٜغاعز ع٢ً ايتُٝٝظ ب ن ا٭ري١ ايغ١ًُٝ ٚغٞ ايغ١ًُٝ ٚا٭ري١ ايهاف١ٝ ٚغرل ايهاف١ٝ يًٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ج. (2
 ٜغاعز ع٢ً ؼضٜض ايفضر َٔ تأثرل ايعاطف١ ٚا٫عتٗٛا٤ ٚايؾا٥عات. (3
 املكزَات ٚايٓتا٥ج يٝتأنز إٔ ايٓتا٥ج تًظّ عٔ املكزَات. فٝجعٌ راصع٘ ٜفخكٜغاعز ع٢ً ت١ُٝٓ ا٫ػاٙ ايٓكزٟ  (4
  ٜغاعز اٱْغإ ع٢ً اختٝاص أيفاظ٘ بزق١. (5
 ٜغاعز يف ت١ُٝٓ ايضٚح ايع١ًُٝ يًفضر َجٌ )َٛمٛعات ايتعضٜف َٚٓاٖج ايبخح(. (6

 

 

  

 ٥ٌ اييت ٜعدل بٗا اٱْغإ عٔ تفهرلٙ ٜزصؼ ايٛعال ايتفهرل اٱْغاْٞ يشيو ٜزصؼ املٓط 
 ايًغ١ تهٕٛ جٛفا٤ ٚب٬ َع٢ٓ إسا مل تعدل عٔ فهض َع ن. ؽهٌ مجٌ ٚعباصات ٚأيفاظ ٖٚٚٞ ايًغ١ يف 
  ٖٛ ايًغ١ غرل املٓطك١يشيو ٜكاٍ إٕ: ايًغ١ ٖٞ ايفهض املٓطٛم ٚايفهض : 
 .ٌأٟ إٔ: تعضٜف اٱْغإ بأْ٘ حٝٛإ ْاطل ٜغاٟٚ متاًَا تعضٜف٘ بأْ٘ حٝٛإ َفهض أٚ عاق 
 ٝزٟ ٜض٣ ؽبًٗا ب ن ايٓخٛ ٚاملٓطلَجاٍ: املفهض إ٫ ع٬َٞ أبٛ حٝإ ايتٛح 
  ٕفٝكٍٛ: "ايٓخٛ َٓطل يغٟٛ ٚاملٓطل حنٛ عكًٞ". ٖٚٛ ٜكقز ا: 
 -  املٓطل ٜن  يٓا املعاٜرل ايغ١ًُٝ يًتفهرل. -ايغ١ًُٝ ٫عتدزاّ ايًغ١.      ايٓخٛ ٜن  يٓا املعاٜرل 

  
 ٍع١ًُٝ عك١ًٝ ْٓتكٌ فٝٗا َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ.ٖٛ : ا٫عتز٫  
  ٘ٝؽهٌ أيفاظ ٚمجٌ  ف٢ٚ٭ٕ اٱْغإ ٜعدل عٔ املعًّٛ ايشٟ ٜبزأ ب٘ ٚاجملٍٗٛ ايشٟ ٜقٌ إي 
 :يشيو فزصاع١ املٓطل ٫بز إٔ تبزأ بزصاع١ 
 -             ."اؾٌُ اييت تغ٢ُ يف املٓطل بـ"ايكناٜا". -ا٭يفاظ اييت تغ٢ُ يف املٓطل بـ "اؿزٚر املٓطك١ٝ 
 ٍعٓزَا ٜغع٢ طبٝب إىل ؼزٜز َضض َا 1َجا  :

 .فإْ٘ دنُ  َا ٖٛ َعضٚف َٔ أعضاض عٔ املضض ثِ ٜكّٛ بتؾدٝق٘ ٚبايتايٞ ٚفف ايزٚا٤ املٓاعب يًُضٜض 
 ٍ( يًٛفٍٛ إىل ايٓعض١ٜ أٚ ايٓتٝج١ )اجملٍٗٛ(.ـ ايضٜامٞ ٜٓتكٌ َٔ املكزَات )املعًّٛ : 2َجا 
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  احلدود املنطكيةـ  2:املوضوع االول        

  
 

2

1

2

  
  

 



 

 

   37 

01002075026 

 01002075026 

 

 

 1 

  ؾ١ًُ اـدل١ٜ( طضفًا يف ايكن١ٝ )اتقًذ إٔ تهٕٛ ٖٛ يفغ أٚ فُٛع١ ا٭يفاظ : الحد المنطقً 
  خندل عٓ٘ ؽ٦ًٝا أٚ خندل ب٘ ؽ٦ٝا ٶ. ٚبٓا٤ا ع٢ً ٖشا ايتعضٜف :ـ  
قز ٜهٕٛ يفعًا ٚاحزًا أٚ عز٠ أيفاظ يف ايكن١ٝ. -   
دنب إٔ ٜهٕٛ يفعًا اخدلْا عٓ٘ أٚ اخدلْا ب٘ ؽ٦ًٝا يف ايكن١ٝ ٚإ٫ ٫ ٜقًذ ٖشا ايًفغ إٔ ٜهٕٛ حزًا َٓطكًٝا. -   
ٜفٝز جظ٤ًا َٔ املع٢ٓ ٫ٚ ٜفٝز املع٢ٓ نً٘ يف ايكن١ٝ. -   
  ٍط٘ حغ ن َ٪يف رعا٤ ايهضٚإ:1َجا    : 

٭ْٓا اخدلْا عٓ٘ ؽ٦ًٝا.ط٘ حغ ن: حز َٓطكٞ    
ضٚإ: حز َٓطكٞ )عز٠ أيفاظ( ٭ْٓا اخدلْا ب٘ ؽ٦ًٝا عٔ ايطضف ا٭ٍٚ )ط٘ حغ ن(.َ٪يف رعا٤ ايه   
ايطايب اجملتٗز َتفٛم.:  3َجاٍايغُا٤ َؾضق١.: 2َجاٍ    

 2 

  

    

   

 (1الح)يـــــــــــــــــــد الكلــــ : 
 ٚ ،ٜطًل ع٢ً نٌ فضر َٔ أفضارٙ ع٢ً حز٠.ٖٛ حز ٜطًل ع٢ً أنجض َٔ فضر أٚ ؽ٤ٞ ٫ؽذلانِٗ يف ففات َع١ٓٝ 

 ٍْٗض : ٜطًل ع٢ً ) ايٌٓٝ . ا٫َظٕٚ .......احل( إٜفٌ،...( ٜطًل ع٢ً )ايكاٖض٠،  : بضج 1َجا . 

 ٍَعزٕ ٜطًل ع٢ً )اؿزٜز، ايٓخاؼ،...( 2َجا : 

 (2الح)يــــــــــــــــــــد الجزئـــ : 
 .ٙحز ٜطًل ع٢ً فضر أٚ ؽ٤ٞ أٚ َغ٢ُ ٚاحز بايشات، ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜطًل ع٢ً غرل ٖٛ 

 .اؿاىل . ْٗض ا٫َظٕٚ . ط٘ حغ ن . ص٥ٝػ َقض ّ خٛفٖٛض َجاٍ : بضج ايكاٖض٠ 
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   حز جظ٥ٞ(ايهتاب ٖشا  ←                (ز ن٢ً)حنتاب(  باٱؽاص٠:  -
 2 حز جظ٥ٞ( نتاب ا٫ٜاّ يط٘ حغ ن ←  (ن٢ً )حزنتاب(  ايتدقٝك: ب -
 3 حز جظ٥ٞ( نتاب٢  ←                (ن٢ً )حز  نتاب(  باٱماف١: -

   
    (نتاب )حز ن٢ً ←    (ز جظ٢٥ )حٖشايهتاب  اٱؽاص٠: حشف  -
 2) (نتاب )حز ن٢ً  ←نتاب ا٫ٜاّ يط٘ حغ ن  )حز جظ٢٥  : بايتعُِٝ  -
 3(نتاب  )حز ن٢ً  ←             (نتاب٢  )حز جظ٢٥  اٱماف١:حشف  -

 

  

  
بعٝٓ٘ بايضغِ َٔ أْ٘ ٜطًل ع٢ً ايعزٜز َٔ ا٭فضار  ٚاحز  ؽدك٭ْ٘ ٜكقز ب٘  را٥ُا : حز جظ٥ٞ -   
ؾذلن١ بِٝٓٗ.ٚيهٔ سيو ٜعز َٔ قبٌٝ ايقزف١ ٚيٝػ بغبب ٚجٛر ففات َ   
  
أطًل ع٢ً فضر ٚاحز بشات٘. اعِ عًِ رٍ ع٢ً حز جظ٥ٞ  -   
٭ْ٘ ٜطًل ع٢ً ايهجرلٜٔ ايشٜٔ ٜتقفٕٛ بٗشٙ ايقف١.فف١ ع٢ً  حز نًٞ إسا رٍ -   

   
: ٖٛ حز ٜطًل ع٢ً عز٠ أفضار فتُع ن، ٫ٚ ٜطًل ع٢ً أٟ فضر َِٓٗ ع٢ً حز٠اؿز اؾُعٞ   
  ّٛأعض٠. –ؽعب عضب. ـ  –فضق١  –جٝؿ–قب١ًٝ  –ق  أَج١ً : 
ز٠ َغُٝات تؾذلى يف ففات َع١ٓٝ.ٜعز اؿز اؾُعٞ حزًا نًًٝا ٭ْ٘ ٜطًل ع٢ً ع   
  
 1  )ٖٞشا ايكّٛ )حز جظ٥ٞ( ←    قّٛ )حز مجع  باٱؽاص٠:  -
 2)ٞجٝؿ َقض )حز جظ٥ٞ( ←  جٝؿ )حز مجع  ايتدقٝك: ب -
 3)ٞقبًٝيت )حز جظ٥ٞ( ←  قب١ًٝ )حز مجع  باٱماف١: -
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 :تقٓف اؿزٚر املٓطك١ٝ َٔ طا١ٜٚ اٱثبات أٚ ايٓفٞ إىل - 

1 2 

 ؽ٤ٞ أٚ فف١غٝاب ٜعدل عٔ  ؽ٤ٞ أٚ فف١ٚجٛر ٜعدل عٔ  

 

 غرلاَ ن: ٜعدل عٔ غٝاب فف١ ا٭َا١ْ. -1 أَ ن: ٜعدل عٔ ٚجٛر فف١ ا٭َا١ْ. -1

 غرل فبٛص: ٜعدل عٔ غٝاب فف١ ايقدل. -2 فبٛص: ٜعدل عٔ ٚجٛر فف١ ايقدل. -2

 غرل قٟٛ: ٜعدل عٔ غٝاب فف١ ايك٠ٛ -3 قٟٛ: ٜعدل عٔ ٚجٛر فف١ ايك٠ٛ. -3
 

  
 اعتدزاّ )٫، اي٬، غرل( يًتعبرل عٔ اؿز ايغايب  
 دنعٌ أرا٠ ايغًب جظ٤ًا َٔ اؿز، بُٝٓا اعتدزاّ )يٝػ(  
 ٜفٝز اْفقاٍ اؿز املٓطكٞ عٔ اؿز ا٭خض يف ايكن١ٝ  
 ٚبايتايٞ ٫ تعز )يٝػ( جظ٤ًا َٔ اؿز  
 َجٌ قٛيٓا: "ا٭عز يٝػ إْغاًْا". 
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عٓزَا تكّٛ ٚطاص٠ ايقش١ بايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بتطعِٝ ايط٬ب مبقٌ ملكا١َٚ َضض  .1

ؾريٚؼ ع٢   يف مجٝع َزاصؼ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ.. َٚزصعتو َٔ َزاصؼ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ   

و ع٢ً َؿارٖا إٔ َزصعتٓا عٝتِ ؾٝٗا ايتطعِٝ مز ٖشا املضض . ٜعرب سي ْتٝذ١ؾإْٓا عٓغتزٍ إيٞ 

 ايكاعز٠ املٓطك١ٝ ٢ٖٚ :

 ـ َاٜقزم ع٢ً ايهٌ ٜقزم ع٢ً اؾظ٤ ايش٣ ٜٓزصز ؼت٘

 ـ ايٓؿ٢ ٚا٫ثبات ٫هتُعإ ؾ٢ ؽ٤٢ ٚاسز 

 ـ ايهٌ انرب َٔ فُٛع ادظا٥٘

 ـ اعتشاي١ ٚدٛر ايؾ٤٢ ْٚكٝن٘ ؾ٢ ؽ٤٢ ٚاسز 

 عارٍ ٜشانض ) يؿغ عارٍ ٖٓا ٜعز سزا..............( .2

 مجع٢ -عايب                                       ر -دظ٥ٝا                  ز -ب                      نًٝا              -أ

 اؿانِ ايزميٛقضاطٞ عارٍ ) يؿغ عارٍ ٖٓا ٜعز  سزا...........( .3

 مجع٢ -ر                     عايب                      -دظ٥ٝا                ز -نًٝا                                   ب -أ

 صٚا١ٜ بني ايكقضٜٔ يٓذٝب قؿٛظ تعز سزا .....................( .4

 مجع٢ -عايب                          ر -دظ٥ٝا                       ز -نًٝا                                      ب -أ

 ـ يؿعإ َٔ سٝح ايهٝ )٫ أع٢ُ -أع٢ُ(اؿزٚر املٓطك١ٝ  .5

 أ ـ َٛدب ٚعايب               ب ـ عايب َٚٛدب      ز ـ ن٢ً ٚدظ٢٥        ر ـ دظ٢٥ ٚن٢ً

 مما ٢ًٜ ٫ ٜعز سزًا َٓطكٝا نًًٝا؟ أ٣ .6

 ْٗضر ـ                               ز ـ إْغإ                          .ٖضّ                     ب ـ باعِأ ـ 

 املٓطل بأْ٘ )اي٘ ايعًِ، َٚٛمٛع٘ اؿكٝكٞ ٖٛ ايعًِ ْؿغ٘(، ٖٜٛعضف أسز ايؿ٬عؿ١  .7

 ايػظايٞ )ر( ايؿاصابٞ )ز( طايٝػ )ب( أصعطٛ )أ(

 ٚفـ املٓطل بقؿت٘ املعٝاص١ٜ بٛمع َعاْٞ يًقٛاب ٚاـطأ ٖٛ .8

 ابٔ عٝٓا )ر( ايػظايٞ )ز( ايؿاصابٞ )ب( أصعطٛ )أ(

ػعٌ ايؿهض َتؿكًا َع سات٘" قا٥ٌ ٖشٙ ايعباص٠ "ٜعز َٛمٛع املٓطل ايقٛصٟ ٖٛ إٔ ٜنع ايكٛاعز اييت  .9

ٖٛ 

 ايػظايٞ )ر( طايٝػ )ز( أصعطٛ )ب( ايؿاصابٞ )أ(

 تػريت ايٓعض٠ إىل املٓطل ٚأفبح تطبٝكًٝا يف عقض .12

 )ب( ؾ٬عؿ١ ايْٝٛإ.   )أ( ؾ٬عؿ١ املغًُني.

 ست٢ اٯٕ. 19)ر( ؾ٬عؿ١ ايكضٕ ايـ    )ز( ؾ٬عؿ١ ايعقض ايٛعٝط.

ؿ١ إٔ )املٓطل ٖٛ تكًٝز ؽؿٟٛ سٞ يع١ًُٝ ايتدقك املٓطكٞ ٚانتغاب اـرب٠ قاٍ أسز ايؿ٬ع .11

ٍٍ َٔ ايػُٛض(، تؾري املكٛي١ إىل َع٢ٓ املٓطل يف عقض  املٓطك١ٝ اييت تغاعز يف بٓا٤ ْغل خا

 )ب( ؾ٬عؿ١ ايْٝٛإ.    )أ( ؾ٬عؿ١ املغًُني.

 ايعقض اؿزٜح  )ر( ؾ٬عؿ١                 ست٢ اٯٕ. 19يـ)ز( ؾ٬عؿ١ ايكضٕ ا
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 اؿز ايشٟ ٜطًل ع٢ً ٚسزات غري قزٚر٠ ٚميهٔ إٔ وٌُ عًٝ٘ نً٘ أٚ ع٢ً دظ٤ َٓ٘ ٖٛ .12

 اؾُعٞ )ر( املٛدب )ز( اؾظ٥ٞ )ب( ايهًٞ )أ(

 رٜؿٝز ناَريٕٚ" ص٥ٝػ ٚطصا٤ إلًرتا ٜٓقـ نشز .13

 دظ٥ٞ )ر( مجعٞ )ز( َٛدب )ب( نًٞ )أ(

ؾهٌ ممٝظ هلشٙ اجملُٛع١ ٚغريٖا َٔ اجملُٛعات  تقٛص ٜٓطبل ع٢ً فُٛع َٔ ا٭ؽٝا٤ املؿضر٠ -3 .14

 ٜعز سز

 دظ٥ٞ )ر( َٛدب )ز( مجعٞ )ب( نًٞ )أ(

 يؿغ ٫ ميٓع ْؿػ َؿَٗٛ٘ إٔ ٜؾرتى يف َعٓاٙ نجريٕٚ ٖٛ اؿز .15

 اؾُعٞ )ر( اؾظ٥ٞ )ز( املٛدب )ب( ايهًٞ )أ(

 سز ؾكط ٖٛاؿز ايشٟ ٜطًل ٜٚغتدزّ يعزر َعني ؾكط أٚ ايشٟ ٜطًل مبع٢ٓ ٚاسز ع٢ً ؽ٤ٞ ٚا .16

 مجعٞ )ر( عايب )ز( نًٞ )ب( دظ٥ٞ )أ(

 )قًع١ ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛبٞ( تعترب سز .17

 مجعٞ )ر( عايب )ز( نًٞ )ب( دظ٥ٞ )أ(

 ٜؾري يؿغ )َطاص( إىل اؿز .18

 اؾُعٞ )ر( ايهًٞ )ز( اؾظ٥ٞ )ب( ايغايب )أ(

 ٜقٓـ اؿز )أعض٠( نشز .19

 مجعٞ )ر( نًٞ )ز( عايب )ب( َٛدب )أ(

 نشز"اؿز )ؽعب( ٜقٓـ  .22

 َٛدب                 مجعٞ            نًٞ                 دظ٥ٞ

 َزصع١ ثا١ْٜٛ .ٜعترب سز  .21

 ن٢ً                      دظ٢٥                   مجع٢                     عايب

 َزصع١ مجاٍ عبز ايٓافض ايجا١ْٜٛ بايؿّٝٛ . ٜعترب سز  .22

 ن٢ً                     عايب             مجع٢                     دظ٢٥        

 ٖشا ايهتاب ( .ٜعترب سز )  .23

 عايب                         مجع٢                      ن٢ً                         دظ٢٥ 

 يؿغ )اـري( ٜؾري إىل اؿز .24

 ايغايب                ايهًٞ               اؾظ٥ٞ         اؾُعٞ

 )ايعزٍ( ٜعرب عٔ اؿزيؿغ  .25

 ايغايب                  اؾُعٞ                   ايهًٞ  اؾظ٥ٞ

 يؿغ )َزصؼ( ٜؾري إىل اؿز .26

 ايهًٞ                  ايغايب                اؾظ٥ٞ           اؾُعٞ

 ٜؾري يؿغ )اؿل( إىل اؿز .27

 اؾُعٞ املٛدب       ايهًٞ                                          اؾظ٥ٞ

 ٜقٓـ )بضز ايكاٖض٠(، نشز .28

 عايب                             مجعٞ                دظ٥ٞ        نًٞ                   
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 1 
اييت ؼتٌُ ايقزم ٚايهشب ـدل١ٜ ٖٞ اؾ١ًُ ا   
َجاٍ: ايؾجض اخنض . ايكاٖض٠ عاف١ُ َقض أٟ اييت ميهٔ اؿهِ عًٝٗا بايقزم أٚ ايهشب.    
ٱْؾا١ٝ٥ ٫ تعز قناٜا َٓطك١ٝ ايعباصات ا   
َج٬ : ٌُ خدلًا ميهٔ اؿهِ عًٝ٘ بايقزم أٚ ايهشب.٭ْٗا يٝغت مج٬ً خدل١ٜ أٟ ٫ؼ   

 
 اْتب٘ جٝزًا إىل ايزصؼ. -1

 سانض رصٚعو. -2

 
 ٫ تزخٔ. -1

  ٫ تِٓ َتأخضًا. -2

 

 َٔ أٍٚ فًٝغٛف اعتدزّ ن١ًُ فًغف١؟ -1

 َا أع٢ً ق١ُ جب١ًٝ يف ايعامل؟ -2

 
 يٝت ايؾباب ٜعتار ايكضا٠٤ ٚا٫ط٬ . -1

 يٝت ايغ٬ّ را٥ِ ب ن ايؾعٛب. -2

 

 َا أععِ ايتاصٜذ ايعضبٞ! -2
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  .دنب إٔ ٜهٕٛ ازلًا. -ٖٛ اؿز املٓطكٞ ايشٟ خندل عٓ٘ يف ايكن١ٝ 

 ً١:ــــــــــــــــأَج  
 1- ايكن١ٝ ٭ْٓا اخدلْا عٓ٘.ٛيف ايكن١ٝ "اؿزٜز َعزٕ"   اؿزٜز ٖٛ َٛم   

 - .يف ايكن١ٝ "ايٓاص قضق١"   ايٓاص ٖٞ َٛمٛ  ايكن١ٝ ٭ْٓا اخدلْا عٓٗا 

2

 

   .ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ازلًا أٚ فف١ أٚ فع٬ً. -ٖٛ اؿز املٓطكٞ ايشٟ خندل ب٘ يف ايكن١ٝ 

 ً١:ـــــــــــــــــأَج 
 1- . ٛيف ايكن١ٝ "اؿزٜز َعزٕ"  َعزٕ ٖٛ قٍُٛ ايكن١ٝ ٭ْٓا اخدلْا ب٘ عٔ املٛم 

 2-  بٗا عٔ املٛمٛ .يف ايكن١ٝ "ايٓاص قضق١"   قضق١ ٖٞ قٍُٛ ايكن١ٝ ٭ْٓا اخدلْا 

3

 

 :ٕٛايًفغ ايشٟ ٜفٝز ايع٬ق١ ب ن املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ، ٖٚٞ إَا ته ٖٞ 

 1-  :تفٝز ا٫تقاٍ ب ن طضيف ايكن١ٝ، ٖٚٞ:صابط١ َٛجب١ 

   َجاٍ: "اؿزٜز ٜهٕٛ َعزٕ" أٚ "اؿزٜز ٖٛ َعزٕ"َغتذل٠ يف ايًغ١ ايعضب١ٝ 

 ) ٕٚيهٓٓا ْهتفٞ بايكٍٛ ) اؿزٜز َعز 

  َجٌ: يف ايًغات ا٭ٚصٚب١ٝتعٗض 

 ( ٌفعto be يف ايًغ١ )اإلنجليزية  

 ( ٌٚفعetre،يف ايًغ١ ايفضْغ١ٝ ):ٍَجاiron is metal 

 2-  :تفٝز ا٫ْفقاٍ ب ن طضيف ايكن١ٝ.صابط١ عايب١ 

 ."َجاٍ: "تشٚم ايفٔ ايضفٝ  يٝػ َنٝع١ يًٛقت 

 .ٍُٖٛٚٓا ايضابط١ )يٝػ( قاَت بفقٌ املٛمٛ  عٔ احمل 
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ٖٞ ا٭رٚات اييت تغتدزّ يتهٜٛٔ قن١ٝ َضنب١ )ٚاحز٠( َٔ قناٜا ابغط.١: ــــــــايضٚابط ايكنٜٛ   

  

1 

 

 ْاّ اؿاصؼ ٚاعتٝكغ ايًقٛل. -1

 اجتٗز ايطايب ٚتفٛم يف ا٫َتخإ. -2

2 

 )ٜغتدزّ َ  ايكناٜا ايبغٝط١ ٚاملضنب١(

  يٝػ نٌ َا ًُٜ  سٖبًا. -1

 يٝػ نٌ طايب فز فاؽٌ يف حٝات٘. -2

3 
  إىل املٛعٝك٢.عأسانض رصٚعٞ أٚ اعتُ   -1

 إَا إٔ تتعًِ ايغباح١ أٚ اْو عٛف تغضم. -2

4 

 إسا طصتين عأنٕٛ يف اْتعاصى. -1

 إسا أَطضت ايغُا٤ ابتًت ا٭صض. -2

 إسا أخشت ايزٚا٤ متاثًت يًؾفا٤. -3
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1 2 

 : ٕٛ َٔــــــــــــــــــــــــتته٢ٖ قن١ٝ 

ٚاحزًا ع٢ً صابطًا قنًٜٛا قنٝت ن بغٝطت ن ٜضبط بُٝٓٗا  َٛمٛ  ٚقٍُٛ أٚ َٔ َعٓٝ ن َفضرٜٔ

 ا٭قٌ.

 

 َقطف٢ طبٝب ٚفزٟ َٗٓزؼ. -1 َقطف٢ طبٝب  -1

 بًز أٚصٚبٞ. وإنجلتراَقض بًز عضبٞ  -2 َقض بًز عضب٢  -2

 إسا ؼكل اٱْتاج ؼكل ايضخا٤. -3 ايغًط١ املطًك١ َفغز٠. -3

 اْتقضٚا.إسا اؼز ايعضب  -4 ايؾُػ َؾضق١. -4

 إسا فاط أمحز يف املباصا٠ ْاٍ ناؼ ايبطٛي١. -5 ـ ايؾجض اخنض  5

 

 

 

 

  

 قناٜا عضم١ٝ قناٜا َتٓاقن١ تهضاص١ٜقناٜا  قناٜا َضنب١ قناٜا بغٝط١
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1

 

2 3 

  قناٜا ٜغتخٌٝ نشبٗا ٖٞ 

  ٌفٗٞ فارق١ را٥ًُا يف ن

 اؿا٫ت املُه١ٓ.

  قناٜا ٜغتخٌٝ فزقٗا ٖٞ 

 فٗٞ ناسب١ را٥ًُا 

  ٚقناٜا ذنتٌُ فزقٗا أ ٖٞ

 نشبٗا 

 .٫ٚ تهٕٛ تهضاص١ٜ أٚ َتٓاقن١ 

 ١ــــــــــــــــــــــــــــــأَجً ١ـــــــــــــــــــــــــــأَجً ١ـــــــــــــــــــــــــــأَجً

 ـ ايبخض ٖٛ ايِٝ 1

 نٌ ايٓاجخٕٛ غرل صاعب ن. -2

 ا٭ص١ًَ َٔ َات طٚجٗا. -3

 ايتدل ٖٛ ايشٖب. -4

5- 2  +2  =4 

 بعض ايعظاب َتظٚج ن. -1

 بعض ايٓاجخٕٛ صاعب ن. -2

 ا٭صاٌَ مل ميت أطٚاجِٗ.بعض  -3

 ايٓا٥ِ َغتٝكغ -4

 اجملٕٓٛ عاقٌ. -5

ٜك  َب٢ٓ ا٭َِ املتخز٠ يف  -1

 ْٜٝٛٛصى )قن١ٝ فارق١(.

عاـ املٛعٝكاص ا٭ملاْٞ بتٗٛفٔ يف  -2

 ايكضٕ ايعؾضٜٔ )قن١ٝ ناسب١(

املعارٕ تتُزر باؿضاص٠ )قن١ٝ  -3

 فارق١(.

 

1 2 

 ـ قن١ٝ ن١ًٝ: 1

 مجٝ  أفضار املٛمٛ .ٜؾٌُ اؿهِ فٝٗا 

 ـ قن١ٝ َٛجب١: 1

 تهٕٛ فٝٗا ايع٬ق١ ب ن املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ َتق١ً.

 َجاٍ: ايط٬ب حامضٕٚ َجاٍ: نٌ ايط٬ب حامضٕٚ.

 قن١ٝ جظ١ٝ٥: ـ 2

 ٜؾٌُ اؿهِ فٝٗا بعض أفضار املٛمٛ .

 قن١ٝ عايب١: ـ 2

 تهٕٛ فٝٗا ايع٬ق١ ب ن املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ َٓفق١ً.

 َجاٍ: ايط٬ب يٝغٛا حامضٜٔ ايط٬ب حامضٕٚ.َجاٍ: بعض 
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عٓزَا ْكغِ ايكن١ٝ اؿ١ًُٝ َٔ حٝح ايهِ 

 فٛص شلا نُا ًٜٞ: 4ٚايهٝف َعًا حنقٌ ع٢ً 

ٖٛ ايًفغ أٚ ا٭يفاظ اييت تزٍ ع٢ً نِ ٚنٝف ايكن١ٝ 

 ١ٝ، َجٌ: نٌ، بعض، )نٌ ... يٝػ( ، )بعض . يٝػ(اؿًُ

 

   

1

 

 نٌ ايف٬عف١ حهُا٤. -1 % ، ....111نٌ ، ناف١، مجٝ ، 

 مجٝ  املقضٜ ن أفاصق٘. -2

2

 

 ٫ عامل جاٌٖ. -1 ٫ ، ٫ ٚاحز َٔ، )نٌ ... يٝػ(، ....

 اؿٝٛاْات يٝغت ثزٜٝات. نٌ -2

3

 

 % َٔ،...01بعض، قًٌٝ َٔ، نجرل َٔ، َععِ، 

 

 بعض ايعًُا٤ ؽعضا٤. -1

 ايهجرل َٓا يهتب َفٝز. -2

4

 

 بعض ا٭ثضٜا٤ يٝغٛا غ٤٬. -1 )بعض .... يٝػ( ، )يٝػ بعض(، ....

 يٝغت نٌ ايطٝٛص َغضر٠. -2
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١: ٖٛ اؿز ايشٟ ٜؾٌُ اؿهِ نٌ افضارٙ اؿز املغتغضم يف ايكنٝ   
 اؿز ايغرل َغتغضم : ٖٛاؿز ايش٣ ٜؾٌُ اؿهِ بعض افضارٙ 
ْكٍٛ إٔ نٌ َٔ املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ َغتغضم.ٚاحملٍُٛ ٛمٛ  امل مجٝ  أفضاراسا نإ اؿهِ ٜؾٌُ : -   
  ْكٍٛ إٔ نٌ َٔ املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ غرل َغتغضم.ٚبعض افضاراحملٍُٛ  املٛمٛ  بعض أفضارٚاسا نإ ٜؾٌُ : - 

 

  

   

 

 نٌ اؾٓٛر أبطاٍ. -1 تغتغضم املٛمٛ  ٫ٚ تغتغضم احملٍُٛ

 نٌ ايهتب َفٝز٠. -2

 

 نٌ ا٭ثضٜا٤ يٝغٛا غ٤٬. -1 تغتغضم املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ

 نٌ ايطٝٛص ٫ تًز. -2

 

 بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ. -1 احمل٫ٍُٛ تغتغضم املٛمٛ  ٫ٚ 

 بعض ايغشا٤ َفٝز. -2

 

 بعض ايط٬ب يٝغٛا ْاجخ ن. -1 ٫ تغتغضم املٛمٛ  ٚتغتغضم احملٍُٛ

 بعض ايعضب يٝغٛا أفاصق٘. -2

 

 تغتغضم املٛمٛ  عٛا٤ ناْت َٛجب١ أٚ عايب١.: ١ ــــــــــــــــــــايكناٜا ايهًٝـ 

 تغتغضم احملٍُٛ عٛا٤ ناْت ن١ًٝ أٚ جظ١ٝ٥. :١ ـــــــــــــــــــــايكناٜا ايغايب -
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 غرل َغتغضم َغتغضم )ى . ّ(
 

 

 َغتغضم َغتغضم )ى . ؼ(
 

 

 غرل َغتغضم غرل َغتغضم )ج . ّ(

 

 

 َغتغضم غرل َغتغضم )ج . ؼ(
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  :ب ن يف ايكناٜا اٯت١ٝ ايهِ ٚايهٝف ٚاملٛمٛ  ٚاحملٍُٛ ٚاؿز املغتغضم ٚغرل املغتغضم َ  سنض ايغبب:ؼ 

 1-                  .ـ بعض ايطرل ٫ ٜ٪نٌ ؿُ٘.2نٌ َٔ ٫ ميًو ايعًِ ٫ ميًو ايك٠ٛ 

 3- .َععِ اؿافً ن ع٢ً فُٛ  عٌ ايتخل باؾاَع١. -4                                              نٌ املزاصؼ ْعٝف١ 

 

 

 

   

(1) 

نٌ َٔ ٫ ميًو 

 ايعًِ ٫ ميًو ايك٠ٛ

َٔ ٫ ميًو ايعًِ  ى . ؼ

 )حز َغتغضم(
 ميًو ايك٠ٛ 

 )حز َغتغضم(

املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ َغتغضقإ ٭ٕ 

ايكن١ٝ ن١ًٝ عايب١ يشيو فإٕ 

اؿهِ سلٌ مجٝ  أفضار املٛمٛ  

 ٚنًو مجٝ  أفضار احملٍُٛ.

(2) 

بعض ايطرل ٫ 

 ٜ٪نٌ ؿُ٘

 ايطرل  ج . ؼ

 )حز غرل َغتغضم(

ٜ٪نٌ ؿُ٘ 

 )حز َغتغضم(
املٛمٛ  غرل َغتغضم ٚاحملٍُٛ 

ايكن١ٝ جظ١ٝ٥ عايب١ َغتغضم ٭ٕ 

يشيو فإٕ اؿهِ مل ٜؾٌُ مجٝ  

أفضار املٛمٛ  ٚيهٓ٘ سلٌ مجٝ  

 أفضار احملٍُٛ

(3) 

نٌ املزاصؼ 

 ْعٝف١

 املزاصؼ ى . ّ

 )حز َغتغضم(

 ْعٝف١ 

)حز غرل 

 َغتغضم(

املٛمٛ  َغتغضم ٚاحملٍُٛ غرل 

َغتغضم ٭ٕ ايكن١ٝ ن١ًٝ َٛجب١ 

يشيو فإٕ اؿهِ سلٌ مجٝ  افضر 

ٚيهٓ٘ مل ٜؾٌُ مجٝ  املٛمٛ  

 أفضار احملٍُٛ

(4) 

َععِ اؿافً ن 

ع٢ً فُٛ  عاٍ 

 ايتخل باؾاَع١

اؿافً ن ع٢ً  ج . ّ

 فُٛ  عاٍ 

 )حز غرل َغتغضم(

ايتخل باؾاَع١ 

)حز غرل 

 َغتغضم(

املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ غرل َغتغضقإ 

٭ٕ ايكن١ٝ جظ١ٝ٥ َٛجب١ يشيو 

فإٕ اؿهِ مل ٜؾٌُ مجٝ  أفضار 

ٚنشيو مجٝ  أفضار املٛمٛ  

 احملٍُٛ
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 ناؾ١ املدزصات ٚاملغهضات ؼطِ نٝإ ايؿضر.قن١ٝ......................... .1

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                     ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 قن١ٝ .............................٫ َقضٟ خا٥ٔ  .2

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 نٌ َ٪رب غري ٌَُٗ قن١ٝ ........................... .3

 ن١ًٝ عايب١ -ب          ن١ًٝ َٛدب١                            -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 عكضاط ؾًٝغٛف قن١ٝ ..................................... .4

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر       دظ١ٝ٥ َٛدب١                                -ز

 نٌ ؾنا٤ ٫ سزٚر ي٘ قن١ٝ ......................... .5

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                      ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 .......................يٝػ نٌ فتٗز ْادح قن١ٝ َغتػضق١  .6

 احملٍُٛ -ب                املٛمٛع                                     -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                                 ر -ز

 يف ا٫َتشإ قن١ٝ َغتػضق١ .......................... لحبعض َٔ يٝػ َتؿٛم  .7

 احملٍُٛ -ب                املٛمٛع                                     -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                                 ر -ز

 أق١ًٝ ايعًُا٤ مل وككٛا أصباح َار١ٜ.قن١ٝ ........................... .8

 ن١ًٝ عايب١ -ب                       ن١ًٝ َٛدب١                    -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر                  دظ١ٝ٥ َٛدب١                        -ز

 بعض املٛاف٬ت عًه١ٝ قن١ٝ..................... .9

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                  َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ            -ز

 عزر َٔ ايطًب١ مسعٛا خطاب ايض٥ٝػ قن١ٝ ................. .12

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                   ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر      ٍُٛ                         َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحمل -ز

 بعض املٛاف٬ت يٝغت عًه١ٝ قن١ٝ ................................ .11

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                  َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ             -ز
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 َععِ املٛاف٬ت ٫ عًه١ٝ قن١ٝ .................... .12

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر            َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                   -ز

 َا نٌ ا٭س٬ّ خٝا٫ت قن١ٝ .......................... .13

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ

 ٚاحملٍُٛ غري َغتػضق١ املٛمٛع -ر             َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                  -ز

 غايب١ٝ ايٛاف٬ت غري عًه١ٝ قن١ٝ ....................... .14

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ               -ز

 خ٬ل يٝػ كًقًا.قن١ٝ .......................َععِ َٔ ٜزعٞ اإل .15

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر                 دظ١ٝ٥ َٛدب١ -ز      ن١ًٝ عايب١ -ب       ن١ًٝ َٛدب١   -أ

 ناؾ١ ايٓاؼ عٛاع١ٝ قن١ٝ ................ .16

 ٍُٛ َغتػضق١ احمل -َغتػضق١ املٛمٛع                                                   ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                 َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ               -ز

 يٝػ نٌ ؽٝذ عامل قن١ٝ ......................... .17

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر        َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                       -ز

 نٌ فاٖز عٓزٙ إميإ ٫ ٜكبٌ اهلظمي١ قن١ٝ .................... .18

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر           دظ١ٝ٥ َٛدب١                            -ز

 نٌ صاع َغ٦ٍٛ عٔ صعٝت٘ قن١ٝ ................... .19

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 بعض َا يٝػ أخ٬قٞ ماص قن١ٝ ............. .22

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -املٛمٛع                                                 بَغتػضق١  -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر            َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                  -ز

 يٝػ نٌ َا ًُٜع سٖب قن١ٝ ................. .21

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب                  َغتػضق١ املٛمٛع                                 -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر             َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                 -ز

 نٌ غري َ٪رب غري قبٛب قن١ٝ .................... .22

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر                                  دظ١ٝ٥ َٛدب١     -ز

 يٝػ نٌ َا ٜتُٓاٙ املض٤ ٜزصن٘ قن١ٝ ............................... .23

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز
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 ميًو قٛت٘ ٫ ميًو سضٜت٘ . قن١ٝ .......................نٌ َٔ ٫  .24

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 غايب١ٝ املزٕ اؾزٜز٠ خاي١ٝ َٔ ايتًٛخ . قن١ٝ .................. .25

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ             -ز

 قًٌٝ َٔ امل٪عغات ايقٓاع١ٝ فزٜك١ يًب١٦ٝ .قن١ٝ .................. .26

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب                                                 َغتػضق١ املٛمٛع -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر              َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                -ز

 يٝػ َٔ ايٓاؼ َا ٖٛ عبز يػريٙ . قن١ٝ ...................... .27

 ن١ًٝ عايب١ -ب          ن١ًٝ َٛدب١                            -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 اي٬عًه٢ ٚع١ًٝ يإلتقاٍ . قن١ٝ ....................... .28

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر     دظ١ٝ٥ َٛدب١                                  -ز

 َععِ رٍٚ ايعامل تضؾض اعًش١ ايزَاص ايؾاٌَ .قن١ٝ ................. .29

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 .................. غايب١ٝ َتشز٣ ا٫عاق١ َٔ املٖٛٛبني . قن١ٝ .32

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 انجض اؿٝٛإ ٫ ٜأنٌ ايعؾب . قن١ٝ ................. .31

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب              َغتػضق١ املٛمٛع                                    -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ر                َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ              -ز

 اإلْغإ ٖٛ اٯرَــ٢ قن١ٝ ................. .32

 َضنب١ -ر             عضم١ٝ                   -َتٓاقن١              ز -تهضاص١ٜ                               ب -أ

 اإلْغإ سٝـــــٛإ قن١ٝ .................. .33

 َضنب١ -عضم١ٝ                               ر -ز             َتٓاقن١  -تهضاص١ٜ                               ب -أ

 ا٭ص١ًَ اَضأ٠ َات طٚدٗا قن١ٝ ............. .34

 َضنب١ -عضم١ٝ                               ر -ز               َتٓاقن١  -تهضاص١ٜ                               ب -أ

 قن١ٝ .......... 4=  2+ 2     .35

 نب١َض -عضم١ٝ                               ر -ز                َتٓاقن١  -تهضاص١ٜ                               ب -أ

 ) نٌ اإلسغاعات ٫ ؽعٛص١ٜ ( قن١ٝ ............... .36

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز
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 نٌ اإلسغاعات ٫ ْؾعض بٗا. قن١ٝ .................. .37

 ن١ًٝ عايب١ -ب                            ن١ًٝ َٛدب١          -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ) بعض ايؿهض ٫ َعكٍٛ (.قن١ٝ .................. .38

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر                دظ١ٝ٥ َٛدب١                       -ز

 ) بعض ايتقضؾات ٫ ْؾعض بٗا ( قن١ٝ ................ .39

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 "ا٭طؿاٍ أبضٜا٤" قن١ٝ .42

 َتٓاقن١ )ر( تهضاص١ٜ ز() َضنب١ )ب( بغٝط١ )أ(

 "أمحز َٗٓزؼ ٚقُز طبٝب" قن١ٝ .41

 َضنب١ )ر( بغٝط١ )ز( َتٓاقن١ )ب( ؼ١ًًٝٝ )أ(

 َا أمجٌ ا٭عًٛب ايؿًغؿٞ!، مج١ً .42

 تضنٝب١ٝ )ر( ؼ١ًًٝٝ )ز( إْؾا١ٝ٥ )ب( خرب١ٜ )أ(

 )أعضع ٫عب( ٖشا ايكٍٛ ٜعز .43

 َٓطكٞسز  )ر( قن١ٝ َٓطك١ٝ )ز( سز مجعٞ )ب( عباص٠ إْؾا١ٝ٥ )أ(

 )عارٍ َزصؼ ٚامحز طبٝب( ايضابط ٖٓا .44

 عًب )ر( ؾقٌ )ز( ؽضط )ب( عطـ )أ(

 "أمحز طٌٜٚ َهتؾـ ايؿُٝتٛثا١ْٝ" قن١ٝ .45

 عضم١ٝ )ر( َضنب١ )ز( َتٓاقن١ )ب( تهضاص١ٜ )أ(

 ايكن١ٝ "ايبعز َتٓا٥ٞ" تقٓـ نكن١ٝ .46

 ع١ًٝ )ر( عضم١ٝ )ز( َتٓاقن١ )ب( تهضاص١ٜ )أ(

 ١تعز ايكن١ٝ "ايهضِٜ م٦ني" قنٝ .47

 عضم١ٝ )ر( َتٓاقن١ )ز( ع١ًٝ )ب( تهضاص١ٜ )أ(

تعترب ايكن١ٝ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا املكزّ عبب ايتـايٞ ٚعًتـ٘ ؾًغـٓا أَـاّ قنـٝتني تٛمـعإ ايٛاسـز٠         .48

 ظاْب ا٭خض٣، يهٓٓا أَا ّ قن١ٝ ٚاسز٠ ؼتٟٛ سهًُا ٚاسزًا تكضصٙ ايع٬ق١ بني ا٫ثٓني، ٖٞ

 ايؾضط١ٝ املتق١ً.)ب(                )أ( ايؾضط١ٝ املٓؿق١ً.

 )ر( املتٓاقن١.                  )ز( ايع١ًٝ.

 "يٝػ ايبت١ إسا ناْت ايؾُػ َؾضق١، إ٫ ٜهٕٛ ايٓٗاص طايعًا" تقٓـ نكن١ٝ .49

 )ب( ن١ًٝ عايب١ َتق١ً.   )أ( ن١ًٝ َٛدب١ َتق١ً.

 )ر( دظ١ٝ٥ عايب١ َتق١ً.                    )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١ َتق١ً.

 املؿضقعات باع١ً" تقٓـ نكن١َٝٔ "ؾضق١   .52

 ن١ًٝ عايب١ )ر( دظ١ٝ٥ عايب١ )ز( ن١ًٝ َٛدب١ )ب( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )أ(

 "يٝػ اإلْغإ عذضًا" تقٓـ نكن١ٝ  .51

 دظ١ٝ٥ عايب١ )ر( ن١ًٝ عايب١ )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )ب( ن١ًٝ َٛدب١ )أ(
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 "بعض ايط٬ب يٝغٛا ْادشني" قن١ٝ .52

 دظ١ٝ٥ عايب١ )ر( َٛدب١دظ١ٝ٥  )ز( ن١ًٝ عايب١ )ب( ن١ًٝ َٛدب١ )أ(

 تغتػضم ايكن١ٝ قُٛهلا إسا ناْت  .53

 دظ١ٝ٥ عايب١ )ر( ن١ًٝ عايب١ )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )ب( دظ١ٝ٥ )أ(

 "٫ عامل داٌٖ" قن١ٝ .54

 دظ١ٝ٥ عايب١ )ر( ن١ًٝ عايب١ )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )ب( ن١ًٝ َٛدب١ )أ(

 "بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ" قن١ٝ .55

 قُٛهلا ؾكط.)ب( تغتػضم   )أ( تغتػضم َٛمٛعٗا ؾكط.

 )ر( ٫ تغتػضم َٛمٛعٗا ٫ٚ قُٛهلا.  ز( تغتػضم َٛمٛعٗا ٚقُٛهلا.)

 "نٌ ايتذاص يٝغٛا ؽضؾا٤" قن١ٝ تغتػضم .56

 )ب(قُٛهلا ؾكط.   )أ( َٛمٛعٗا ؾكط.

 )ر( ٫ تغتػضم َٛمٛعٗا ٫ٚ قُٛهلا.                 )ز( َٛمٛعٗا ٚقُٛهلا.

 تٗزٜٔ" نكن١ٝاي٬عبني ف َٔ تقٓـ ايكن١ٝ "طا٥ؿ١  .57

 ن١ًٝ عايب١ )ر( ن١ًٝ َٛدب١ )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )ب( دظ١ٝ٥ عايب١ )أ(

 تعز ايكن١ٝ "ٜتقـ أمحز بايب٬ر٠ ٚايؾٗا١َ" قن١ٝ  .58

 ع١ًٝ )ر( عضم١ٝ )ز( تهضاص١ٜ )ب( َتٓاقن١ )أ(

 "يٝػ إسا نإ اإلْغإ ناسبًا نإ قُٛرًا" تقٓـ نكن١ٝ .59

 عضم١ٝ )ر( ١ٝعً )ز( ؽضط١ٝ َتق١ً )ب( ؽضط١ٝ َٓؿق١ً )أ(

 ٫ ٚاسز َٔ ايعضب غري َتُغو عكٛق٘" قن١ٝ .62

 )ب( تغتػضم قُٛهلا ؾكط.  )أ( تغتػضم َٛمٛعٗا ؾكط.

 )ر( ٫ تغتػضم َٛمٛعٗا ٫ٚ قُٛهلا )ز( تغتػضم َٛمٛعٗا ٚقُٛهلا.

 تقٓـ ايكن١ٝ "اٯبا٤ نضا١َ" نكن١ٝ  .61

 عضم١ٝ )ر( َتٓاقن١ )ز( تهضاص١ٜ )ب( ع١ًٝ )أ(

 تقٓـ ايكن١ٝ "قاطب١ ا٭طؿاٍ معؿا٤" نكن١ٝ  .62

 )ب( ن١ًٝ َٛدب١.   )أ( ن١ًٝ عايب١

 )ر( دظ١ٝ٥ عايب١.   )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١.

 تقٓـ ايكن١ٝ "طا٥ؿ١ َٔ اي٬عبني فتٗزٜٔ" نكن١ٝ .63

 ن١ًٝ عايب١ن١ًٝ َٛدب١             دظ١ٝ٥ عايب١                 دظ١ٝ٥ َٛدب١         

 "ا٫ْغإ ٖٛ ا٫ر٢َ " قن١ٝتعز ايكن١ٝ  .64

 ع١ًٝ            تهضاص١ٜ                 عضم١ٝ                      َتٓاقن١

 يٝػ إسا نإ اإلْغإ ناسبًا نإ قُٛرًا" تقٓـ نكن١ٝ .65

 عضم١ٝ ع١ًٝ       ؽضط١ٝ َتق١ً          ؽضط١ٝ َٓؿق١ً

 تقٓـ ايكن١ٝ "ايبشض ٖٛ ايِٝ " نكن١ٝ .66

 عضم١ٝ                تهضاص١ٜ                     َتٓاقن١                              ع١ًٝ

 تقٓـ ايكن١ٝ "قاطب١ ا٭طؿاٍ معؿا٤" نكن١ٝ .67

 دظ١ٝ٥ عايب١.   ن١ًٝ َٛدب١.        دظ١ٝ٥ َٛدب١.ن١ًٝ عايب١                    
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 تغتػضم ايكن١ٝ "بعض ايعٔ إثِ" .68

 ٫ املٛمٛع ٫ٚ احملٍُٛ      احملٍُٛ ؾكط    املٛمٛع ٚاحملٍُٛ          املٛمٛع ؾكط

 "٫ ؽ٤ٞ َٔ ايٓاؾع ٜنض" تقٓـ نكن١ٝ .69

 ز.ؼ              ى.ّ                  ز.ّ                 ى.ؼ

 تقٓـ ايكن١ٝ "اَا إ ػتٗز ؾ٢ َشانض٠ رصٚعو اٚ ًتضعب ؾ٢ ا٫َتشإ " نكن١ٝ .72

  ؽضط١ٝ َٓؿق١ً                 ن١ع١ًٝ                   َتٓاق      تق١ًؽضط١ٝ َ

 تقٓـ ايكن١ٝ "مجٝع ايؾعٛب ايعضب١ٝ َٓام١ً" نكن١ٝ .71

 ز.ؼ                  ز.ّ                           ى.ّ         ى.ؼ

 "نٌ املعارٕ تتُزر باؿضاص٠" قن١ٝ .72

 َتٓاقن١ ؼ١ًًٝٝ                   تهضاص١ٜ                      عضم١ٝ

 ن١ٝ "طا٥ؿ١ َٔ ايهتب يٝغت َؿٝز٠"تعز ايك .73

 ى.ؼ             ى.ّ                  ز.ّ                  ز.ؼ

 "٫ ٚاسز َٔ ايعضب غري َتُغو عكٛق٘" قن١ٝ تغتػضم .74

 املٛمٛع ؾكط        ٫ تغتػضم أٟ َٔ سزٜٗا          املٛمٛع ٚاحملٍُٛ          احملٍُٛ ؾكط

 ُا٤ ايّٝٛ ؾ٬ اخضز َٔ ايزاص" نكن١ٝتقٓـ ايكن١ٝ "إسا أَطضت ايغ .75

 ؽضط١ٝ َٓؿق١ً            تهضاص١ٜ                  ؽضط١ٝ َتق١ً                   عضم١ٝ

 "٫ ٚاسز َٔ ايعضب خا٥ٔ يٛطٓ٘" قن١ٝ .76

 ز.ؼ                        ى.ّ                    ز.ّ                     ى.ؼ

 نكن١ٝ"ايعزٍ ؾن١ًٝ" تقٓـ  .77

 مح١ًٝ       ؽضط١ٝ َٓؿق١ً               ع١ًٝ                    ؽضط١ٝ َتق١ً

 "٫ ؽ٤ٞ ٜٓؿع ؾ٢ اؿٝا٠ ا٫ عٌُ اـري " تقٓـ نكن١ٝ .78

 ز.ّ               ز.ؼ                ى.ؼ         ى.ّ

 تعز ايكن١ٝ " ا٫ص١ًَ اَضأ٠  ٜعٝؿ طٚدٗا"  .79

 ع١ًٝ عضم١ٝ                    َتٓاقن١       تهضاص١ٜ

 قاطب١ ) نٌ ( ايط٬ب فتٗزٕٚ" تقٓـ نكن١ٝ .82

 ى.ؼ           ى.ّ                        ز.ؼ                ز.ّ

 تغتػضم ايكن١ٝ "نٌ ايؾباب َجكؿني" .81

 ٛع ٫ٚ احمل٫ٍُٛ املٛم احملٍُٛ ؾكط               املٛمٛع ؾكط             املٛمٛع ٚاحملٍُٛ

 تقٓـ ايكن١ٝ "إٕ دا٤ ع٢ً غامبًا ؾ٬ اعًِ عًٝ٘" نكن١ٝ .82

 ؽضط١ٝ َتق١ً              عضم١ٝ                ع١ًٝ  ؽضط١ٝ َٓؿق١ً

 تقٓـ ايكن١ٝ "إسا أؽضقت ايؾُػ ؾايٓٗاص َٛدٛر" نكن١ٝ .83

 ١ًؽضط١ٝ َتق              ؽضط١ٝ َٓؿق١ً             عضم١ٝ                 ع١ًٝ

 تعز ايكن١ٝ "نجري َٔ ايت٬َٝش َؾاغبٕٛ" قن١ٝ .84

 ى.ؼ                ز.ؼ                   ى.ّ                 ز.ّ
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 تقٓـ ايكن١ٝ ايًٝح ٖٛ ا٫عز  نكن١ٝ .85

 ع١ًٝ                 َتٓاقن١                عضم١ٝ              تهضاص١ٜ

 بًا أٚ ؽاعضًا" قن١ٝتعز ايكن١ٝ "يٝػ اإلْغإ إَا إٔ ٜهٕٛ نات .86

 ؽضط١ٝ َتق١ً َتٓاقن١              ع١ًٝ       ؽضط١ٝ َٓؿق١ً

 تقٓـ ايكن١ٝ "يٝػ اإلْغإ عذضًا" نكن١ٝ .87

 ز.ؼ                               ز.ّ                      ى.ؼ                 ى.ّ

 إسا اْتؾض ايعزٍ عِ ايغ٬ّ  ٖٞ قن١ٝ .88

 ع١ًٝ              ؽضط١ٝ َٓؿق١ً                   َتٓاقن١                     ؽضط١ٝ َتق١ً

 امجع ايعًُا٤ ؾكٗا٤" تقٓـ نكن١ٝ .89

 ز.ؼ                ى.ؼ                 ز.ّ                            ى.ّ

 % َٔ ايتؿاح ؾاعز"011تغتػضم ايكن١ٝ " .92

 ٫ املٛمٛع ٫ٚ احملٍُٛ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                احملٍُٛ ؾكط                املٛمٛع ؾكط

 ٜٛدز بني ايكنٝتني "َقطؿ٢ طبٝب"، "فزٟ يٝػ بطبٝب"   .91

 تٓاقض               تزاخٌ                      ٫ تٛدز ع٬ق١                         تنار

 ا٫ْغإ سٝٛإ عاقٌ " تقٓـ نكن١ٝ .92

 َتٓاقن١                       َضنب١                     تهضاص١ٜ                           عضم١ٝ
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  ا٫عتز٫ٍ ٖٛ جٖٛض املٓطل فٗٛ املٛمٛ  ايض٥ٝغٞ ايشٟ تزٚص حٛي٘ ايزصاع١ املٓطك١ٝ 

  ْؾاط عكًٞ َأيٛف يٲْغإ ٭ْٓا مجٝعًا مناصؼ ٖشا ايٓٛ  َٔ ايٓؾاط بكزص ٜكٌ أٚ ٜهجض ٖٛٚ 

 ملٓطكٞ.فٓخٔ ْضبط أجظا٤ َتعزر٠ يف املعًَٛات ٌْٚ إىل ايٓتٝج١ اييت تًظّ عٓٗا ٖٚشا َا ْغُٝ٘ با٫عتز٫ٍ ا 

 - .ٍٜعضف املٓطل بأْ٘ عًِ ا٫عتز٫ 

  
 ْ إىل ْتٝج١ تذلتب ع٢ً تًو املكزَات. فٝٗا َٔ َكزَات َع١ٓٝ ْغًِ بقختٗا  ٓتكٌٖٛ ع١ًُٝ عك١ًٝ 

 ٍتض٣ ايزخإ فتغتزٍ ع٢ً ٚجٛر ايٓاص.1َجا   :

 ٍضّ ايكزّ فتغتزٍ ع٢ً خضٚج أٚ طضر أحز اي٬عب ن.تؾاٖز عؾض٠ ٫عب ن َٔ فضٜكو املفنٌ يف َباصا٠ ن 2َجا  :

 ٍؼقٌ ع٢ً أع٢ً ايزصجات يف املزصع١ فتغتزٍ ع٢ً اْو ا٭ٍٚ يف تضتٝب املزصع١. 3َجا :

  

  ن١ٝ َٔ قن١ٝ اخض٣  ٖٛ اعتٓتاج فزم اٚ نشب قا٫عتز٫ٍ املباؽض: أ ـ 
 ) ا٣ ا٫ْتكاٍ َٔ َكز١َ ٚاحز٠ اىل ْتٝج١ ٚاحز٠( 
  ا٫ْتكاٍ َٔ انجض َٔ َكز١َ اىل ْتٝج١ تًظّ عٓٗا ا٫عتز٫ٍ غرل املباؽض :ب ـ ٖٛ 

  

 ٖٛ  اعتٓتاج فزم أٚ نشب قن١ٝ َٔ فزم أٚ نشب قن١ٝ أخض٣ 

 هٝف َعًا.تتفل َعٗا يف املٛمٛ  ٚاحملٍُٛ ٚؽتًف يف ايهِ أٚ ايهٝف أٚ ايهِ ٚاي 

  تتخزر ع١ًُٝ اعتٓتاج ايقزم أٚ ايهشب 

 يف َضب  ٜغ٢ُ "َضب  ايتكابٌ" أٚ َضب  أصعطٛ"يشٟ ٜتنُٔ أصبع١ أْٛا  ٚفل قٛاْ ن ايتكابٌ ب ن ايكناٜا ٚا 
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1 
 ايه١ًٝ املٛجب١ 

 )ى . ّ(
ٚ 

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

2

 

 اؾظ١ٝ٥ املٛجب١ 

 ٚ )ج . ّ(

 اؾظ١ٝ٥ ايغايب١ 

 )ج . ؼ(

3 

 ايه١ًٝ املٛجب١ 

 )ى . ّ(

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

ٚ 

 اؾظ١ٝ٥ املٛجب١ 

 )ج . ّ(

 اؾظ١ٝ٥ ايغايب١ 

 )ج . ؼ(

4 

 ايه١ًٝ املٛجب١ 

 )ى . ّ(

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

ٚ 

 اؾظ١ٝ٥ايغايب١ 

 )ج . ؼ(

 اؾظ١ٝ٥املٛجب١ 

 )ج . ّ(
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ت ن يف ايهِ ٚكتًفت ن يف ايهٝفٜهٕٛ ب ن: قنٝت ن نًٝت ن َتفك1   
 أٟ ب ن ايه١ًٝ املٛجب١ )ى .ّ( ٚايه١ًٝ ايغايب١ )ى . ؼ(. 
  ٕ٫ تقزقإ َعًا ٚقز تهشبا:  

فزقت )أجٝظت( إحز٣ ايكنٝت ن نشبت )ْافبت( ا٭خض٣.اسا  -ا٣    
نشبت إحز٣ ايكنٝت ن فا٭خض٣ تهٕٛ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١(اسا ٚ -   
) ى . ؼ ( نٌ ايت٬َٝش يٝغٛا حامضٜٔنٌ ايت٬َٝش حامضٕٚ ) ى .ّ (نشبت : اسا فزقت ايكن١ٝ 1َجاٍ   
)ى . ؼ( فٗٛي١نٌ ايعضب يٝغٛا أحضاص )ى . ّ ( ناْت : نٌ ايعضب أحضاص: اسا نشبت ايكن١ٝ :  2َجاٍ   
 2 
ايهٝفت ن يف ايهِ ٚكتًفت ن يف ٜهٕٛ ب ن: قنٝت ن جظ٥ٝت ن َتفك   
 أٟ ب ن اؾظ١ٝ٥ املٛجب١ )ج .ّ( ٚاؾظ١ٝ٥ ايغايب١ )ج . ؼ(. 
  ٕ٫ٜهشبإ َعًا ٚقز ٜقزقا:  
ا٭خض٣. نشبت إحز٣ ايكنٝت ن فزقتاسا  -ا٣    
١ أٚ ناسب١(فزقت إحز٣ ايكنٝت ن فا٭خض٣ تهٕٛ فٗٛي١ اؿهِ )فارقٚاسا  -   
) ج . ؼ ( بعض ايف٬عف١ يٝغٛا حهُا٤)ج .ّ ( فزقت :  بعض ايف٬عف١ حهُا٤اسا نشبت :: 1َجاٍ   
)ج . ؼ (فٗٛي١ بعض ايطًب١ يٝغٛا ْاجخ ن)ج . ّ ( ناْت :  بعض ايطًب١ ْاجخٕٛ: اسا فزقت : 2َجاٍ   
 3 
 ٜهٕٛ ب ن: قناٜا كتًف١ يف ايهِ َٚتفك١ يف ايهٝف، أٟ ب ن: 
ايه١ًٝ ايغايب١ )ى . ؼ( ٚاؾظ١ٝ٥ ايغايب١ )ج.ؼ(. - جب١ )ى . ّ( ٚاؾظ١ٝ٥ املٛجب١ )ج.ّ(.ايه١ًٝ املٛ -   
 -  إسا فزقت ايه١ًٝ فزقت اؾظ١ٝ٥ 
إسا نشبت ايه١ًٝ ناْت اؾظ١ٝ٥ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١( -   
إسا فزقت اؾظ١ٝ٥ ناْت ايه١ًٝ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١(  -   
إسا نشبت اؾظ١ٝ٥ نشبت ايه١ًٝ. -   
 ٍى . ّ ( فزقت : بعض ايط٬ب َتفٛقٕٛ ) ج . ّ (  ٬ب َتفٛقٕٛنٌ ايط: اسا فزقت : 1َجا ( 

 ٍفٗٛي١ ا٭ربا٤ ؽعضا٤ ) ى . ّ (نٌ ناْت :  )ج . ّ( : اسا فزقت : بعض ا٭ربا٤ ؽعضا٤ 2َجا 

 4:ٜهٕٛ ب ن: قناٜا كتًف١ يف ايهِ ٚايهٝف َعًا، أٟ ب ن 
)ى . ؼ( ٚاؾظ١ٝ٥ املٛجب١ )ج .ّ(.ايه١ًٝ ايغايب١  - ايه١ًٝ املٛجب١ )ى . ّ( ٚاؾظ١ٝ٥ ايغايب١ )ج .ؼ(. -   
 ٫ ٜقزقإ َعًا ٫ٚ ٜهشبإ َعًا فإسا:    
نشبت إحز٣ ايكنٝت ن فزقت ا٭خض٣ - فزقت إحز٣ ايكنٝت ن نشبت ا٭خض٣. -   
 : ٍى . ّ ( نشبت : بعض ْٛافش اؿجض٠ يٝغت َغًك١ )ج . ؼ ( نٌ ْٛافش اؿجض٠ َغًك١اسا فزقت : َجا ( 
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 "نٌ ايعًُا٤ أثضٜا٤" )ى . ّ( قن١ٝ فارق١، ٖات َا ٜكابًٗا َٔ قناٜا، ٚب ن أحهاَٗا. -1

 : ١ــــــــــاٱجاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًُا٤" قن١ٝ ناسب١، ٖات َا ٜكابًٗا َٔ قناٜا، ٚب ن أحهاَٗا َ  ايتعًٌٝ. ـ "بعض ايف٬عف١ يٝغٛا2

 : ١ـــــــــــاٱجاب
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 )كل العلماء أثرياء(

 القضية أصلية صادقة

 )بعض العلماء أثرياء(

 صادقة
 )بعض العلماء ليضىا أثرياء(

 كاذبة

 )كل العلماء ليضىا أثرياء(

 كاذبة

 دخىل تحت التضاد

 تناقض

 ك.س ك.م

 ج.م ج.س

 )كل الفالصفة علماء(

 صادقة

 )بعض الفالصفة علماء(

 صادقة
 )بعض الفالصفة ليضىا علماء(

 القضية األصلية كاذبة
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ل
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اسا ناْت ايكن١ٝ بعض ايطًب١ أسنٝا٤ .. فارق١  ؾٝهٕٛ سهِ ايكن١ٝ املكاب١ً هلا نٌ ايطًب١   1.
 يٝغٛا أسنٝا٤ 

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ            ر-ناسب١           ز -أ ـ فارق١                     ب

ٗا بايتنار ) ٫ عاقٌ ٜزعٛ يًغ٬ّ ( . ع٢ً ؾضض نشب ٖشٙ ايكن١ٝ . ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابً  2. 
 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ             ر-ناسب١           ز -أ ـ فارق١                     ب

إسا عًُت بهشب ايكن١ٝ ) بعض املزخٓني ٜتُتعٕٛ بقش١ دٝز٠ ( ؾشهِ نٌ َٔ )، ى. ؼ ( ايت٢   3.
 تكابًٗا............

 َتٓاقن١ - َعضٚؾ١ اؿهِ             رغري-ناسب١                ز -أ ـ فارق١                     ب

) نٌ املٓاطك١ سهُا٤ ( ع٢ً ؾضض فزم ٖشٙ ايكن١ٝ . ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابًٗا بايتزاخٌ   4. 
 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ             ر-ناسب١                 ز -١                     بأ ـ فارق

)نٌ َٓطك٢ ٫ ٜتغضع ؾ٢ إفزاص أسهاَ٘( ع٢ً ؾضض فزم ٖشٙ ايكن١ٝ. ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢   5.
 بايتزاخٌ ....... تكابًٗا

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ             ر-ناسب١       ز -أ ـ فارق١                     ب

إسا عًُت بهشب ايكن١ٝ )بعض املزخٓني ٜتُتعٕٛ بقش١ دٝز٠( ؾشهِ ايكن١ٝايت٢ تكابًٗا   6.
 بايتزاخٌ ؼت ايتنار ....................

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ             ر-ناسب١         ز -أ ـ فارق١                     ب

ِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابًٗا بايتنار إسا ناْت ايكن١ٝ ) نٌ ايؾعٛب تٓار٣ بايغ٬ّ ( فارق١ . ؾشه  7. 
 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ            ر-ناسب١           ز -أ ـ فارق١                     ب

ايع٬ق١ بني ايكن١ٝ املٓطك١ٝ ٚاؿهِ ع٬ق١......  8. 
 ت٬طّ. -ر    اؽتُاٍ                                  -تٓاقض.              ز -تنار                       ب -أ

أ٣ مما ٜأت٢ ٜعز اعتز٫ً٫ َباؽضًا؟  9. 
 ا٫عتز٫ٍ ايضٜام٢. -ا٫عتكضا٤.                    ر -بني ايكناٜا.        ز ايتكابٌ -ايكٝاؼ.                     ب -أ

إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ايهتب َؿٝز٠" فارق١، ايكن١ٝ "نٌ ايهتب يٝغت َؿٝز٠" ناسب١   10.

 يٛدٛر ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( ايتزاخٌ )ز( ايتنار )ب( ايتٓاقض )أ(

إسا فزقت ايكن١ٝ "نٌ ايط٬ب فتٗزٕٚ" ؾإٕ ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتزاخٌ، ٖٞ  11. 
 )ب( بعض ايط٬ب يٝغٛا فتٗزٜٔ )فارق١(.  )أ( بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ )ناسب١(.                

 )ز( بعض ايطب فتٗزٕٚ )فارق١(.                       )ر( نٌ ايط٬ب يٝغٛا فتٗزٕٚ )ناسب١(.

إسا نشبت )ى . ّ( فزقت )ز . ؼ( املتكاب١ً َعٗا بـ  12. 
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( ايتزاخٌ )ز( ايتٓاقض )ب( ايتنار )أ(

)ى. ّ( تكابٌ )ى . ؼ( بـ  13. 
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( ايتٓاقض )ز( ايتزاخٌ )ب( ايتنار )أ(
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إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ايعضب أسضاص" فارق١، ؾإٕ سهِ ايكن١ٝ اييت تكابًٗا ٚتهٕٛ فارق١   14.

 ١تهٕٛ بُٝٓٗا ع٬ق
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تنار )ز( تٓاقض )ب( تزاخٌ )أ(

بني ايكنٝتني "يٝغت بعض ايهتب َؿٝز٠"، "بعض ايهتب غري َؿٝز٠" ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ  15. 
 ايتزاخٌ )ر( ايتٓاقض )ز( ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ب( ايتنار )أ(

إسا أدٝظت ايكن١ٝ "قاطب١ اؾٓٛر دغٛص٠" ْٚافبت ايكن١ٝ "اصب اؾٓٛر يٝغت دغٛص٠"، ؾإٕ ع٬ق١   16.

 ايتبارٍ بُٝٓٗا تهٕٛ
 ايتنار )ر( ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ز( ايتٓاقض )ب( ايتزاخٌ )أ(

١ٝ "مجٛع املٛاطٓني يٝغٛا أنؿا٤" ٚفزقت ايكن١ٝ "ؽطض املٛاطٓني أنؿا٤"، ؾإٕ إسا نشبت ايكن  17.

 ع٬ق١ ايتكابٌ بُٝٓٗا تهٕٛ

 رخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تزاخٌ )ز( تٓاقض )ب( تنار )أ(

ع٬ق١ ايتكابٌ بني )ى . ّ(، )ز . ؼ( تغ٢ُ ع٬ق١ تكابٌ بـ  18. 
 ايتزاخٌ )ر( ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ز( ايتٓاقض )ب( ايتنار )أ(

قنٝتإ ناسبتإ ع٢ً َضبع ايتكابٌ إسا  تتهٕٛ  19. 
 )ر(فزقت )ز . ؼ( فزقت )ز . ّ(  نشبت )ى . ّ(    )ز( )ب( فزقت )ى . ّ( )أ(

إسا فزقت ايكن١ٝ "َععِ ايؾباب مياصعٕٛ ايضٜام١" ؾُٔ اينضٚصٟ إٔ تهشب ايكن١ٝ  20. 
 )أ( نٌ ايؾباب مياصعٕٛ ايضٜام١.                         )ب( ناؾ١ ايؾباب ٫ مياصعٕٛ ايضٜام١.

 ضٜام١.)ز( بعض ايؾباب ٫ مياصعٕٛ ايضٜام١.                  )ر( بعض ايؾباب مياصعٕٛ اي

ايكن١ٝ "نٌ طايب عًِ طايب َاٍ" فارق١، ٚايكن١ٝ "بعض ط٬ب ايعًِ يٝغٛا ط٬ب َاٍ"   21.

 ناسب١ يٛدٛر ع٬ق١ تكابٌ بِٝٓٗ ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( ايتزاخٌ )ز( ايتٓاقض )ب( ايتنار )أ(

بني ايكنٝتني "نٌ ايػابات نجٝؿ١"، "يٝغت بعض ايػابات نجٝؿ١" ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ  22. 
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( ايتزاخٌ )ز( ايتٓاقض )ب( ايتنار )أ(

إسا ناْت ايكن١ٝ "بعض ايؿ٬عؿ١ أربا٤" ناسب١ ٚايكن١ٝ "يٝػ نٌ ؾًٝغٛف أرٜبًا" فارق١   23.

 ٚسيو يٛدٛر ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ

 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر(    ايتنار )ز( ايتزاخٌ )ب( ايتٓاقض )أ(

يٓاؼ خايز" ع٬ق١بني ايكن١ٝ "نٌ ايبؾض خايزٕٚ" ٚايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ ا  24. 

 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تزاخٌ )ز( تنار )ب( تٓاقض )أ(

إسا ْافبت ايكن١ٝ "طا٥ؿ١ َٔ املؿضقعات َزَض٠" ٚنشبت ايكن١ٝ "مجٝع املؿضقعات َزَض٠" ؾإٕ   25.

 ايع٬ق١ بُٝٓٗا تهٕٛ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تنار )ز( تزاخٌ )ب( ٓاقضت )أ(

اٌَ" فارق١ ٚايكن١ٝ "نٌ إْغإ ناٌَ" ناسب١ إسا ناْت ايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ بين اإلْغإ ن  26.

 تهٕٛ بُٝٓٗا تكابٌ، ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تٓاقض )ز( تنار )ب( تزاخٌ )أ(

بني ايكنٝتني "قُز َعًِ" ، "عًٞ يٝػ مبعًِ"  27. 
 تٓاقض )ر( تنار )ز( تزاخٌ )ب( ٫ تٛدز ع٬ق١ )أ(
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بني ايكن١ٝ "بعض املعارٕ سٖب"، ٚايكن١ٝ "يٝغت بعض املعارٕ غري سٖب" ع٬ق١ تكابٌ ٖٞ  28. 
 ايتنار )ر( ايتزاخٌ )ز( ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ب( ايتٓاقض )أ(

إسا نشبت ايكن١ٝ "مجٛع ايط٬ب يٝغٛا سامضٜٔ"، ٚفزقت  ايكن١ٝ "بعض ايط٬ب يٝغٛا   29.

 ٜٔ" يٛدٛر ع٬ق١سامض
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تٓاقض )ز( تزاخٌ )ب( تنار )أ(

إسا ناْت ايكن١ٝ "بعض ايؿ٬عؿ١ أربا٤" ناسب١ ٚايكن١ٝ "يٝػ نٌ ؾًٝغٛف أرٜبًا" فارق١   30.

 ٚسيو يٛدٛر ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار                          ايتنار ايتزاخٌ ايتٓاقض

بني ايكن١ٝ "نٌ ايبؾض خايزٕٚ" ٚايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ ايٓاؼ خايز" ع٬ق١  31. 
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار             تزاخٌ                 تنار تٓاقض

ب ْادشٕٛ " ؾإٕ إسا ْافبت ايكن١ٝ "طا٥ؿ١ َٔ ايط٬ب ْادشٕٛ " ٚنشبت ايكن١ٝ "مجٝع ايط٬  32.

 ايع٬ق١ بُٝٓٗا تهٕٛ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار              تنار                    تزاخٌ  تٓاقض

إسا ناْت ايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ بين اإلْغإ ناٌَ" فارق١ ٚايكن١ٝ "نٌ إْغإ ناٌَ" ناسب١   33.

 تهٕٛ بُٝٓٗا تكابٌ، ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار              تٓاقض                    تنار                 تزاخٌ

بني ايكنٝتني ) نٌ ايؾذض اخنض , نٌ ايظٜتٕٛ ؽذض (   34. 
 تٓاقض تنار                  تزاخٌ ٫ تٛدز ع٬ق١

بني ايكن١ٝ "بعض املعارٕ سٖب"، ٚايكن١ٝ "يٝغت بعض املعارٕ غري سٖب" ع٬ق١ تكابٌ ٖٞ  35. 
 ايتنار ايزخٍٛ ؼت ايتنار                 ايتزاخٌ ايتٓاقض

إسا نشبت ايكن١ٝ "مجٛع ايط٬ب سامضٜٔ"، ٚفزقت  ايكن١ٝ "بعض ايط٬ب يٝغٛا سامضٜٔ"   36.

 يٛدٛر ع٬ق١
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار      تٓاقض                   تزاخٌ                        تنار

كن١ٝ "ؾضق١ َٔ ايؾباب َٓتذ١، ٚناْت ايكن١ٝ "ؾضق١ َٔ ايؾباب يٝغت َٓتذ١" إسا فزقت اي  37.

 فٗٛي١ اؿهِ ؾإٕ ايع٬ق١ بُٝٓٗا تهٕٛ
 تزاخٌ        رخٍٛ ؼت ايتنار                     تٓاقض                  تنار

إسا نشبت ايكن١ٝ "ع١َُٝٛ ايط٬ب اسنٝا٤"، ٚفزقت ايكن١ٝ "بعض ايط٬ب يٝغٛا اسنٝا٤"   38.

 يٛدٛر ع٬ق١
 رخٍٛ ؼت ايتنار                      تزاخٌ                         تٓاقض                  تنار

ٜٛدز بني ايكن١ٝ "بعض ايكًٛب بٝنا٤ ، "بعض ايكًٛب يٝغت بٝنا٤" ع٬ق١  39. 
 رخٍٛ ؼت ايتنار                        تٓاقض                         تزاخٌ                  تنار

إسا فزقت ايكن١ٝ "بعض ايظٚاص أداْب"، ٚناْت ايكن١ٝ "نٌ ايظٚاص أداْب" فٗٛي١ اؿهِ   40.

 يٛدٛر ع٬ق١
 ايتناررخٍٛ ؼت             تنار                           تٓاقض                   تزاخٌ
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إسا ناْت ايكن١ٝ "يٝغت بعض املعارٕ مث١ٓٝ" فارق١، ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتٓاقض ٖٞ  41. 
 نٌ املعارٕ مث١ٓٝ )ناسب١(                                    نٌ املعارٕ مث١ٓٝ )فارق١(

 ملعارٕ مث١ٓٝ )فارق١(                                         بعض املعارٕ يٝغت مث١ٓٝ )ناسب١(بعض ا

إسا فزقت ايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ ايقٝارٜٔ خا٥ـ" ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتزاخٌ ٖٞ  42. 
 بعض ايقٝارٜٔ خا٥ؿني )ناسب١(.                             بعض ايقٝارٜٔ يٝغٛا خا٥ؿني )فارق١(.

 نٌ ايقٝارٜٔ يٝغٛا خا٥ؿني )ناسب١(.                  نٌ ايقٝارٜٔ خا٥ؿني )فارق١(.

إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ْٛاؾش اؿذض٠ َػًك١" فارق١ ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتٓاقض ٖٞ  43. 
 يٝغت بعض ْٛاؾش اؿذض٠ َػًك١ )فارق١(.              نٌ ْٛاؾش اؿذض٠ َػًك١ )ناسب١(.

 ًك١ )فارق١(.                           بعض ْٛاؾش اؿذض٠ يٝغت َػًك١ )ناسب١(.بعض ْٛاؾش اؿذض٠ َػ

إسا أدٝظت )فزقت ( ايكن١ٝ "قاطب١ )نٌ ( اؾٓٛر دغٛص٠" ْٚافبت ) نشبت ( ايكن١ٝ "اصب )   44.

 دغٛص٠" ؾإٕ ع٬ق١ ايتكابٌ بُٝٓٗا تهٕٛ بعض(اؾٓٛر يٝغت
 تنار                 رخٍٛ ؼت ايتنار                     تٓاقض                       تزاخٌ

إسا نشبت ايكن١ٝ "يٝػ بعض ايعًُا٤ ؾكٗا٤"، ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتزاخٌ ٖٞ  45. 
 ٫ ٚاسز َٔ ايعًُا٤ ؾكٝ٘ )فارق١(                                   نٌ ايعًُا٤ ؾكٗا٤ )ناسب١(

 بعض ايعًُا٤ ؾكٗا٤ )فارق١(                                      نٌ ايعًُا٤ يٝغٛا ؾكٗا٤ )ناسب١(

إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ايعضب أسضاص" فارق١، ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتٓاقض ٖٞ  46. 
 يٝغٛا أسضاص )ناسب١(نٌ ايعضب                    بعض ايعضب يٝغٛا أسضاص )ناسب١(

 بعض ايعضب أسضاص )فارق١ (                                 بعض ايعضب أسضاص )فارق١(

إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ اجملتٗزٜٔ ؽضؾا٤" فارق١، ٚايكن١ٝ "نٌ اجملتٗزٜٔ يٝغٛا ؽضؾا٤" ناسب١   47.

 يٛدٛر ع٬ق١ تكابٌ ٖٞ
 ايزخٍٛ ؼت ايتنار           ايتنار                   ايتزاخٌ               ايتٓاقض

إسا ناْت ايكن١ٝ "يٝػ بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ" فارق١، ناْت ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتٓاقض   48.

ٖٞ 
 نٌ ايط٬ب فتٗزٕٚ )ناسب١(                      نٌ ايط٬ب فتٗزٕٚ )فارق١(

 بعض ايط٬ب يٝغٛا فتٗزٜٔ )ناسب١(                      بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ )فارق١(

تني "َقطؿ٢ طبٝب"، "فزٟ يٝػ بطبٝب" بني ايكنٝ  49. 

 تٓاقض               تزاخٌ                  ٫ تٛدز ع٬ق١                         تنار

 


