
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  بوكلت

 علم النفس واالجتماعفي 

  الثانوى الثانيللصف 

 

 

 

 
 

  االكاديميةسلسلــة             

 

 ى ـــــلــد عـمـحـأ/م
01002075026 
 نظـــام حديـــث 
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 ومبادىء التفكري العلىم   الفلسفت                

 االوىل : مبادىء التفكري الفلسفى ـ الوحدة 

 التفكري االنسانى  ـ املوضوع االول :1

 نشأة الفلسفة وتعزيفها ـ املوضوع الثانى :  2

  خصائص التفكري الفلسفى ومهاراته      ـ املوضوع الثالث : 3

  ى ــــــلــد عـمـحـمأ/
 ...........................................ايطايب/........................................اعِ 
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 الوحدة االوىل : مبادىء التفكري الفلسفى      

  
 

 التفكري االنساىن  ا٫ٍٚ : ٛمٛ ـ امل1

 نشأة الفلسفت وتعريفها  ايجا٢ْ : ٛمٛ ـ امل2

  خصائص التفكري الفلسىف ومهاراته  ـ املٛمٛ  ايجايح :3
  

1

2

3

4

5
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 ٖب١ َٔ اهلل َٓشٗا عبشاْ٘ ٚتعاىل يإلْغإ َٚٝظٙ بٗا عٔ عا٥ض املدًٛقات. ايتفهري 

 . فطض٣ ٚيٝػ َهتغب ٚيٝػ مس١ َؾرتن١ بني اإلْغإ ٚايب١٦ٝ بٌ ٖب١ َٔ اهلل 

   َفّٗٛ افرتامٞ ٫ ٬ْسع٘ بؾهٌ َباؽض بٌ ْغتزٍ عًٝ٘ َٔ ايغًٛى 

  
   ع١ًُٝ عك١ًٝ َعضف١ٝ س١ٖٝٓ ْضعِ بٗا خضٜط١ ايعٌُ امل٪ر١ٜ ايٞ ؼكٝل ٖزف َا ٖٛ 

  ع١ًُٝ عك١ًٝ صاق١ٝ ٜكّٛ بٗا ا٫ْغإ ملٛاد١ٗ ظضٚف اؿٝا٠  تعضٜف اعرتؽار٣ ٖٛ : 

  
 اؿناص٠ بايتفهري. ت٘ نُا ٜغُع ٜٚبقض .قاّ ببٓا٤ ٭ْ٘ ٜفهض بطبٝع 

  إٔ ايفاصم ؽاععًا نجدفعٓزَا ْكاصٕ بني ا٫ْغإ يف ايعقٛص ايكزمي١ ٚاإلْغإ يف اؿٝا٠ املعافض٠ 

  
 ٚاصعاهلا اىل املذخ٬ٍ اؿٛاؼ(  ٜتِ اعتكباهلا َٔ) ٓزَا ٜتعضض ايفضر ملجريات ع  

  مبُاصعـ١ بعض ا٭ْؾطـ١ ايشٖٓـ١ٝ ايغري َض١ٝ٥ ٜبزأ املذ ايبؾض٣ 

 يتفغـري ٖـشٙ املجريات ٖٚشٙ ا٭ْؾط١ تغ٢ُ بايتفهري . 

  

1   أع١ً٦ املزصعني َٚتفٛم ٚذنقٌ ع٢ً أع٢ً عٓزَا تضٟ طًَٝو دنٝب ع٢ً

 ايزصدات.

  َج٬ طايب ذنزر اٖزاف٘ دٝزا ذنضل ع٢ً ؼكٝكٗا 

2   ٞنتشنضى ٭فزقا٥و يف اإلعزار١ٜعٓز تتشنض َٛاقف ٚخربات يف املام. 

3

 

 .عٓزَا تفهض يف َغتكبًو ٚتنع خط١ ؿٝاتو ٚؼزر أٖزافو 

  ٌَج٬ ؽطط يٓفغو يه٢ تقبح اع٬َٝا َؾٗٛصا ف٢ املغتكب 

4

 

 عٓزَا ٜعضض طٌَٝ يو عًٝو َؾه١ً فتكٍٛ ي٘ رعين افهض يه٢ أدز سٌ يو 

  َّج٬ اقرتب َٛعز ا٫َتشإ ٚمل تشانض دٝزا فؾضست سيو ملعًُو فكا

 مبغاعزتو ٚسٌ املؾه١ً 
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                          " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٚارصان٘ َٚعًَٛات٘ ٚخربات٘ ايغابك١. ٚاسغاع٘  ايفضر ٜعتُز عًٞ عك 

 َج٬ ايطايب ٜظارار خرب٠ ٚارصانا انجض ف٢ املضس١ً ايجا١ْٜٛ عٔ املضس١ً ا٫عزار١ٜ   

 

  . ٌ٭ٕ تفهري ا٫ْغإ ٜ٪رٟ ايٞ تغٝري ايٛاقع ايٞ ا٫فن 

  ٌٜغري ٚاقع ا٫ْغإ عٔ طضٜل ايتفهري  َج٬ اخرتا  ايكطاص ٚايطا٥ض٠ ٚايهُبٝٛتض ٚاملٛبا

 ي٬فنٌ 

 

  .سٝح ٜغتدزّ ايفضر خربات٘ ايغابك١ اييت تغاعزٙ عًٞ فِٗ ٚتفغري ايكٛاْني ايعا١َ 

  َج٬ عٔ طضٜل ايتفهري تٛفًٓا يكٛاْني اؾاسب١ٝ 

 ٚتٛفًٓا يًكٛاْني ايت٢ تفغض ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ف٢ فاٍ عًِ ايٓفػ ...اخل 

 

 

 

    أٟ إٔ ايًغ١ ٖٞ تعبري عٔ فهض َٓطٛم فايفهض يغ١ غري َٓطٛق١ ٚايًغ١ فهـض َٓطـٛم

 ٚايفهض ٚايًغ١  ٚدٗإ يعًُ٘ ٚاسزٙ.

   َجٌ ايؾاعض ٜعرب عٔ تفهريٙ بايًغ١ ف٢ فٛص٠ مجٌ ٚايفاظ 

  اَا عامل ايضٜامٝات ٜعرب عٔ تفهري بايضَٛط ٚا٫عزار 

 

  .أٟ إٔ ايتفهري ٜ٪ثض ٜٚتأثض عادات ايفضر ٚرٚافع٘ ٚاْفعا٫ت٘ َٚٝٛي٘ ٚخربات٘ ايغابك١ 

   ًَِج٬ ايطايب فاسب ايؾدق١ٝ املعتزي١ ٜفهض دٝزا قبٌ إ ٜته 
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 ٓٛيٛدٞ عًٞ ايتكزّ ايفهضٟ ٜتٛقف ايتكزّ ايعًُٞ ٚايته 

  ٟٜهٕٛ ْتادًا يعٌُ املذ ايبؾضٟ ايشٟ ٜعز آي١ ايتفهري عٓز ا٫ْغإ ايش 

 َا ًٜٞ: ٚتتنح ا١ُٖٝ ايتفهري يف ؼكٝل  

 

 

  

 ايٓذاح ٜضتبط بتفهري ٭فضار ع٢ً ايتٓافػ بؾهٌ فعاٍ ٚايتفهري ٜغاعز ا

 ايفضر اؾٝز 

  َج٬ اي٬عب قُز ف٬ح فهض دٝزا ٚخطط ـٛض فاٍ ايتٓافػ ٚايٓذاح 

 

  ( ٚاملٓفع١ ايعا١َ) ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ بني املٓفع١ ايع١ًُٝ 

 ٜغاعز ا٭فضار ع٢ً إفزاص ا٫سهاّ ايكضاصات ٚسٌ  ايتفهري اؾٝز

 املؾه٬ت اييت تٛادِٗٗ.

  َج٬ سٌ َؾه١ً فٝنإ َٝاٙ ايٌٓٝ عٔ طضٜل ايتفهري ف٢ بٓا٤ ايغز ايعاىل

 ٚاؽاس ايكضاص ؿٌ ٖشٙ املؾه١ً 

 

  ا٭سزاخ املتغري٠ ٚبايتايٞ ٜؾعض ايتفهري ٜغاعز ايفضر ع٢ً ايتهٝف َع

 بايضاس١ ايٓفغ١ٝ

  َجٌ ايغفض يزٚي١ اٚصب١ٝ عٔ طضٜل ايتفهري اؾٝز تتهٝف َع ايعضٚف

 اؾزٜز٠ 

 

  ايتفهري اؾٝز ذنُٞ ايفضر َٔ ايتأثض بأفهاص ا٭خضٜٔ خقٛفًا إٕ ناْت

 خاط١٦ ٖٚزا١َ . 

  ٜٚغاعز ع٢ً ايكزص٠ عًٞ َٛاد١ٗ ا٭فهاص بأري١ َكٓع١ 

 سب١ ٚايتطضف َج٬ ايتفهري اؾٝز ذنُٝٓا َٔ ايؾا٥عات ٚا٫خباص ايها

 ٚا٫صٖاب .
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ٜضدع أعباب 

 ايعاٖض٠  

  سكٝك١ٝ / غٝب١ٝ( ٫ٕ فاسب٘ ٜعذظ عٔ َعضف١ إىل أعباب ) غري فشٝش١ / غري

 ا٫عباب اؿكٝك١ٝ يًعاٖض٠

 بايبزا١ٝ٥(     –)بايغشاد١   ٜتقف 

 ايظ٫طٍ بغب غنب اآلهل١ عًٝٓاا٭َضاض ٚـ   َجاٍ

  يع٬ز ا٫َضاض ٚايٛففات ايبًز١ٜ ٚا٭سذب١ـ    

  تفغريظاٖض٠ ايربم ٚايضعز ع٢ً اْٗا غنب ا٫هل٘ ـ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     يًكزص٠ اإلهل١ٝ يف خًل ايهٕٛ  يظٜار٠ اإلميإ باهلل   ٜضدع أعباب ايعاٖض٠

 ) إمياْٞ ( ٜضبط ا٫سزاخ ٚايعٛاٖض بكزص٠ اهلل تعاىل   ٜتقف بأْ٘

  ٚخًل ا٭صساّ. تتابع ايًٌٝ ٚايٓٗاص  َجاٍ

  َج٬ خًل ايغُٛات ٚا٫صض ريٌٝ ع٢ً قزص٠ اهلل تعاىل 
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ٜضدع أعباب 

 ايعاٖض٠  

 .)ٜٚبشح ف٢ افٌ ا٫ؽٝا٤ ٚاملبار٤٣ ا٫ٚىل  إىل عًٌ ٚأعباب ) بعٝز٠ /غري َباؽض٠

 يًعٛاٖض 

 ٜتقف 
  بايٓظع١ ايعك١ًٝ ايتأ١ًَٝ اييت تٗزف إىل نؾف سكٝك١ اإلْغإ ٚعض ٚدٛرٙ ف٢

 ايهٕٛ  

  ٌٚسيو َٔ ادٌ تهٜٛٔ سكٝك١ ن١ًٝ ؽا١ًَ عٔ ايٛدٛر نه 

 َجاٍ
 يٝقٌ إىل أفٌ ايُٓٛ )سكٝك١ٕ/اإلْغإ( سكا٥ل دظ١ٝ٥  َعًا ٜضبط منٛ )ايٓبات/اؿٝٛا 

 ايُٓٛ ( 

  اٚ ايبشح عٔ ا٫عباب ايبعٝز٠ يعاٖض٠ ايربم ٚايضعز ٚصبطٗا بعٛاٖض ايٛدٛر ا٫خض٣

 َجٌ املطض ....اخل

 

 ٜضدع 

 أعباب ايعاٖض٠  

 ايعًٌ ٚا٭عباب )ايقشٝش١ /اؿكٝك١ٝ /املباؽض٠ ( يًعاٖض٠  

  ًٍٛٚاعتطا  َٔ خ٬ي٘ ايعًُا٤)انتؾاف أعباب ا٭َضاض /نٝف١ٝ ع٬دٗا /س

 يًُؾه٬ت اي١َٝٛٝ(

 ٜتقف 
 اْ٘ أعًٛب ايتفهري ايغًِٝ ٚاملٓعِ . ٖٚٛ اعًٛب َار٣ سغ٢ ػضٜب٢ ب 

 َجاٍ
  بغبب معف ايكؾض٠ ا٫صم١ٝ ٚتفاعٌ بعض املعارٕتفغري ايظ٫طٍ ٚايربانني . 

 :تفغري ظاٖض٠ ايربم ٚايضعز باْٗا ؼزخ ْتٝذ١ تفضٜغ ؽشٓات  َجاٍ اخض

 نٗضب١ٝ

 
اْتاز ٜتقف ٜكٛر اىل 

ٚايك١ُٝ  باؾز٠ ٚا٫فاي١

َٔ ادٌ َقًش١ ايفضر 

 ٚاجملتُع   

 ًٜعب رٚصًا ٖاًَا يف َٛاقف اؿٝا٠ 

 فأٟ  َٛقف ٜتطًب تٓعِٝ افهاصْا ٚارصاى ٜكتقض ع٢ً املـبزعني ٚايعًُا٤  ٫

 ع٬قات دزٜز٠  ٜهٕٛ إبزا 

 ) باؾز٠ /ا٭فاي١ /ايتٓٛ  (أٟ بإْتاز أفهاص دزٜز٠ ٚأف١ًٝ  ٜتقف 

 َجاٍ
 )ا٫خرتاعات ٚا٫نتؾافات اؾزٜز٠ َٔ ٚعا٥ٌ اتقاٍ ٚٚعا٥ٌ َٛاف٬ت ( 

  ٌَٜجٌ اخرتا  ا٫ْغإ يًطا٥ض٠ اٚ اخرتا  ا٫ْغإ يًُٛبا 

  فٗشا ميجٌ تفهري ابزاع٢ 
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  ا٫عًٛب ايفًغفٞ ؽأْ٘ ؽإٔ ا٫عًٛب ايعًُٞ ٜٗزف ايٞ انتغاب املعضف١ 

  ٚيهٔ يٝػ بغضض ؼكٝل ا٫تفام ايعاّ ايشٟ تتغِ ب٘ املعضف١ ايع١ًُٝ 

 يشيو ٜقعب ايتُٝٝظ بني ا٫عًٛب ايفًغفٞ ٚا٫عًٛب ايعًُٞ  . ٭ٕ املعضف١ ايفًغف١ٝ تتٓاٍٚ ايٛدٛر املطًل  

 

 

 

 

 


  َٚٓؾط١ يًغًٛى َٚٛد١ٗ ٭سهآَا ايهضا١ٖٝ ،تتنُٔ اؿب أ ٖٞٚ 

 ، فإْٗا إَا إٔ تقطزّ بايعكٌ اٚ ٜربص فاسبٗا عاطفت٘ مبربصات َعكٛي١ .فإسا عٝطضت ايعاطف١ عًٞ ؽدك َا 

  :ٍتتغامٞ عٔ أخطا٤ أبٓا٥ٗا بزافع اؿب هلِ يف ٖشٙ اؿاي١ تهٕٛ ا٭ّ كط١٦ ا٭ّ   َجا 



  تقزٜل َا ٜكٛي٘ ا٫خضٜٔ رٕٚ ْكز أٚ متشٝك بغبب ا٫عتٗٛا٤ تٓتؾض ايؾا٥عات ٚاـضافات .ٖٞ عضع١ 

  : ٍت١  ايغدض١ٜ َٓو يف عزّ ٚدٛرى فكُت مبكاطعٜكو بإٔ اسز ط٥٬َو قاّ بأبًغو فزَجا  

 َجاٍ اخض :طايب ٜقزم نٌ َا ٜٓكٌ ا٫ع٬ّ َٔ اخباص رٕٚ ْكز 



  ايتفهري ْتٝذ١ تغضع٘ يف اؿهِ.قز ٜكع ايفضر يف              
  : ٍراص سٛاص بني بعض ايظ٤٬َ عٔ بًز٠ َا فكاٍ أسزُٖا إٕ نٌ افضر يف ٖشٙ ايبًز٠ يقٛل َجا 
  .ٚعًٌ ايكا٥ٌ سيو بغبب عضق١ تًٝفْٛ٘ يف ٖشٙ ايبًز٠ 
  َجاٍ اخض :فٛص ٚقٛ  سارخ ف٢ ا٣ بًز ٜفغضٙ ايبعض باْ٘ عٌُ اصٖاب٢ 


 ا٫حنٝاط بؾزٙ يفهض٠ ٚاسزٙ رٕٚ عٛاٖا  ايتعقب ٖٛ: 

 تعقب ٚايتطضف ٖٛ ايتطضف ايزٜين ٚأخطض اْٛا  اي :ٖٛ ا٫فضاط يف تكزٜض ا٭فهاص ٚ املٛاقف.ايتطضف 

 ٭ٕ نٌ ايضعا٫ت ايغُا١ٜٚ تزعٛ يًتغاَح ٚبض١٦ٜ َٔ ايتطضف 

  بني َٔ ٜتابعٕٛ ٖشٙ ايضٜام١  فضٜل نض٠ ايكزَّجاٍ : ايتعقب ف٢ تؾذٝع   
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  ٜعرب ا٫ْغإ عٔ فهضٙ َٔ خ٬ٍ ايًغ١ ٚيهٔ ايًغ١ ٫ تهٕٛ را٥ًُا ٚامش١ 

 . ففٝٗا َٔ عزّ ايزق١ َا ٜ٪رٟ ايٞ ايٛقٛ  يف اخطا٤ ايتفهري 

 :ٍبعض ا٫يفاظ ؼٌُ أنجض َٔ َعين )ناِؾزن ، اُؾزن( . َجا 

 ٚ. ) ٚدٛر أيفاظ ٫ تزٍ عًٞ ؽ٤ٞ يف ايٛاقع )نايغٍٛ اٚ ايبعبع 

  َجاٍ اخض : ن١ًُ ) عني ـ ع١ً ـ اخل ( تغتدزّ مبعا٢ْ كتًف١ ت٪ر٣ يًٛقٛ  ف٢ اـطأ 



  ًِْٝكك املعًَٛات َٔ اِٖ املؾه٬ت اييت تعٛم ٚفٍٛ ا٫ْغإ ايٞ ايتفهري ايغ 

 . ٘فكز ٜقارف ا٫ْغإ َؾه٬ت تتشزٟ َعًَٛات 

 : ٍفإْ٘ ٜكع يف اـطأ.     ض"َؽدَك طبٝب ساي١ َضٜض ٚفكا ملا اخربٙ ب٘ املضٜض رٕٚ َعضف١ طبٝع١ املضَٜجا 

  ؿٌ َغأي١ صٜام١ٝ مبٓٗر املضس١ً ايجا١ْٜٛ فٛقع ف٢ اـطأَجاٍ اخض : طايب باملضس١ً ا٫عزار١ٜ تقز٣ 



  ٚتتُجٌ يف قبٍٛ صأٟ ؽدك ي٘ ْفٛس ٚتأثري عًٝو 

  ٞفين (  رٕٚ َٓاقؾ١.    –ادتُاعٞ  –رٜين  –يف اٟ فاٍ)عٝاع 

 ٘ٓأرا٤ ١َُٗ فعب١ ٫ تتفل َع قزصات٘ فكاّ بتٓفٝشٖا صغب١ يف اصما٥٘" .  َجاٍ :"طًب ا٫ب َٔ اب 

  قضٕٚ ٚبعز سيو ثبت اْٗا خطأ ٚارت اىل تأخض ايعًِ 4َجاٍ اخض :عٝطض٠ ْعضٜات اصعطٛ ع٢ً ايعًِ ملز٠ 



  قز تفٛم املؾه١ً املغتٟٛ ايعكًٞ يًفضر يشيو ٜٓبغٞ تٓاعب َغتٟٛ املؾه١ً َع قزصات ايفضر 

  .سيت ٫ ت٪رٟ ايٞ ايٛقٛ  يف اـطأ اثٓا٤ ايتفهري 

  : ٍطًب طبٝبًا َؾٗٛصا َٔ ابٓ٘ إ ًٜتشل بايكغِ ايعًُٞ يف املضس١ً ايجا١ْٜٛ  َجا 

  يف ا٫يتشام بايكغِ ا٫ربٞ ؿب٘ يًؾعض ٚا٫رب". يٝقبح َجً٘ يف سني إ ا٫بٔ ٜضغبيزخٍٛ ن١ًٝ ايطب 

  َجاٍ اخض :عٓزَا ْطًب َٔ ؽدك إ ٜكٛر عٝاص٠ ٖٚٛ ٫دنٝز سيو 
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تَٛاؼ إرٜغٕٛ . ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى  -إٕ أؽك٢ ؿعات سٝاتٞ ٚأمٝعٗا ٖٞ اييت ٫ أدٗز فٝٗا عكًٞ بايتفهري.  -1

 فٝٗا إثاص٠ ايتفهري ا٫ْغا٢ْ؟أِٖ اؿا٫ت ايت٢ ٜتِ ع٢ً 

 ـ ايتفهري ق٠ٛ فعاي١ .فهتٛص ٖٛدٛ ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى  ع٢ً اسز اؿا٫ت ايت2٢

نإ أبٛ بهض ايضاط٣ ميذز ايعكٌ ٚميتزس٘. ٚقاٍ عٓ٘ : ) أععِ ْعِ اهلل ٚأْفع ا٫ؽٝا٤ ٚأدزاٖا , ٚب٘ أرصنٓا َا   -4

ف٢ م٤ٛ سيو سًٌ  َٚٓافع٘ ٖٚٛ َا ميٝظ ا٫ْغإ ع٢ً اؿٝٛإ .(سٛيٓا ٚاعتطا  ا٫ْغإ إٔ ٜغدض ايطبٝع١ ملقًشت٘ 

 أِٖ ا٫خت٬فات بني سٝا٠ ا٫ْغإ ف٢ ايعقٛص ايكزمي١ ٚاؿٝا٠ املعافض٠ .

حنٔ ٫ ْعٝؿ يٓفهض بٌ ْفهض يٓعٝؿ . ٚعٔ طضٜل ايفهض ْعٝؿ سٝا٠ أٚفض خقبا , ٚأصسب  -دٛطٜف داعرتٚ : -5

ٚأصعذ ٜكٝٓا ٚأقّٛ عز٫ .ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ريٌ مبجايني َٔ عٓزى ع٢ً أ١ُٖٝ أفكا , ٚأعُل )َع٢ٓ( ٚأغ٢ٓ  فن١ًٝ 

 ايتفهري.

٫ تكٌ بغري تفهري ٫ٚ  ٫ تكًٌ أبزًا َٔ أ١ُٖٝ ايتفهري. نٔ ٚاثكًا إٔ ايٓذاح عٝهٕٛ سًٝفو بضتضاْز صاعٌ: -6

 ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ريٌ مبجايني َٔ عٓزى ع٢ً أ١ُٖٝ ايتفهري.تعٌُ بغري تزبري.

 ابٔ طفٌٝ . يعكٌ ... َقباح قٍُٛ ع٢ً ايضأؼ ، ايبعض ذنًُ٘ َن٦ٝاً  ٚ ايبعض اآلخض ٜرتن٘ َطفأً ا  -7

 ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ أقرتح منطني َٔ أمناط ايٓؾاط ايعك٢ً ايت٢ ٜكّٛ بٗا ا٫ْغإ . 

إٔ ايفًغف١ تضتبط عٝا٠ ا٫ْغإ , ٚتٓبع َٔ ظضٚف اجملتُع , ٚتتأثض بأسزاخ ايعقض , ٚف٢ طساّ ايتٝاصات   -8

ايفهض١ٜ ايعامل١ٝ ايّٝٛ ذنتاز ا٫ْغإ املقضٟ اىل ت١ُٝٓ ايتفهري ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ أقرتح ٚعًٝتني يت١ُٝٓ 

 ايتفهري يز٣ ا٫ْغإ املقض٣

 ٜٓؾأ إ٫ اسا ٚدزت َؾه١ً " رنتًف ايف٬عف١ سٍٛ ٖشٙ املكٛي١ ٚسيو ٭ٕ ايتفهري :دٕٛ رٜٟٛ " إ ايتفهري ٫  -9

 يًف٬عف١ ٚايعًُا٤ فكط -قزٚر                                ر  -َهتغب         ز -ب              فطض٣ طبٝع٢    - أ

َٔ خ٬ٍ  إٕ أع٢ً ْؾاط ميهٔ يإلْغإ ؼكٝك١ ٖٞ تعًِ ايفِٗ، ٭ٕ ايفِٗ ٜعين إٔ تهٕٛ سض.    عبٝٓٛطا: -11

 عٔ  أ١ُٖٝ ايتفهري :ايعباص٠ ايغابك١ أخرت أرم اداب١ ػغزٖا املكٛي١ ايغابك١ 

 ًٌٝ ٚايتكِٜٛ ٚايٓكزايكزص٠ ع٢ً ايتش -ايقش١ ايٓفغ١ٝ           ر -املٓفع١ ايعا١َ   ز -ب      املٓفع١ ايع١ًُٝ يًفضر -أ

أْا أفّهض، إًسا أْا َٛدٛر.ػغز املكٛي١ ايغابك١ أسز خقا٥ك ايتفهري     رٜهاصت:ٜكٍٛ عباصت٘ املؾٗٛص٠ : -11

 ا٫ْغا٢ْ ٢ٖٚ:

 ايتفهري ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -بـ ايتفهري ْؾاط عك٢ً اْغا٢ْ                                               1

 ايتفهري ٜزٍ ع٢ً خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ـ ٜتِ ايتعبري عٔ ايتفهري ف٢ ؽهٌ يفع٢ صَظ٣              ر ز 

 َعضف١ ْفغو؛ ٖٛ بزا١ٜ نٌ سه١ُ.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك ايتفهري ا٫ْغا٢ْ ٢ٖٚ :أصعطٛ: -12

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ب                                ايتفهري ْؾاط عك٢ً ي٬ْغإ                -أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ر                                        ايٓؾاط ايع٢ًُ                                 -ز

سز خقا٥ك ايتفهري تَٛاؼ إرٜغْٛتؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ -أٍٚ عض َٔ أعضاص ايٓذاح ، إٔ ت٪َٔ بٓفغو.  -13

 ا٫ْغا٢ْ ٢ٖٚ :

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ب                                      ايتفهري ْؾاط عك٢ً ي٬ْغإ       -أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ر                                       ايٓؾاط ايع٢ًُ                                -ز
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تؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ نْٛفٛؽٝٛؼ .  . يًُض٤ إٔ ذنقٌ ع٢ً املعضف١ إ٫ عٓزَا ٜتعًِ نٝف ٜفهض٫ ميهٔ  -14

 أسز خقا٥ك ايتفهري ا٫ْغا٢ْ ٢ٖٚ :

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ايتفهري ْؾاط عك٢ً ي٬ْغإ                ب-أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ر  ايٓؾاط ايع٢ًُ                                        -ز

نْٛفٛؽٝٛؼ . َٔ خ٬ٍ فُٗو يًُكٛي١  . ٫ ميهٔ يًُض٤ إٔ ذنقٌ ع٢ً املعضف١ إ٫ عٓزَا ٜتعًِ نٝف ٜفهض -15

 سًٌ َفّٗٛ ايتفهري .

 ٜكٍٛ َرييٛبْٛيت : "إ ايفهض ٫ ٜٛدز خاصز ايهًُات تؾري املكٛي١ عٔ ايتفهري ف٢: -16

 ايٓؾاط ايع٢ًُ ي٬ْغإ -ب                          ؽهٌ يفع٢ صَظ٣                          - أ

 ارصاى ايكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرصات -خقا٥ك ايؾدق١ٝ                                                    ر  -ز       

 تؾري املكٛي١ عٔ ايتفهري ف٢: ٚقز قضص )َهغًُض( َضاصا إٔ ايفهض ٚايًغ١ سكٝك١ ٚاسز٠ -17

 ايٓؾاط ايع٢ًُ ي٬ْغإ -َظ٣                             بؽهٌ يفع٢ ص - أ

 ارصاى ايكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرصات -خقا٥ك ايؾدق١ٝ                          ر  -ز           

ُٜغتغ٢ٓ عٓ٘  -18 )فٛيتري( ٜبزأ املٓاقؾ١ را٥ُا بكٛي٘: )سزر أيفاظو(؛ فايعًِ مبعاْٞ ا٭يفاظ عًُا فشٝشا ٫ 

 تؾري املكٛي١ عٔ ايتفهري ف٢:ايقشٝح ٫ٚ يًشهِ ايقشٝح  يًتفهري

 ايٓؾاط ايع٢ًُ ي٬ْغإ -ؽهٌ يفع٢ صَظ٣                             ب - أ

 ارصاى ايكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرصات -خقا٥ك ايؾدق١ٝ                               ر  -ز      

 املكٛي١ ايغابك١ عٔ:تعرب .ٜٚكٍٛ ٚاتغٕٛ : "آْا ْتهًِ بفهضْا -19

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ايع٬ق١ بني ايفهض ٚايًغ١                            ب-أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ايٓؾاط ايع٢ًُ                                             ر -ز

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ:. يٝغت ايًغ١ نُا ٜعتكز عار٠ ثٛبا يًفهض بٌ ٢ٖ دغزٙ اؿكٝك٢ -٫فٌٝ : -21

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ايع٬ق١ بني ايفهض ٚايًغ١                           ب-أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ايٓؾاط ايع٢ًُ                                            ر -ز

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ:ايهًُات سقٕٛ ايفهض -ٖاًَتٕٛ : -21

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -ايع٬ق١ بني ايفهض ٚايًغ١                           ب-أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ايٓؾاط ايع٢ًُ                                            ر -ز

 ايتفهري ٖٛ سٛاص ايضٚح َع ْفغٗا. تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ:    ٜكٍٛ أف٬طٕٛ: -22

 ارصاى يًكٛاْني ايعا١َ يًُٛدٛرات  -اط عك٢ً ي٬ْغإ                     ب ايتفهري ْؾ-أ

 خقا٥ك ايؾدق١ٝ -ايٓؾاط ايع٢ًُ                                              ر  -ز

 اىل:تؾري املكٛي١ أصعطٛ: اؾاٌٖ ٜ٪نز ٚ ايعامل ٜؾو ٚ ايعاقٌ ٜرت٣ٚ ا٫عتُتا  بايعٌُ ٜنفٞ عًٝ٘ املجاي١ٝ . -23

 املٓفع١ ايعا١َ  -ايقش١ ايٓفغ١ٝ                                   ب - أ

 ايكزص٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ -املٓفع١ ايع١ًُٝ يًفضر                           ر -ز      

ب رٚصا ٖاَا َٔ ايغًِٝ إٔ ْكٍٛ إٔ ا٫ْغإ ٚسزٙ ٖٛ ايش٣ ميتًو فهضٙ عٔ ْفغ٘ , ا٫َض ايش٣ ًٜع -ايًٛصر بضأٜ: -24

 تعرب املكٛي١ ايغابك١  عٔ  :ف٢ عًٛن٘ .

 املٓفع١ ايعا١َ  -ايقش١ ايٓفغ١ٝ                                       ب - أ

 ايكزص٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ -ر                    املٓفع١ ايع١ًُٝ يًفضر             -ز     



 

 

   13 

01002075026 

 01002075026 

ًٝا إٔ متتًو عك٬  -25 دًٝزا، فاملِٗ إٔ تغتدزَ٘ دًٝزا.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ١ُٖٝ رٜهاصت:    يٝػ ناف

 ايتفهري٢ٖٚ:

 املٓفع١ ايعا١َ -ايقش١ ايٓفغ١ٝ                             ب - أ

 ايكزص٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايتكِٜٛ -املٓفع١ ايع١ًُٝ يًفضر                      ر  -ز      

أمجٌ ايٓعِ ع٢ً اإلط٬م )ايهٕٛ( ٫ ميهٔ إٔ ٜٓبجل إ٫ عٔ سه١ُ ١ُٖٓٝٚ خايل سنٞ  اعشام ْٝٛتٔ: -26

 -ٚقارص..........تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب :

 ا٫بزاع٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-زايع٢ًُ          -ب                      ايفًغف٢              -أ

 -يطايب صعٛب٘ بغ٤ٛ اؿغ ....تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب:ٜفغض ا -27

 اـضاف٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-زايع٢ًُ          -ب                      ايفًغف٢              -أ

 ْغإ ()نٌ ؽ٤٢ سغٔ ٖٚٛ خاصز َٔ أٜز٣ خايل ا٫ؽٝا٤ ٚنٌ ؽ٤٢ ٜنُشٌ بني أٜز٣ ا٫ -ٚعٛ:ص -28

 -....تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب:

 اـضاف٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-زايع٢ًُ           -ب                      ايفًغف٢              -أ

 -ا٫عًٛب: ٖٓاى ايبعض َٔ ايٓاؼ عٓزَا ميضض ٜشٖب اىل طٜاص٠ ا٫مضس١ ٚاملؾاٜذ .تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ -29

 اـضاف٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-زايع٢ًُ            -ب                      ايفًغف٢              -أ

يكز سزرت صقِ سع٢ ٚتعضفت ع٢ً ؽضٜو سٝات٢ امل٥٬ِ ...يكز اعتؾضت ف٢ سيو اـبري ايفًه٢ ايؾٗري ف٢  -31

 -ا٫عًٛب :ٜعرب ٖشا املٛقف عٔ عٝارت٘ 

 اـضاف٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-ايع٢ًُ               ز -ايفًغف٢                                   ب -أ

آصثضؽٛبٓٗاٚص:    نٌ فيب أمحل ٜغتطٝع إٔ ٜكتٌ سؾض٠، يهٔ نٌ عًُا٤ ا٭صض ٫ ٜغتطٝعٕٛ إٔ رنًكٛا -31

 -عٔ ا٫عًٛب:ٚاسز٠.تؾري املكٛي١ ايغابك١ 

 ا٫بزاع٢ -ايز٢ٜٓ                                 ر-ايع٢ًُ                 ز -ايفًغف٢                                   ب -أ

 قاٍ أسز احملاَني : أ٢ْٓ أتؾا٤ّ نجريا َٔ ٚد٘ ٖشا اؿادب .. نًُا صأٜت٘ خغضت ايكن١ٝ -32

 -تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب :         

 ا٫بزاع٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-ز               اـضاف٢ -ايفًغف٢                                   ب -أ

 -تعترب املضأ٠ عض تعاعتٗا ايظٚد١ٝ يغ٤ٛ ايبدت.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب : -33

 ا٫بزاع٢ -ايز٢ٜٓ                                    ر-ز                اـضاف٢ -يفًغف٢                                   با -أ

نإ أغًب ايبؾض )مبا فِٝٗ أصعطٛٚغريٙ َٔ خري٠ ايعكٍٛ ( ٜعتكزٕٚ إٔ ايكًب ٖٛ عنٛ ايؾعٛص ٚايتفهري ٖٚٛ  -34

 -ا٫عًٛب :اعتكار خاط٤٢ ٜزٍ سيو ع٢ً افتكار 

 ا٫بزاع٢ -ايع٢ًُ                                  ر-زاـضاف٢                   -ب                     ايفًغف٢               -أ

نإ أغًب ايبؾض فُٝا َن٢ ٜعتكزٕٚ إٔ ايقض  ٖٛ صٚح ؽضٜض٠ تتًبػ املضٜض ٚقز تبني بايزيٌٝ ايع٢ًُ ايزقٝل  -35

زاّ ا٫عًٛب..............................ف٢ اب ف٢ ايٓؾاط ايهٗضب٢ ـ٬ٜا املذ ٜزٍ ٖشا املٛقف اعتدإٔ ايقض  ٖٛ امطض

 تفغريايعاٖض٠ ف٢ املام٢ 

 ايز٢ٜٓ -ايع٢ًُ                                      ر-ز             اـضاف٢ -ايفًغف٢                                   ب -أ
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 :ٜضٜز َعضف١ افٌ ايُٓٛ ٚيٝػ ايٓبات فكط بٌ منٛ ا٫ْغإ ٚايٓبات ٚاؿٝٛإمنٛ ايٓبات بايٓغب١ يًفًٝغٛف  -36

 -بٗزف ايٛفٍٛ اىل:

 ايعًٌ املباؽض٠ -ايعًٌ ايكضٜب١                                    ر-ز       ايغبب غري املباؽض -ايغبب املباؽض                                    ب -أ

 -منٛ ايٓبات بايٓغب١ يًعامل  عبب٘ املا٤ ٚاهلٛا٤ ٚايؾُػ ٜٚعز سيو: -37

 املبار٤٣ ا٫ٚىل   -ر                       ايعًٌ ايبعٝز٠            -ز          ايغبب غري املباؽض -ب                      ايغبب املباؽض             -أ

 -اهلل ايهٕٛ ٚفكا يكٛاْني ٫ تعرتف باملقارف١ أٚ ايعؾٛا١ٝ٥. تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ا٫عًٛب :آٜؾتأٜ: يكز خًل  -38

 ا٫بزاع٢ -ر        ايز٢ٜٓ                                        -ز                                  اـضاف٢ -ايفًغف٢                                   ب -أ

 ......بأْ٘ تفهري "يهٌ ظاٖض٠ طبٝع١ٝ إي٘ خال بٗا"ٜٛفف تفهري ايفضر ايش٣ ٜعتكز إٔ  -39

 ابزاع٢ -ر             ر٢ٜٓ                                     -ز                                        خضاف٢ -فًغف٢                                   ب -أ

 ب٢ يًعٛاٖض ٚا٫سزاخ ٜعهػ غٝاب ايعكٌ ا٫ْغا٢ْ ٜٚعز تفهريا............. ايتفغري ايغٝ -41

 ابزاع٢ -ر                         ر٢ٜٓ                         -ز                                       خضاف٢ -فًغف٢                                   ب -أ

ٖٓاى خضاف١ تكٍٛ : إٔ ايجّٛ ميهٓ٘ إٔ ٜ٪ثض ع٢ً رق١ ابض٠ ايبٛف١ً ٢ٖٚ ٚاسز٠ َٔ خضافات نجري٠ عع٢ ايعامل  -41

 ف٢ م٤ٛ سيو أعتدًك أِٖ ايطضم يًكنا٤ ع٢ً ايتفهري اـضاف٢ دًربت اىل ايتدًك َٓٗا 

ٚسز٠ قٝاؼ ق٠ٛ املغٓاطٝػ  ٜعز ايعامل ٚيِٝ دًربت أٍٚ َٔ اعتدزّ َقطًح )ايهٗضبا٤ ( ٚدعً٘ ؽا٥عا ٚمسٝت -42

بـــ)دًربت(ٚ اعتطا  ايعامل ٚيِٝ دًربت ْف٢ نجري َٔ املعتكزات اـاط١٦ عٔ املغٓاطٝغ١ٝ َجٌ ا٫عتكار بإٔ قطع١ 

 ف٢ م٤ٛ سيو أعتدًك أِٖ ايطضم يًكنا٤ ع٢ً ايتفهري اـضاف٢املاؼ ميهٓٗا إٔ متغٓط اؿزٜز .  َٔ

 

 يغنب ٜفكزٕٚ نٌ عًطإ ع٢ً أْفغِٗ.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ػٓب  :أٚي٦و ايشٜٔ ِٖ يف ثٛص٠ ا –أصعطٛ: -43

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                  ب-أ

 ايتعقب –تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                 ر  -ز 

تعرب املكٛي١  ٚن٬ُٖا خاصز عٔ إصارتٓا.آصثض ؽٛبٓٗاٚص: ايهضا١ٖٝ تٓبع َٔ ايكًب، ٚا٫ستكاص َٔ ايعكٌ،  -44

 ايغابك١ عٔ ػٓب  :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                    ب-أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                    ر -ز

ّٕ أنجض أعُاٍ اإلْغإ؛ قه١َٛ بايعٛاطف، ٚايؾٗٛات، يشيو فإ-45 ّْ٘ ٜكع يف اـطأ َُٗا عًِ ايعكٌ أصعطٛ: إ

 بنضصٙ؛ فاإلْغإ ٜفهض دّٝزًا، ٜٚضؽزٙ فهضٙ إىل ايقٛاب؛ يهٔ تتغًب عًٝ٘ ؽٗٛت٘؛ فتغٜٛ٘.

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ايٛقٛ  ف٢ :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                      ب-أ

 ايتعقب -ر                   تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ   -ز

ٜكٍٛ غاْز٣ :    ٫ ميهٔ تقٓٝع ايعاطف١ أٚ تٓعُٝٗا سغب ايكإْٛ.ف٢ م٤ٛ سيو ريٌ مبجاٍ ع٢ً تغًٝب  -46

 ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ

 



 

 

   15 

01002075026 

 01002075026 

ّٕ ايغنب ٚق١ً ا٫ستُاٍ ُٖا أعزا٤ ايفِٗ ايقا٥ب.أخرت أرم تعضٜف يًعباص٠ : -47   -ٜكٍٛ غاْز٣:    إ

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ي٬عتٗٛا٤                                             بايكاب١ًٝ -أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                             ر -ز

ف٢ م٤ٛ سيو ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى اف١ ٚف٢ ا٫بكا٤ عًٝٗا ٚتكٜٛتٗا. اـٛف ٖٛ ايغبب ف٢ ٚدٛر اـض -عبٝٓٛطا: -48

 اـضاف٢ ٚنٝف١ٝ َعاؾ١ ٖشا ايتفهري.ع٢ً ا٫عًٛب 

 -َجٌ املا٢ْ ٜعرب املجٌ ايغابل عٔ أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري ٢ٖٚ : -ا٫عتعذاٍ ٚايٓزّ أخٛإ ؽكٝكإ  -49

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                             ب-أ

 ايتعقب -ر                         تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ     -ز

ٜعرب املجٌ ايغابل عٔ ػٓب  أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ٜكٍٛ املجٌ املقض٣ )٫تشّ ٫ٚ تؾهض ا٫ بعز ع١ٓ ٚعت١ أؽٗض.( -51

 -ف٢ خطأ ايتفهري ٢ٖٚ :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                              ب-أ

 ايتعقب -ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                             رتغًٝب  -ز

 ٜكٍٛ باصٚخ عبٝٓٛطا:    َٝظإ ا٫ْغإ قًب٘.ػغز املكٛي١ ايغابك١ أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري : -51

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                              ب-أ

 ايتعقب -ف١ ع٢ً ايعكٌ                             رتغًٝب ايعاط -ز

تكزّ يؾكٝكت٢ خطٝب , فاٖتُت مبعٗضٙ اـاصد٢ ٚٚعاَت٘ دنغز املٛقف ايغابل أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ   -52

 ايتفهري ٖٚٛ :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                                   ب-أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                                   ر -ز

عٓزَا تعضض عًٝو َؾه١ً ابعز ْفغو عٔ ايتشٝظ ٚ ا٫فهاص املغبك١ .. ٚ تعضف ع٢ً سكا٥ل املٛقف ، ٚ صتبٗا،  -53

 دنغز املٛقف ايغابل مضٚص٠ ػٓب :ثِ اؽش املٛقف ايشٟ ٜعٗض يو اْ٘ أنجض عز٫ ٚ متغو ب٘ 

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                             ب-أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                             ر -ز

َٔ خ٬ٍ ايزعا١ٜ ايشن١ٝ ٚاملتٛاف١ً ٚا٫ؽاعات ميهٓو إٔ ؼٌُ ايٓاؼ ع٢ً إٔ تض٣ ايفضرٚؼ دشُٝا  -54

 دنغز املٛقف ايغابل:ض٣ أؽك٢ امناط اؿٝا٠ ع٢ً أْٗا ايٓعِٝ املكِٝ ٚايعهػ اٜنا إٔ ت

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                             ب-أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                             ر -ز

٘ , أسا بأسز ط٥٬َو ٜكاطع٘ َعرتما ع٢ً بعض آصا٥٘ ٚنإ صر بُٝٓا نإ َعًِ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٜؾضح رصع -55

 املعًِ َتغا٬٥ : نٝف ؽايف٢ٓ ايضأ٣ ٚاملجٌ ايؾعب٢ ٜكٍٛ : أنرب َٓو بّٝٛ  ٜعضف عٓو بغ١ٓ ... 

 -دنغز ٖشا املٛقف أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري ٖٚٛ:

 اهل١ُٓٝ -ب       ْكك املعًَٛات                                            - أ

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -فعٛب١ املؾه١ً                                                 ر - ز
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ٜكاٍ إٔ املًو بطًُٝٛؼ ا٫ٍٚ ًَو َقض قز عأٍ أقًٝزؼ عٔ طضٜل آخض َباؽض ٭دار٠ اهلٓزع١ ٫ ميض بكضا٠٤  -56

 ٫ٜٛدز طضٜل ًَه٢ يًٗٓزع١ ٜا فاسب اؾ٬ي١ .-زؼ ايؾٗري :نتاب٘ املهٕٛ َٔ ث٬ث١ عؾض دظ٤ا . ٚدا٤ صر اقًٝ

 -دنغز ٖشا املٛقف أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري ٖٚٛ:

 اهل١ُٓٝ -ْكك املعًَٛات                                                  ب - أ

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -فعٛب١ املؾه١ً                                                    ر-ز       

إٔ ايعًِ ٜتأت٢ بايتشقٌٝ َٚظد٘ بتك٣ٛ اهلل , ٫ٚ ٜتأت٢ بهرب ايغٔ ٚسزٙ ػغز ايعباص٠ ػٓب  أسز عٛاٌَ  -57

 -ايٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري ٖٚٛ:

 اهل١ُٓٝ -ب                       ْكك املعًَٛات           - أ

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -ر  فعٛب١ املؾه١ً                                -ز       

صفنت نجري َٔ  اؾاَعات ف٢ أٚصٚبا تزصٜػ  نتاب ايعامل نٛبض ْٝهٛؼ )سٍٛ ثٛص٠ ايهٛانب ( ٭ْ٘  -58

 ..ببغاط١ ٜٓاقض أفهاص أصعطٛ .ٜعز سيو َٔ .......

 اهل١ُٓٝ -ْكك املعًَٛات                                 ب - أ

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -فعٛب١ املؾه١ً                                 ر -ز       

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ػٓب  :َا ْزصن٘ بعكًٓا ٖٛ أنجض ٚاقع١ٝ ٚ سكٝك١ مما ْزصن٘ عٛاعٓا "أف٬طٕٛ  -59

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ي٬عتٗٛا٤                             ب ايكاب١ًٝ - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز     

املتغض  ... ٖٛ ايشٟ ٜأخش قضاصًا قبٌ إٔ ٜتٛفٌ إيٝ٘ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ   -61

 -ايتفهري ٖٚٛ:

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ب                           ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤    - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز      

ًَا فُٝا خزعو ٚيٛ َض٠ ٚاسز٠.    رٜهاصت: -61  اؿٛاؼ ؽز  َٔ إٓ آلخض، َٚٔ اؿه١ُ أ٫ تجل متا

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ػٓب :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ب                      ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤          - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز      

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ ػٓب: أمحز طٌٜٚ : سب ايعكٌ أق٣ٛ ٚأعُل ٚأبك٢ َٔ سب ايكًب. -62

 ايتغض  ف٢ اؿهِ  -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                                     ب - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                         ر -ز

تغتغٌ قاب١ًٝ اإلْغإ إيٞ ا٫عتٗٛا٤ عٔ طضٜل ايزعا١ٜ ٚاإلع٬ٕ ايغٝاعٞ .ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى ايكاب١ًٝ  -63

 ؟ي٬عتٗٛا٤  

 زٜل ن٬ّ ايزدايني .ٜعز َٔ :تق -64 

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                              ب - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز     
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تعرب عٔ مٝل ا٫فل .. ٭ٕ اؿكٝك١ أنرب َٔ إٔ  –يز٣ بعض ا٫فضار ف٢ اجملتُع املقض٣  –ظاٖض٠ ايتعقب   -65

 ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ سًٌ َفّٗٛ ايتعقب ٚطبل مبجاٍ َٔ عٓزىٜزصنٗا عكٌ ٚاسز .

إٕ أفعب ؽ٤ٞ ذنهُ٘ ايبؾض ٖٛ أيغٓتِٗ، ٫ٚ ميهٓو ايتشهِ يف صغباتِٗ أنجض َٔ  ٜكٍٛ باصٚخ عبٝٓٛطا: -66

 ؼهُِٗ يف نًُاتِٗ.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                             ب - أ

 ايتعقب -عكٌ                   رتغًٝب ايعاطف١ ع٢ً اي -ز     

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اسز ايعٛاٌَ ايشات١ٝ يًٛقٛ  ف٢ خطأ ايتفهري  يف اؾٛاب أخطأ يف ايقٛابَٔ اعض    -67

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                              ب - أ

 ايتعقب -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز      

أثل ثك١ َطًك١ ف٢ نٌ أقٛاٍ َٚأثٛصات ٚأَجاٍ ايععُا٤ٜؾري املٛقف ايغابل ٫سز عٛاٌَ ايٛقٛ  ف٢ خطأ   -68

 -ايتفهري ٖٚٛ:

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -ب                ْكك املعًَٛات              - أ

 فعٛب١ املؾه١ً -ر          اهل١ُٓٝ                                 -ز     

٫ أعاصض َٔ ِٖ أنرب ٢َٓ عُضا أٚ خرب٠ فُٝا رنك ايعًِ ٚايفهض.ٜؾري املٛقف ايغابل ٫سز عٛاٌَ ايٛقٛ   -69

 -ف٢ خطأ ايتفهري ٖٚٛ:

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 فعٛب١ املؾه١ً -اهل١ُٓٝ                                ر -ز     

 نجري َٔ إخفاقات اؿٝا٠ ٢ٖ ٭ْاؼ مل ٜزصنٛا نِ ناْٛا قضٜبني َٔ بًٛغ ايٓذاح. تَٛاؼ ارٜغٕٛ  -71

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ:

 عزّ ايزق١ ف٢ اعتدزاّ ايًغ١ -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 فعٛب١ املؾه١ً  -اهل١ُٓٝ                                ر -ز     

 ايغنب ٚايتعقب ِٖ أعزا٤ ايفِٗ ايقشٝح.ف٢ م٤ٛ املكٛي١ ايغابك١  ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى     ٜكٍٛ غاْز٣: -71

 ق١ً املعًَٛات يف ٚقت اؿضب ٜ٪رٟ إيٞ اـطأ يف ايتفهري بٌ ٚا٫صتباى عٓز إعزار خط١ اؿضب . تؾري     -72

 ايعباص٠  ايغابك١ اىل:

 اعتدزاّ ايًغ١عزّ ايزق١ ف٢  -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 فعٛب١ املؾه١ً -اهل١ُٓٝ                                ر -ز     

عٝطضت أفهاص )أصعطٛ( َز٠ ٫ تكٌ عٔ أيفٞ ع١ٓ مبا نتب٘ عٔ اإلهلٝات ٚايطبٝعٝات ٚا٫ْغاْٝات ٚايفٕٓٛ  -73

.. ست٢ أْ٘ يكب باملعًِ ا٭ٍٚ ٚأفبح ت٬َٝش٠ خامعني ٭فهاصٙ خنٛ  ناٌَ ٚٚفٌ ٖشا اـنٛ  إيٞ رصد١ 

غتري ٖادِ  فٝٗا ايفهض ايتكزٜػ ، ففٞ ايكضٕ اـاَػ عؾض أعز باسح ٜزعٞ )بطضؼ صميٛؼ( صعاي١ َاد

 ٜعرب ٖشا املٛقف عٔ :"  أصعطٛ ٭ْ٘ أريٞ بٛد١ٗ ْعضٙ . ا٫صعطٞ .. فتِ قتً٘ عًٞ ٜز أتبا

 ايتغض  ف٢ اؿهِ -ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤                             ب - أ

 ايتعقب ٚايتطضف -تغًٝب ايعاطف١ ع٢ً ايعكٌ                   ر -ز     
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)اإلَاّ ايغظايٞ( ْب٘ إيٞ خطٛص٠ تغًط بعض ا٭فهاص عًٞ ايعكٍٛ .. ٚقاٍ )اطًب اؿل بطضٜل سذ١ اإلع٬ّ  -74

 -ايٓعض يتهٕٛ فاسب َشٖب ٫ٚ تهٔ فــــٞ  فٛص٠ أعُٞ َكًز( .تؾري املكٛي١ ايغابك١ اىل مضٚص٠ ػٓب:

 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 ايتعقب ٚايتطضف -اهل١ُٓٝ                                 ر -ز     

ٜكٍٛ عٝزْا)عًٞ نضّ اهلل ٚدٗ٘( ٫ تعضف اؿل بايضداٍ ، َٔ عضف اؿل بايضدٌ ساص يف َتاٖات اين٬ٍ ،   -75

 -اعضف اؿل تعضف أًٖ٘( تؾري املكٛي١ ايغابك١ اىل مضٚص٠ ػٓب:

 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ -ب    ْكك املعًَٛات                   - أ

 ايتعقب ٚايتطضف -اهل١ُٓٝ                                 ر -ز      

 -ايطبٝب املبتز٨ ايشٟ ٜكع يف خطأ ايتؾدٝك ْعضًا إيٞ ق١ً اـرب٠ اػاٙ بعـــــض ا٭َضاض . ٜعز َٔ : -76

 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 ايتعقب ٚايتطضف -اهل١ُٓٝ                                ر -ز      

نجريا َا ٜرترر ف٢ سٝاتٓا اي١َٝٛٝ املجٌ ايؾا٥ع : أْا ٚأخٜٛا ع٢ً ابٔ ع٢ُ , ٚأْا ٚابٔ ع٢ُ ع٢ً ايغضٜب ....  -77

 ٜعز سيو َٔ  .

 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ -ْكك املعًَٛات                    ب - أ

 ايتعقب ٚايتطضف -اهل١ُٓٝ                                ر -ز      

 -ا٫حنٝاط اىل ْار صٜام٢ َعني ف٢ نض٠ ايكزّ ٜعز سيو  َٔ :-78

 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ -ْكك املعًَٛات                    ب - ب

 ايتعقب ٚايتطضف -اهل١ُٓٝ                                  ر -ز    
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   ِٜبزأ ظٗٛص ايفًغف١ ٚايفهض ا٫خ٬قٞ ٚاؿه١ُ ايز١ٜٝٓ  يف ايؾضم ايكز 
  ٜٔايشٟ ميجٌ فذض اينُري ا٫ْغاْٞ ٚظٗض ايعزٜز َٔ اؿهُا٤ ٚاملفهض 
  ايشٜٔ ٚمعٛا املبار٨ ا٫ٚيٞ يًشه١ُ ٚا٫خ٬م ٚايزٜٔ يف تًو اؿناصات ايكزمي١ 
 .)َجٌ: )َقض ٚب٬ر فاصؼ ٚايقني ٚاهلٓز 

  
  ُعضف ٭ٍٚ َض٠ ايفهض ايفًغفٞ اؿكٝكٞ ايشٟ ٜتغِ بايطابع ايعكًٞ ايٓعضٟ اـايك 
  ٍم.ّ(  4م.ّ ٚاٍ 6فُٝا بني ايكضْني )ا 
  )ًّٛاَجاٍ "طايٝػ" ٚغريٙ َٔ ايف٬عف١ ايطبٝعٝني ٚٚففٖٛا بأْٗا اّ ايعًّٛ )عًِ ايع 
   "ٛٚظًت ايفًغف١ تُٓٛ ٚتهتٌُ تزصدنٝا سيت بًغت ق١ُ ْنذٗا عًٞ اٜزٟ "عكضاط" "اف٬طٕٛ" "اصعط 
  املٛدٛرات.ٔ أٜ ْؾأ؟ َٚٔ ايشٟ ْؾأٙ؟ َٚا َقري ؟ َٚايهٕٛ ٜغأيٕٛ اْفغِٗ نٝف ٚدزٚناْٛا  
 :ٌاٖتُت ايفًغف١ عٓز ايْٝٛاْٝني بفٔ تغٝري اؿٝا٠ فٓاقؾت َٛمٛعات َج 
  غا١ٜ اؿٝا٠ َٚعٓاٖا .     ــ َعين ايفن١ًٝ َٚبار٨ ا٫خ٬م  ــ أفنٌ ايُغبٌ يتٓعِٝ اجملتُع ا٫ْغاْٞ .   ـ 
  ُاٍ .    َجٌ َعين ايعزاي١ ٚاؿكٝك١ ٚاؾًِٝ َٚٛمٛعات اقضب ايٞ ايتذضٜز أفنٌ أؽهاٍ يًشه١َٛ ٚايتعـ 

  
 .مل تعز تكٓع باملعضف١ ايٓعض١ٜ بٌ ؼاٍٚ اٜنا تٓعِٝ اؿٝاٙ ا٫ْغا١ْٝ 
 . فٗٞ ٫ تعًُٓا نٝف ْفهض فشغب بٌ تعًُٓا اٜنًا نٝف حنٝا 
  . مل تعز ايفًغف١ ؼًٝكًا يف اجملضرات بٌ َٛاد١ٗ يًكناٜا ٚاملؾه٬ت اؿٝات١ٝ 
  ايفًغف١ َٓش ْؾأتٗا سيت ايّٝٛ تطٛصًا ععًُٝا مما عاعز يف :ٚتطٛصت   
  ـ  اصتكا٤ سٝا٠ ايبؾض .              تٛدٝ٘ اؿناص٠ ا٫ْغا١ْٝ .       ـ
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 "" فًٝٛ عٛفٝاٖٞ ن١ًُ سات افٌ ْٜٛاْٞ َؾتك١ َٔ ن١ًُ  " 
   ًٛٝتتهٕٛ َٔ َكطعني ُٖا فphilo" مبعين سب ٚ عٛ فٝا "Sophia" مبعين اؿه١ُ " 
 ٚبشيو فأْٗا تعين يغٜٛا سب اؿه١ُ 

  ٜعترب ايفًٝغٛف ايْٝٛاْٞ " فٝجاغٛصخ" أٍٚ َٔ أطًل ن١ًُ فًغف١ قافزًا بٗا قب١ اؿه١ُ 
 ٕاؿه١ُ فف١ َٔ ففات اهلل ٚسز٠  سٝح صفض إ ٜطًل عًٞ ْفغ٘ يكب سهِٝ ؛ ٭ 
 ٫ْغإ ٜٚهفٞ ٚفف٘ مُبشب اؿه١ُ إٔ ٜتقف بٗا ا ف٬ ٜقح 

  

  . " املعضف١ ايه١ًٝ َٚعضف١ ايضأٟ ايغزٜز ايقا٥ب َٚعضف١ اـري ٚتطبٝل نٌ َٓٗا يف فا٫ت اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٖٞ " 

  

 تعضٜفا داَعًا َاْعًا اٟ ٜتفل عًٝ٘ مجٝع ا٫فضار يًفًغف١ : اختًف ايف٬عف١ يف ٚمع تعضٜفًا قزرًا 
  بغبب تعزر ٚدٗات ْعضِٖ ٚاخت٬ف َشاٖبِٗ ٚايعقٛص اييت عاؽٛا فٝٗا 
 :ٖٛٚ ٚيهٔ بايضغِ َٔ تعزر تعضٜفات ايفًغف١ ا٫ إ ٖٓاى اػاٙ عاّ دنُع بٝٓٗا 
  اإلْغإ َٚغتكبً٘ َٚقريٙ.رصاع١ طبٝع١ ـ  عح املؾه٬ت ايهرب٣ يإلْغإ ٚايتفغري ايؾاٌَ يًعامل.ـ 
 ًَُش١  دٖٛض ايفًغف١ أْٗا تفًغف ٚقاٚي١ يإلداب١ عًٞ أع١ً٦ 

  

 

 

     ٍٛــ ــح يف أف ــشٟ ٜبش ــٞ اي ــِ ايهً ــٞ  "ايعً ٖ

 ٚغاٜات ايهٕٛ ٚايطبٝع١ ٚا٫ْغإ 

  اؿكٝك١ يشاتٗا".ٚغاٜت٘ ايٓٗا١ٝ٥ نؾف 

  ًّٛايفًغف١ ٖٞ:  عًِ ايع 

   ٌــزصؼ املٛدــٛرات نهــ ــا ت ٚتبشــح يف ٭ْٗ

طبٝع١ ٚأفٌ ا٭ؽٝا٤ ٚسكا٥ل املٛدٛرات ٚسيـو  

 صغب١ يف َعضف١ ايعًٌ ايبعٝز٠ ٚاملبار٨ ا٫ٚيٞ".

      ٕٖــٞ  " ٚد١ٗ ْعض أٚ ص١ٜ٩ عكًٝـ١ ػـاٙ اؿٝـا٠ ٚاإلْغـا

 ٚايعامل"

   :ايفًغف١ تٗتِ ب 

 "      ٕايبشح عٔ َعـين اؿٝـا٠ ٚا٫ٖتُـاّ مبؾـه٬ت ا٫ْغـا

 ايٛاقع١ٝٚا٫ػاٙ ايع٢ًُ حنٛ تٛدٝ٘ ايغًٛى 

 نٌ اْغإ فًٝغٛف ايٞ سزا َا (  يشيو ميهٔ اعتباص(  

      ٕ٭ٕ يهٌ فضر ٚد١ٗ ْعـضٙ اـافـ١ يف اؿٝـا٠ ٚا٫ْغـا

 ٚاجملتُع .       

 

  

  هى علم املعزفة الكلية املطلوبة لذاتها واملبادىء االوىل لكل ظواهز الوجود 
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 1 
  نٌ اْغإ َٓا ي٘ فًغف١ خاف١ تزفع٘ اىل 

      .  تبين قِٝ ٚأٖزاف َع١ٝٓ 

 .ا٫عتكار باػاٖات خاف١ يف ايتفهري ٚايغًٛى ٚمماصعتٗا يف اؿٝا٠ 

  ا٭خ٬م ـ ا٫عض٠ ـ ا٫قتقار ـ ايغٝاع١ ـ اجملتُع ـ اخل ( –ايفًغف١ تنِ ْعض٠ ايفضر  ايٞ ) ايغًٛى 

  ًَِٝجاٍ : ٚد١ٗ ْعض ايفضر عٔ نض٠ ايكزّ اٚ تطٜٛض اجملتُع يًتع 

 2 
  تؾهٌ ايفًغف١ عكٌ ايفضر عٝح ٜهٕٛ قارص ع٢ً ايتفهري ايٓاقز 

  ايتفهري ايٓاقز ٖٛ : ايتفهري ايشٟ ٫ ٜكبٌ َعضف١ أٚ سهًُا إ٫ بعز عح  اٚ رصاع١ اٚ َٓاقؾ١ 

 .  ايفًغف١ ػعٌ ايفضر ٜضفض  ا٭سهاّ املتغضع١  ٜٚتدًك َٔ ايعارات ٚايتكايٝز ايكزمي١ 

  َج٬ : تضفض تقزٜل َعًَٛات اٚ اخباص ع٢ً فٝغبٛى ا٫بعز ايتأنز َٔ َقزصٖا 

 3 
 ٞٚا٫عباب ايبعٝز٠ ي٬ؽٝا٤ ٚايعٛاٖض  ٚسيو سيت ٜقٌ ايفضر إيٞ املبار٨ ا٭ٚي   

  .  ًُٞفايتفهري ايفًغفٞ ٜشٖب إيٞ َا ٚصا٤ اؿزٚر اييت ٜكف عٓزٖا ايتفهري ايع 

 ًُا ٚاد٘ َؾه٬ت َجٌ ايتغا٩ٍ عٔ  َعضف١ املبار٤٣ ا٫ٚىل يعاٖض٠ ايُٓٛ  .فايفضر ٜتغا٥ٌ ن 

 4 
  تغاعز ع٢ً ايؾو طًبًا يًٝكني    ـ    تغاعز عًٞ ايتعُل يف ايتفهري  .٫ْٗا  

  .  تربط رٚص ايعكٌ يف نٌ فا٫ت اؿٝا٠ 

 .ػعٌ اإلْغإ ٜعٝؿ يف اْغذاّ َع ْفغ٘ َٚع قِٝ اؿٝا٠ ايت٢ رنتاصٖا 

  ٌُبايغٝاس١ فٗٛ ٜض٣ ف٢ ْفغ٘ قزصات ت٪ًٖ٘ يشيو فٝعٝؿ ف٢ اْغذاّ َع ْفغَ٘ج٬ : اؽش فضر قضاصا يًع 
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 1 
 . طٜٛض اجملتُعتَج٬ اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يعٛا٤ ادتُاع١ٝ أٚ خًك١ٝ أٚ عٝاع١ٝ 

 2 
  إىل َؾه٬ت ف٢ اجملتُع.يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚصفض املبار٨ ايت٢ ت٪ر٣ 
  َجٌ صفض طٚاز ايكافضات اٚ ايقغاص رٕٚ ايغٔ ايكا٢ْْٛ 

 3 
 .٘عٔ طضٜل ايزفا  عٔ ايكِٝ ا٭عاع١ٝ ايت٢ ٜتُغو بٗا اجملتُع ٚؼافغ ع٢ً تضاث 
  ٚاهل١ٜٛ ايٛط١َٝٓجٌ متغو اجملتُع بكِٝ َجٌ ْؾض ايغ٬ّ ٚف١ً ايضسِ َٚغاعز٠ ايفكضا٤ 

 4 
  ٘ست٢ ٤٬ّٜ ا٭ٚما  اؾزٜز٠. بط بني ايكِٝ ايكزمي١ ٚاؾزٜز٠ ٚايض ايٛاسز ٚتضاث 
 ) َجٌ ايضبط بني ْعاّ ايتعًِٝ ايكزِٜ ٚايٓعِ اؿزٜج١ ) ايتهٓٛيٛد١ٝ 
   َجٌ ايضبط بني اؿضف ايكزمي١ ٚايقٓاعات اؿزٜج١ 

 5  
  . ) ٙٚايعقض ايش٣ ظٗضت فٝ٘.) يشيو ٢ٖ َضأ٠ اجملتُع , ٚايفًٝغٛف مُري عقض 
 ٫ْٗا تتأثض بايعضٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٫ٚقتقار١ٜ ٚايز١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ راخٌ اجملتُع 
   ٫ْٗا ْؾأت ْتٝذ١ ؿاد١ ًَش١ ٢ٖٚ ادنار تهاٌَ تٛاطٕ ف٢ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ٚدٛاْب اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ 
  ٫ْٗا تعٌُ عًٞ اف٬ح اجملتُع ٚ ايتٛدٝ٘ املغتٓري ايشٟ أرٟ ايٞ ْنر اإلرصاى ٚتفتح ايٛعٞ يف نجري َٔ ايؾعٛب 
  َجاٍ : ايتٛفٝل بني ايفًغف١ ٚايزٜٔ ف٢ ايعقض ايٛعٝط 
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 1 

  ايٛاقع ٚقاٚي١ تفغريٙ تفغريا ؽا٬َأٍٚ ٚظا٥ف ايفًغف١  ٚتكّٛ عًٞ ايٛفٍٛ ايٞ اعُام ٖشا . 
  بٌ ٜغعٞ رَٚا ايٞ ػاٚط ٖشا ايٛاقع ١َُٗٚ ايفًٝغٛف ٖٓا يٝغت ٚفف ايٛاقع فكط 
  عٛا٤ بايبشح عٔ ايعًٌ ايبعٝز٠ ملا دنض٣ فٝ٘ َٔ اسزاخ  عٛا٤ ع١ًُٝ اٚادتُاع١ٝ اٚ اقتقار١ٜ   اٚ  عٝاع١ٝ 
  ايعًِ ....اخلَجٌ فًغف١ ايًغ١ اٚ فًغف١ ايتاصٜذ اٚ فًغف١ 
  َجاٍ : صبط ابٔ خًزٕٚ بني ا٫خ٬م ٚايغٝاع١ ٫ٕ طٚاٍ ا٫خ٬م عبب معف ايزٚي١ 

 2 

  ) ايفًٝغٛف :اسا ٚدز اَضا َعٝٓا ف٢ ايٛاقع ) ايفهض٣ ٚايع٢ًُ ٚا٫دتُاع٢ ٚايغٝاع٢ 
  ٜغتزع٢ ايع٬ز ٚايتغٝري ٜزعٛ اىل تغٝريٙ ٫ف٬ح اجملتُع 
  ايفًغف١  تزعٛ را٥ُا ايٞ ػاٚط ايٛاقع ٚقاٚي١ تغٝريٙ ايٞ ٚاقع دزٜز أنجض ؼكًٝكا يًغعار٠ اإلْغا١ْٝ 
 ٜا٫فام اؾزٜز٠ يًُذتُع ٚاملشاٖب ايفًغف١ٝ تكٛر عذ١ً ايتكزّ ا٫ْغاْٞ بتكز ِ 
 َ٘سيت ذنكل َضس١ً دزٜز٠ َٔ تكز     
 ٍ٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف أثٝٓا أف٬طٕٛ عٓزَا انتؾف تزٖٛص ا٭سٛاٍ ا َجا  
 فكاّ بضعِ َعامل اجملتُع املجايٞ ٚأطًل عًٝ٘ اعِ ايزٚي١ املجاي١ٝ 
  َجاٍ اخض : طايب ايفًٝغٛف :ناصٍ ٜاعربط  بايتقز٣ ـطض ايكٓب١ً ايشص١ٜ 

 3 

  َٞغتكبٌ( –سامض  –ٜٓعض ايفًٝغٛف ايٞ ايظَإ عًٞ اْ٘ ؿعات ث٬خ )َام  
  ٞايفًٝغٛف را٥ُا َؾغٍٛ بٗشٙ ايًشعات ٚخقٛفًا باملغتكبٌ فٗٛ ٜغعٞ اي 
 هلشا املغتكبٌ   تكب٬ً َٔ تطٛصات ٚتؾهٌٝ فٛص٠ تٛمٝح َا ميهٔ إٔ ذنزخ   َغ 
  ٜٚفهض ف٢ ايتغًب ع٢ً َؾه٬ت اؿامض ٚ اَضام٘ ايفهض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ 
   يٝقبح املغتكبٌ انجض اؽضاقا ٚتكزَا 
  َجاٍ :رع٠ٛ ايف٬عف١ يٓؾض ايغ٬ّ ايعامل٢ ٚاؿز َٔ ا٫عًش١ ايشص١ٜ ايش٣ ٜٗزر َغتكبٌ ا٫صض 
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ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ سًٌ ايفهض ايفًغف٢ ف٢  ٜض٣ أصعطٛ إٔ أ٣ قاٚي١ هلزّ ايفًغف١ ٢ٖ ْٛ  َٔ ايتفًغف  -79

 ايؾضم ايكزِٜ 

نٝف ؼهِ ع٢ً إْغإ ؟ فأداب : أعأي٘ نِ نتابا ٜكضأ َٚاسا ٜكضأ ؟تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ  أ١ُٖٝ  أصعطٛ:-81

 ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ :

 ايفضرأعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠  -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                           ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                                 ر-ز               

آصثض ؽٛبٓٗاٚص:    مل متض بٞ أبزا أ١ٜ ق١ٓ مل ؽففٗا عاع١ أقنٝٗا يف ايكضا٠٤.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ١ُٖٝ  -81

 ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ:

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -ب                  تؾهٌٝ عكٌ ايفضر          - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                            ر-ز                   

 دنب إٔ ْتفًغف سكا ف٢ م٤ٛ املكٛي١ ايغابك١ سًٌ ايفهض ايفًغف٢ عٓز ايْٝٛاْٝني ايكزَا٤ ابٝكٛص" -82

ف٢ ايتفًغف ٚع٢ً ايؾٝذ ا٫ ميٌ تعاط٢ ايفًغف١ف٢ م٤ٛ املكٛي١ ايغابك١ سًٌ ابٝكٛص":ع٢ً ايؾباب ا٫ ٜتٛا٢ْ  -83

 تطٛص ايفًغف١ ايّٝٛ .

إ أع٢ً ايقٓاعات ا٫ْغا١ْٝ َٓظي١ ٚاؽضفٗا َضتب١ فٓاع١ ايفًغف١ ف٢ م٤ٛ فُٗو يًُكٛي١ سًٌ  -ايهٓز٣: -84

 اٖتُاَات ايفًغف١ عٓز ايْٝٛاْٝني .

 عكا٥كٗا بكزص طاق١ ا٫ْغإ ٜعرب ايتعضٜف ايغابل عٔ إٔ ايفًغف١ :ايهٓز٣ : ايفًغف١ عًِ ا٫ؽٝا٤  -85

 ٚد١ٗ ْعض أٚ ص١ٜ٩ ؽا١ًَ -ايعًِ ايه٢ً                                 ب - أ

 نفض ٚاؿار -٫فا٥ز٠ َٓٗا                                     ر -ز      

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ١ُٖٝ ًُ٘ ايعٌُ باؿل .غضض ايفًٝغٛف ف٢ عًُ٘ افاب٘ اؿل ٚف٢ ع -ايهٓز٣: -86 

 ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ:

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                                        ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -ايبشح ايزا٥ِ عٔ اؿكا٥ل                               ر -ز                  

رٜهاصت:ايفًغف١ نًٗا ؽب١ٗٝ بؾذض٠ املٝتافظٜكا دشٚصٖا ٚايفٝظٜا٤ دشعٗا ٚأَا فضٚعٗا فذُٝع ايعًّٛ ا٫خض٣  -87

 ٚأُٖٗا أعاعا ايطب ٚاملٝهاْٝها ٚا٫خ٬م .تؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ إٔ ايفًغف١ :

 ص١ٜ٩ ؽا١ًَٚد١ٗ ْعض أٚ  -عًِ ايعًّٛ                                                  ب - أ

 نفض ٚاؿار -٫فا٥ز٠ َٓٗا                                                  ر -ز      

ايفًغف١ ٢ٖ أب املعضف١ ٚأّ ايعًّٛ ٚتٓذب اؿه١ُريٌ مبجاٍ ع٢ً ا٫ػاٙ ايش٣ متجً٘ املكٛي١ ف٢  -محز٣ ايباصٚ: -88

 تعضٜف ايفًغف١ 

ٜكن٢ ايف٬عف١ اؿكٝكٕٝٛ سٝاتِٗ ِٖٚ ٫ ٜقزقٕٛ مبا ٜضْٚ٘ عاعني اىل ايهؾف عُا ٫ ٜضْٚ٘ .  -فْٛتٌٓٝ: -89

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ:

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                               ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -ر            ايبشح ايزا٥ِ عٔ اؿكا٥ل                    -ز              
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أصعطٛ:    مجٝع ايٓاؼ يزِٜٗ فطض٠ حنٛ املعضف١.تؾري املكٛي١ ايغابك١ اىل اسز ا١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ  -91

 ريٌ ع٢ً سيو  

تؾري املكٛي١ ايغابك١ اىل اسز ا١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢  َكٛي١ ف١ٝٓٝ. املعضف١ نٓظ ، ٜتبع فاسب٘ آُٜا سٖب -91

 ي٬ْغإ ريٌ ع٢ً سيو  

تؾري املكٛي١ ايغابك١ اىل اسز ا١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢  فضاْغٝػ بٝهٕٛ ٚ تَٛاؼ ٖٛبظ . إٕ املعـضف١ تعين ايكـ٠ٛ-92

 ي٬ْغإ ريٌ ع٢ً سيو  

قاٍ ا٫ْغإ سض َِٚٓٗ َٔ قاٍ ا٫ْغإ فرب ٚسيو اخت٬ف ايف٬عف١ سٍٛ َؾه١ً اؿض١ٜ ٚاؾرب١ٜ َِٓٗ َٔ  -93

 -باري١ ٚبضاٖني ٜعرب سيو ع٢ً إٔ ايفًغف١ ٢ٖ:

 نفض ٚاؿار -٫فا٥ز٠ َٓٗا                              ر -ٚد١ٗ ْعض أٚ ص١ٜ٩ ؽا١ًَ     ز -ايعًِ ايه٢ً              ب - ب

 ايتشاٚص َع أععِ ايعكٍٛ اييت عاؽت عرب ايعقٛص املام١ٝ.رٜهاصت:    إٕ قضا٠٤ ايهتب اؾٝز٠ ٖٛ مبجاب١  -94

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ  أ١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ :

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١        ر -أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر  ز -أ ـ تؾهٌٝ عكٌ ايفضر    ب

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ  أ١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ  ايغ٪اٍ.آٜؾتأٜ: أِٖ ؽ٤ٞ ٖٛ أ٫ تتٛقف عٔ -95

 خ٬ٍ:

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                    ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١  -غضؼ قب١ املعضف١                               ر -ز                  

فضاْغٝػ “ ٚاملؾٛص٠ تقٓع إْغاًْا َغتعزًا، ٚايهتاب١ تقٓع إْغاًْا رقٝكًا.. ايكضا٠٤ تقٓع إْغاًْا نا٬ًَ،”    -96

 بٝهٕٛ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ:

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                    ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١  -غضؼ قب١ املعضف١                               ر -ز                  

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أ١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ: فضاْغٝػ بٝهٕٛ“    املعضف١ ق٠ٛ..”    -97

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                    ب - ب

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                               ر -ز                  

 ايغعار٠ ٖٞ ٖزف ايبؾض١ٜ اؿكٝكٞ .تعرب املكٛي١ عٔ أ١ُٖٝ ايفًغف١ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ : أصعطٛ:-98

 أعطا٤ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                    ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١  -غضؼ قب١ املعضف١                               ر -ز              

بضتضاْز صاعٌ " إ ايفًغف١ تٛعع عكٛيٓا ٚ ؼضصٖا َٔ عكاٍ ايعضف ٚ ايتكايٝز " تعرب املكٛي١ عٔ أ١ُٖٝ ايفًغف١  -99

 ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ :

 تعط٢ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌ عكٌ ايفضر                                ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                              ر -ز               

 "ناصٍ ٜغبريط" إٕ ا٭ع١ً٦ يف ايفًغف١ أِٖ َٔ ا٭دٛب١ ٚع٢ً نٌ دٛاب إٔ ٜتشٍٛ إىل ع٪اٍ دزٜز -111

 تعرب املكٛي١ عٔ أ١ُٖٝ ايفًغف١ ي٬ْغإ َٔ خ٬ٍ :        

 تعط٢ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌٝ عكٌ ايفضر                                ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                                       ر -ز               
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املكٛي١ عٔ َٔ أدٌ إٔ تٓذح عًٝو إٔ ػضب ايفؾٌ يهٞ تعضف َا دنب عًٝو عزّ فعً٘ يف املض٠ ايكار١َ .تعرب  -111

 أ١ُٖٝ ايفًغف١ ي٬ْغإ  َٔ خ٬ٍ :

 تعط٢ َع٢ٓ ؿٝا٠ ايفضر -تؾهٌ عكٌ ايفضر                                ب - أ

 ايفًغف١ اـاف١ -غضؼ قب١ املعضف١                              ر -ز                  

تؾري املكٛي١ اىل ا١ُٖٝ ايتفهري ايفًغف٢ يًُذتُع َٔ رٜهاصت " إ ايفًغف١ متٝظْا عٔ ا٫قٛاّ املتٛسؾني "  -112

 خ٬ٍ :

 غضؼ قِٝ دزٜز٠ -ايزفا  عٔ ايكِٝ                                                  ب-أ

    ْكز ايكِٝ ايكزمي١ -ايضبط بني ايكِٝ ايكزمي١ ٚاؾزٜز٠                ر -ز

 مٞ ٖٛ املغتكبٌ، سٝح أْٞ أْٟٛ ايعٝؿ فٝ٘.تؾري ايعباص٠ ايغابك١ اىل أ١ُٖٝ َا ُٜٗين أنجض َٔ املا     آٜؾتأٜ: -113

 تفغري ايٛاقع -تغٝري ايٛاقع                        ب  - أ

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-ز         

املٝاٙ تغاٟٚ اؿٝا٠ يهٌ إْغإ.. ٚايكنا٤ ع٢ً ًَٛثاتٗا ٚاسز٠ َٔ أِٖ ايكناٜا اييت تؾغٌ باٍ عانين  -114

نٛنب ا٭صض ٚايفكضا٤ َِٓٗ ع٢ً ٚد٘ اـقٛل؛ فبزٕٚ تٓك١ٝ املٝاٙ َٔ تًو املًٛثات عتقبح املٝاٙ َقزصا يًعزٜز 

 عٛا٤ نإ ْٜٛٚا أٚ َٝهضٚبٝا أٚ نُٝٝا٥ٝا.َٔ ا٭َضاض اييت ؽتًف َز٣ خطٛصتٗا باخت٬ف َقزص تًٛخ املٝاٙ 

 ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ فايٛاقع ٜغتزع٢ ايع٬ز أٚ ايتغٝري أقرتح ٚعًٝتني يًكنا٤ ع٢ً تًٛخ املٝاٙ .

إٕ بعض املٛار املغتدز١َ يتٓك١ٝ املٝاٙ قز تقبح خطضا قات٬ يف سز ساتٗا نُار٠ ايهًٛص؛ يشا نإ ٫ بز َٔ  -115 

 آ١َٓ ٚصخٝق١ يتٓك١ٝ املٝاٙ يتقبح فاؿ١ ي٬عت٬ٗى اآلرَٞ.ايتفهري يف أعايٝب 

 ف٢ م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ فإ ايٛاقع ٜغتزع٢ ايع٬ز أٚ ايتغٝري أقرتح ٚعًٝتني يتٓك١ٝ املٝاٙ  .

 -تقز٣ عكضاط يًفغار ايشٟ اْتؾض يف عقضٙ ع٢ً ٜز ايغٛفغطا٥ٝني ٚ أعار ايجك١ يؾباب ايْٝٛإ ٜعز سيو َٔ :  -116

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-تفغري ايٛاقع    ز -ايٛاقع                        ب تغٝري  - أ

  -عاجل ايغظايٞ ا٫حنضافات ايز١ٜٝٓ يف عقضٙ ٚرعا ايؾباب إىل ايتُغو بايزٜٔ اإلع٬َٞ ٜعز سيو َٔ : -117

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-زتفغري ايٛاقع    –تغٝري ايٛاقع                        ب  - أ

 -اقتقارٜا ٚعٝاعٝا ٜعز سيو َٔ : إنجلتراٌَ ف٢  تطٜٛض عاِٖ دٕٛ عتٝٛصات  -118

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-تفغري ايٛاقع    ز –تغٝري ايٛاقع                        ب  - أ

  -عكضاط يًغٛفغطا١ٝ٥ ٚأعار بٓا٤ اجملتُع ايْٝٛاْٞ ٚعًِ ايٓاؼ اؿكٝك١ ٜؾري سيو اىل :ـ تقز٣ 119

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-ز    تفغري ايٛاقع –تغٝري ايٛاقع                        ب  - أ

أصعطٛ َٗز ؿضن١ ايتٜٓٛض ٚايٓظع١ ابٔ صؽز ٖٚٛ فًٝغٛف عضبٞ َغًِ ٚيكب ب)ايؾاصح ا٭نرب( يفًغف١ ٜعز  -111

 -ايعك١ًٝ.  ٜعز منٛسدا يـ:

 تفغري ايٛاقع –تغٝري ايٛاقع                            ب  - أ

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                     ر-ز        

ْزر بايكٓب١ً ايشص١ٜ ٚ رعا اىل إقا١َ قه١ُ  ٚ إىل اعتك٬ٍ ايؾعٛب انجليزًفًٝغٛف  ٖٚٛ بضتضاْز صا عٌ رعا -111

 صَظ١ٜ جملض٢َ اؿضب ٚ ٖادِ عٝاع١ ب٬رٙ ٚ ْزر بضغب١ أَضٜها يف ايغٝطض٠ ع٢ً ايعامل  

  -ٜؾري اىل :

 تفغري ايٛاقع –تغٝري ايٛاقع                        ب       - أ

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-ز           
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ناْط ) ا٫ملاْٞ(: َٔ أٚا٥ٌ َٔ رعا إيٞ تأعٝػ َا ٜؾب٘ ١٦ٖٝ ا٭َِ املتشز٠ ، يزعِ ايغ٬ّ ٚايتعإٚ بني ٜعز  -112

 -ٜؾري سيو اىل :رٍٚ ايعامل  ، يف نتاب١ )َؾضٚ  يًغ٬ّ ايزا٥ِ( .

 تفغري ايٛاقع –تغٝري ايٛاقع                        ب       - أ

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                ر-ز              

ناصٍ ٜاعربط) ا٫ملاْٞ(: ْزر) ْب٘( غطض ايكٓب١ً ايشص١ٜ َٚا تغبب١ َٔ خٛف ٚقًل  را٥ِ ٚتكٝز اؿض١ٜ ٚطايب  -113

 ايف٬عف١ ٚايعًُا٤ إ ٜٛسزٚا دٗٛر يًشز َٔ خطض ايكٓب١ً ايشص١ٜ ْٚؾض ايطُأ١ْٓٝ بني ايٓاؼ

 ايعٛر٠ يًُام٢ -اعتؾضاف املغتكبٌ                    ر-ز      تفغري ايٛاقع –تغٝري ايٛاقع   ب  أـ ٜؾري سيو اىل :
 

 ( غطض ايكٓب١ً ايشص١ٜ  ٚإ ايغ٬ّ ايعاملٞ ٫ ٜتشكل ا٫ عض١ٜ ايؾعٛباالنجليزًْزر صاعٌ) ايفًٝغٛف  -114

 اجملتُع عٔ طضٜل :ٜعز سيو َٔ أسز ٚعا٥ٌ ايفًغف١ ف٢ تغٝري 

 ْكز قِٝ ثبت عُز ف٬سٝتٗا يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ -غضؼ ٚتزعِٝ قِٝ َٚبار٤٣ دزٜز٠              ب -أ

 ايتٓغٝل بني ايكِٝ ايكزمي١ ٚا٫ػاٖات اؾزٜز٠ -احملافع١ ع٢ً اجملتُع                                  ر -ز

ب٬ر٠ ا٫عتعُاص١ٜ ، ٚرعا ٭ْؾا٤ قه١ُ صَظ١ٜ جملضَٞ اؿضب  ( عٝاع١ٝاالنجليزًٖادِ صاعٌ) ايفًٝغٛف  -115

)ص٩عا٤ ايزٍٚ ايشٜٔ ٜ٪سٕٚ درياِْٗ( ٜٚتٛيٞ ايكنا٤ فٝٗا ايف٬عف١ . ٜعز سيو َٔ أسز ٚعا٥ٌ ايفًغف١ ف٢ تغٝري 

 اجملتُع عٔ طضٜل :

 ٠ ا٫دتُاع١ْٝكز قِٝ ثبت عُز ف٬سٝتٗا يًشٝا -غضؼ ٚتزعِٝ قِٝ َٚبار٤٣ دزٜز٠              ب -أ

 ايتٓغٝل بني ايكِٝ ايكزمي١ ٚا٫ػاٖات اؾزٜز٠ -احملافع١ ع٢ً اجملتُع                       ر -ز           

ٖٚادِ عاصتض) ايفًٝغٛف ايفضْغٞ( )صبط ايغ٬ّ باؿض١ٜ( ٫سض١ٜ بزٕٚ ع٬ّ ٫ٚ ع٬ّ بزٕٚ سض١ٜ ٖٚادِ  -116

ايت اؾظا٥ض اعتك٬هلا. ٜعز سيو َٔ أسز ٚعا٥ٌ ايفًغف١ ف٢ تغٝري اجملتُع عٝاع١ ب٬رٙ فضْغا ٫ست٬ٍ اؾظا٥ض ست٢ ْ

 عٔ طضٜل :

 ْكز قِٝ ثبت عُز ف٬سٝتٗا يًشٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ -غضؼ ٚتزعِٝ قِٝ َٚبار٤٣ دزٜز٠              ب -أ

 ١ ٚا٫ػاٖات اؾزٜز٠ايتٓغٝل بني ايكِٝ ايكزمي -احملافع١ ع٢ً اجملتُع                                  ر -ز  

ايفًٝغٛف ٫ ٜعٝؿ يف بضز عادٞ. )ايفًٝغٛف ٜتأثض باجملتُع ٜٚ٪ثض فٝ٘(ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى رٚص ايفًٝغٛف  -117

 ف٢ خز١َ اجملتُع .

أفنٌ َهافأ٠ ٫ تهٕٛ باعطا٤ املاٍ ٚيهٔ غًل ف١ً باملغتكبٌ . ر/نًٛتاٜض صابابٌٝ نتاب)ا٫عضاص  -118

 خ٬ٍ فُٗو اعتؾضاف املغتكبٌ يًفًٝغٛف .ايغبع١ يًتغٛم(سًٌ َٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   29 

01002075026 

 01002075026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومهاراته التفكري الفلسفىاملوضوع الثالث :خصائص     
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  اْفعاٍ عكًٞ ٖٚظ٠ ٚدزا١ْٝ ؽزٜز٠ ايزٖؾ١ : ٢ٖ 

  ٞػعٌ ا٫ْغإ ٜكف اَاّ ايؾ٤ٞ يف ساي١ سٍٖٛ ٜٚجري ايغ٪اٍ سٍٛ املٛقف اؿاي 

 ." ًٞٚايشٍٖٛ ٫ ٜعين غٝاب ايعكٌ ٭ٕ ايزٖؾ١ فعٌ عك 

 ٍرٖؾ١ عكضاط َٔ ارعا٤ ايٓاؼ املعضف١ بهٌ ؽ٤ٞ . َجــا :  

  

 

  ايتفهري ايفًغفٞ يٝػ تفهري قا٥ِ عًٞ َبزأ ايتبع١ٝ 

   ٚامنا ٖٛ تفهري َغتكٌ ٜعتُز عًٞ عًطإ ايعكٌ ٚاملٓطل 

  فايفًٝغٛف ٫ رننع يف تفهريٙ إلمجا  آصا٤ ايٓاؼ 

 زأ تفهريٙ َٔ ايعكٌ ٚايٝ٘ ٜٓتٗٞ بٌ ٜب 

 ل ا٫َٛص ( قاٚي١ َغتُض٠ ايٞ سكا٥ ف١ :  ) تأٌَ ، تغا٩ٍ  ، ْكز ،٭ٕ ايفًغ 

  َجاٍ :اختٝاص ايطايب رخٍٛ ن١ًٝ ا٫ع٬ّ بضغبت٘ رٕٚ تزخٌ اسز 

     ٜتأٌَ يف َٛمٛ  َا عٓزَا ايتفهري ايفًغفٞ تفهري تأًَٞ فايفًٝغٛف 

  . "فاْ٘ ٜهٕٛ َغتغضم ايتفهري  فٝ٘ بطبٝع١ تأ١ًَٝ 

  ٜٚغفٌ عٔ ايتفهري ف٢ غريٙ ٜٚعطٝ٘ ايٛقت ايهاف٢ 

  َجٌ : تفهري ا٫َاّ قُز عبزٙ ف٢ اف٬ح اجملتُع املقض٣ 

  ٕٚا٫طٖض ايؾضٜف ٚٚد١ٗ ْعضٙ عٔ سض١ٜ ا٫ْغا 

  

 

    ايتفهري ايفًغفٞ ٜتغِ بايزق١ املٓطك١ٝ 

   فا٭فهاص ايفًغف١ٝ ٖٞ  تقٛصات ٚامش١ َٚتها١ًَ 

  ٙتأخش طابعا ٜكٝٓٝا ٜعرب عٓٗا مبفاِٖٝ فضر 

   ٚفكا يكٛاعز املٓطل َٚبار٥٘".تبزأ مبكزَات ْغتدًك َٓٗا ْتا٥ر 

  َجٌ :ايفًٝغٛف ايفضْغ٢ عاصتض بزأ باظٗاص عٝٛب 

  َٚؾه٬ت اجملتُع ايفضْغ٢  بعز اهلظمي١ ف٢ اؿضب 

  ست٢ تٛفٌ اىل سًٍٛ ٚع٬ز ملؾه٬ت ٖشا اجملتُع 

   متهٓ٘ َٔ ايفٛط ٚايٓقض ٚميجٌ سيو ْعض١ٜ اؿض١ٜ عٓز عاصتض 
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  ٘ايرترر بني ْكٝنني اٚ بني صأٜني ن٬ُٖا ي٘ ٚدٗات٘ ٚسذذ 
  ايؾو َٛقف عك٢ً ٚاع٢ :ـ 

  ٫ٕ ٖش ايرترر ايشٟ ٜبزٚ عًٝ٘ ايؾاى ٫ ٜعين اْ٘ داٌٖ باملٛمٛ  بٌ ٜعين اْ٘ ٜتدش َٛقفا فًغفٝا عكًٝا 
 َٚعضف١ سكٝك١ املٛمٛ   . اٍٚ فٝ٘ فِٗ املٛمٛ   َٚعضف١ ايضأ٣ ايقٛابذن 
   َجٌ تضرر ايكام٢ ف٢ افزاص سهِ بايربأ٠ اٚ ايغذٔ ست٢ تتنح ا٫ري١ 

  

 

 

  
  " "ٞسذ١ ا٫ع٬ّ "اإلَاّ ايغظاي 
  ايضا٥ز اؿكٝكٞ يًؾو املٓٗذٞ يف ايفهض ا٫ع٬َٞ ٚقز ص٣ٚ يف نتاب٘ " املٓكش َٔ اين٬ٍ" ػضبت٘ ايؾه١ٝ 
 " اييت اْتكٌ َٔ خ٬هلا َٔ ايؾو امل٪قت  إيٞ ايٝكني . 
  "صا٥ز ايؾو املٓٗذٞ يف ايفهض ايغضبٞ اؿزٜح ٚقز : :رٜهاصت  
 . ٚفٌ َٔ ايؾو إيٞ ايٝكني ا٫ٍٚ " ٜكني ٚدٛر ايشات املفهض٠" أٟ ٚدٛرٙ نها٥ٔ َفهض 
 . "ٞاعتٓبط َٔ ايٝكني ا٫ٍٚ ايٝكني ايجاْٞ " ٜكني ٚدٛر اهلل" ثِ ايٝكني ايجايح " ٜكني ٚدٛر ايعامل اـاصد 
 

1 2 

مبٛمٛ  َاٚايعذظ ٖٛ ايشٟ ٜهٕٛ ْتٝذ١ اؾٌٗ 

 عٔ ؼًًٝ٘ َٚعضف١ ايعضٚف احملٝط١ ب٘

َجٌ :ايؾو ايعار٣ ي٬ب عٓز نشب اسز ا٫ٚرٙ 

 عًٝ٘ اٚ فكزإ ْكٛر اٚ اخفا٤ ا٫ّ اَض ا٫ٚرٙ  

سُٝٓا ٜفهض يف َٛمٛ  َا ٖٛ ايشٟ مياصع٘ ا٭ْغإ َتعُزًا 

بٗزف اعتبعار أٟ آصا٤ َغبك١ أٚ أٟ أفهاص غضٜب١ سٍٛ املٛمٛ  

 امُلفهض فٝ٘ .

  :ايؾو املشٖب٢ ٚايؾو املٓٗذ٢ ٜٚٓكغِ اىل ْٛعني

1 2 

 ٖٛ ايؾو جملضر ايؾو  -1

 ايفًٝغٛف ٜتدش َٓ٘ َشٖبًا ٜ٪َٔ ب٘  -2

 ٜبزأ بايؾو ٜٚٓتٗٞ ب٘ ٜٚعٌ ؽانًا طًٝ٘ سٝات٘ . -3

 ـ ؽو ٖزاّ  ٖٚزف يف سز سات٘.4

َجٌ :ايؾو ف٢ املعضف١ ٚايزٜٔ عٓز بضتادٛصاؼ اسز 

 ف٬عف١ ايْٝٛإ نار إ ٜٗزّ اجملتُع ايْٝٛا٢ْ 

يًٛفٍٛ ٜتدش َٓ٘ ا٭ْغإ املفهض َٓٗذًا َتعُزًا  -1

ايٞ اؿكٝك١ بٓفغ٘  بٗزف اختٝاص ايضأٟ ا٭فٛب 

 َٔ اآلصا٤ املتٓاقن١ املطضٚس١ أَاّ ايعكٌ .  

 تُع   ٖٚٛ ؽو بٓا٤ ٜغاعز ع٢ً تكزّ اجمل -2

 رٜهاصت . –َجٌ ؽو ايغظايٞ 
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 . "ٟصفض أٚ قبٍٛ أٟ فهض٠ بعز متشٝقٗا ٚفشقٗا ٚ بٝإ يٛدٛٙ ايقٛاب ٚاـطأ ٚبٝإ ق١ُٝ ايضأ ٖٛ" 
  ٚايٓكز عار٠ ٜهٕٛ  تايًٝا يًؾو فإسا تؾهو املض٤ يف فش١ فهض٠ َا  قاّ عًٞ ايفٛص بٓكزٖا 
  ٚبٝإ اٚد٘ تٗافتٗا قا٫ٚ تكزِٜ اؿذر ايعك١ًٝ اييت ت٪نز ٖشا ايضفض 
   عٔ طضٜل نؾف اؾٛاْب ايغًب١ٝ هلشٙ ايفهض٠   

  

1 2 

  ٜطبل ا٭ع١ً٦ ايٓكز١ٜ عًٞ نٌ ْٖٛكز

 .ا٫فهاص ٚاملعتكزات

 ٍعٓزَا ْكز اصعطٛ سب٘ ٭عتاسٙ اف٬طٕٛ َجا :

َعربًا بعباصت٘ ايؾٗري٠ "أْين أسب اف٬طٕٛ 

 ٚأسب اؿل ٚيهٔ سيب يًشل أععِ .

  َجاٍ اخض :ْكز املعًِ يكقٝز٠ َٔ ايؾعض بٗزف

 ايتٛدٝ٘ ٚا٫صؽار ٫سز ايط٬ب 

  ٖٛ اعتدزاّ ايٓكز يًزفا  عٔ َعتكزات ْ٪َٔ بٗا بغضض

 ايتربٜض ٚيٝػ ايٓكز بغضض ايفِٗ ٚا٫ختٝاص بني ايبزا٥ٌ .

  ٍعذ١ ايفضح ٚايبٗذ١  :ايزفا  عٔ ظاٖض٠ ايز٣ د٢ َجا

 ٚايغضٚص 

  َٕجاٍ اخض : تربٜض ٫عب نض٠ قزّ ٖظمي١ فضٜك٘ با

 سهِ املباصا٠ نإ ظاملا َٚٓشاطا يًفضٜل ا٫خض

 

" ٖٛ اؾزٍ َع ا٫خضٜٔ بؾهٌ ادنابٞ بٗزف ايٛفٍٛ ايٞ سكٝك١ ؽ٤ٞ َا.َفّٗٛ اؿٛاص: أ ـ  

  

  :تبارٍ اآلصا٤ يًتٛفٌ ايٞ ايضأٟ ايقٛاب غضم١ 

  ايتٛافل بني ايطضفني املتشاٚصٜٔ سٍٛ سكٝك١ َا

 اٚ إقٓا  اسزِٖ يآلخض بقٛاب صأٜ٘".

  َجٌ اخت٬فو َع فزٜكو سٍٛ َفّٗٛ اؿض١ٜ

فاْت تض٣ إ اؿض١ٜ قزٚر٠  اَاٖٛ ٜض٣ إ 

 اؿض١ٜ ٫سزٚر هلا فتشاٍٚ اقٓاع٘ با٫ري١ 

  :٘تغفٝ٘ ايضأٟ اآلخض بأٟ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ غضم

 ايًغ١ٜٛ ٚايت٬عب با٭يفاظ .

  ٞعزّ ا٫يتظاّ بأخ٬قٝات اؾزٍ ٚآراب اؿٛاص اهلارف إي

 ٝك١".ايٛفٍٛ يًشك

  َج٬ : اثٓا٤ سٛاص ف٢ بضْاَر تًٝفظ٢ْٜٛ قاّ املتشزخ بايكا٤

 ايؾتا٥ِ ٚايتِٗ ٚعهب املٝاٙ ف٢ ٚد٘ املتشزخ ا٫خض
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 ٚدٛر طضفني اٚ انجض ٜكبٌ ن٬ُٖا ٚدٛر ا٫خض. -1

  صغب١ نٌ طضف يًتٛافٌ ايعكًٞ َع ا٫خض رٕٚ تعقب يف ايضأٟ.  -2

 اؿٛاص اطاص َٛمٛعٞ "ٜعتُز عًٞ املٛمٛع١ٝ ٚيٝػ ايشات١ٝ "  مناصؼ فٝ٘ سضٜتٓا رٕٚ عًط١   -3

 ٜكبٌ اؾُٝع باؿٛاص ايفًغفٞ أٜا نإ َٛمٛع٘. -4

  ٫ ٜغتٓز عًٞ ايعاطف١ بٌ ٜغتٓز عًٞ ايزيٌٝ ايعكًٞ. -5

 

 

  
  ا٫عتُار عًٞ ايؾو ٚا٭خش مببزأ ْغب١ٝ اؿكٝك١ ٚا٫عرتاف با٫خت٬ف ٚمبؾضٚع١ٝ اـ٬ف ٖٛ 
  عهػ ايتعقب  ٫ٕ ا٫ْغإ املفهض دنب إ ٜٛاطٕ بني اؿذر ايت٢ ت٪نز فٛاب صأ٣ اٚ غريٙ رٕٚ ؼٝظ ٖٛٚ 
 َٗاص٠ ايتغاَح ايفهضٟ تتطًب متتع ايفضر بعز٠  ففات 

 1 ٖٛ.ايكزص٠ عًٞ تغٝري ٚتعزٌٜ ا٫فهاص ٚاآلصا٤ اسا ثبت عزّ فشتٗا 

 2 
  ٖٛٚاف٬ح دٛاْب اينعف فٝٗا .يف تزعِٝ دٛاْب ايك٠ٛ فار٠ َٔ تكِٜٛ اآلخضٜٔ ٭فهاصٙ قزص٠ ايفضر عًٞ ا٫عت 

 3. ٘سيت اسا نإ كايفا ٚصافنًا يضأٟ ايفضر َٚعتكزات 
  َجاٍ :طٚز قضص ا٫ْفقاٍ عٔ طٚدت٘ ٚيهٓ٘ اعتفار َٔ اصا٤ ا٫خضٜٔ ٚتكبٌ صأِٜٗ فعز عٔ سيو 

 

 

  : ٖٛ ًٌٝافضٖا ٚدظ٥ٝاتٗا ٚتكغُٝٗا ٚتفهٝهٗا  ايٞ عٓ ؼًٌٝ املؾه١ً ايتش  
 .إيٞ َا ٖٛ افغض يٝتغع فُٗ٘ بتفافٌٝ املؾه١ً 
    َ٘ج٬ : عٓزَا ٜكّٛ فضر بتفهٝو ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ يٝبشح عٔ ايعطٌ ٜٚقًش 
  : ٖٛ تضنٝب ا٭دظا٤ َٔ دزٜز تضتٝب ٚ اعار٠ايرتنٝب   . 
 : ٚفكا يًضٚابط بٝٓٗا ايت٢ ٜض٣ اْٗا ا٫فنٌ يٝؾهٌ ٚسز٠ ٚاسز٠ اؽب٘ بايها٥ٔ اؿ٢ 
  ٍَُٛجٌ اعار٠ تضنٝب ادظا٤ ايتًٝفٕٛ احمل 
  ًٌٝٚايرتنٝب َٗاصتإ َت٬طَإ :ايتش  
 إ٫ أسا ناْت ٖٓاى َؾه١ً َضنب١ ؼتاز يًتفهٝو . ؼًٌٝ  ٬ف 
 ٚإ٫ يعٓافض َفهه١ ؼتاز إيٞ ايضبط ٚإرصاى ايع٬قات بٝٓٗا يتؾهٌ َٔ دزٜز . تضنٝب ٫ 
 ٍنُا ٜفعٌ َٝهاْٝهٞ ايغٝاصات ايشٟ ٜكّٛ برتنٝب أدظا٤ ايغٝاص٠ اييت فهٗا بعز اف٬سٗا(. َجا( : 
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 . ٞاملؾه٬ت ٜٚكزّ هلا اؿًٍٛ بؾهٌ نًٞايفًٝغٛف  ٜزصؼ سٝح  ٖـــٛ َٔ أِٖ َٗاصات ايتفهري ايفًغف 
  ٫ ٜتٛقف عٓز سزٚر ايعٛاٖض اؾظ١ٝ٥ .ايفًٝغٛف 
  ٕاؾظ٥ٝني .ٖٞ يف ْعض ايفًٝغٛف َؾه١ً عا١َ تتذاٚط ايظَإ ٚاملهإ أ٣ َؾه١ً دظ١ٝ٥ ٫ 
 َج٬ :ا٫ْغإ َهٕٛ َٔ دغز ٚصٚح تغهٔ ٖشا اؾغز ٢ٖ عض اؿٝاٙ ٚايٛدٛر َظٜر بني ايضٚح ٚاملار٠ 
 : ) ٍَجاٍ اخض ) َؾه١ً اؾُا 
 ٝايعاٖض املار٣ ( ٫ ٜتٛقف عٓز اؾُاٍ اؾظ٥ٞ يًؾ٤ٞ احملغٛؼ ًغٛف عٓزَا ٜفغض ظاٖض٠ اؾُاٍ ايف ( . 
  ٌا٭ؽٝا٤ املع١ٜٛٓ نذُاٍ ايفنا٥ٌ ) َٔ اؿغ٢ إىل املعٟٓٛ (.ٜٓتكٌ إيٞ تأٌَ اؾُاٍ يف ب  
  ُٜعز  أنجض ا١ُٖٝ ٚأطٍٛ عُضًا َٔ اؾُاٍ املارٟ  )نايقزم يف ايكٍٛ(  ايشٟ 
  ٚ ٖ٘شا ٜ٪رٟ إيٞ ايتغا٩ٍ عٔ َا١ٖٝ اؾُاٍ سات 
  َع١ٜٛٓ (َجاٍ اخض : املٛباٌٜ َقٓٛ  َٔ املار٠ ٚيهٔ ٖٛ ف٢ ا٫فٌ فهض٠ ع١ًُٝ ( 
   ناْت َٛدٛر٠ ف٢ عكٌ ايعامل ست٢ ظٗضت ف٢ ؽهٌ اخرتا 
  
  ٞيهٞ ٜتٛفٌ إيٞ ايكإْٛ ايعًُٞ . {ايتعُِٝ ٚايتذضٜز  }ايعامل سُٝٓا ٜٓذح يف تفغري ظاٖض٠ فإْ٘ ًٜذأ إي 
 : ٍنٌ املعارٕ تتُزر باؿضاص٠ (  كإْٛ عاّ بـإٔ ايعًُا٤ عربٚا عٔ ظاٖض٠ ايتُزر  -َجا ( 
 ) َجاٍ اخض : قإْٛ ؽاصٍ يًغاطات )سذِ ايغاط ٜتٓاعب طضرٜا َع رصد١ اؿضاص٠ عٓز ثبٛت اينغط 
  إسٕ ايتعُِٝ ٚايتذضٜز يٝػ فكط فف١ َٔ ففات ايتفهري ايفًغفٞ ٚيٝػ َكتقض عًٞ ايفًٝغٛف 

 
 

 ايضٚح ايٓكز١ٜ ٚنشيو ايعامل. -1

 ايغُاس١ ايفهض١ٜ ٚ ايتٛامع ايفهضٟ ٚا٫عتك٬ٍ ايفهضٟ ٚاؿض١ٜ . -2

 عزّ تعقب٘ آلصا٥٘ ٚ ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ ٚايفهض١ٜ.  -3

 ؽه٘ املٓٗذٞ ٚاعتك٬ٍ تفهريٙ.   -4

 سضف٘ عًٞ ايبشح ٚايتأٌَ. -5

  ايقرب ٚايتشٌُ ٚاملجابض٠ . -6

 ايتأْٞ يف افزاص ا٫سهاّ . -7
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 ٚخري يو إٔ تغأٍ َضتني َٔ إٔ  ؽط٧ َض٠ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ : -119

 ايزق١ املٓطك١ٝ -اثاص٠ ايتغا٩ٍ                  ر -ايتأٌَ                  ز -ا٫عتك٬ٍ                   ب -أ

ا٫ْتباٙ اىل َاٖٛ َٛدٛر ف٢ سٚاتٓا .ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى خاف١ٝ ايتأٌَ يٝػ ايتأٌَ ؽ٦ٝا أخض غري  -٫ٜبٓتظ: -121

 عٓز ايفًٝغٛف .

نإ عكضاط ٜجري املؾه٬ت ثِ ٫ ٜكزّ هلا اؿًٍٛ ٚمل ٜهٔ عكضاط غاف٬ً عٔ سكٝك١ َٛقف٘ ايغًيب ٖشا   -121

يًٛفٍٛ إىل اؿل .ٜعرب املٛقف ٚيهٓ٘ أٜكٔ إٔ صعايت٘ اؿكٝك١ٝ ٖٞ يف تطٗري ايعكٍٛ أ٫ًٚ يعًٗا بعز سيو تتٗٝأ 

 ايغابل عٔ أسز خقا٥ك ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ:

  ايزق١ املٓطك١ٝ -اثاص٠ ايتغا٩ٍ                  ر -ايتأٌَ              ز -ا٫عتك٬ٍ                          ب -أ

ٚاقع١ عكٛط ايضٜؾ١ ٚنت١ً ايضفال اىل ا٫صض بغضع١ ٚاسز٠ أنتغبت أ١ُٖٝ أٜاّ )دايًٝٝٛ( ٭ْٗا دا٤ت  -122

  -ع٢ً عهػ َا ٜتٛقع ايٓاؼ ٚسزخ ٖظ٠ ٚدزا١ْٝ ؽزٜز٠ هلِ  ٜعرب ٖشا املٛقف ع٢ً :

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ر     ايزٖؾ١ ٚاثاص٠ ايتغا٩ٍ   -ايتأٌَ          ز -ا٫عتك٬ٍ                           ب -أ

ٜعرب املٛقف ايغابل عٔ أسز ففات ايؾدك ايش٣ بكزص   اؾز   تهتغب املعايٞ     َٚٔ طًب ايع٬ عٗض ايًٝايٞ   -123

 ٜفهض تفهريا فًغفٝا  ٖٚٛ:

 ايؾذاع١ ٚايٓظا١ٖ ايعك١ًٝ  -اؿضل ع٢ً ايبشح ٚايتأٌَ                    ب -أ

 سض١ٜ ٚاعتك٬ٍ ايتفهري -ايتأ٢ْ ٚايرتٜح ف٢ أفزاص ا٫سهاّ       ر -ز 

ٜعرب املٛقف ايغابل عٔ أسز خقا٥ك قاٍ ايؾاعض: )عٌ ايفكٝ٘ تهٔ فكٝٗا َجً٘ ٫ خري يف عًِ بغري ع٪اٍ(  -124

 ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ:

  ايزق١ املٓطك١ٝ -اثاص٠ ايتغا٩ٍ                  ر -ايتأٌَ                ز أ ـ ا٫عتك٬ٍ                    ب ـ 

٢َٓ )طٜٕٓٛ( تعايُٝ٘ ع٢ً قٍٛ عكضاط بعزّ ا٫عتزار باملأثٛص ٚايضأٟ ايعاّ، ٚع٢ً ايكٍٛ بغًطإ ايعكٌ  -125 ٚقز ب

 -ع٢ً ايؾ٠ٛٗ.تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل :

 ايزق١ املٓطك١ٝ -اثاص٠ ايتغا٩ٍ                     ر -ايتأٌَ              ز -ب ا٫عتك٬ٍ                         -أ

نإ ايفاصاب٢ ٜ٪ثض ايعظي١ ٚايٛسز٠ يٝدًٛ إىل ايتأٌَ ٚايتفهري ٜٚكنٞ َععِ أٚقات٘ يف ايبغاتني ٚع٢ً -126   

 ٢ تعهغٗا ايعباص٠ .سًٌ اـاف١ٝ ايت  .ا٫ْٗاص سٝح ٜ٪يف عٛث٘ ٜٚكقز إيٝ٘ ت٬َٝشٙ َٚغاعزٚٙ ؽٛاط٤٢

ٜض٣ أصعطٛ إٔ ايتعذب ٖٛ ايش٣ ٜزفع ايٓاؼ اىل ايتفًغف , فِٗ ٜزٖؾٕٛ َٔ ا٫ؽٝا٤ ايغضٜب١ ايت٢ تقارفِٗ ,  -127

 ا٫َض ايش٣ ٜزفعِٗ اىل املعضف١ ٜعز سيو َٔ ...............

 ايزق١ املٓطك١ٝ -يتغا٩ٍ           رايزٖؾ١ ٚاثاص٠ ا -ايتأٌَ               ز -ا٫عتك٬ٍ                       ب -أ

ٜكٍٛ أصعطٛ: )فشني أْزٖؿ فُع٢ٓ سيو أ٢ْٓ أؽعض ظ٢ًٗ , فأْا أعح عٔ املعضف١ ٚيهٔ يه٢ أعضف فشغب  -128

 ٫ يه٢ أصم٢ ساد١ َأيٛف١ ( ٜعز سيو َٔ ...............

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ر       ايزٖؾ١ ٚاثاص٠ ايتغا٩ٍ     -ايتأٌَ           ز -ا٫عتك٬ٍ           ب -أ
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إ املٝظ٠ ايٛسٝز٠ اي٬ط١َ يه٢ ٜقبح ا٫ْغإ فًٝغٛفا دٝزا ٢ٖ قزصت٘ ع٢ً ايزٖؾ١ ...دٛعتأٜ غاصرصَٔ  -129

 ف٢ م٤ٛ سيو سًٌ َفّٗٛ ايزٖؾ١ صٚا١ٜ عامل فٛف٢  

ف٢ م٤ٛ سيو إٔ َا رفع ايٓاؼ ف٢ ا٫فٌ َٚا ٜزفعِٗ ايّٝٛ اىل ايبشٛخ ايفًغف١ٝ ا٫ٚىل ٖٛ ايزٖؾ١ . -أصعطٛ : -131

 سًٌ َفّٗٛ ايزٖؾ١ 

 ف٢ م٤ٛ سيو اعتدًك َفّٗٛ ايزٖؾ١ ايزٖؾ١ ٢ٖ أّ ايفًغف١ َٚٓبعٗا اـقب . -131

إسا أصار املض٤ إٔ ٜعًِّ ْفغ٘؛ فعًٝ٘ أ٫ًٚ إٔ ٜؾو، إس أّْ٘ َٔ خ٬ٍ ايؾو؛ عٝعجض ع٢ً اؿكٝك١. تعرب     أصعطٛ:-132

 : املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ

 ايؾو املطًل -ايؾو ا٫عتٝار٣                   ر -ايؾو املٓٗذ٢        ز -ايؾو املشٖب٢                   ب-أ

رٜهاصت:    إسا أصرت إٔ تهٕٛ باسًجا فارًقا عٔ اؿكٝك١، فُٔ اينضٚصٟ إٔ تؾو َا ٫ ٜكٌ عٔ َض٠ ٚاسز٠ يف  -133

 املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ :تعرب  سٝاتو بكزص اإلَهإ يف نٌ ا٭ؽٝا٤.

 ايؾو املطًل -ايؾو ا٫عتٝار٣                   ر -ايؾو املٓٗذ٢       ز -ايؾو املشٖب٢                     ب-أ

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ . ٫ تهٔ َتأنزًا دزًا َٔ أٟ ؽ٤ٞ.-بضتضاْز صاعٌ: -134

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                                   ر -ايٓكز                      ز -ايؾو                                   ب-أ

إسا بزأ بؾهٛى فغٝقٌ إىل  إسا بزأ اإلْغإ بكٓاعات فغٝقٌ إىل ؽهٛى، أَا”فضاْغٝػ بٝهٕٛ  :   -135

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ :“قٓاعات..

 ايؾو املطًل -ايؾو ا٫عتٝار٣                   ر -ايؾو املٓٗذ٢         ز -ايؾو املشٖب٢                     ب-أ

ا٠٤ نُا ٜضفض اؿهِ عًٝ٘ باإلرا١ْ ٭ٕ أري١ ايكامٞ ايشٟ أَاَ٘ َتِٗ ٜضفض ايكامٞ اؿهِ عًٝ٘ بايرب -136

 ايربا٠٤ اييت أَاَ٘ تغاٟٚ يف قٛتٗا أري١ اإلرا١ْ ٜعز سيو َٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ :

 تغاَح ايفهض٣اي -اؿٛاص                                   ر -ايٓكز                        ز -ايؾو                                   ب-أ

)إٔ سغٔ ايعٔ بايعًُا٤ ايغابكني نجريا َا ٜكٛر ايباسح اىل اين٬ٍ ٜٚعٛم قزصت٘ ع٢ً  -ٜكٍٛ ابٔ اهلٝجِ :-137

 -نؾف َغايطتِٗ (ٖشٙ رع٠ٛ اىل :

 ايتغاَح ايفهض٣ -ر      اؿٛاص                             -ايٓكز                         ز -ايؾو                                   ب-أ

 َع املعضف١ ٜهرب ايؾو ...............سًٌ َفٗٛٙ ايؾو  -ٜٖٛإ دٛت٘ أرٜب ٚؽاعض املا٢ْ: -138

عٓزَا تعضض عًٝو َؾه١ً ابعز ْفغو عٔ ايتشٝظ ٚ ا٫فهاص املغبك١ .. ٚ تعضف ع٢ً سكا٥ل املٛقف ، ٚ صتبٗا،  -139

 ػغز املكٛي١ ايغابك١ َٗاص٠ :ثِ اؽش املٛقف ايشٟ ٜعٗض يو اْ٘ أنجض عز٫ ٚ متغو ب٘ 

 ايتغاَح ايفهض٣ -ر اؿٛاص                   -ايٓكز           ز -ايؾو                    ب-أ

 ع١َ٬ ايعكٌ املتعًِ ٖٛ قزصت٘ ع٢ً تزاٍٚ ايفهض٠ رٕٚ إٔ ٜتكبًٗا.ػغز املكٛي١ ايغابك١ َٗاص٠ : -141

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                   ر -ايٓكز            ز -ايؾو                    ب-أ

 اهلٝزصٚدني ٚا٫ٚنغذني ٜٚعز سيو َٗاص٠ :اىل  -املا٤ -ف٢ عًِ ايهُٝٝا٤ ٜتِ ؼًٌٝ  -141

 تغاَح ايفهض٣ -سٛاص                   ر -ؼًٌٝ       ز-تضنٝب                     ب-أ

 -ٜتِ اْتاز ًَح ايطعاّ أٚ نًٛصٜز ايقٛرّٜٛ بأماف١ ايهًٛص ٚايقٛرّٜٛ َعا ٜعز سيو َٗاص٠: -142

 تغاَح ايفهض٣ -سٛاص                         ر -ؼًٌٝ        ز-تضنٝب                     ب-أ

عٓز اعزار سٛاص فشف٢ ٜكّٛ احملاٚص ظُع املعًَٛات ٚا٫فهاصٚا٫ع١ً٦ سٍٛ َٛمٛ  املٓاقؾ١ ٚتضتٝبٗا بطضٜك١  -143

 -َغًغ١ً َٔ ا٫عٌٗ اىل ا٫فعب يطضسٗا ع٢ً مٝف اؿٛاص ٜعز سيو َٔ َٗاص٠:

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                   ر -شًٌٝ      زايت -ايرتنٝب                    ب-أ
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قاّ ايباسجني ٚايعًُا٤ بزصاع١ ظاٖض٠ اسرتام غابات ا٫َاٚطٕٚ َٚعضف١ ا٫عباب ايت٢ أرت اىل سزٚخ اؿضا٥ل  -144

 -ٚبزأٚ بتفقٌٝ املؾه١ً َٔ ا٫فعب اىل ا٫عٌٗ  ٚأعبابٗا ٜعز سيو َٔ َٗاص٠:

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                   ر -ايتشًٌٝ                   ز -ب    ايرتنٝب                -أ

 ٜكٍٛ ا٫َاّ ايغظاىل : ) ايؾهٛى ٢ٖ املٛف١ً اىل اؿكا٥ل (.ف٢ م٤ٛ سيو سًٌ َفّٗٛ ايؾو   -145

ف٢ ايع٢ُ ٚاين٬ٍ (. ٜكٍٛ ا٫َاّ ايغظاىل :) فُٔ مل ٜؾو مل ٜٓعض , َٚٔ مل ٜٓعض مل ٜبقض , َٚٔ مل ٜبقض بك٢   -146

 ف٢ م٤ٛ سيو سًٌ َفّٗٛ ايؾو

) يٛ بزأ اإلْغإ َٔ امل٪نزات اْت٢ٗ إىل ايؾو، ٚيهٓ٘ يٛ انتف٢ بايبز٤ يف ايؾو، ٫ْت٢ٗ إىل امل٪نزات(   -147

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٖٚٛ :فضاْغٝػ بٝهٕٛ 

 ايؾو املطًل -ايؾو ا٫عتٝار٣                   ر -ايؾو املٓٗذ٢       ز -ب   ايؾو املشٖب٢                      -أ

 أسا أصرت أنتؾاف عكٌ ؽدك فاْعض ايٝ٘ نٝف ذناٚص َٔ رنايف٘ ايضأ٣ ف٢ م٤ٛ سيو سًٌ َٗاص٠ اؿٛاص -148

 قاٚي١ ايتشاٚص َع ؽدك ؽ٢ً عٔ أ٣ َٓطل , أؽب٘ باعطا٤ ايزٚا٤ ؾج٘. -ـ تَٛاؼ بأٜ:149

 م٤ٛ سيو اعتدًك خقا٥ك اؿٛاص ايفًغف٢ف٢ 

ًٝا َٔ نٌ     رٜهاصت : -151 ٌَ املض٤ إىل اؿكٝك١، ٜٓبغٞ عًٝ٘ َض٠ ٚاسز٠ يف سٝات٘ إٔ ٜتدًك ْٗا٥ يهٞ ٜتّٛف

ّٟ َٔ ا٭عاؼ.تؾري ايعباص٠ اىل  ٌٍ دشص  اآلصا٤ ايؾا٥ع١ اييت تضّب٢ عًٝٗا ٚتًكاٖا َٔ قٝط٘، ٜٚعٝز بٓا٤ أفهاصٙ بؾه

 ايؾو املشٖب٢ -ايؾو املٓٗذ٢                         ر -ايٓكز اينعٝف       ز -هِ                           بايٓكز احمل-أ

 -قٍٛ اصعطٛ ٫ف٬طٕٛ ..... ) ا٢ْٓ اسب اف٬طٕٛ ٚسيب يًشكٝك١ اععِ ( .ٜعز سيو َٔ : -151

 ايرتنٝب -ر                  اؿٛاص        -ايؾو        ز -ايٓكز                         ب-أ

إٕ ايباسح عٔ اؿكٝك١ يٝػ ٖٛ َٔ ٜزصؼ نتابات ايكزَا٤ ع٢ً سايتٗا ٜٚنع ثكت٘ فٝٗا، بٌ ٖٛ  ابٔ اهلٝجِ: -152

ُٜعًّل إمياْ٘ بِٗ، ٜٚتغا٤ٍ َا ايشٟ دٓاٙ َِٓٗ؟. ٖٛ ايشٟ ٜبشح عٔ اؿذ١، ٫ٚ ٜعتُز ع٢ً أقٛاٍ إْغإ طبٝعت٘   َٔ

 -ٜعز سيو َٔ :ك ٚايكقٛص ميً٪ٖا نٌ أْٛا  ايٓك

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                     ر -ايؾو              ز -ايٓكز                         ب-أ

إٔ ٜغتٓهض  -إسا نإ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٖزف٘ -ابٔ اهلٝجِ : إٕ َٔ ايٛادب ع٢ً َٔ ذنكل يف نتابات ايعًُا٤ -153

ست٢ ايٓدا  يبشح تًو ا٭فهاص َٔ نٌ داْب، ٚعًٝ٘ إٔ ٜتؾهو يف ْتا٥ر مجٝع َا ٜكض٩ٙ، ٜٚغتدزّ عكً٘ 

رصاعت٘ أًٜنا؛ ست٢ ٜتذٓب ايٛقٛ  يف أٟ ؼٝظ أٚ تغاٌٖ. ٜعرب ٖشا املٛقف ايغابل عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ 

: ٖٛٚ- 

 ايتغاَح ايفهض٣ -ر          اؿٛاص                -ايؾو              ز -ايٓكز                            ب-أ

  -اسا أنتؾفت إٔ ٖٓاى أفهاص خاط١٦ أتبٓاٖا فع٢ً إٔ أؽًك َٓٗا.ٜعز سيو َٔ : -154

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                         ر -ايؾو                   ز -ايٓكز                         ب-أ

 -ٚاتغا  ا٫فل ٜعز سيو َٔ َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ :أعتدزاّ ايعكٌ ٜع٢ٓ املض١ْٚ ٚايتفتح  -155

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                         ر -ايؾو                 ز -ايٓكز                            ب-أ

 -:٫ أعتطٝع قبٍٛ ا٫ؽٝا٤ قبٌ فشقٗا ٚا٫قتٓا  بٗا . ٜعز سيو َٔ َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ -156

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                         ر -ايؾو                     ز -ايٓكز                         ب-أ

حنٔ ْعٝؿ يف عامل ْا٥ِ عًٝٓا إٔ ْٛقع٘ بٛاعط١ اؿٛاص َع اآلخضٜٔ، َٚا إٜكاظ ايعامل إ٫ّ ؽذاع١ ايٛدٛر بإٔ  -157

.    غاعتٕٛ باؽ٬ص . ف٢ م٤ٛ فُٗو يًُكٛي١ ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً ْٛ  ْٛدز ْٚعٌُ ْٚبشح ،خنرت ، ْبز ،خنًل

 اؿٛاص املؾاص ايٝ٘ ف٢ ايعباص٠
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ٍّٚ ِْكاـ.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ  -158 َِرُت ِقُاـ، ٚعٝٛب ايفْهض ٜهِؾُفٗا أ  اؿٛاص ُعٝٛب اؾغِ قز ٜغرُتٖا 

 اينعٝف -ز ـ احملهِ                          ر               ا٫دناب٢    -ايغًب٢                               ب-أ

ٜكٍٛ فٛيتري : أ٢ْ ٫ اٚافكو ع٢ً ن١ًُ مما تكٍٛ ٚيه٢ٓٓ عأرافع ست٢ ايضَل ا٫خري عٔ سكو ف٢ إٔ تكٍٛ َا  -159

 -تعتكزٙ .ٜعرب سيو عٔ أسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ:

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                         ر -ايؾو                              ز -ب  ايٓكز                                -أ

َٔ ايعزٍ إٔ ٜأتٞ ايضدٌ َٔ اؿذر ـقَٛ٘ مبجٌ َا ٜأتٞ ب٘ يٓفغ٘..تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ     ابٔ صؽز: -161 َِ

  -أسز أْٛا  اؿٛاصٖٚٛ:

 اينعٝف  -احملهِ                    ر-ا٫دناب٢                     ز -ايغًب٢                                  ب-أ

سٚٚ ايٓفٛؼ ايز١٦ْٝ دنزٕٚ يش٠ يف ايتفتٝؿ عٔ اخطا٤ ايععُا٤.تؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ     آصثض ؽٛبٓٗاٚص: -161

 َٗاص٠ 

 ايٓكز اينعٝف -ايٓكز احملهِ                    ر-اؿٛاصا٫دناب٢         ز -ب   اؿٛاصايغًب٢                  -أ

 ابٔ صؽز:    يٛ عهت َٔ ٫ ٜعضف يكٌ اـ٬ف.تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ مضٚص٠ ػٓب -162

 ايٓكز اينعٝف -ر ايٓكز احملهِ                   -اؿٛاصا٫دناب٢             ز -اؿٛاصايغًب٢                   ب-أ

 -ا٫خت٬ف ف٢ ايضأ٣ ٫ ٜفغز يًٛر قن١ٝ . تؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ َٗاص٠ :-163

 ايرتنٝب-ايٓكز                               ر-ايؾو                    ز -ايتغاَح ايفهض٣                  ب-أ

ايتعُِٝ أ٫ٚ. ف٢  نجيدأ٫ٚ: يهٔ ن٢ ٜهٕٛ يًتذضٜز فا٥ز٠ , دنب إٔ  نجردن٢ ْعُِ دنب إٔ  -بضغغٕٛ: -164

 م٤ٛ سيو ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً َٗاص٠ ايتعُِٝ ٚايتذضٜز 

 -ٜعز سيو َٔ َٗاص٫:٠ ٜتطًب ايتفهٝو أنجض َٔ ايفقٌ بني ا٫دظا٤  -نٓزٜاى: -165

 ايتغاَح ايفهض٣ -اؿٛاص                   ر -ز     ايتشًٌٝ                        -ايرتنٝب                    ب-أ

فإٔ ايتشًٌٝ ٖٛ ايتفهٝو املٓعِ ايش٣ ٜربط َبار٤٣ ايؾ٤٢ ْٚؾ٤ٛٙ. ف٢ م٤ٛ سيو ٚظف مبجاٍ َٔ  -نٓزٜاى: -166

 عٓزى ع٢ً َٗاص٠ ايتشًٌٝ  

فغتٌٝ ر٣ ن٫ْٛر :ف٢ عًِ ايتاصٜذ ٜتطًب ّٜٛ َٔ ايرتنٝب عٓٛات َٔ ايتشًٌٝ .ف٢ م٤ٛ سيو ٚظف مبجاٍ  -167

 َٔ عٓزى ع٢ً َٗاص٠ ايتشًٌٝ ٚايرتنٝب 

ّٕ اؿل ٫ ٜنار اؿل بٌ ٜٛافك٘ ٜٚؾٗز ي٘. تعرب املكٛي١ ع٢ً اسز خقا٥ك اؿٛاص ايفًغف٢ ٢ٖٚ:    ابٔ صؽز: -168  إ

 عزّ ايتعقب ف٢ ايضأ٣ . -ٚاسرتاّ ٚد١ٗ ْعضٙ .                 ب قبٍٛ ٚدٛر ا٫خض  - أ

 ايزيٌٝ ايعك٢ً -اعتبعار ا٣ اسهاّ َغبك١ اٚ ا٣ صغبات سات١ٝ       ر  -ز       

إٕ اخت٬ف آصا٥ٓا ٫ ٜٓؾأ عٔ نٕٛ بعنٓا أعكٌ َٔ بعض، بٌ ٜٓؾأ عٔ نْٛٓا ْٛد٘ أفهاصْا يف     رٜهاصت : -169

 يع ا٭ؽٝا٤ ساتٗا. تعرب املكٛي١ ع٢ً اسز خقا٥ك اؿٛاص ايفًغف٢ ٢ٖٚ:طضم كتًف١ ٫ٚ ْطا

 عزّ ايتعقب ف٢ ايضأ٣ . -قبٍٛ ٚدٛر ا٫خض ٚاسرتاّ ٚد١ٗ ْعضٙ .                 ب  - أ

 ايزيٌٝ ايعك٢ً -اعتبعار ا٣ اسهاّ َغبك١ اٚ ا٣ صغبات سات١ٝ       ر  -ز       

ٌَ أسُزِٖ : مب عزت قَٛو ؟  قاٍ : مل أخافِ أسزًا إ٫ تضنت يًقًح يتهٕٛ عٝز ايعامل نٔ عٝز ْفغو ، ُٚع -171 ٦ِ

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ ع٢ً اسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ: َٛمعًا

 ايٓكز -ايتغاَح ايفهض٣                   ر -ايؾو                               ز -اؿٛاص                                         ب-أ

ابٛسٝإ ايتٛسٝزٟ " َٔ عاؽض ايٓاؼ باملغاق١ راّ اعتُتاعِٗ بِٗ" تعرب املكٛي١ ايغابك١ ع٢ً اسز َٗاصات -171

 ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ:

 ايٓكز -ايتغاَح ايفهض٣                   ر -ايؾو                                ز -اؿٛاص                                         ب-أ
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 عٓزَا ٜٓاقؿ بعنٓا بعنا رنضز املٗظّٚ َغتفٝزا أنجض َٔ غريٙ ٭ْ٘ تعًِ َامل ٜهٔ ٜعًُ٘. -أبٝكٛص : -172

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ ع٢ً اسز َٗاصات ايتفهري ايفًغف٢ ٢ٖٚ:

 ايٓكز -ر              ايتغاَح ايفهض٣      -ايؾو                ز -اؿٛاص                                          ب-أ

غاْزٟ " اسا قابًت ا٫عا٠٤ فُت٢ تٓتٗٞ ا٫عا٠٤ " تعرب املكٛي١ ايغابك١  ع٢ً مضٚص٠ ٚدٛر اسز َٗاصات ايتفهري  -173

 ايفًغف٢ ٢ٖٚ:

 ايٓكز -رايتغاَح ايفهض٣                    -ايؾو                   ز -اؿٛاص                                          ب-أ

" عع١ُ ايضداٍ تكاؼ مبز٣ اعتعزارِٖ يًعفٛ ٚ ايتغاَح عٔ ايشٜٔ اع٪ٚا ايِٝٗ " ٚظف مبجاٍ  كارنجٌراٌٜ  -174

 -َٔ عٓزى ع٢ً املٗاص٠ ايت٢ تعهغٗا ايعباص٠ :

 ايؾو ٖٛ اـط٠ٛ ا٫ٚىل ع٢ً طضٜل ايفًغف١ ٚظف مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً َٗاص٠ ايؾو  -رٜٓػ رٜزصٚ: -175

 ايِعًِ ٖٛ َا تعضف ٚايفًغف١ ٖٞ َا ٫ تعضف. تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ َٗاص٠ :    :ابٔ صؽز  -176

 ايؾو -اؿٛاص                                         ر -ايتغاَح ايفهض٣        ز -ايتذضٜز ٚايتعُِٝ                             ب -أ

ٍَ َا مت٢ٓ. تؾٜكٍٛ ابٔ صؽز :   -177  ري ايعباص٠ اىل اسز ففات املفهض ايفًغف٢ ا٫ ٢ٖٚ :ََٔ تأ٢ْ ْا

 ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ. _ر                     تأْٝ٘ ف٢ اؽاس ا٣ قضاص_اؿٛاص ٚايؾو املٓٗذ٢     ز –ايضٚح ايٓكز١ٜ                ب-أ

٫ ٜبا  اؿطب قبٌ قطع٘ ٫ٚ ٜبا  ايغُو يف ايبشري٠. تؾري ايعباص٠ اىل اسز ففات املفهض ايفًغف٢  ابٔ صؽز : -178

 ا٫ ٢ٖٚ :

 ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ. _ر             تضٜج٘ ٚتأْٝ٘ ف٢ اؽاس ا٣ قضاص_اؿٛاص ٚايؾو املٓٗذ٢    ز –ايضٚح ايٓكز١ٜ            ب-أ

 ايؾوُّ أعاؼ اؿه١ُ. تؾري ايعباص٠ اىل اسز ففات املفهض ايفًغف٢ ا٫ ٢ٖٚ :    رٜهاصت : -179

 ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ. _ر          ٘ ف٢ اؽاس ا٣ قضاص       تضٜج٘ ٚتأْٝ_ز              ايؾو املٓٗذ٢–ب ح ايٓكز١ٜ            ايضٚ-أ

تؾري ايعباص٠ اىل اسز ففات ٜقٓع ايقرب , املجابض٠ ٚاؾز ٚسز٠ ٫ تٗظّ ف٢ عبٌٝ ايٓذاح ........ْابًٕٝٛ ٌٖٝ -181

 املفهض ايفًغف٢ ا٫ ٢ٖٚ :

 ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ. _ر                تضٜج٘ ٚتأْٝ٘ ف٢ اؽاس ا٣ قضاص_ز              ايؾو املٓٗذ٢–ب ٚح ايٓكز١ٜ             ايض-أ

 سًٌ املٗاص٠ ايت٢ ػغزٖا ايعباص٠ ايؾوُّ أعاؼ اؿه١ُ.     رٜهاصت : -181

) إ اؿٛاص بني اؿناصات ٖٛ ٚسزٙ ايش٣ ميهٔ إٔ ٜٛيز َؾضٚعا نْٛٝا ٜتغل َع اخرتا  -صٚدٝ٘ داصٚر٣: -182

 سًٌ املٗاص٠ ايت٢ ػغزٖا ايعباص٠ املغتكبٌ ( 

 

 

 

 

 

 

 


