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 (: طبيعت املوقف الفلسفي1) املوضوعالوحدة االوىل       
 

  

 

  ٜتعضف اٱْغإ طٛاٍ سٝات٘ يًعزٜز َٔ ايكناٜا ٚاملؾه٬ت ٚايبعض َٓا متض عًٝ٘ ٖشٙ ا٭َٛص 
  ،رٕٚ إٔ تجري تؿهريٙ أٚ ؼضى عانٓ٘ ٚيهٔ ايبعض اٯخض ٜكـ ٚقؿ١ تأٌَ َتعذبًا، َٓزٖؾًا، َتغا٬ً٥ 
  املٛقـ ايؿًغؿٞبٛقؿ١ تأٌَ ٖٓا عٔ َا١ٖٝ ٖشٙ ا٭َٛص ٚسكٝكتٗا، ٜٚكقز" 

 

 

 

 

 ٫بز إٔ تجري املؾه١ً تؿهري اٱْغإ.يبٓا٥٘ فضر َٛاد١ٗ َؾه١ً بٌ ٖٛ تأٌَ ٚتؿهري ٫ٚ ٜهؿٞ ـ 1

                      ايتذضر َٔ ايعٛاطـ زص ٚايقرب ٚاملجابض٠ ٚهُع بني فؿات ايتغاَض ٚعع١ ايقَٖٛٛقـ  -2

 أَج١ً:

 غٛف ىتًـ عٔ َٛقـ ايؿًٝغٛف.َٛقـ ايعامل َٔ رصاع١ ظاٖض٠ َع١ٓٝ نعاٖض٠ ايهغٛف أٚ اـ 

 .َِٗٛقـ ايكامٞ َٔ قن١ٝ يٝػ نُٛقـ املت 

 رْا ب٘ َٔ ْعضٜات ٜتٝض يٓا قزص٠ أنجض ؾاع١ًٝ ٚاهاب١ٝ يًتُضؼ مبٛاقـ اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ْتٝذ١ ملا ٜظٚ -1

 يغطشٞ يٮؾهاص ٜبعزْا عٔ فضر ايٛقٛف عٓز املغت٣ٛ ا -2

 أَج١ً: 

 ايهٓٛط ٚايٰي٧ ايج١ُٓٝ.إسا نإ عطض ايبشض مج٬ًٝ ؾإٕ ايػٛل يباطٓ٘ ٜتٝض يٓا ؾضف١ أمجٌ ٭ْ٘ ٧ًَ ب -1

 إٔ يزِٜٗ سنا٤ ميهِٓٗ َٔ خٛض  ايربا٠٤ يف ٚدِٖٛٗ ٚعٓز ايتعاٌَ َعِٗ  ا٭طؿاٍ املقابٕٛ بايتٛسز  -2

 نجري َٔ اجملا٫ت.      

 املوقف الفلسفي:أ ـ تعريف                                
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 ـ املٛقـ ايؿًغؿٞ بني اٱْغإ ايعارٟ ٚايؿًٝغٛف يف تٓاٍٚ ا٭ؽٝا٤ ٚميهٔ تٛمٝض سيو َٔ خ٬ٍ:ًىت

 الفيلسوف اإلنسان العادي 

نوع ـ 1
 احللنة

"سه١ُ ع١ًُٝ" ٖٚٞ رصد١ َٔ رصدات 

ايتؿًغـ تهٕٛ عار٠ ْتٝذ١ تضانِ 

 ٚثكاؾت٘ ايؾعب١ٝ.خربات٘ 

"سه١ُ ْعض١ٜ" ٖٞ ٜؿهض يهٞ ٜكزّ يٓا ؼ٬ًًٝ ٚس٫ًًٛ 

 ؽا١ًَ ملؾه٬تٓا ايعا١َ ٚيٝػ ؾكط ملؾه٬ت٘ اـاف١.

: بعز عٓني َٔ ايقرب ٜكٍٛ ا٫ْغإ ايعار٣ ) ايقرب َؿتاح ايؿضز ( اَا ايؿًٝغٛف عٔ رصاعت٘  َجاٍ

 يًُؾه١ً ٚطضم ع٬دٗا  َؾه١ً ) ع٬ق١ ا٫ْغإ بايب١٦ٝ ( ؾٝكزّ ؼًٌٝ ؽاٌَ

لغة ـ 2
 التعبري

ٜعرب عٔ سهُت٘ ايع١ًُٝ بًػ١ 

 بغٝط١ ٜغتدزَٗا يف سزٜج٘ ايَٝٛٞ.
 ٜعرب عٔ ؾًغؿت٘ مبقطًشات ؾًغؿ١ٝ رقٝك١.

 َجاٍ

عٓز نتاب١ ايطايب ملٛمٛع ايتعبري باختباص ايًػ١ ايعضب١ٝ ٜغتدزّ ؾٝ٘ ايًػ١ ايبغٝط١، بُٝٓا عٓز 

 عٔ ا٭خ٬م َج٬ً ؾاْ٘ ٜغتدزّ َقطًشات ؾًغؿ١ٝ رقٝك١ عضض ايؿًٝغٛف ملشٖب٘

ـ 3
أسلوب 
 التعبري

ٜكّٛ ع٢ً ايتهجٝـ )ا٫ختقاص( 

ايؾزٜز يًعباصات سٝح ٜعرب ايؿضر عٔ 

خ٬ف١ ػضبت٘ ايط١ًٜٛ يف اؿٝا٠ 

 بعباص٠ ققري٠.

ميتاط بكزصت٘ ايؿا٥ك١ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايٓعض يف ايتؿافٌٝ ٚصر 

ط١ إىل أعبابٗا ٚعًًٗا نٌ ايعٛاٖض َُٗا ناْت بغٝ

 ايبعٝز٠.

 َجاٍ

عٓزَا تغاٍ ا٭ّ ابٓتٗا عٔ ا٭سزاخ اييت َضت بٗا بايّٝٛ ايزصاعٞ ؾتكّٛ ا٫ب١ٓ بغضر َا َضت ب٘ ع٢ً 

عاعات يف َز٠ قز تغتػضم عؾض٠ رقا٥ل، بُٝٓا ايؿًٝغٛف يٛ طًب َٓ٘ إٔ ٜغضر َا  6َزاص أنجض َٔ 

 أنجض َٔ سيو. عاعات عٝغتػضم ا٭َض َٓ٘ 6قاّ ب٘ يف 

 

مدى ـ 4
 االتساق

اؿه١ُ ايع١ًُٝ تأتٞ َتؿضق١ 

 ٚأسٝاًْا َتٓاقن١ َع بعنٗا ايبعض.
 تتُٝظ املشاٖب ايؿًغؿ١ٝ بـ:

 اٱسهاّ ايعكًٞ  ايشٟ ٜكّٛ ع٢ً ايتٓعِٝ ايزقٝل يٮؾهاص. -

 ايتتابع املٓٗذٞ املقشٛب عار٠ با٭ري١ ٚايرباٖني. -

 َجاٍ

ا٫ْغإ ايعار٣ ٜعرب عٔ ؾضس٘ ٚسظْ٘ ٚععارت٘ ٚؽكا٥٘ ْٚؿع٘ ٚمضٙ ٚيشت٘ ٚامل٘ ٖٚشا ٜعرب عٔ 

 بُٝٓا ايؿًٝغٛف ًَتظّ را٥ًُا بايرتتٝب ٚايتٓعِٝ ٚسنض نٌ َا تٛفٌ إيٝ٘ َٔ ريٌٝ.ايتٓاقض ايؾزٜز 
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 دزاّ املقطًشات ايزقٝك١ يف ايتؿهري بؾضط ا٫تؿام عًٝٗا يهٞ تهٕٛ مبع٢ٓ قزر، اعت -1

 َجاٍ: ايتأنٝز ع٢ً ايؿضم بني ن١ًُ )ْؿش ْٚؿز(.

 ا٫يتظاّ بتشًٌٝ ا٭ؾهاص ٚصرٖا إىل أفٛهلا ست٢ تهتغب ايٛمٛح املطًٛب، -2

 املػاَض٠.َجاٍ: َؾه١ً ايتزخني ٚصرٖا إىل ايكز٠ٚ ايغ١٦ٝ ٚاهلضٚب َٔ ايٛاقع ٚسب 

ايتعبري عٔ ا٭ؾهاص بطضٜك١ َٓٗذ١ٝ عٝح تأتٞ ايٓتا٥ر َتغك١ )َتؿك١( َع املكزَات اييت ْبزأ َٓٗا ٱطاي١  -3

 ايتٓاقض يف ايتؿهري ٚدعً٘ ٚامشًا،

 َجاٍ: ٚمع ايطايب إعرتاتٝذ١ٝ ع١ًُٝ تعتُز ع٢ً قزصات٘ ٚإَهاْات٘ يًٛفٍٛ إىل ايتؿٛم.

 : خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿٞ 

 البصيرة.ـ 4             التروي والصبر الطويل.ـ 3                         تساؤلي.ـ 2                         الدهشت.ـ 1

 نسقي.ـ 8                                    المصارحت.ـ 7        الحوار وقبول النقد.ـ 6        الدائمت.اليقظت ـ 5

: ايزٖؾ١ـ  1

ايتؿغري بايعكٌ. ٌٚ ؾع٘ إىل قاٚي١ايؿِٗ بايتشًٝ رٖؾت٘ ٖٚٛ َا ٜزايؿًٝغٛف ٜض٣ نٌ ؽ٤ٞ بؾهٌ كتًـ ٜجري

 أَج١ً: 

ظاٖض٠ ايؿكض ٜضاٖا ايؿًٝغٛف بطضٜك١ كتًؿ١ تجري رٖؾت٘ ٚاٖتُاَ٘، ٚواٍٚ ؾِٗ ملاسا ٚيز ايٓاؼ ؾكضا٤، ٜٚغأٍ َا  -1

رٚص ايزٚي١ ٚاجملتُع املزْٞ يًٓٗٛض بايؿكضا٤ ٚاحملتادني؟

 ايغاسض ٜجري رٖؾ١ اؾُٗٛص عضنات٘ ايغشض١ٜ ٚواٍٚ اؾُٗٛص ؼًٌٝ املٛمٛع. -2

 : تغا٩يٞ -2

 املٛقـ ايؿًغؿٞ ٜغتٓز إىل ايغ٪اٍ ايؿًغؿٞ املٛد٘ ٭ْؾط١ ايؿهض مٛ َٛمٛع َا، ؾايؿًغؿ١:

 تنع ا٭ؽٝا٤ يف فٝػ١ ع٪اٍ حملاٚي١ ايٛفٍٛ إىل اؿكٝك١. -

 اؾٛاب ايٓٗا٥ٞ ايكاطع ٭ٕ ؾٝ٘ ْٗا١ٜ ايؿًغؿ١ ساتٗا.٫ تعطٞ  -

:َجاٍ  يٛدٛر، ٌٖ تهٕٛ َٔ ايٓاص أٚ اهلٛا٤ أٚ ايرتاب أٚ املا٤؟تغا٫٩ت ايؿًغؿ١ سٍٛ أفٌ ا
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 سل ايتغا٩ٍتأٌَ : (1َٛقـ ) 

ٓٛ ا١َ َٔ طضح ايتغا٫٩ت َع ايكزص٠ ع٢ً طضح ايتغا٫٩ت ْع١ُ نرب٣ َٔ ْعِ اهلل ؾبايكزص ايشٟ ٜهجض ؾٝ٘ َٛاط

ععٞ دار يتٛؾري املعًَٛات ايقشٝش١ اي٬ط١َ يٲداب١ عٓٗا بػري تظٜٝـ ٫ٚ إصٖاب بايكزص ايشٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ٖشٙ ا٭١َ 

 ع٢ً طضٜل ايتكزّ.

 نٌ ؽ٤ٞ يف ايعامل احملٝط بٓا قابٌ يًتغا٩ٍ، ٌٖ ت٪ٜز؟ بضص ملا تكٍٛ.

ٜتطًب ايتأْٞ ٚايهجري َٔ ايٛقت يتأٌَ نٌ دٛاْب ايؾدك املتؿًغـ ٖزؾ٘ اؿكٝك١، ٚايٛفٍٛ إىل ٖشٙ اؿكٝك١ 

 املٛمٛع.

ـ تأدٌٝ ايكامٞ يًكن١ٝ ملز٠ ط١ًٜٛ بٗزف ؼًٌٝ ٚمجع َعًَٛات نجري٠ عٓٗا َجٌ ايؿًٝغٛف وتاز إىل 1 :أَج١ً

 قرب ايطٌٜٛ يهٞ ٜقٌ إىل اؿكٝك١.ايتأْٞ ٚاي

 اؿقٍٛ ع٢ً رصد١ ايزنتٛصاٙ أَضًا ٜتطًب ايعزٜز َٔ ايغٓٛات اييت ؼتاز إىل ايزصاع١ ٚايبشح. -2

َا ٜبزٚ ثابتًا قز ايؿًٝغٛف ٜعضف إٔ ا٭ؽٝا٤ يٝغت را٥ًُا ع٢ً َا تبزٚ عًٝ٘ ؾِ ٜبزٚ ًَُٗا قز ٫ ٜهٕٛ نشيو ٚ

 يشيو ؾايؿًٝغٛف ٫ ٜكبٌ ا٭ؾهاص يف ؽهًٗا ايعاٖض يهٔ عًٝ٘ ايتٛفٌ إىل دٖٛض ٚسكٝك١ ايؾ٤ٞ.ٜهٕٛ َتشضنًا.

 مبع٢ٓ آخض: 

 واٍٚ ايؿًٝغٛف را٥ًُا ايٛفٍٛ إىل دشص املٛمٛع ٚا٭عباب ا٭ٚىل ي٘ ٜٚٗتِ بهٌ ايتؿافٌٝ يًُٛمٛع ايشٟ ٜزصع٘.

َجاٍ: عٓزَا ػز إٔ َزٜضى يف ايعٌُ ٜعٗض ع٢ً اْ٘ ؽدك فًب ٚعقيب ٚرا٥ًُا َا ًٜكٞ با٭ٚاَض ٚيهٔ عٓزَا 

 ض بٗشا ايؾهٌ ملا ٜتطًب٘ ايعٌُ َٔ ايتظاّ.ٜتكضب َٓ٘ املٛظؿني هزْٚ٘ ؽدك خًٛ قٛا ْ٘ ٜعٗ

 ايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚعزّ ا٫نزاع بايعاٖض. -

 خاف١ ايٛعٞ بايشات املؿهض٠.ايٛعٞ املتقٌ بؾت٢ َتطًبات املٛقـ ايؿًغؿٞ  -

 سغٔ ايتٛقع ٚا٫ْتعاص ملا ٖٛ دزٜز أٚ َ٪ٜز أٚ َعاصض يًُٛقـ ايؿًغؿٞ. -

 ايكزص٠ ع٢ً ايتؿقٌٝ ٚايتُٝٝظ بني ايض٥ٝغٞ ٚايؿضعٞ يف املٛقـ ايؿًغؿٞ. -

ايهاسب١  َجاٍ: صدٌ ايؾضط١ ٫بز إٔ ٜهٕٛ يزٜ٘ ايٝكع١ ٚايكزص٠ ع٢ً ايتُٝٝظ ٚعزّ ا٫نزاع مبعاٖض ا٫عتعطاف

 يًُذضَني.
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كٍٛ اٯخضٜٔ ؾهٌ َا ٜكٛي٘ قابٌ يًٓكز ٚايضر عًٝ٘ َٔ داْب اٯخضٜٔ، ايؿًٝغٛف ٜعٞ َبزأ املغاٚا٠ بني عكً٘ ٚع

 ع٢ً عهػ ايؿٓإ ايشٟ ٜضؾض تزخٌ أسز يف عًُ٘ ؿني ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ ٚتكزمي٘ يًذُٗٛص يٝبزٟ صأٜ٘،

 َجاٍ: تكبٌ املعًِ ملٓاقؾ١ ايط٬ب سٍٛ طضٜك١ عضض املار٠ ايزصاع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ اؽرتاى ايط٬ب يف ب١ٝٓ ايتعًِٝ.

ؾضر يف املعضؾ١ ٫ٚ اسرتاَ٘ يعكٍٛ  ايؿًٝغٛف ًٜتظّ باملقاصس١ َع اٯخضٜٔ ٚايزاؾع يشيو يٝػ ؾكط اسرتاَ٘ ؿل نٌ

 اٯخضٜٔ بٌ اسرتاَ٘ يًشكٝك١ ساتٗا.

 أَج١ً:

أسٝاًْا ىط٧ ايهجريٕٚ َٓا يف َع١ًَٛ، ٚعٓزَا ْتأنز َٓٗا ْقششٗا ْٚشنض ايتقشٝض يٰخضٜٔ اسرتاًَا يعكٛهلِ  -1

 ٚيًشكٝك١ ساتٗا.

 ٢ ٚايتؿهو ٚايتٓاقض،املٛقـ ايؿًغؿٞ ٜغٛرٙ ا٫ْغذاّ ٚايٓعاّ ٚايتٓاعل بني َهْٛات٘ ع٢ً عهػ ايؿٛم

 َجاٍ: سُٝٓا ٜكٛر املاٜغرتٚ ايعاطؾني ؾهٌ اٯ٫ت ؽنع ي٘ يتدضز عُٝؿ١ْٝٛ صا٥ع١.

 يعقٛص املدتًؿ١ نا٭تٞ:تطٛص املٛقـ ايؿًغؿٞ عرب ا

ع١ املٛقـ ايؿًغؿٞ يف ٖشا ايعقض، ٜٚعرب ٖاس املبزأ عٔ انتؾاف اٱْغإ يٓؿغ٘ دغز َبزأ عكضاط "اعضف ْؿغو" طبٝ

 ٚتغا٩ي٘ عٔ َاٖٝت٘، مما دعٌ ايؿ٬عؿ١ ٜكزَٕٛ س٫ًًٛ كتًؿ١:

 ملؾه٬ت اٱْغإ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. -   اييت تتعًل بؿِٗ طبٝع١ اٱْغإ. يًُؾه٬ت -

 أَج١ً:

ساٍٚ عكضاط إف٬ح ساٍ أثٝٓا َٚٛاطٓٝٗا عٓزَا انتؾـ أَضاض فتُع٘ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ عٔ طضٜل  -1

 غطا٥ٝني.ايتقزٟ يًغؿ

 َغا١ُٖ أؾ٬طٕٛ يف بٓا٤ ا٭نارمي١ٝ اييت تتًُش ؾٝٗا أصعطٛ قضاب١ ايعؾضٕٚ عاًَا. -2
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ٚاد٘ ؾ٬عؿ١ ٖشا ايعقض َؾه١ً ايتٛؾٝل بني َا دا٤ت ٚبعزٖا ظٗض اٱع٬ّ. ١ْ املغٝش١ٝظٗضت يف ٖشا ايعقض ايزٜا -

 ب٘ ا٭رٜإ ايغُا١ٜٚ ٚبني أقٛاٍ ؾ٬عؿ١ ايْٝٛإ ايعكًٕٝٛ، َجٌ: أؾ٬طٕٛ ٚأصعطٛ سٝح:

٫ تٓاقض بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ املغٝشٞ يف دٖٛضٙ َزيًني ع٢ً سيو بآٜات َٔ ايهتاب  ٚايؿًغؿ١ ٖٞ طضٜل اٱميإ.

 املكزؼ.

 َا أت٢ ب٘ اٱع٬ّ ٜتٛاؾل َع ايعكٌ. -1

 املبار٨ اٱع١َٝ٬ أنزت َا تٛفٌ إيٝ٘ ايؿ٬عؿ١ سٍٛ أفٌ ايٛدٛر ٚطبٝع١ اٱْغإ. -2

ٛمٛعٞ َٔ اؿتُٞ إٔ ٜٓتٗٞ باٱميإ بايٛدٛر اٱهلٞ ٚبٛسزا١ْٝ اهلل ٚمضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى عكٌ نٌ َؿهض َ -3

 ثٛاب ٚعكاب يف اٯخض٠ ٜغتٓز إىل أؾعاٍ اٱْغإ يف اؿٝا٠.

 َٚٔ سيو اؽش ؾ٬عؿ١ اٱع٬ّ ري٬ًٝ ع٢ً ع١َُٝٛ املبار٨ اٱع١َٝ٬ ٚف٬سٝتٗا يهٌ طَإ َٚهإ.

 أَج١ً: 

 تَٛا ا٫نْٝٛٞ نإ ي٘ تأثري ٚاعع يف ايؿًغؿ١ ايػضب١ٝ ؾٗٛ أسز ايؾدقٝات اييت أثضت يف َشٖب اي٬ٖٛت ايطبٝعٞ. -1

 عاجل ايػظايٞ ايهجري َٔ امضاؾات فتُع٘ ٚرعا ايؾباب إىل ايتُغو بايزٜٔ اٱع٬َٞ. -2

زّ يف كتًـ فا٫ت رعا ايؿ٬عؿ١ يف َطًع ٖشا ايعقض إىل ا٫ػاٙ إىل َٓاٖر ع١ًُٝ ٚؾهض١ٜ دزٜز٠ تكٛر ايتك -

 اؿٝا٠ اٱْغا١ْٝ.

رعا بٝهٕٛ ٚرٜهاصت إىل ػزٜز ايؿهض اٱْغاْٞ عٔ طضٜل افطٓاع ايؾو يف نٌ ؽ٤ٞ ست٢ ٜتُهٔ ايعكٌ َٔ  -

 قبٍٛ اؿكٝك١ ع٢ً أعاؼ َعٝاص َٔ ايٛمٛح.

 َجاٍ: تقٜٛض رٜهاصت يًؾو املٓٗذٞ ٚرعٛت٘ إىل ػزٜز ايؿهض يف قٛي٘:

ايؿتاح بعن٘ ؾاعز ؾ٬ عبٌٝ إ٫ بإؾضاؽ ايغ١ً ٚإعار٠ ايغًِٝ ٚطضح ايؿاعز، نشيو ايعكٌ )إسا نإ يزٜو ع١ً َٔ 

 هب تطٗريٙ بؿشك ا٭ؾهاص ٚايتدًك َٔ ا٭ؾهاص اـاط١٦ ٚتكبٌ ايقشٝض َٓٗا(.
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 تٗتِ ايؿًغؿ١ يف ٖشا ايعقض بايكناٜا اؿٝات١ٝ املباؽض٠ يٲْغإ، َجٌ قناٜا:

 املضأ٠ ؾُٝا ٜغ٢ُ بايؿًغؿ١ ايٓغ١ٜٛ. -                   نـ )ايغُٝٓا، املغضح، املٛعٝك٢( ايب١٦ٝ ٚايؿٕٓٛ -

يشيو ْارت ايؿًغؿ١ مبضاعا٠ ايتٛاطٕ بني َطايب اٱْغإ ١ ايٛصاث١ٝ(.ا٭خ٬م ايتطبٝك١ٝ نـ )ا٫عتٓغاخ، اهلٓزع -

 .رع٠ٛ ايؿ٬عؿ١ يًغ٬ّ ايعامل٢ َٚٓع اؿضٚب ٚاؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ َجاٍ: املار١ٜ ٚايضٚس١ٝ.

اـنٛع  -1

يًُأيٛف 

 ٚاملعتار

إَها١ْٝ ٚإعار٠ ايٓعض يف نٌ َا ٖٛ َتعاصف عًٝ٘. - سض١ٜ ايتعبري عٔ ايضأٟ.ؿًغؿٞ ع٢ً:ٜكّٛ املٛقـ اي

 انتؾاف اؾزٜز رًَٚا.يشيو عٓزَا ىنع املض٤ يًتكايٝز وٝز عٔ أٍٚ ايطضم امل٪ر١ٜ إىل املٛقـ ايؿًغؿٞ.

 : تعٛر بعض ايكض٣ ع٢ً طٚاز ايكافضات َعتكزٜٔ اْ٘ أؾنٌ يًؿتا٠.َجاٍ

اـنٛع  -2

 يًغًطات

ا٫يتظاّ إطا٤  - فاب١ٗ ايٛدٛر. - ا٫عتك٬ٍ. ٢ُ، ٭ْ٘ ٜؿكز فاسب٘ ايكزص٠ ع٢ًايعكٌ اـامع يغًط١ َا أع

 :أَج١ًاؿكٝك١.

 ايؾدك املتطضف ىنع يغًط١ أؾهاص َٚعتكزات أؽدال يف عبٌٝ ؼكٝل أغضامِٗ ايؾدق١ٝ. -1

 ٜعرب ب٘ عٔ ؽدقٝت٘.اْغٝام املضاٖل ٚصا٤ أفزقا٥٘ رٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ صأًٜا  -2

ايٓعض٠  -3

ا٭سار١ٜ 

 يٮَٛص

: ْعض٠ َجاٍايتغًِٝ يًٝكني املغبل ٚاؾاٖظ. - ايكبٍٛ يًُعتار ٚاملأيٛف. - غٝاب ايضٚح ايٓكز١ٜ.٪رٟ إىل:ت

ايطايب ايشٟ صعب يف أسز ا٫َتشاْات أْٗا ري٬ًٝ ع٢ً ؾؾً٘ ٜٚػؿٌ اْ٘ ممهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ مبجاب١ 

 .فٗٛر انرب بغٓٛات٘ املكب١ً ايؿضف١ اييت تتٝض ي٘ بشٍ

ا٫ؾتكاص  -4

إىل ايؾذاع١ 

 ايؿهض١ٜ

ا٫عتك٬ٍ ٚاؿض١ٜ تؿرتض ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ ٚتكّٛ عًٝٗا ٫ٚ تغري إ٫ َعٗا. نُا إٔ ايضغب١ يف املعضؾ١ 

 ٚسب ا٫عتط٬ع ُٖا ْتٝذ١ يضٚح ايؾذاع١ ايؿهض١ٜ.

ؾين عًٝ٘ إٔ ٜتش٢ً بايؾذاع١ ايؿهض١ٜ يشنض : عٓز تكزِٜ ايٓاقز ايغُٝٓا٥ٞ ٚد١ٗ ْعضٙ يف عٌُ َجاٍ

 ايعٝٛب املٛدٛر٠ بايعٌُ.

يكز تقز٣ عكضاط ملػايطات ايغؿغطا٥ٝني ْٚؾضِٖ يًؾو بني ؽباب ايْٝٛإ ٚتهغبِٗ َٔ إظٗاص اؿل باطٌ َٛقـ 

ٚايباطٌ سل، ٚاعزّ عكضاط ْتٝذ١ ؾهضٙ ٚتقزٜ٘ يًغؿغطا٥ٝني ٚصؾض اهلضٚب َٔ اٱعزاّ أٚ ايرتادع عٔ ؾهضٙ".يف 

.ظٌ املٛقـ ايغابل، سًٌ اثٓني َٔ ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿٞ

ناْٛا ٜعًُٕٛ ْاْٝني عبكٛا عقض عكضاط ٚفُٛع١ َٔ املؿهضٜٔ ايٝٛأمـ إىل َعًَٛاتو َٔ ِٖ ايغؿغطا٥ٝني؟ 

اتُِٗٗ بٓهضإ اؿكٝك١  اـطاب١ ٚؾٕٓٛ اؾزٍ يًؾباب ايطُٛسني، ٚنإ عكضاط ٜعارِٜٗ ٚنشيو أؾ٬طٕٛ

 أؽٗضِٖ بضٚتادٛصاؼ.١ إْغا١ْٝ ٚعاي١ٝ ٚامش١ ٚاملٛمٛع١ٝ ٚاملبار٨ ا٭خ٬ق١ٝ، يهٔ نجريًا َِٓٗ نإ يزِٜٗ ْظع
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ؾ٢ م٤ٛ ايعباص٠ ريٌ مبجايني َٔ عٓزى ع٢ً  ايؿًغؿ٢ ٖٛ ايٓعض٠ ايعا١َ أٚ ايتٛد٘ ايعاّ يًؾدك املتؿًغـاملٛقـ  -1

                         املٛقـ ايؿًغؿ٢ 
عٔ فضر ايٛقٛف عٓز املغت٣ٛ ايغطش٢ يٮؾهاص .ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً املٛقـ  –املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٜبعزْا  -2

 ايؿًغؿ٢.

 نايٝٓغٕٛ ٚايٓعٓاع ٚغريٖا ٜؾري سيو اىل:ٜكّٛ ايكضٜٕٚٛ بع٬ز اَضاض املعز٠ مبذُٛع١ َٔ ا٫عؾاب ايطبٝع١ٝ  -3

 اؿه١ُ ايع١ًُٝ -ب                             اؿه١ُ ايٓعض١ٜ           أـ                                          

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -ر                    اؿه١ُ ايع١ًُٝ                      -ز                                        

 اصعطٛ( ػغز املكٛي١ ايغابك١ ْٛع اؿه١ُ ٢ٖٚ: (اؿه١ُ ... ٖٞ ايتذضب١ َناؾًا ايٝٗا ايتأٌَ -4

 اؿه١ُ ايع١ًُٝ -ب               اؿه١ُ ايٓعض١ٜ                     -أ

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -ر                     اؿه١ُ ايع١ًُٝ                     -ز                                  

 أعأٍ فضب ٫ٚ تغأٍ طبٝب. هغز املجٌ ايغابل ْٛع اؿه١ُ  -5

 اؿه١ُ ايع١ًُٝ -اؿه١ُ ايٓعض١ٜ                               ب-أ

  اؿه١ُ ا٫هل١ٝ -اؿه١ُ ايع١ًُٝ                                  ر -ز                                      

غايبا َا ؼٌُ املكٛي١ ايكقري٠ نجريا َٔ اؿه١ُ".  تؾري ايعباص٠ ايغابك١ عٔ أعًٛب ايتعبري ي٬ًْغإ ايعار٣ •-6

:ٖٛٚ 

 ا٫ختقاص ايؾزٜز  -ب                                 ايتؿقٌٝ                 أـ                                               

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ر      ا٫عٗاب                                          - ز

 خري ايه٬ّ َا قٌ ٚرٍ ٜؾري املجٌ ايغابل عٔ أعًٛب ايتعبري ي٬ًْغإ ايعار٣ ٖٚٛ: -7

 ا٫ختقاص ايؾزٜز  -ب                        ايتؿقٌٝ                        أـ                                                

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ر            ا٫عٗاب                                   - ح

 ٜؾري املجٌ ايغابل عٔ أعًٛب ايتعبري ي٬ًْغإ ايعار٣ ٖٚٛ:  أفضف َا ؾ٢ اؾٝب ٜأتٝو َا ؾ٢ ايػٝب. -8

 ا٫ختقاص ايؾزٜز  -ب                           ايتؿقٌٝ               أـ                                                         

 ايزق١ املٓطك١ٝ -ز ـ ا٫عٗاب                                          ر          

ٜبايؼ ايهجري ؾ٢ اعتعُاٍ ادٗظ٠ اهلاتـ احملٍُٛ ٚعٓزَا تتٓاقؿ َع اسزِٖ سٍٛ ا٫َض ٜ٪نز ع٢ً اْ٘ ا٫عتعُاٍ  -9

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 -ا٫سهاّ ايعك٢ً                                ب-أ                                

 ايتٓعِٝ ايزقٝل -ايتٓاقض                                           ر -ز                                 

 

 

 

 املوضوع االول : طبيعة املوقف الفلسفى بنم االسئلة :
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 َٔ ايؿًغؿ١ تعًُت اهلز٤ٚ ٚاؿه١ُ ٚايتزبض ...... ٚاْتعض َٓٗا ايهجري ٫ْين اعًِ اْٗا يٝػ هلا ْٗا١ٜ  -11

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

 اؿه١ُ ايع١ًُٝ -ب                                    اؿه١ُ ايٓعض١ٜ               أـ                                                   

 اؿه١ُ ا٫هل١ٝ  -اؿه١ُ ايع١ًُٝ                                                    ر -ز                                          

 إٔ َا رؾع ايٓاؼ ؾ٢ ا٫فٌ َٚا ٜزؾعِٗ ايّٝٛ اىل ايبشٛخ ايؿًغؿ١ٝ ا٫ٚىل ٖٛ ايزٖؾ١ . -أصعطٛ :ـ 11

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اـاف١ٝ ايٛاصر٠ ؾ٢ املكٛي١ 

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اـاف١ٝ ايٛاصر٠ ؾ٢ املكٛي١ ايؿًغؿ١ َٚٓبعٗا اـقب .ـ  ايزٖؾ١ ٢ٖ أّ 12

 -تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اؿه١ُ  : انجليزىا٫هاط صٚح اؿه١ُ ...................َجٌ  -13

 ايع١ًُٝ -ايٓعض١ٜ                               ب-أ

 ا٫هل١ٝ  -ايع١ًُٝ                                       ر -ز                                                            

 ناصٍ ٜاعبريؼ: "ٜزؾعين ا٫ْزٖاـ إىل املعضؾ١، ؾٝؾعضْٞ ظًٗٞ." أ٣ َٔ ايبزا٥ٌ ايتاي١ٝ ٜعهػ ايكٍٛ ايغابل -14

 ايزٖؾ١ -تغا٩ىل                                   ب -أ                                      

 املقاصس١ -ايرت٣ٚ ٚايقرب                          ر -ز                                      

 اص٠ ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى أصعطٛ: "إ ايزٖؾ١ ٖٞ اييت رؾعت بايٓاؼ إىل ايتؿًغـ." ؾ٢ م٤ٛ ؾُٗو يًعب -15

 ٚخري يو إٔ تغأٍ َضتني َٔ إٔ  ؽط٧ َض٠ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ -16

 تغا٩ىل  -ايزٖؾ١                                            ب-أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                         ر -ز                                              

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اـاف١ٝ ايٛاصر٠ ؾ٢ املكٛي١أِٖ ؽ٤ٞ ٖٛ أ٫ تتٛقـ عٔ ايغ٪اٍ.  آٜؾتأٜ: -17

تعـرب املكٛيـ١ ايغـابك١ عـٔ اٖـِ خقـا٥ك       ري يف عًِ بػـري عـ٪اٍ(   قاٍ ايؾاعض: )عٌ ايؿكٝ٘ تهٔ ؾكٝٗا َجً٘ ٫ خ -18

 املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل  -ايزٖؾ١                                            ب-أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                         ر -ز                                                                

 َٔ ؽاٚص نجض فٛاب٘. ٖاصٕٚ ايضؽٝز   تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ : -19

 ىل تغا٩ -ايزٖؾ١                                            ب-أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                         ر -ز                                                                

ناصٍ ٜاعبريؼ: "إٕ ا٭ع١ً٦ يف ايؿًغؿ١ أِٖ َٔ ا٭دٛب١، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتشٍٛ نٌ دٛاب إىل ع٪اٍ دزٜز..." تؾري  -21

 قا٫ٚت اؿقٍٛ ع٢ً ا٫دابات ناْت ..........ايعباص٠ إ 

 َٛيز يًعًِ -َٛيز يًؿًغؿ١                                        ب-أ

 َٛيز ايؿهض -سب اعتط٬ع                                                    ر -ز                                      
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ؾ٢ م٤ٛ املجٌ ايغابل سًٌ اـاف١ٝ ايت٢ تعهغٗا  انجليزىايرت٣ٚ أؾنٌ أْٛاع ايؾذاع١ ................َجٌ  -21

 املكٛي١

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"ٜٓبػٞ يف ايعٌُ اتباع ايعكٌ اؿهِٝ  أصعطٛ: -22

 تغا٩ىل  -ايزٖؾ١                                            ب-أ

 ايبقري٠  -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز                                                                 

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ًني  بٓٝاَني ؾضاْه٠ أنجض مما تؿعً٘ ٜزاٙ .  تٓذظ عٝٓا سٚ اـرب -23

 ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"

 تغا٩ىل  -ايزٖؾ١                                            ب-أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز                                                                 

إ املٝظ٠ ايٛسٝز٠ اي٬ط١َ يه٢ ٜقبض ا٫ْغإ ؾًٝغٛؾا دٝزا ٢ٖ قزصت٘ ع٢ً ايزٖؾ١ ...دٛعتأٜ غاصرصَٔ صٚا١ٜ ـ 24

 ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ َؿّٗٛ ايزٖؾ١ عامل فٛؾ٢ 

ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ إٔ َا رؾع ايٓاؼ ؾ٢ ا٫فٌ َٚا ٜزؾعِٗ ايّٝٛ اىل ايبشٛخ ايؿًغؿ١ٝ ا٫ٚىل ٖٛ ايزٖؾ١ . -ـ أصعطٛ :25

 َؿّٗٛ ايزٖؾ١ 

 ؾ٢ م٤ٛ سيو اعتدًك َؿّٗٛ ايزٖؾ١ ايزٖؾ١ ٢ٖ أّ ايؿًغؿ١ َٚٓبعٗا اـقب . ـ 26

ؾ٢ م٤ٛ ؾُٗو يًعباص٠ سًٌ ا٫ْغإ ايشٟ ميهٓ٘ اتكإ ايقرب ميهٓ٘ اتكإ أٟ ؽ٧ آخض .......اْزصٚ ناصْٝذٞ   -27

 اـاف١ٝ ايت٢ تؾري ايٝٗا ايعباص٠  

 ؾ٢ م٤ٛ املجٌ ايؾعب٢ ريٌ مبجاٍ ع٢ً اـاف١ٝ املؾاص ايٝٗا . ايؿضزايقرب َؿتاح  -28

 ؼٌُ نٌ ق١ٓ ، نٌ اخؿام ، ٚنٌ غق١ تعتقض قًبو َعٗا بشص٠ ؾا٥ز٠ تغاٜٚٗا ٚصمبا تؿٛقٗا .ْابًٕٝٛ ٌٖٝ -29

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"

 تغا٩ىل  -ب              ايزٖؾ١                              -أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                         ر -ز                                                                

  

نًط نجريًا بني ايقرب ٚ ا٫ْتعاص ، ؾايقرب ٫ ٜعين اؾًٛؼ عانٓني ، بٌ هب إ ٜٛانب ايعٌُ اؿجٝح يتشكٝل  -31

 ا٫ٖزاف املٓؾٛر٠ ...ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اـاف١٣ٝ ايت٢ تعهغٗا ايؿكض٠. 

 ...ابضاٖاّ يٝٓهٛئصمبا تأت٢ ا٫ؽٝا٤ ملٔ ٜٓتعض ....يهٓٗا ا٫ؽٝا٤ ايت٢ تضنٗا َٔ نإ ع٢ً عذ١ً . -31

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :"

 تغا٩ىل  -ايزٖؾ١                                                ب-أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                                        ر -ز                                                                 

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :مثض٠ ايٓذاح تأتٞ َٔ ايقرب ايطٌٜٛ  -32

 تغا٩ىل -ايزٖؾ١                             ب-أ

 ايبقري٠ -ايقرب ٚايرت٣ٚ                    ر -ز                                                             

ـ ٜقٓع ايقرب ، املجابض٠ٚاؾز ٚسز٠ ٫ تٗظّ ؾ٢ عبٌٝ ايٓذاح .   ْابًٕٝٛ ٌٖٝ  ريٌ مبجاٍ ع٢ً اـاف١ٝ ايت٢ 33

 تعهغٗا املكٛي١ 
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 تغابو ايكزص٠ ع٢ً ايقرب تؾري ايعباص٠  ع٢ً اسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ريٌ مبجاٍ تبًؼ َضتب١ ايٓنر عٓز ان -34

 دإ داى صٚعٛ . ايقرب ٚ ايتشٌُ .. أٍٚ ؽ٧ هب ع٢ً ايطؿٌ تعًُ٘ ، ٚ ٖشا ٖٛ أنجض ؽ٧ عٝشتاز ملعضؾـت٘ -35

 ...تؾري ايعباص٠  ع٢ً اسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ريٌ مبجاٍ 

 ابٔ عٝٓا . ا٫ط٦ُٓإ ْقـ ايزٚا٤ ، ٚ ايقرب أٍٚ خطٛات ايؾؿا٤ ايِٖٛ ْقـ ايزا٤ ، ٚ -36

 ...تؾري ايعباص٠  ع٢ً اسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ريٌ مبجاٍ 

 تَٛاؼ إرٜغٕٛ -إٕ أؽك٢ ؿعات سٝاتٞ ٚأمٝعٗا ٖٞ اييت ٫ أدٗز ؾٝٗا عكًٞ بايتؿهري.  -37

 تؾري املكٛي١ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                    ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ اـاف١ٝ ايت٢ تعهغٗا املكٛي١ (إٕ ايزٖؾ١ أٍٚ باعح ع٢ً ايؿًغؿ١(ٜكٍٛ أصعطٛطايٝػ: ـ 38

 أصعطٛ: اؾاٌٖ ٜ٪نز ٚ ايعامل ٜؾو ٚ ايعاقٌ ٜرت٣ٚ ا٫عتُتاع بايعٌُ ٜنؿٞ عًٝ٘ املجاي١ٝ .-39

 تؾري املكٛي١ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                      ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 اٯٕ .ع١ٓ ثا٢ْ أؾنٌ ٚقت يًظصاع١ ٖٛ  21ٜكٍٛ املجٌ ايق٢ٓٝ: أؾنٌ ٚقت يظصاع١ ؽذض٠ نإ َٓش ـ 41

 تؾري املكٛي١ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                     ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 تؾري اؿه١ُ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :-مت٢ٓ : تكٍٛ اؿه١ُ َٔ تأ٢ْ ْاٍ َا -41

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                   ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -ر         اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز       -ز                           

عبكض٣ بؾهٌ أٚ بأخض ، املؾه١ً أْٓا مهِ ع٢ً اؾُٝع َٔ خ٬ٍ َكٝاؼ نٌ اْغإ ٖٛ  -ايربت أٜٓؾتأٜ:-42

ٚاسز ، ؾُج٬ يٛ قُٝٓا مسه١ َٔ خ٬ٍ َٗاصتٗا ؾ٢ تغًل ايؾذض٠ ، عتُن٢ ايغُه١ بك١ٝ سٝاتٗا َعتكز٠ أْٗا 

 تؾري اؿه١ُ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :غب١ٝ .

 املقاصس١ -ايبقري٠                                   ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 ٢ٖٚ :َجٌ ف٢ٓٝ:ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢  صس١ً ا٫يـ ٌَٝ تبزأ غط٠ٛ -43

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                    ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :َجٌ ٜابا٢ْ: ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز . اعح عبع عٓٛات قبٌ إ تقزم خربًا -44

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                     ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 َجٌ ٜابا٢ْ ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ : - املٗاصات ايعع١ُٝ تٓنر َتأخضًا -45

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                    ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           
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ؾ٬عؿ١ ا٭ملإ َٚ٪عػ ؾًغؿ١ ايٓكز، ٚنإ أعتاس ايؿًغؿ١ يف داَع١ نْٛغربز، ٚنإ َٔ أؽٗض -ناْط: -46

ٜؾري املٛقـ ايغابل   .ٜعٝؿ عٝؾ١ َٓع١ُ أرم ْعاّ، ست٢ نإ أٌٖ قضٜت٘ ٜنبطٕٛ عاعاتِٗ ع٢ً خضٚد٘ َٔ بٝت٘

 اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :

 املقاصس١ -ب                  ْغك٢              -أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 َجٌ ٜابا٢ْ ٜؾري املجٌ ايغابل اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ : -. ؾهـّض ع١ٓ ٚ ؼزخ ثا١ْٝ  -47

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 ملٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ ٜكٍٛ املجٌ ايؾعب٢ ؾ٢ ايتأ٢ْ ايغ١َ٬ ٚايعذ١ً ايٓزا١َ :تؾري املجٌ ايؾعب٢ اىل أسز خقا٥ك ا -48

 املقاصس١ -ايزٖؾ١                                    ب-أ                           

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز               ر -ز                           

 بشٚص ايقرب َض٠  ٚيهٔ مثاصٙ  س٠ًٛ ، ؾاسضل ع٢ً بشصٖا  نٞ ػين َا صَت َٔ مثاص ، يتهٕٛ سا صأٟ عزٜز   -49

 ؾ٢ م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١  ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اـاف١ٝ املؾاص ايٝٗا 

يغابل عٔ أسز ٜؾري املٛقـ ا. عٓزَا عكطت ايتؿاس١ اؾُٝع قايٛا عكطت ايتؿاس١ إ٫ ٚاسز قاٍ ملاسا عكطت  -51

 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ :

 املقاصس١  -ايبقري٠                               ب–أ                                 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز                               

 َٔ أْت".ايؿًٝغٛف ا٭ملاْٞ دٛت٘ تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :" قٌ يٞ َا ايشٟ ٜؾػٌ ٚقتو أقٌ يو  -51

 املقاصس١  -ايبقري٠                               ب–أ                                 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز                               

 ٫ تكـ ظاْب ايٓٗض ٚتأٌَ ؾ٢ اؿقٍٛ ع٢ً مسو عز يبٝتو ٚافٓع ؽبه١ فٝز . :ٜكٍٛ املجٌ ايق٢ٓٝـ 52

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

 املقاصس١  -ايبقري٠                               ب–أ                                 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز                               

ايٓاؼ نايٓٛاؾش سات ايظداز املًٕٛ ؾٗٞ تتٮ٭ ٚتؾع يف ايٓٗاص ٚعٓزَا وٌ ايع٬ّ ؾإٕ مجاهلا اؿكٝكٞ ٜعٗض  -53

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

 املقاصس١  -ايبقري٠                               ب–أ                                 

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز                               

بو ؟ اصعطٛ َكٛي١ تقـ أسز خقا٥ك املٛقـ هب إٔ تجل بٓؿغو .. ٚ اسا مل تجل بٓؿغو ، ؾُٔ سا ايشٟ عٝجل  -54

 ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ :

 املقاصس١  -ايبقري٠                               ب –أ                                        

 ايرت٣ٚ ٚايقرب ايطٌٜٛ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                ر -ز                               
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هغز املجٌ ايغابل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢  انجليزى٫ تػضْو املعاٖض ، ؾًٝػ نٌ َا ًُٜع سٖبًا َجٌ  -55

:ٖٛٚ 

 املقاصس١  -ايزٖؾ١                                 ب-أ

 ايٝكع١ ايزا١ُ٥ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                  ر -ز                                                           

 هغز املجٌ ايغابل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:  انجليزىيٝػ نٌ َا ًُٜع سٖبا ..........َجٌ  -56

 ملقاصس١ ا -ايزٖؾ١                                 ب-أ

 ايٝكع١ ايزا١ُ٥  -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                  ر -ز                                                                 

 أخرت أرم تعبري عٔ املكٛي١ يٝػ نٌ عكٛط ْٗا١ٜ، ؾغكٛط املطض أمجٌ بزا١ٜ.     ٜكٍٛ غاْز٣ : -57

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

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

 

ٚمل ٜهٔ عكضاط غاؾ٬ً عٔ سكٝك١ َٛقؿ٘ ايغًيب ٖشا ٚيهٓ٘ نإ عكضاط ٜجري املؾه٬ت ثِ ٫ ٜكزّ هلا اؿًٍٛ  -58

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

 ٜعرب املٛقـ ايغابل عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 املقاصس١ -ب                ايزٖؾ١                        -أ                                

 ْغك٢ -اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز                           ر -ز                               

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ايتؿهري ٖٛ سٛاص ايضٚح َع ْؿغٗا.     ٜكٍٛ أؾ٬طٕٛ: -59

:ٖٛٚ- 

 تغا٩ىل -ايزٖؾ١                                            ب-أ                                      

 اؿٛاص ٚقبٍٛ ايٓكز -ايقرب ٚايرت٣ٚ                              ر -ز                                       

تعرب املكٛيـ١ ايغـابك١ عـٔ أسـز خقـا٥ك      ٨ أٖز٣ إيٝٓا عٝٛبٓا"". قاٍ عُض بٔ اـطاب صمٞ اهلل عٓ٘""صسِ اهلل اَض -61

 املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ 

 تغا٩ىل -ايزٖؾ١                                     ب-أ                                

 ٍٛ ايٓكزقب -ايقرب ٚايرت٣ٚ                           ر -ز                                            

إٕ صأٟ فٛاب وتٌُ اـطأ ٚصأٟ غريٟ خطأ وتٌُ ايقٛاب "  ايؾاؾعٞ".تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك  -61

 املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل -ايزٖؾ١                                     ب-أ                                

 قبٍٛ ايٓكز -ايقرب ٚايرت٣ٚ                             ر -ز                               

  انجليزى٫ ٜٓبػ٢ را٥ُا إٔ تقضح بهٌ اؿكٝك١ )َانٌ َاٜعًِ ٜكاٍ ( ............َجٌ  -62

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ اِٖ خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢

 تغا٩ىل -ايزٖؾ١                                     ب-أ                                

 قبٍٛ ايٓكز -ايقرب ٚايرت٣ٚ                             ر -ز                              
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 خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ: تؾري ايعباص٠ اىل أسزايشٟ سككت٘، ؾكط اعرتف ب٘  اإلنجاز٫ ِٜٗ نِ ٖٛ فػري   -63

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

ٜتٛدب ع٢ً َٔ ٜزخٌ ؾ٢ َٓاظض٠ إٔ ٜعضف َا ٢ٖ سٌٝ اـزاع ، سيو إٔ َٔ احملتِ عًٝ٘ إٔ  -ٜكٍٛ ؽٛبٓٗاٚص :ـ 64

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

 ْغك٢  -بملقاصس١                                             ا-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

 ٜكٍٛ عكضاط ا٫عرتاف باؿل ؾن١ًٝ ..تؾري ايعباص٠ اىل أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ: -65

 ْغك٢  -ملقاصس١                                            با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

عٔ تعرب املكٛي١ ايغابك١ ايؾذاع١ أِٖ ايقؿات اٱْغا١ْٝ ٭ْٗا ايقؿ١ اييت تنُٔ باقٞ ايقؿات . ٜكٍٛ أصعطٛ: -66

 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : انجليزىاملعاٖض خزاع١ ................َجٌ  -67

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

تؾري املكٛي١ ايغابك١ عٔ ايؾذاع١ اععِ فؿ١ يف ايؾدك ٫ٕ بك١ٝ ايقؿات تأتٞ ْتادًا هلا )ْٚغتٕٛ تؾضؽٌ( -68

 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ:

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : زىانجلي٫تقزم نٌ َا تض٣ ٫ٚ ْقـ َاتغُع ..................َجٌ  -69

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

 تزعٛ املكٛي١ ايغابك١ اىل : انجليزىايعًِ بايؾ٤٢ خري َٔ اؾٌٗ ب٘.................َجٌ  -71

 ْغك٢  -ملقاصس١                                    با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                       ر -ز                                   

 -تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ خاف١ٝ :اؿهِٝ ٖٛ َٔ ٜؿقٌ أعتكارٙ ع٢ً قز ايب١ٓٝ .............رٜؿٝز ّٖٝٛ  -71

 ْغك٢  -ب                   ملقاصس١                         ا-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٢ٖٚ :َعضؾ١ ْؿغو; ٖٛ بزا١ٜ نٌ سه١ُ.    أصعطٛ: -72

 ْغك٢  -ملقاصس١                                            با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   
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 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢: تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔقٌ اؿل ٚيٛ ع٢ً ْؿغو.  تكٍٛ اؿه١ُ: -73

 ْغك٢  -ملقاصس١                                             با-أ                                   

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                                ر -ز                                   

ٝٶا إٔ متتًو عك٬ دٝزٶا، ؾاملِٗ إٔ تغتدزَ٘ دٝزٶا.     رٜهاصت: -74 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك يٝػ ناؾ

 املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -املقاصس١                                     ب-أ                                      

 ايزٖؾ١ -١ُ٥                         رايٝكع١ ايزا -ز                                     

تعرب املكٛي١ ايغـابك١ عـٔ أسـز خقـا٥ك      ايؿاؽٌ أسز اثٓني : َٔ ٜٓؿش بزٕٚ ؽطٝط . اٚ َٔ ىطط بزٕٚ تٓؿٝش.  -75

 املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -املقاصس١                            ب-أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                     ر -ز                                                               

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:يهٌ دٗز َٓعِ عا٥ز َناعـ.  -76

 ْغك٢  -املقاصس١                                 ب-أ

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                         ر -ز                                                               

تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ رٌٜ ناصْٝذٞ  . انتؾـ ايٓعاّ يف ا٫ؽٝا٤ اييت ٫ ػز ؾٝٗا ْعاًَا يف ايٓعض٠ ا٫ٚىل  -77

 أسز خقا٥ك املٛقـ ايؿًغؿ٢:

 ْغك٢  -املقاصس١                                       ب-أ                                     

 ايزٖؾ١ -ايٝكع١ ايزا١ُ٥                         ر -ز                                     

ايغابك١ عٔ تطٛص املٛقـ ايؿغؿ٢ ؾ٢ تعرب املكٛي١ تَٛاؼ إرٜغٕٛ  -أٍٚ عض َٔ أعضاص ايٓذاح ، إٔ ت٪َٔ بٓؿغو.  -78

 ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ                                     

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

 أْا أؾهض أْا َٛدٛر ..رٜهاصت تعرب عٔ تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض: -79

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ                                    

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

ساٍٚ ابٔ صؽز ايتٛؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ خ٬ٍ نتاب٘ ايؾٗري )ؾقٌ املكاٍ ؾُٝا بني اؿه١ُ ٚايؾضٜع١ َٔ  -81

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

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                               ب -أ                                     

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

ْغإ  بعز ٜٛدز اخت٬ف نبري بني ايعًُا٤ ؾ٢ تطبٝل ا٫عتٓغاخ ع٢ً ايبؾضٚتعاصم٘ َع ا٫خ٬م ٚسكٛم ا٫ -81

 تطبٝك٘ ع٢ً اؿٝٛإ ٚايٓبات ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                                ب -أ                                    

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز
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 املا٤ نايغؿ١ٓٝ ٚٚدز يف سيو تؿغري يًٗظات ا٫صم١ٝ ٚٚدٛر املٝاٙاعتكز طايٝػ إ ا٫صض تطؿٛ ؾٛم -82

 ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :٫ٕ طايٝػ ساٍٚ اهار تؿغري طبٝعٞ يٛدٛر ايعامل   .ايضعٛب١ٝ

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                              ب -أ                                     

 ايضأٖ -ح                             راؿزٜ- ز

ٜعزعكضاط أٍٚ َٔ بزأ بايتؿهري يف ّٳ اٱْغإ َٚا ٜتعًل ب٘، ٚؾنٌ سيو ع٢ً ايٓعض ؾُٝا وٝط ب٘ َٔ ايعامل  -83

 ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض : املارٟ

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                             ب -أ                                     

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ ايؿًغؿ٢  .)َا أنجض ايعذا٥ب! ٚأعذبٗا اٱْغإ( :قاٍ )عٛؾٛنًٝظ( ايضٚا٥ٞ ايْٝٛاْٞ -84

 ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                                ب -أ                                     

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

ٖٞ اييت قاٍ ؾٝٗا $ )َا اٱْغإ؟ َٚا َٓظيت٘ يف ايعامل؟ َٚا ع٬قت٘ با٭ؽٝا٤ اييت ؼٝط ب٘؟( ٖشٙ ا٫ع١ً٦ -85

ٜعرب سيو ع٢ً تطٛص املٛقـ  .ؼ نٌ َا عزاٖا َٔ ا٭ع١ً٦، ٚإْٗا أسب يٲْغإ مما عٛاٖا(إْٗا أعا#ٖهغًٞ: 

 ايؿًغؿ٢ ؾ٢ ايعقض :

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ                                     

 ايضأٖ -اؿزٜح                             ر- ز

ايؿًغؿٞ إىل ٶ اٱْغإ، ٚنإ قبً٘ َٛدٗا إىل ايعامل ٚا٭دضاّ; ٚيشيو قٌٝ: إْ٘ اعتٓظٍ ٚد٘ ايبشح عكضاط  -86

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

 ايْٝٛا٢ْ  -ايٛعٝط                           ب -أ                                        

 ايضأٖ -ر                       اؿزٜح      - ز

ٜكٍٛ أبٔ صؽز:    ا٫عتكارات ايضاعد١ ٖٞ أعزا٤ اؿكٝك١، ٖٚٞ أنجض خطضًا َٔ ا٭ناسٜب. تؾري ايعباص٠ اىل أسز  -87

 ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

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

 ٫ تكًز غريى تكًٝزًا أع٢ُ ٫ٚ تهٔ إَع١.  -88

 أخرت أرم ا٫دابات ايت٢ تؾري ايعباص٠ ايٝٗا أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -ب                اـنٛع يًغًطات         -أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                    ر -ز                                           
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٫ تعتُز ع٢ً ْعضتو ٚسزى يٮَٛص ؾ٬ بز َٔ إٔ تغتؿٝز َٔ آصا٤ ايٓاؼ ٭ٕ نٌ َِٓٗ ٜض٣ َا ٫ تضاٙ .. صأِٜٗ  -89

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

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

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

 

 ايؾذاع١ أِٖ ايقؿات اٱْغا١ْٝ ٭ْٗا ايقؿ١ اييت تنُٔ باقٞ ايقؿات . ٜكٍٛ أصعطٛ: -91

 ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ ٖٚٛ:تؾري ايعباص٠ اىل مضٚص٠ ٚدٛر أسز ايقؿات ايت٢ بزْٚٗا تعترب أسز 

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

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

 

عٌُ تكّٛ ب٘ ٖٓايو َٔ ٜكٍٛ يو أْت كط٧ . ٖٚٓاى يف نٌ ؽ٤ٞ تكّٛ ب٘ ؼتاز اىل ايؾذاع١، ؾؿٞ نٌ  -91

 ايهجري َٔ املقاعب اييت ػعًو تعتكز بشيو . ٚايؾذاع١ ٚسزٖا نؿ١ًٝ بايتػًب ع٢ً سيو .

 اعتدًك َٔ ايعباص٠ ايغابك١ أسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢

ٚايتكايٝز."ؾ٢ م٤ٛ ؾُٗو يًعباص٠ ريٌ ع٢ً بضتضاْز صاعٌ: "إ ايؿًغؿ١ تٛعع عكٛيٓا ٚؼضصٖا َٔ عكاٍ ايعضف   -92

 اسز ؼزٜات املٛقـ ايؿًغؿ٢ املؾاص ايٝٗا

صٜامٞ ٚؾًٝغٛف ؾضْغٞ، ٜعز َ٪عػ ايؿًغؿ١ اؿزٜج١  تعًِ ا٭رب ٚمل ٜكٓع ب٘ ؾاؽتػٌ بايؿًغؿ١، :رٜهاصت  -93

ٔ غري عح، ؾذا٤ ٚمل ٜضض عٔ ؾًغؿ١ أصعطٛ ٴ اييت ناْت ؽا٥ع١ يف عقضٙ، ٚاييت ناْت ت٪خش قناٜا َغ١ًُ َ

 رٜهاصت ٚٚمع َبار٨ٳ ٶ دزٜز٠

 -ٜعرب املٛقـ ايغابل ع٢ً عزّ :

 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 َبّٓٝ ا ع٢ً اؿزؼ  -94

 -ٜعرب املٛقـ ايغابل ع٢ً عزّ : .ٚايتدُني َٚا نإ َٓؾ٪ٙ ايعضف ٚايعار٠ هب إٔ ٜضؾض

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

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

 تؾري ايعباص٠ ايغابك١  ع٢ً ػٓب اؿكٝك١ يٝغت ًَظ١َ بإٔ تتبع أٖٛا٤ْا ، ٚامنا مٔ املًظَٕٛ بإٔ ْتبع اؿكٝك١ . -95

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص             ر -أ ـ اـنٛع يًغًطات    ب ـ اـنٛع يًُعتار         ز   

، نإ َتأثضا بتعايِٝ رٜهاصت، نإ ٜض٣ إٔ ايعكٌ هب إٔ ٜرتى سضا يٝٓكز  إنجليزيؾًٝغٛف  : دٕٛ يٛى ٶ -96

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

 اـنٛع يًُأيٛف ٚاملعتار -اـنٛع يًغًطات                         ب-أ

 ا٫ؾتكاص يًؾذاع١ ايؿهض١ٜ-ايٓعض٠ ا٫سار١ٜ ي٬َٛص                     ر -ز                                          
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 ايٛسز٠ ا٭ٚىل

 ( ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ ٚايع2ًِاملٛمٛع )

مٔ ْتغا٤ٍ ٌٖ ايعًِ عاد١ إىل ايؿًغؿ١؟ ٌٖٚ ميهٔ ؾقٌ ايعًِ عٔ ايؿًغؿ١؟ ٌٖٚ ٜٛدز فضاع بني َكز١َ :

ايعًِ عٔ ايؿًغؿ١ ٫ٚ ٜٛدز تعاصض بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ؟ ٖٚٓا تأتٞ اٱداب١ ٫ ميهٔ ؾقٌ 

 ْاس١ٝ ٚايؿًغؿ١ ٚايعًِ َٔ ْاس١ٝ أخض٣ بٌ اٱْغإ يف ساد١ إىل رصاع١ َٚعضؾ١ نٌ َٓٗا.

 بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔـ 1 

اٱْغإ ا٭ٍٚ يف ايغٝطض٠ ع٢ً ايطبٝع١  إٕ اـربتني ايؿًغؿ١ٝ ٚايز١ٜٝٓ قزميتإ قزّ اٱْغإ سات٘، ؾبعز إٔ  -

 فً٘ ٚافٌ ايٛدٛر نهٌ، ٖٚشٙ ايتغا٫٩ت يف فُُٝٗا تغا٫٩ت ؾًغؿ١ٝ.نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜتغا٤ٍ عٔ أ

اصتبطت اـربتني ايؿًغؿ١ٝ ٚايز١ٜٝٓ يز٣ اٱْغإ َٓش ايبزا١ٜ ٚمل ٜهٔ ممهًٓا ايؿقٌ ُٜٓٗا ٭ٕ ن٬ُٖا نإ  -

 مبجاب١ عح عكًٞ.

 ر١ٜٝٓ نجري٠.َجاٍ: أٚا٥ٌ ايؿ٬عؿ١ ايطبٝعٝني مُٛا إىل آصا٥ِٗ ايع١ًُٝ ٚايؿًغؿ١ٝ عٓافض 

 أصعطٛ ؾٝٛمع تقٛص ؽب٘ َتهاٌَ عٔ متاٜظ ايبشح ايؿًغؿٞ عٔ ايبشح ايعًُٞ ٚعٔ ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ. 

 ٫ ٜٛدز تعاصض بني ايزٜٔ ٚايؿًغؿ١ ؾاؿل ٫ ٜنار اؿل. -

 ايزٜين.اؿذ١ ايعك١ًٝ ايؿًغؿ١ٝ راع١ُ َٚ٪نز٠ يٲميإ ٚا٫عتكار  -

 ايزٜٔ ٚايؿًغؿ١ ًٜتكٝإ يف َعاؾ١ َٛمٛعات َع١ٓٝ، َجٌ: -

 ، طبٝع١ اٱْغإ، طبٝع١ ايٛدٛر(.)أفٌ ايعامل

 َجاٍ: نإ اٱَاّ قُز عبزٙ ٜغتدزّ ايعكٌ ٜٚضبط٘ بايؾضٜع١ ٜٚعتربٙ أعاؼ ايتهًٝـ.
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 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔـ 3 

   

 الؿوضوع

ٜٗتِ بزصاع١ قناٜا اٱْغإ )املعضؾ١ٝ، اؾُاي١ٝ، 

 ايب١ٝ٦ٝ، اؿناص١ٜ، ايع١ًُٝ(
ٜرتنظ سٍٛ ع٬ق١ اٱْغإ باهلل ٚنٝؿ١ٝ ايتكضب 

 ايضاعد١.إيٝ٘ بايعبارات ٚايعكا٥ز اٱميا١ْٝ 

اؿكٝك١ ايؿًغؿ١ٝ ْغب١ٝ ٜزصنٗا نٌ ؾًٝغٛف 

 سغب ص٩ٜت٘ ايؿًغؿ١ٝ املتُٝظ٠.
اؿكٝك١ ايز١ٜٝٓ َطًك١ َقزصٖا عًٟٛ مساٟٚ 

 يشيو ؾٗٞ:

 تٓأ٣ )تبعز( عٔ أٟ ؽو. -1

 غري قاب١ً يًتعزٌٜ أٚ ايتطٜٛض. -2

 ا٭ٚد٘ املتعزر٠ يًشكٝك١ ايؿًغؿ١ٝ تضدع إىل:

ٜتٓاٚهلا ايؿ٬عؿ١ بايبشح  طبٝع١ املٛمٛعات اييت -1

 ٚايتأٌَ.

اخت٬ف ٚدٗات ْعض ايؿ٬عؿ١ َٚشاٖبِٗ  -2

 ايؿًغؿ١ٝ.

ا٫خت٬ف يف ايضأٟ سٍٛ أٟ َٛمٛع إمنا ٖٛ َٔ  -3

 فُِٝ ايطبٝع١ ايبؾض١ٜ.

 

 الؿـفج

 تكّٛ ع٢ً:

 َا ٜؿهض ٜٚتأٌَ ؾٝ٘ عكٌ اٱْغإ. -1

املكٓع١ اييت ػعٌ ايؿًٝغٛف اؿذر ايعك١ًٝ  -2

ايعكٌ وتٌ َهإ ؾعكٝك١ َع١ٓٝ.ٔ ٜ٪َ

    ايقزاص٠ يز٣ 

 ايؿًٝغٛف ؾٗٛ: 

 ىنع نٌ ؽ٤ٞ يًشٛاص ٚاؾزٍ يتذٓب املغًُات ـ 

 ٫ ٜعتكز يف أٟ ؽ٤ٞ إ٫ بايبزٌٜ ايعكًٞ. ايػاَن١.

 ٜكّٛ ع٢ً:

اٱميإ بايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ ٜٚعين ايكبٍٛ ٚايتغًِٝ  -

مبذُٛع١ َٔ اؿكا٥ل املٓظي١ َٔ اهلل عٔ طضٜل 

ايٛسٞ اٱهلٞ إىل ايضعٌ ٚا٭ْبٝا٤ ٚتؿغريٖا نُا 

 يف ايزٜاْات ايغُا١ٜٚ.

املؿهض ايزٜين َجٌ ايؿًٝغٛف ٜغتدزّ املٓطل  -

ٚايعكٌ يف ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ ٚايتؿغري ٚايضر ع٢ً 

 اـقّٛ.

 َجاٍ:

عٓز َٓاقؾ١ ايؿ٬عؿ١ يكن١ٝ اؿض١ٜ ٜغتدزّ 

ايؿًٝغٛف أري١ عك١ًٝ ٱثبات ٚد١ٗ ْعضٙ ٚؽتًـ 

 ق٠ٛ ا٭ري١ َٔ ؾًٝغٛف ٭خض.

 َجاٍ:

ظاٖض٠ تتابع ايًٌٝ ٚايٓٗاص ٜضدعٗا املؿهض ايزٜين 

 إىل قزص٠ اهلل.

الغاية 

 )الفدف(

 َجاٍ:  ٕ يف ٖزف َؾرتى ٖٛ إرصاى اؿكٝك١ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ ٜتشزا

 ساٍٚ ايهٓزٟ ايتٛؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ سٝح إٕ ٖزف ايؿًغؿ١ ٖٛ َعضؾ١ اؿكا٥ل ٖٚشا أَض ٫

 ٜتعاصض َع ايزٜٔ ٖٚٛ َعضؾ١ اؿل.
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 ايعكٌ ٚايزٜٔ  اقضأ ٚؾهض  (5َٛقـ )

ٜٓغب ٫بٞ ايع٤٬ املعضٟ بٝت ايعؾض املؾٗٛص ايشٟ ٜنار ؾٝ٘ بني "ايعكٌ" ٚ"ايزٜٔ" إىل اؿز ايشٟ ٜؿقٌ عٓزٙ بني صدٌ 

"اثٓإ أٌٖ ا٭صض، سٚ عكٌ ب٬ رٜٔ، ٚأخض رٜٔ   رٜٓ٘ نأُْٗا صد٬ٕ ٫ ًٜتكٝإ.وتهِ إىلوتهِ إىل عكً٘ ٚأخض 

 ٫ عكٌ ي٘".

 يٛ أصرت إٔ تقشض ايكٍٛ ايغابل املٓغٛب ٫بٞ ايع٤٬ املعضٟ يكًت )َربصًا اختٝاصى( 

 ب( قٛاّ نٌ إْغإ رٜٔ إسٕ ؾٗٛ بػري عكٌ.       ( قٛاّ نٌ إْغإ ٫ عكٌ ٫ٚ رٜٔ.أ

 ر( قٛاّ نٌ إْغإ عكٌ إسٕ ؾٗٛ بػري رٜٔ.        قٛاّ نٌ إْغإ عكٌ ٚرٜٔ َعًا.ز( 

 ايزٜٔ ٚاؿٝا٠  ٚقؿ١ تأٌَ   (6َٛقـ )

 رٜٓا وٞ مل ملٔ رْٝا ٫ٚ  أَإ ؾ٬ ماع اٱميإ ساٜكٛٱ

 قضٜٓا هلا ايؿٓا٤ دعٌ رٜٔ                         ؾكز بػري اؿٝا٠ صم٢ َٚٔ

 ايزٜٔ ٖٛ اؿٝا٠، َٚٓاط ايغعار٠، ٚأعاؼ ايتكزّ.. بضص ٚد١ٗ ْعضى. ايؾاعض ٖٚٛ ٜقـ مضٚص٠ ايزٜٔ: 

 ايتٛؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔـ 4 

 إٕ ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ يٝغت فضاعًا َطًكًا، ؾُععِ ايؿًغؿات تهاًَت َع ايزٜٔ، ٚسيو ٭ْ٘:

 مل ٜتدش ايزٜٔ َٔ نٌ ايؿًغؿات َٛقؿًا عًبًٝا. - ميإ با٭ي١ٖٝٛ.صاؾن١ يًزٜٔ ٚاٱيٝغت نٌ ايؿًغؿات  -

ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ ًٜتكٝإ يف ٚسز٠ دٖٛض١ٜ ٖٞ َعضؾ١ فاْع ايعامل أٟ اُْٗا ٚدٗإ ؿكٝك١ ٚاسز٠ ؾايؿًغؿ١ رصاع١  -1

 املٛدٛرات ي٬عتز٫ٍ بٗا ع٢ً ايقاْع.

سجت مجٝع ا٭رٜإ ايغُا١ٜٚ ع٢ً: : ؼكٝل ايغعار٠. غا١ٜ ٚاسز٠ ٖٚٞ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ ٜؾرتنا يف -2

 َعضؾ١ سكٝك١ ايٓؿػ اٱْغا١ْٝ ٚع٬قتٗا مبا يف ايٛدٛر. -      ايهٕٛ ٱرصاى اـايل.إعُاٍ ايعكٌ يف -

 ايعكٌ إ٫ يف َكاّ ايتععِٝ ٚايتٓبٝ٘ إىل ٚدٛب ايعٌُ ب٘ ٚايضدٛع إيٝ٘.٫ ٜشنض  - ؾايكضإ ايهضِٜ:

ٌٵ  - طايب با٫عتُار ع٢ً اؿذر املٓطك١ٝ ٚايرباٖني ايعك١ًٝ يًٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ر ايقشٝش١ ٚسيو يف قٛي٘ تعاىل: "ُق

ِٵ فٳاِرِقنيٳ" طعٛص٠ ايٌُٓ: أ١ٜ  ٕٵ ُنٓتٴ ِٵ ِإ ٖٳاْٳُه  ص.64ٖٳاتٴٛا بٴضٵ

٫ ٜعطٌ ايعكٌ عٔ أرا٤ ٚظٝؿت٘ ٖٚٞ ْغا١ْٝ.ٜعٌُ عكً٘ يف سٝات٘ اٱ - ب بإٔ:ياٱْغإ َطا عبل ٜتنض إ  امم

 ايتأٌَ ٚايتؿهري، ٭ٕ سيو ٜعترب تعطٌٝ يًشه١ُ اييت أصارٖا اهلل َٔ خًل ايعكٌ.
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متجٌ قٛص دٗٛر ابٔ صؽز يف رؾاع٘ عٔ ايؿًغؿ١ يف ع١ًُٝ ايتٛؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ، ٚقز أيـ نتابًا َؾٗٛصًا يف 

 ٖشا ايؾإٔ ٖٛ: "ؾقٌ املكاٍ ؾُٝا بني اؿه١ُ ٚايؾضٜع١ َٔ ا٫تقاٍ" ٚايشٟ أٚمض ؾٝ٘ أْ٘ ٫ ٜٛدز تعاصض بني

 ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ، ٭ٕ:

 ٖزف نٌ َٔ ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ ٖٛ ايٛفٍٛ إىل اؿكٝك١. -

 يٛدٛر ٖٚٛ َا تغع٢ إيٝ٘ ايؿًغؿ١.ايزٜٔ اٱع٬َٞ وح املغًُني ع٢ً ايتؿهري ٚتعكٌ أَٛصا ؿٝا٠ ٚا -

 أمـ إىل َعًَٛات:

بٔ أمحز بٔ صؽز" ٚامس٘ اي٬تٝين يف ايػضب ٜعضف ابٔ صؽز بأْ٘ ايؾاصح ا٭نرب ٭صعطٛ ٚامس٘ "أبٛ ايٛيٝز قُز  -

 اؾريٚؼ ٚرصؼ ابٔ صؽز ٚنتب َ٪يؿات٘ يف ايكإْٛ ٚايؿًغؿ١ ٚايطب.

 صابٞ، ابٔ عٝٓا، تَٛا ا٫نٜٛين(.َٔ ايؿ٬عؿ١ ايشٜٔ ساٚيٛا ايتٛؾٝل بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ )ايهٓزٟ، ايؿا -

 : ايؿًغؿ١ ٚايعًِــ 5 

 ٕ سٝات٘ مل تهٔ ممه١ٓ بزٕٚ اعتدزاّ عكً٘ ايٛاعٞ:متجٌ ايؿًغؿ١ ٚايعًِ أ١ُٖٝ قق٣ٛ ؿٝا٠ اٱْغإ ٭

 ْعضًٜا: يطضح ايهجري َٔ ايتغا٫٩ت سٍٛ سكٝك١ ايٛدٛر ٚطبٝع١ سٝات٘ ع٢ً ا٭صض. -

 عًًُٝا: يًٛفٍٛ إىل سًٍٛ ع١ًُٝ عضٜع١ ملا ٜٛادٗ٘ َٔ َؾه٬ت. -

 ٚقز اختًط ايعًُٞ بايٓعضٟ عٓز اعتدزاّ اٱْغإ يعكً٘ ايٛاعٞ يف ايبزا١ٜ

 ست٢ بزأت تتنض ايؿضٚم بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ. 
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 ايعًِ ايؿًغؿ١ 

 الموضوع

 نٌ َعٟٓٛ فضر،

 َجاٍ:

َؾه١ً اؿٝا٠ ٚاملٛت، اؿض١ٜ ْٓعض إيٝٗا ْعض٠ 

 ن١ًٝ ؽا١ًَ ٚفضر٠ أٟ ٫ ؽنع يًتذضٜب.

 دظ٥ٞ سغٞ َارٟ.

 َجاٍ:

داْب ٚاسز ٫ٚبز ايعًِ ٜبشح ايعاٖض٠ َٔ 

إٔ تهٕٛ َٛدٛر٠ بايٛاقع اـاصدٞ ٚؽنع 

 يًتذضٜب َجٌ اؿضاص٠ ٚاؾاسب١ٝ.

 المنهج

 تأًَٞ ؼًًٝٞ، عكًٞ

 َجاٍ:

 عكًٞ ٭ْ٘:  -

ٜعتُز ع٢ً عكٌ ايؿًٝغٛف َجٌ عكضاط ٚؽعاصٙ 

 "اعضف ْؿغو بٓؿغو".

 تأًَٞ ٭ْ٘: -

ٜعهػ ٚد١ٗ ْعضًا يؿًٝغٛف نؾعاص عكضاط ٭ْ٘ 

 ٜبتعز عٔ ايتؿهري يف ايهٕٛ.أصار إٔ 

 ؼًًٝٞ ٭ْ٘:  -

 ٜضتز إىل اؾشٚص ا٭ٚىل يًُؾه١ً.

٫ تغًِ بقش١ َبزأ أٚ ؾهض٠ ا٭بعز ثبٛتٗا مبا ٫ 

 ٜنع فاٍ يًؾو،

إتباع بٝهٕٛ َٓٗر ايؾو نطضٜك١ يًٛفٍٛ :َجاٍ

 إىل املعضؾ١.

 ػضٜيب ٜكّٛ ع٢ً امل٬سع١ ٚايتذضب١. -

ايعًُٞ  ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ قٛاعز املٓٗر -

ايكإْٛ  –ايتذضب١  –ايؿضٚض  –)امل٬سع١ 

 ايعًُٞ(.

 

 َجاٍ:

إثبات ايعًُا٤ إٔ نٌ املعارٕ تٓقٗض 

باؿضاص٠ َٔ خ٬ٍ املؾاٖز٠ ايزقٝك١ يعزر 

نبري َٔ املعارٕ )دظ٦ٜات( ٚايتذضب١ هلشٙ 

 املعارٕ يًٛفٍٛ إىل ايكإْٛ.

 

 َجاٍ:

عٓز َٓاقؾ١ ايؿ٬عؿ١ يكن١ٝ اؿض١ٜ ٜغتدزّ 

ايؿًٝغٛف أري١ عك١ًٝ ٱثبات ٚد١ٗ ْعضٙ ٚؽتًـ 

 ق٠ٛ ا٭ري١ َٔ ؾًٝغٛف ٭خض.

 

 

      

 

 

 

 

 َجاٍ:

ظاٖض٠ تتابع ايًٌٝ ٚايٓٗاص ٜضدعٗا املؿهض 

 ايزٜين إىل قزص٠ اهلل.
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الغاية 
 )الهدف(

 

 تبشح عٔ ايعًٌ )ا٭عباب( ايبعٝز٠ يًعٛاٖض
 

 ايكضٜب١ يًعٛاٖضٜبشح عٔ ايعًٌ 

 َجاٍ

ٜٗتِ ايؿًٝغٛف مبعضؾ١ املبار٨ ايعا١َ يُٓٛ ايٓبات ٚاٱْغإ ٚنٌ ايها٥ٓات ا٭خض٣ )عًٌ 

بعٝز٠(، بُٝٓا عامل ايٓبات ٜٗتِ مبعضؾ١ ا٭عباب املباؽض٠ يُٓٛ ايٓبات نـ)املا٤، اهلٛا٤، ايؾُػ، 

 ايرتب١( )عًٌ قضٜب١(

الذاتية 
 

بايقبػ١ اٱْغا١ْٝ، ٭ْٗا تعرب ٚتقطبؼ سات١ٝ 

عٔ ص١ٜ٩ ايؿًٝغٛف ايؾدق١ٝ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا 

 َتأثضًا بعضٚف اجملتُع،

 أَج١ً:

 رع٠ٛ دإ داى صعٛ يًشض١ٜ. -1

رع٠ٛ بضتضاْز صعٌ يًغ٬ّ أثٓا٤ اؿضب  -2

 ايعامل١ٝ.

ٚإٕ نإ ايعًِ املعافض ٫ ٜغتبعز  َٛمٛعٞ

 تأثري اؾٛاْب اٱْغا١ْٝ ايشات١ٝ.

 َجاٍ:

عٓزَا ٜجبت إٔ ٖٓاى خطأ يف ْعض١ٜ َا، ٜكزّ 

ايعامل ا٭ري١ ٚايرباٖني اييت تجبت ٚد١ٗ ْعضٙ، 

َجٌ ْعض١ٜ نض١ٜٚ ا٭صض ٚإثبات أْٗا 

 بٝنا١ٜٚ.

 ت ايؿ٬عؿ١ ايعًُا٤ يف تؿُِٗٗ يًعٛاٖض ايطبٝع١ٝ.أؾارت تأ٬َ -

 َجاٍ: ْعض١ٜ ٖضقًٝطػ عٔ ايهٕٛ. قارت سزٚؼ ايؿ٬عؿ١ ايتطٛصات يعًُٞ ٚأسٝاًْا َا تغبك٘. -

 ٘ :اعٝني يًُعضؾ١، نٌ بطبٝعايؿًغؿ١ ٚايعًِ عٝع٬ٕ را٥ًُا َقزصٜٔ أع -1

 : نٌ َا ٖٛ َٛمٛعٞ ٫ خ٬ف عًٝ٘ بني ايعًُا٤.ايعًِ

 : ٖٞ ايكناٜا ٚاملٛمٛعات اييت َاطايت َٛمعًا يًضؾض ٚايكبٍٛ.ايؿًغؿ١

 َجاٍ  : ٍ ٚا٫ْؿقاٍ بني ايعًِ ٚايؿًغؿ١.اسات ي٬تقاٜٚ٪نز سيو ع٢ً ٚدٛر َغ

 ايضٜامٝات تتعاٌَ َع ا٭عزار ٚيهٓٗا ٫ تغتطٝع اٱداب١ عٔ ايغ٪اٍ ايشٟ ٜغتؿغض عٔ َا١ٖٝ ايعزر. -1

 ايؿٝظٜا٤ تعاجل َؾه٬ت ايظَٔ ٚيهٗا تعذظ عٔ تعضٜـ َا١ٖٝ ايظَٔ. -2
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املباؽض٠ ٫ٚ تكضص أنجض مما ٖٛ َٛدٛر يف ايٛاقع اـاصدٞ، بُٝٓا ا٭سهاّ ا٭سهاّ ايع١ًُٝ تتعًل بايعًٌ ايكضٜب١  -2

 ايؿًغؿ١ٝ تتعًل بايعًٌ ايبعٝز٠ اييت ٖٞ ٚصا٤ ايعًٌ ايكضٜب١ أٚ ؾٛقٗا.

 نٌ َٔ ايؿًغؿ١ ٚايعًِ ٜبشح عٔ اؿكٝك١ ٚايٛفٍٛ إيٝٗا. -3

 نٌ َٔ ايؿًغؿ١ ٚايعًِ ٜزصؼ ايعامل ٚاؿٝا٠، سٝح: -4

 ٜتٓاٍٚ ايعًِ اؾاْب املارٟ. -ٟٛ.ايؿًغؿ١ اؾاْب املعٓتتٓاٍٚ  -

ٖٓاى تهاٌَ بني ايعًِ ٚايؿًغؿ١ ؾايكٍٛ بإٔ ايؿًغؿ١ تٓاقض ايعًِ ٖٛ قٍٛ خاط٧، ؾايؿًغؿ١ يٝغت بز١ًٜ عٔ  -5

 ايعًِ أٚ َٓاؾغ١ ي٘، ٭ٕ:

 ملٛمٛعات يًعًّٛ اؾظ١ٝ٥.ايؿًغؿ١ ناْت يف املامٞ ؼتٟٛ ن٬ً يعًّٛ إ٫ أْٗا عًُت ايكٝار٠ يف ايعزٜز َٔ ا -

ايعًِ ٫ ٜزصؼ ا٭عػ أٚ ايبزٜٗٝات اييت ٜبين عًٝٗا ايعًِ ْؿغ٘ أٚ اْعهاعات٘ املعضؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٖشٙ  -

 ا٭َٛص تكّٛ بٗا ايؿًغؿ١.

 أَج١ً: 

 ؾًغؿ١ رٜهاصت َز١ٜٓ بايهجري َٔ أفٛهلا ملا ٚفٌ إيٝ٘ ايعًِ ع٢ً ٜز دايًٝٝٛ. -1

 قضًْا َٔ ايظَإ. 25طايٝػ ٚانتؾاؾ٘ إٕ سص٠ املا٤ ٖٞ أخـ ايشصات ٚتٛفٌ إيٝٗا ايعًِ بعز  -2

ت عٓٗا ْعض١ٜ أؾ٬طٕٛ يف انتؾاف ايؿٝجاغٛصٜني يبعض اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ نإ أف٬ً َٔ ا٭فٍٛ اهلا١َ اييت فزص -3

 املجٌ.

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ   اقضأ ٚؾهض  ( 7َٛقـ ) 

 نإ أؾ٬طٕٛ ميٌٝ إىل اهلٓزع١ ٚاعترب ايضٜامٝات أعاعًا يًتؿًغـ ٚقز نتب ع٢ً باب أنارميٝت٘:

 أ( "َٔ مل ٜهٔ َٗٓزعًا ؾ٬ ٜزخٌ عًٝٓا" عكب يف م٤ٛ رصاعتو.

 ٜقعب ايتؿضٜل بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ

صعٌ ٜكٍٛ: "إٕ املعضؾ١ ايؿًغؿ١ٝ ٫ ؽتًـ يف دٖٛضٖا عٔ املعضؾ١ ايع١ًُٝ، ؾًٝػ ٖٓاى َٔ ٜبٛع تػرتف َٓ٘  تضاْزؾرب

 ايؿًغؿ١ ٫ٚ ٜػرتف َٓ٘ ايعًِ".ب( مع هلشا املٛقـ أنرب عزر َٔ ايعٓاٜٚٔ املٓاعب١.
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املِٗ يف ايؿًغؿ١ ٖٛ اؾٗز املبشٍٚ يف عبٌٝ ايٛفٍٛ إىل تأيٝـ ؽاٌَ $ٜكٍٛ رَٚٝٓٝو باصٚرٟ ايؿًٝغٛف ايؿضْغٞ:  -97

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

 َٓٗر ايؿًغؿ١ -َٛمٛع ايؿًغؿ١                    ب- أ

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-ر                           غا١ٜ ايؿًغؿ١-ز        

قاٍ ؽٛبٓٗٛص أسا نإ مث١ أْاؼ ٜعٝؾٕٛ َٔ ايؿًغؿ١ ؾأ٢ْ أخرتت إٔ أعٝؿ يًؿًغؿ١ ....َٚع٢ٓ سيو إٔ ٜهٕٛ  -98

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ : ايؿًٝغٛف خارّ اؿكٝك١ املدًك .

 َٓٗر ايؿًغؿ١ -َٛمٛع ايؿًغؿ١                    ب- أ

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١                       ر-ز    

 ؾًٝغٛف ْٜٛاْٞ ًٜٚكب بايؿًٝغٛف ايبانٞ ٭ْ٘ نإ ٜبهٝ٘ َا ٜضاٙ َٔ ؽكا٤ ايٓاؼ، -:ٖضقًٝطػ  -99

ٜٴض٣-:ٚ رميكضٜطػ  إ٫ ماسها، ٜنشه٘ َٓعض ايعامل  ؾًٝغٛف ْٜٛاْٞ ٜٚعضف بايؿًٝغٛف ايناسو; ٭ْ٘ مل ٜهٔ 

 هغز املٛقـ ايغابك١ ْغب١ٝ اؿكٝك١ ايؿًغؿ١ٝ بغبب : ٚأسٛاي٘

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

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

ايؿًغؿ١ هعٌ ا٫ْغإ ميٌٝ اىل ا٫ؿار أَا ايتعُل ٚايتبشض ؾٝٗا ؾٝذع٬ٕ إٔ ق٬ًٝ َٔ -ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : -111

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

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                          ر -ز

 ايؿًغؿ١ عض يٝػ نهٌ ايبشاص ػز اهل٬ى ؾ٢ ؽطأْ٘ ٚػز ا٫َإ ؾ٢ أعُاق٘ -عُضٚ ؽضٜـ : -111

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :

 َٓٗر ايؿًغؿ١ -َٛمٛع ايؿًغؿ١                    ب- أ

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١                          ر-ز    

 ؾٝجاغٛصخ أؾرتض إٔ ا٫صض نض١ٜٚ ايؾهٌ ٚسيو قبٌ سٛاىل أيؿ٢ عاّ َٔ أثبات نضٜغتٛؾض نٛيَٛبػ يشيو  -112

 -ٜ٪نز سيو ايتهاٌَ بني :

 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 ٜتذ٘  -ًزٕٚ :أبٔ خ -113

 -ي٬ميإ بهٌ ساٍ َٔ ا٫سٛاٍ ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                          ر -ز

 

 املوضوع الثانى :الفلسفة والدين والعله بنم االسئلة : 
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 ٫ تغتطٝع إٔ تعكٌ أ٣ ؽ٤٢ ب٬ ؾًغؿ١ ٭ٕ نٌ ؽ٤٢ ي٘ َع٢ٓ خؿ٢ عًٝٓا أرصان٘ . -َهغِٝ غٛصن٢: -114

 ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ ع٬ق١ ايؿًغؿ١ بايعًِ 

ايزٜٔ ؾًغؿ١ اؿٝا٠ ْٚؿػ ا٫ْغإ ْتػش٣ ب٘ َٔ رٕٚ إٔ تؾعض..... ٚٚرصٚٚيغٔ ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١  -115

 -بني:

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                                       ر -ز                                                        

ٚيهٔ ايتعُل ؾ٢ ايؿًغؿ١ نؿٌٝ بإٔ ٜعٛر إٔ ق٬ًٝ َٔ ايؿًغؿ١ هٓض بايعكٌ اىل ا٫ؿار -ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : -116

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

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                                           ر -ز                                                    

 أخض َا ٚفًت ايٝ٘ ايؿًغؿ١ أْ٘ ٫ قزص٠ يًعكٌ ست٢ ا٫ٕ ع٢ً ؾِٗ أعضاص ايعامل ...غٛعتاف يٛبٕٛ -117

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ ٚظـ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً ايتهاٌَ بني 

 تعرب املكٛي١ ايغابك١ عٔ :اؿكٝك١ ٢ٖ صٚح ايؿًغؿ١ ٚيهٔ ايؿ٬عؿ١ عار٠ ٜٓغٕٛ سيو   -دٕٛ نٛيٓظ : -118

 َٓٗر ايؿًغؿ١ -َٛمٛع ايؿًغؿ١                    ب- أ

 اْؿقاٍ ايؿًغؿ١-غا١ٜ ايؿًغؿ١                           ر-ز     

 ٚنؿ٢ بٌ نإ نشيو أفزم ؾًغؿ١ ..عباؼ قُٛر ايعكار إٔ ايزٜٔ مل ٜهٔ أفزم عكٝز٠ -119

 -ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ٜٔ ٚا٫ؿارايز -ايزٜٔ ٚايعًِ                          ر -ز                                                                  

 أسا نإ قًٌٝ َٔ ايؿًغؿ١ ٜبعز عٔ اهلل ؾايهجري َٓٗا ٜضر اىل اهلل.-ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ : -111

 -ػغز املكٛي١ ايغابك١ ايع٬ق١ بني:

 ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ                           ب- أ

 ايزٜٔ ٚا٫ؿار -ايزٜٔ ٚايعًِ                                      ر -ز                                                          

  -قٌٝ: إٕ عكضاط اعتٓظٍ ايؿًغؿ١ َٔ ايغُا٤ إىل ا٭صض، أٟ إىل اٱْغإ.ٜعرب سيو عٔ ع٬ق١ ايؿًغؿ١ : -111

 بايعًِ  -ب          بايزٜٔ                     - أ

 با٫ؿار  -باؿٝا٠                                     ر -ز                                                                       

ارع٢ إ املا٤ افٌ َٚ٪عػ نٌ ؽ٤ٞ يف  .اٍٚ عامل ٚؾًٝغٛف ؼًًٝٞ يف ثكاؾ١ ايؾضم ايٛعط -طايٝػ املًطٞ: -112

 تؾري ايعباص٠ ايغابك١ يًع٬ق١ بني :.قبٌ امل٬ٝر585تٛقع نغٛف ايؾُػ ع١ٓ  .ايعامل

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ر      ٔ              ايعًِ ٚايزٜ -زايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ      -ب               ايؿًغؿ١ ٚايعًِ           -أ
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 ٖٝذٌ: "تعٗض ايؿًغؿ١ يف املغا٤ بعز إٔ ٜهٕٛ ايعًِ قز ٚيز يف ايؿذض ٚقز قطع عٓا٤ ّٜٛ طٌٜٛ." -113

 تؾري ايعباص٠ ايغابك١ يًتهاٌَ بني :

 ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         ب -أ

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ر                              ايعًِ ٚايزٜٔ       -ز                                                   

 ٖٝذٌ: "تعٗض ايؿًغؿ١ يف املغا٤ بعز إٔ ٜهٕٛ ايعًِ قز ٚيز يف ايؿذض ٚقز قطع عٓا٤ ّٜٛ طٌٜٛ." -114

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً ع٬ق١ ايؿًغؿ١ بايعًِ 

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً ايتهاٌَ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ ايعًِ ب٬ ؾًغؿ١ تزَري ، ٚايؿًغؿ١ ب٬ عًِ خضاؾ١ .-115

 تعز ايعزاي١ ٚاينُري ٚاؿض١ٜ َٛمٛعات تٗتِ بزصاعتٗا :  -116

 ايزٜٔ  -ايعًِ                 ب -أ                                   

 ايتهٓٛيٛدٝا -ايؿًغؿ١          ر -ز                                   

 رصاع١ طبكات ا٫صض َٚعضؾ١ مسهٗا ٚطَٔ تهٜٛٓٗا َٛمٛعات ٜٗتِ بزصاعتٗا: -117

 ايزٜٔ  -ايعًِ                 ب -أ                                   

 ايتهٓٛيٛدٝا -ايؿًغؿ١          ر -ز                                   

 ع٢ً املٓٗر :تعتُز ايؿًغؿ١ ؾ٢ رصاعتٗا ملؾه١ً اـري ٚايؾض  -118

 ايٛفؿ٢  -ايتذضٜب٢                      ب -أ                                         

 ايتأ٢ًَ ايتش٢ًًٝ -ايتاصى٢                     ر -ز                                          

 رصاع١ تأثري اؿضاص٠ ع٢ً متزر بعض املعارٕ  ٜعتُز ع٢ً : -119

 امل٬سع١ ٚايتذضب١ -ايٛفـ                                   ب -أ                                

 اعتدزاّ ايعكٌ -ايتأٌَ                                 ر -ز                           

تؾري ايعباص٠ ايغابك١ يًع٬ق١  َٔ مل ٜ٪َٔ ئ ٜؿِٗ :قاٍ إٔ ايتؿهري ايعك٬ْٞ ص١ٖٓٝ با٫ميإ -: أٚغٛعطٝٓٛؼ -121

 بني :

 ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ -ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         ب -أ

 ايؿًغؿ١ ٚاؾُاٍ -ايؿًغؿ١ ٚايغٝاع١                            ر -ز                                                   

ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ هلا ْؿػ اهلزف ٖٚٛ َعضؾ١ اؿكٝك١ يهٔ ايزٜٔ ي٘ ايع١ًٜٛ ٫ْ٘ ٜٛفٌ اىل  -: أٚغٛعطٝٓٛؼ -121

 .ْعِٝ ايتُتع باؿكٝك١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚإ َٔ مل ٜ٪َٔ ئ ٜغتطٝع ايٛفٍٛ اىل ايؿِٗ

 ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ .

 -غا١ٜ ايؿًٝغٛف َٔ رصاع١ منٛ ايٓبات ٢ٖ ايٛفٍٛ :  -122

 ايعًٌ ايبعٝز٠ -يًعًٌ ايكضٜب١                                  ب -أ                                      

 ا٫عباب املباؽض٠ -ايعًٌ املباؽض٠                                ر -ز                                  
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يًعٛاٖض ؾع٢ً عبٌٝ املجاٍ عٓزرصاع١ ايؿًٝغٛف يٛمٛع ايعزاي١ تهٕٛ ىتًـ ايؿًٝغٛف عٔ ايعامل ؾ٢ رصاعت٘  -123

 ْعضت٘:

 سات١ٝ اْغا١ْٝ  -َٛمٛع١ٝ                       ب -أ                                           

 ١َٛمٛع١ٝ عُٝك -عطش١ٝ                           ر -ز                                           

نإ ايؿاصابٞ نغا٥ض ؾ٬عؿ١ املغًُني ٜضٕٚ إٔ اٱع٬ّ َٔ قضإٓ ٚع١ٓ سل ٚإٔ ايؿًغؿ١ سل، ٚاؿل ٫ ٜتعزر،  -124

 ؾٛدب إٔ تهٕٛ ايؿًغؿ١ ٚاٱع٬ّ َتؿكني! ؾ٢ م٤ٛ سيٌ سًٌ ع٬ق١ ايؿًغؿ١ بايزٜٔ عٓز ايؿ٬عؿ١ املغًُني.

شص٣ ايكا٥ٌ بـإٔ املار٠ تتأيـ َٔ سصات فػري٠ ٚبعز َن٢ يكز أبتهض ايؿًٝغٛف ايْٝٛا٢ْ رميكضٜطػ ا٫ؾرتاض اي -125

 أيؿ٢ ، بٌ أنجض َٔ أيؿ٢ عاّ ، ثبت إٔ ٖشا ٖٛ ايضأ٣ ايع٢ًُ ايقشٝض ، غري أْ٘ ؾ٢ عقضٙ مل ٜهٔ ع٣ٛ أؾرتاض 

  -ٜزٍ سيو ع٢ً :

 ا٫ْؿقاٍ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايتهاٌَ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         ب -أ

 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايقضاع بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                        ر -ز

نإ ايؿًٝغٛف ايْٝٛا٢ْ أصٜغتاصخٛؼ أٍٚ َٔ أؽاص اىل إٔ ا٫صض ٢ٖ ايت٢ تزٚص سٍٛ ايؾُػ ٫ إٔ ايؾُػ ٢ٖ  -126

  -.ٜزٍ سيو ع٢ً : ايت٢ تزٚص سٍٛ ا٫صض ٚإٔ ايتشضنات ايعاٖض١ٜ اي١َٝٛٝ يًهٛانب َضدعٗا رٚصإ ا٫صض

 ا٫ْؿقاٍ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايتهاٌَ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                         ب -أ

 ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ -ايقضاع بني ايؿًغؿ١ ٚايعًِ                        ر -ز

ْعاّ اهل٢ ٚق١ُٝ َعضؾتٓا ب٘ تزؾعٓا ٜض٣ اعبٝٓٛطا إٔ ْعاّ ا٫ؽٝا٤ إٔ نإ ْعاَا مضٚصٜا ٚثابتا ؾأْ٘ أٜنا  -127

 ؿب اهلل ٚايؾعٛص بايغ٬ّ .ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ ايع٬ق١ بني ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ َٔ سٝح املٛمٛع 
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 : َبار٨ ايتؿهري املٓطكٞ ايجا١ْٝ :  ايٛسز٠ 

 (: مبادئ عؾم الؿـطق )الحدود والؼضايا(1الؿوضوع )  

 تعضٜـ املٓطلا٫ٚ :  

 ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ "يٛدٛؼ" ٚاييت تعين "ايعكٌ".َٔ  -   ن١ًُ املٓطل يػًٜٛا َؾتك١:

 يف ايًػ١ ايعضب١ٝ َٔ "ايٓطل" ٚايشٟ ٜعين "ايه٬ّ ايقارص عٔ ايتعكٌ". -

ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ ايكٛاعز ايعا١َ يًتؿهري ايقشٝض مبع٢ٓ أْ٘ ٜبشح يف ايكٛاعز املتعًك١ ظُٝع سكٍٛ ايتؿهري 

 اٱْغاْٞ يف كتًـ فا٫ت ايعًِ ٚاؿٝا٠.

 يؾهٌ ا٫عتز٫ٍ ايقشٝض ٚقٛاْٝٓ٘ اؿكٝك١ٝ ا٭نجض ؽٝٛعًا. ٖٛ ايزصاع١ املٓٗذ١ٝ -1

 يف ايٓٛاسٞ ايعا١َ يًؿهض ايقشٝض.ٖٛ ايعًِ ايشٟ ٜبشح  -2

ٜغتدزّ اٱْغإ ايعارٟ قٛاعز ايتؿهري ايغًِٝ )املٓطل( يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ رٕٚ أ١ٜ رصاع١ يعًِ املٓطل ؾعٓزَا ٜؿهض 

اٱْغإ يف سٌ َؾه١ً َا ؾإْ٘ ٜغتعضض يف سٖٓ٘ اؿًٍٛ املدتًؿ١ يًُؾه١ً يهٞ ىتاص اؿٌ امل٥٬ِ ٚايقشٝض 

 ط١٦ ٖٚشا َا ٜعضف بـ "ايتؿهري املٓطكٞ".ٜٚضؾض اؿًٍٛ اـا

ؾاْو تغتزٍ َٔ ٖش عٓز ع٪ايو عٔ تٛادز فزٜل يو يف ايٓارٟ ٚقاٍ َغ٦ٍٛ ايٓارٟ إٕ نٌ ا٭عنا٤ سنضٚا.  أَج١ً:

 .ايكٍٛ إٔ فزٜكو قز سنض ٭ْ٘ أسز ا٭عنا٤.

ػز اْو قز اعتدزَت قاعز٠ َٓطك١ٝ رٕٚ عابل رصاع١ يًُٓطل ٖٚٞ: "إٔ َا ٜقزم ع٢ً  ايغابل املجاٍعٓز تأًَو 

 ايهٌ ٜقزم باينضٚص٠ ع٢ً اؾظ٤ ايشٟ ٜٓزصز ؼت٘".
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 إطاي١ ايًبػ. -1

 يتُٝٝظ بني ايعٓافض املتزاخ١ً ٚاملتؾاب١ٗ.ا -2

 ايٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ر ايقشٝش١ ٚعزّ ايٛقٛع يف اـطأ. -3

 َجاٍ: عزّ قبٛيو أٟ أؾهاص َٔ اٯخضٜٔ إ٫ بعز ؾشقٗا ٚايتأنز َٔ َز٣ فشتٗا.

 ايتؿهري   تأٌَ  (1َٛقـ )

 قز ٜؿهض ايطايب ؾُٝا وزخ سٛي٘ يف املزصع١ رٕٚ إٔ هضٟ أٟ اعتٓتاز َٓطكٞ. -

 كّٛ باعتٓتاز ٜتعًل بٗشا ايؾ٤ٞ.قز ٜتشنض املض٤ أٚ ٜتدٌٝ ؽ٦ًٝا أٚ ٜأعـ ع٢ً ؽ٤ٞ رٕٚ إٔ ٜ -

ٕ ٜهٕٛ يتؿهريٙ أٟ ْتا٥ر قز ٜرتى املض٤ أؾهاصٙ تغبض ع٢ً غري ٖز٣ يف يٕٛ َٔ ايٛإ أس٬ّ ايٝكع١ رٕٚ أ -

 مياصؼ ايتؿهري املٓطكٞ .. ْاقؿ. نٌ إْغإَٓطك١ٝ.

 ْؾأ٠ املٓطل ٚتطٛصٙ 

 ْ ْ٘ؾأ بٓؾأ٠ اٱْغإ ٚٚدٛرٙ ع٢ً ا٭صض، ٜعز املٓطل عذ٬ً يتعاٌَ ايعكٌ ايبؾضٟ َع ايٛاقع املتػري، ٭ 

 ؾإسا ناْت طبٝع١ ايعقض تضتهظ ع٢ً: عقٛص، ؾًهٌ عقض املٓطل اـال ب٘.ٚتطٛص ع٢ً َزاص اي 

  :اؾاْب ايشٖين اـايك دا٤ املٓطل فٛصًٜا

  :ٍا٫عتٓباط ايضٜام٢ املغتدزّ ؾ٢ عًِ ايضٜامٝات ٖٛ َٓٗر فٛص٣ خايك َٓٗر َجا. 

  ضن١ اؿارث١ دا٤ املٓطل تطبٝكًٝاايٛاقع املتػري َٚعاٜؾ١ اؿ

  :ٍاعتدزاّ تطبٝكات عًِ املٓطل ؾ٢ تهٓٛيٛدٝا فٓاع١ ايضٚبٛت ٚايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ٚاؿاعب ا٫ىل  َجا. 
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عزر٠، نُا ٜتنض باؾزٍٚ ايتايٞ:اعتدزَت ن١ًُ َٓطل َٔ داْب ايؿ٬عؿ١ ٚايعًُا٤ يف كتًـ ايعقٛص مبعإ َت  

  الػقؾسوف 

 

 أردطو

اصتهظ أصعطٛ يف ٚمع عًِ املٓطل ع٢ً أؾهاص ٖريقًٝطػ ٚعكضاط 

 ٚأؾ٬طٕٛ، سٝح:

 ٜعز ايٛامع اؿكٝكٞ يعًِ املٓطل ٚقز اؾضر ي٘ ايعزٜز َٔ ايهتب. -

 عضف املٓطل بأْ٘ "أي١ ايؿهض". -

 يهٌ ايعًّٛ.دعٌ املٓطل َزخ٬ً  -

 

 الػارابي

ٜض٣ إٔ املٓطل ٖٛ ايًػ١ ايؿٛق١ٝ اييت تكزّ يًعًُا٤ ع٢ً َغت٣ٛ املؿاِٖٝ 

 قا١ُ٥ منٛسد١ٝ َٔ املقطًشات

َجاٍ: املٓطل ٜظٚر عامل ايًػ١ مبذُٛع١ َٔ ايكٛاْني اييت تغاعزٙ يف بٓا٤ 

 ْغل خاٍ َٔ ايًبػ.

 الغزالي

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

 ٜض٣ إٔ:

 املٓطل أي١ تعقِ ايؿهض َٔ ايٛقٛع يف اـطأ. -

 قٛاعز املٓطل ٫ ؼابٞ صاًٜا ٫ٚ تعارٟ َٛقؿًا. -

 املٓطل يٝػ سهضًا ع٢ً ايؿ٬عؿ١ ؾكط بٌ ٖٛ أي١ س١ٖٝٓ عا١َ يز٣ ايبؾض. -

مـذ الؼرن الـ 

(م وحتى 11)

 اآلن

 تطٛص املٓطل ٚأفبض أنجض اقرتابًا َٔ َٓاٖر ايضٜامٝات، ٭ْ٘: 

 ٜعين باعتدزاّ ايضَٛط بز٫ً َٔ ا٭يؿاظ. -

ٜعاجل َٛمٛعات ْٚعضٜات دزٜز٠ أغؿًٗا املٓطل ايتكًٝزٟ ايكزِٜ يشيو  -

 مس٢ باملٓطل ايضَظٟ أٚ ايضٜامٞ.
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  ٚا٫ْغإ ايعار٣ (ا١ُٖٝ املٓطل ٚؾا٥زت٘ ) يًباسح ـ  

 ايباسح ع٢ً ؾِٗ َبار٨ ٚأعػ ا٫عتز٫ٍ املٓطكٞ َٚٓاٖذ٘.ـ ٜغاعز 1

 ٜغاعز ع٢ً ايتُٝٝظ بني ا٭ري١ ايغ١ًُٝ ٚغٞ ايغ١ًُٝ ٚا٭ري١ ايهاؾ١ٝ ٚغري ايهاؾ١ٝ يًٛفٍٛ إىل ايٓتا٥ر. -2

 ٜغاعز ع٢ً ؼضٜض ايؿضر َٔ تأثري ايعاطؿ١ ٚا٫عتٗٛا٤ ٚايؾا٥عات. -3

٢ً ت١ُٝٓ ا٫ػاٙ ايٓكزٟ ؾٝذعٌ راصع٘ ٜؿشك ا٭ري١ نُا ٜؿشك املكزَات ٚايٓتا٥ر يٝتأنز إٔ ايٓتا٥ر ٜغاعز ع -4

 تًظّ عٔ املكزَات.

َجاٍ: ايكامٞ ٜغتزّ ا٫ػاٙ ايٓكزٟ ؾُٝا ٜغُع٘ َٔ ايؾٗٛر َٚا ٜكضأٙ َٔ أري١ ٚبشيو ٜؿشك املكزَات يًٛفٍٛ إىل 

 ايٓتا٥ر.

 أيؿاظ٘ بزق١.ٜغاعز اٱْغإ ع٢ً اختٝاص  -5

 ٜغاعز يف ت١ُٝٓ ايضٚح ايع١ًُٝ يًؿضر َجٌ )َٛمٛعات ايتعضٜـ َٚٓاٖر ايبشح(. -6

 اٱْغإ ٚاملٓطل   تأٌَ  (2َٛقـ )

 اٱْغإ يف أؽز اؿاد١ يزصاع١ عًِ املٓطل ٚسيو يهٞ

 يف ٖشا املٛقـ عتعضض عًٝو َؾه١ً، ٚعًٝو إٔ ؽتاص أرم اختٝاص َكرتح، َبًٝٓا أعباب اختٝاصى،

 )ب( ُٜٓٞ َٗاصات٘ ايًػ١ٜٛ.                                )أ( ٜغتطٝع ايتؿهري ايغًِٝ.

 )ر( ٜتعضف ع٢ً طضم ا٫عتز٫ٍ ايقشٝض. ؾٔ اؾزٍ ٚا٫ْتقاص ع٢ً اـقِ. )ز( ٜتعًِ

املٓطل ٚثٝل ايق١ً بايًػ١، ٜٚعٗض ٖشا يف اٯتٞ:     : املٓطل ٚايًػ١ 

ٜزصؼ املٓطل ايتؿهري اٱْغاْٞ يشيو ٫بز إٔ ٜزصؼ ايٛعا٥ٌ اييت ٜعرب بٗا اٱْغإ عٔ ٖشا ايتؿهري ٖٚٞ ايًػ١ يف 

 ؾهض َعني. ؽهٌ مجٌ ٚعباصات ٚأيؿاظ نُا إٔ أيؿاظ ايًػ١ تهٕٛ دٛؾا٤ ٚب٬ َع٢ٓ إسا مل تعرب عٔ

 يشيو ٜكاٍ إٕ: ايًػ١ ٖٞ ايؿهض املٓطٛم ٚايؿهض ٖٛ ايًػ١ غري املٓطك١

 أٟ إٔ: تعضٜـ اٱْغإ بأْ٘ سٝٛإ ْاطل ٜغاٟٚ متاًَا تعضٜؿ٘ بأْ٘ سٝٛإ َؿهض أٚ عاقٌ.

ل مٛ ٚاملٓطَجاٍ: املؿهض إ٫ ع٬َٞ أبٛ سٝإ ايتٛسٝزٟ ٜض٣ ؽبًٗا بني ايٓشٛ ٚاملٓطل، ؾٝكٍٛ: "ايٓشٛ َٓطل يػٟٛ 

 ٖٚٛ ٜكقز إ  عكًٞ".

 املٓطل ٜنع يٓا املعاٜري ايغ١ًُٝ يًتؿهري. -      ايٓشٛ ٜنع يٓا املعاٜري ايغ١ًُٝ ٫عتدزاّ ايًػ١. -
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 إىل اجملٍٗٛ.: ع١ًُٝ عك١ًٝ ْٓتكٌ ؾٝٗا َٔ املعًّٛ 

ٚ٭ٕ اٱْغإ ٜعرب عٔ املعًّٛ ايشٟ ٜبزأ ب٘ ٚاجملٍٗٛ ايشٟ ٜقٌ إيٝ٘ ف ؽهٌ أيؿاظ ٚمجٌ يشيو ؾزصاع١ املٓطل ٫بز 

 إٔ تبزأ بزصاع١:

 اؾٌُ اييت تغ٢ُ يف املٓطل بـ"ايكناٜا". -            يف املٓطل بـ "اؿزٚر املٓطك١ٝ".اييت تغ٢ُ  يؿاظا٭ -

 َؾه١ً. سٌت٪رٟ إىل  ع١ًُٝ تؿهري١ٜ تتنُٔ ٚمع اؿكا٥ل أٚ املعًَٛات بطضٜك١ َٓع١ُ عٝحـ 1

 بٗا ايتٛفٌ إىل قضاص أٚ اعتٓتاز.ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ أٚ املًه١ اييت ٜتِ ـ 2

غع٢ طبٝب إىل ؼزٜز َضض َا ؾإْ٘ هُع َا ٖٛ َعضٚف َٔ أعضاض عٔ املضض ثِ ٜكّٛ بتؾدٝق٘ ٜعٓزَا   أَج١ً:

 ٚبايتايٞ ٚفـ ايزٚا٤ املٓاعب يًُضٜض.

 ايٓعض١ٜ أٚ ايٓتٝذ١ )اجملٍٗٛ(. ٍٛ إىلايضٜامٞ ٜٓتكٌ َٔ املكزَات )املعًّٛ( يًٛفـ  

 اؿزٚر املٓطك١ٝ

يف ايكن١ٝ )اؾ١ًُ اـرب١ٜ( عٝح نرب عٓ٘ اؿز املٓطكٞ: ٖٛ ايًؿغ أٚ فُٛع١ ا٭يؿاظ اييت تقًض إٔ تهٕٛ طضؾًا 

 ٚبٓا٤ا ع٢ً ٖشا ايتعضٜـ : ٶ. ؽ٦ًٝا أٚ نرب ب٘ ؽ٦ٝا

 قز ٜهٕٛ يؿعًا ٚاسزًا أٚ عز٠ أيؿاظ يف ايكن١ٝ. -

 هب إٔ ٜهٕٛ يؿعًا اخربْا عٓ٘ أٚ اخربْا ب٘ ؽ٦ًٝا يف ايكن١ٝ ٚإ٫ ٫ ٜقًض ٖشا ايًؿغ إٔ ٜهٕٛ سزًا َٓطكًٝا. -

 َٔ املع٢ٓ ٫ٚ ٜؿٝز املع٢ٓ نً٘ يف ايكن١ٝ.ٜؿٝز دظ٤ًا  -

سغني َ٪يـ رعا٤ ايهضٚإ:ط٘ 

 ط٘ سغني: سز َٓطكٞ )يؿغ ٚاسز( ٭ْٓا اخربْا عٓ٘ ؽ٦ًٝا.

 َ٪يـ رعا٤ ايهضٚإ: سز َٓطكٞ )عز٠ أيؿاظ( ٭ْٓا اخربْا ب٘ ؽ٦ًٝا عٔ ايطضف ا٭ٍٚ )ط٘ سغني(.

 ايغُا٤ َؾضق١. -3

 ز َتؿٛم.ايطايب اجملتٗ -4
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ر املٓطك١ٝأْٛاع اؿزٚ  

 ايهِ                  
 ايهٝـ

 سز عايب سز َٛدب سز دظ٥ٞ سز نًٞ

 (اؿز اؾظ2ٞ٥) (اؿز ايه1ًٞ)

أنجض َٔ ؾضر أٚ ؽ٤ٞ ٫ؽرتانِٗ يف فؿات ٖٛ سز ٜطًل ع٢ً 

 َع١ٓٝ، ٜٚطًل ع٢ً نٌ ؾضر َٔ أؾضارٙ ع٢ً سز٠.
بايشات،  ؾضر أٚ ؽ٤ٞ أٚ َغ٢ُ ٚاسزٖٛ سز ٜطًل ع٢ً 

 ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜطًل ع٢ً غريٙ.

 َجاٍ  َجاٍ 

 بضز ايكاٖض٠. بضز ٜطًل ع٢ً )ايكاٖض٠، بٝظا املا٥ٌ، إٜؿٌ،...( 

 اؿزٜز َعزٕ. َعزٕ ٜطًل ع٢ً )اؿزٜز، ايٓشاؼ،...(

 ميهٔ ؼٌٜٛ اؿز ايهًٞ إىل سز دظ٥ٞ عٔ طضٜل: ميهٔ ؼٌٜٛ اؿز ايهًٞ إىل سز دظ٥ٞ عٔ طضٜل:

 سشف اعِ اٱؽاص٠: -1 اٱؽاص٠: -1

صدٌ )سز  ← ٖشا ايضدٌ )سز دظ٥ٞ( ٖشا ايكًِ )سز دظ٥ٞ( ← قًِ )سز نًٞ(

 نًٞ(

 ايتعُِٝ: -2 ايتدقٝك: -2

نتاب ا٭ٜاّ يط٘ سغني )سز  ← نتاب )سز نًٞ(

 دظ٥ٞ(
َغضس١ٝ ٖاًَت يؾهغبري )سز 

 دظ٥ٞ(
َغضس١ٝ  ←

)سز 

 نًٞ(

 سشف اٱماؾ١: -3 اٱماؾ١ -3

 بٝت  ← بٝتو )سز دظ٥ٞ( َغطضتو )سز دظ٥ٞ( ← )سز نًٞ( َغطض٠
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سز دظ٥ٞ ٭ْ٘ عٓزَا ٜكاٍ ٜٓقضف ايشٖٔ إىل ؽدك بعٝٓ٘ بايضغِ َٔ أْ٘ ٜطًل ع٢ً ايعزٜز َٔ ا٭ؾضار ٚيهٔ  -

 ٚيٝػ بغبب ٚدٛر فؿات َؾرتن١ بِٝٓٗ.سيو ٜعز َٔ قبٌٝ ايقزؾ١ 

سز نًٞ إسا اعتدزّ يًز٫ي١ ع٢ً فؿ١ ٭ْ٘ ٜطًل ع٢ً ايهجرئٜ ايشٜٔ  - ٥ٞ إسا أطًل ع٢ً ؾضر ٚاسز بشات٘.سز دظ -

 ٜتقؿٕٛ بٗشٙ ايقؿ١.

 اؿز اؾُعٞ: ٖٛ سز ٜطًل ع٢ً عز٠ أؾضار فتُعني، ٫ٚ ٜطًل ع٢ً أٟ ؾضر َِٓٗ ع٢ً سز٠

أعض٠. –ؽعب  ـ2       ب.عض –ؾضق١  –دٝؿ–قب١ًٝ  –قّٛ   :  أَج١ً

 ٜعز اؿز اؾُعٞ سزًا نًًٝا ٭ْ٘ ٜطًل ع٢ً عز٠ َغُٝات تؾرتى يف فؿات َع١ٓٝ.

ٖشا ايكّٛ )سز دظ٥ٞ( ←    قّٛ )سز مجعٞ(  1   باٱؽاص٠: -

دٝؿ َقض )سز دظ٥ٞ( ←  دٝؿ )سز مجعٞ(2   بايتدقٝك: -

قبًٝيت )سز دظ٥ٞ( ←  قب١ًٝ )سز مجعٞ(3  باٱماؾ١: -

تقٓـ اؿزٚر املٓطك١ٝ َٔ طا١ٜٚ اٱثبات أٚ ايٓؿٞ إىل:

 الحد السالب(2) الحد الؿوجب(1)

 غٝاب ؽ٤ٞ أٚ فؿ١ٜعرب عٔ  ٚدٛر ؽ٤ٞ أٚ فؿ١ٜعرب عٔ  

 أَج١ً

 اَني: ٜعرب عٔ غٝاب فؿ١ ا٭َا١ْ.غري -1 ٚدٛر فؿ١ ا٭َا١ْ.أَني: ٜعرب عٔ  -1

 .ربغري فبٛص: ٜعرب عٔ غٝاب فؿ١ ايق -2 فبٛص: ٜعرب عٔ ٚدٛر فؿ١ ايقرب. -2

 غري قٟٛ: ٜعرب عٔ غٝاب فؿ١ ايك٠ٛ -3 قٟٛ: ٜعرب عٔ ٚدٛر فؿ١ ايك٠ٛ. -3
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اعتدزاّ )٫، اي٬، غري( يًتعبري عٔ اؿز ايغايب هعٌ أرا٠ ايغًب دظ٤ًا َٔ اؿز، بُٝٓا اعتدزاّ )يٝػ( ٜؿٝز اْؿقاٍ 

 تايٞ ٫ تعز )يٝػ( دظ٤ًا َٔ اؿز َجٌ قٛيٓا: "ا٭عز يٝػ إْغاًْا".اؿز املٓطكٞ عٔ اؿز ا٭خض يف ايكن١ٝ ٚباي

 ايكن١ٝ املٓطك١ٝ

ِ هؼتٌُ ايقزم ٚايهشب أٟ اييت ميهٔ اؿايكن١ٝ املٓطك١ٝ: ٖٞ اؾ١ًُ اـرب١ٜ )اييت ؼٌُ خربًا َعًٝٓا( اييت 

 َجاٍ: أخٓاتٕٛ أٍٚ َٔ رع٢ يعكٝز٠ ايتٛسٝز. عًٝٗا بايقزم أٚ ايهشب.

ايعباصات اٱْؾا١ٝ٥ ٫ تعز قناٜا َٓطك١ٝ ٭ْٗا يٝغت مج٬ً خرب١ٜ، أٟ ٫ت محٌ خربًا ميهٔ اؿهِ عًٝ٘ بايقزم 

 أٚ ايهشب.

 جؿل األمر
 اْتب٘ دٝزًا إىل ايزصؼ. -1

 سانض رصٚعو. -2

 جؿل الـفي
 ٫ تزخٔ. -1

 ٫ تِٓ َتأخضًا. -2

 جؿل السؤال
 ؾًٝغٛف اعتدزّ ن١ًُ ؾًغؿ١؟َٔ أٍٚ  -1

 َا أع٢ً ق١ُ دب١ًٝ يف ايعامل؟ -2

 جؿل التؿـي
 يٝت ايؾباب ٜعتار ايكضا٠٤ ٚا٫ط٬ع. -1

 يٝت ايغ٬ّ را٥ِ بني ايؾعٛب. -2

 جؿل التعجب
 !غُا٤َا أمجٌ يٛس١ اي -1

 َا أععِ ايتاصٜذ ايعضبٞ! -2
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 : َهْٛات ايكن١ٝ

احملٍُٛ  ايضابط١  :املٛمٛععٓافض  3َٔ  تتهٕٛ ايكن١ٝ

(1) 

 الؿوضوع

 هب إٔ ٜهٕٛ امسًا. - ملٓطكٞ ايشٟ نرب عٓ٘ يف ايكن١ٝ.ٖٛ اؿز ا -

 أَج١ً:

 اؿزٜز ٖٛ َٛمع ايكن١ٝ ٭ْٓا اخربْا عٓ٘.  يف ايكن١ٝ "اؿزٜز َعزٕ"  -1

 ايٓاص ٖٞ َٛمٛع ايكن١ٝ ٭ْٓا اخربْا عٓٗا.  يف ايكن١ٝ "ايٓاص قضق١"  -2

(2) 

 الؿحؿول

 ميهٔ إٔ ٜهٕٛ امسًا أٚ فؿ١ أٚ ؾع٬ً. -  املٓطكٞ ايشٟ نرب ب٘ يف ايكن١ٝ.ٖٛ اؿز  -

 أَج١ً:

 َعزٕ ٖٛ قٍُٛ ايكن١ٝ ٭ْٓا اخربْا ب٘ عٔ املٛمٛع.  "اؿزٜز َعزٕ"يف ايكن١ٝ  -1

 قضق١ ٖٞ قٍُٛ ايكن١ٝ ٭ْٓا اخربْا بٗا عٔ املٛمٛع.   يف ايكن١ٝ "ايٓاص قضق١" -2

(3) 

 الرابطة

 ٖٞ ايًؿغ ايشٟ ٜؿٝز ايع٬ق١ بني املٛمٛع ٚاحملٍُٛ، ٖٚٞ إَا تهٕٛ: -

 طضيف ايكن١ٝ، ٖٚٞ:صابط١ َٛدب١: تؿٝز ا٫تقاٍ بني  -1

 َجاٍ: "اؿزٜز ٜهٕٛ َعزٕ" أٚ "اؿزٜز ٖٛ َعزٕ"  َغترت٠ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ايكٍٛ ) اؿزٜز َعزٕ (يهٓٓا ْهتؿٞ بٚ

( يف etreٚؾعٌ ) ( يف ايًػ١ to beؾعٌ ) يف ايًػات ا٭ٚصٚب١ٝ، ؾٗٞ متجٌ: تعٗض

 iron is metalَجاٍ:ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ،

 تؿٝز ا٫ْؿقاٍ بني طضيف ايكن١ٝ. صابط١ عايب١: -2

 َجاٍ: "تشٚم ايؿٔ ايضؾٝع يٝػ َنٝع١ يًٛقت".

 ٖٚٓا ايضابط١ )يٝػ( قاَت بؿقٌ املٛمٛع عٔ احملٍُٛ.
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 قن١ٝ َضنب١ )ٚاسز٠( َٔ قناٜا ابغط.ايضٚابط ايكن١ٜٛ: ٖٞ ا٭رٚات اييت تغتدزّ يتهٜٛٔ 

  

 صابط ايٛفٌ أٚ ايعطـ )سضف ٚ( -1
 ْاّ اؿاصؼ ٚاعتٝكغ ايًقٛل. -1

 ادتٗز ايطايب ٚتؿٛم يف ا٫َتشإ. -2

صابط ايغًب أٚ ايٓؿٞ )٫ ، يٝػ( )ٜغتدزّ َع  -2

 ٚاملضنب١(ايكناٜا ايبغٝط١ 

 يٝػ نٌ َا ًُٜع سٖبًا. -1

 يٝػ نٌ طايب فز ؾاؽٌ يف سٝات٘. -2

 صابط ايؿقٌ )أٚ، إَا أٚ( -3
 عأسانض رصٚعٞ أٚ اعتُع إىل املٛعٝك٢. -1

 إَا إٔ تتعًِ ايغباس١ أٚ اْو عٛف تػضم. -2

 صابط ايؾضط )إسا( -4

 إسا طصتين عأنٕٛ يف اْتعاصى. -1

 ا٭صض.إسا أَطضت ايغُا٤ ابتًت  -2

 إسا أخشت ايزٚا٤ متاثًت يًؾؿا٤. -3

 

 

 

 

 من الـاحقة الؿـطؼقة من حقث التركقب

 قناٜا عضم١ٝ قناٜا َتٓاقن١ قناٜا تهضاص١ٜ قناٜا َضنب١ قناٜا بغٝط١
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 تكغِٝ ايكناٜا َٔ سٝح ايرتنٝبـ 1

(1) 

 قضايا بسقطة

(2) 

 قضايا مركبة

 تتهٕٛ َٔ

 

 

 َٛمٛع ٚقٍُٛ أٚ َٔ َعٓٝني َؿضرٜٔ

قنٝتني بغٝطتني أٚ أنجض ٚبايتايٞ تتنُٔ صابطًا قنًٜٛا 

 ٚاسزًا ع٢ً ا٭قٌ.

 أَج١ً

ايض٥ٝػ اؿايٞ ي٫ًٜٛات املتشز٠ ٜٓتُٞ يًشظب  -1

 ايزميكضاطٞ.
 َقطؿ٢ طبٝب ٚفزٟ َٗٓزؼ. -1

 37أنجض َٔ  2114بًػت رٜٕٛ َقض ست٢ عاّ  -2

 ًَٝاص ر٫ٚص.
 َقض بًز عضبٞ ٚإلًرتا بًز أٚصٚبٞ. -2

 إسا ؼكل اٱْتاز ؼكل ايضخا٤. -3 ايغًط١ املطًك١ َؿغز٠. -3

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

 إسا ؾاط أمحز يف املباصا٠ ْاٍ ناؼ ايبطٛي١. -5 ـ ايؾذض اخنض  5
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 تكغِٝ ايكناٜا َٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝـ 2

قضايا تؽرارية (1)

 )تحصقل حاصل(

 قضايا عرضقة(3) قضايا متـاقضة(2)

ٖٞ قناٜا ٜغتشٌٝ نشبٗا ؾٗٞ 

فارق١ را٥ًُا يف نٌ اؿا٫ت 

 املُه١ٓ.

ٖٞ قناٜا ٜغتشٌٝ فزقٗا ؾٗٞ 

 ناسب١ را٥ًُا
ٖٞ قناٜا وتٌُ فزقٗا أٚ نشبٗا 

 ٫ٚ تهٕٛ تهضاص١ٜ أٚ َتٓاقن١.

 أَج١ً أَج١ً أَج١ً

 ـ ايبشض ٖٛ ايِٝ 1

 نٌ ايٓادشٕٛ غري صاعبني. -2

 ا٭ص١ًَ َٔ َات طٚدٗا. -3

 ايترب ٖٛ ايشٖب. -4

5- 2  +2  =4 

 بعض ايعظاب َتظٚدني. -1

 بعض ايٓادشٕٛ صاعبني. -2

 بعض ا٭صاٌَ مل ميت أطٚادِٗ. -3

 ايٓا٥ِ َغتٝكغ -4

 اجملٕٓٛ عاقٌ. -5

ٜكع َب٢ٓ ا٭َِ املتشز٠ يف ْٜٝٛٛصى  -1

 )قن١ٝ فارق١(.

عاـ املٛعٝكاص ا٭ملاْٞ بتٗٛؾٔ يف  -2

 ايكضٕ ايعؾضٜٔ )قن١ٝ ناسب١(

املعارٕ تتُزر باؿضاص٠ )قن١ٝ  -3

 فارق١(.

 ايهٝـ(2) ايهِ(1)

ٜؾٌُ اؿهِ ؾٝٗا مجٝع أؾضار قن١ٝ ن١ًٝ: ـ 1

 املٛمٛع.
قن١ٝ َٛدب١: تهٕٛ ؾٝٗا ايع٬ق١ بني املٛمٛع ٚاحملٍُٛ ـ 1

 َتق١ً.

 َجاٍ: ايط٬ب سامضٕٚ ايط٬ب سامضٕٚ. َجاٍ: نٌ

قن١ٝ دظ١ٝ٥: ٜؾٌُ اؿهِ ؾٝٗا بعض أؾضار  -2

 املٛمٛع.
قن١ٝ عايب١: تهٕٛ ؾٝٗا ايع٬ق١ بني املٛمٛع ٚاحملٍُٛ  -2

 َٓؿق١ً.

 َجاٍ: ايط٬ب يٝغٛا سامضٜٔ َجاٍ: بعض ايط٬ب سامضٕٚ.
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 عٛص ايكن١ٝ ايتشًٌٝ ايتكًٝزٟ يًكناٜا اؿ١ًُٝ

عٓزَا ْكغِ ايكن١ٝ اؿ١ًُٝ َٔ سٝح ايهِ 

 فٛص هلا نُا ًٜٞ: 4ٚايهٝـ َعًا مقٌ ع٢ً 
ٖٛ ايًؿغ أٚ ا٭يؿاظ اييت تزٍ ع٢ً نِ ٚنٝـ ايكن١ٝ 

 يٝػ( ، )بعض .نٌ، بعض، )نٌ ... يٝػ( اؿ١ًُٝ، َجٌ: 

 

 أَج١ً عٛص ايكن١ٝ فٛص ايكن١ٝ 

 ن١ًٝ َٛدب١ 

 )ى . ّ(

 نٌ ايؿ٬عؿ١ سهُا٤. -1 % ، ....111نٌ ، ناؾ١، مجٝع، 

 مجٝع املقضٜني أؾاصق٘. -2

 ن١ًٝ عايب١ 

 )ى.ؼ(

 ٫ عامل داٌٖ. -1 ٫ ، ٫ ٚاسز َٔ، )نٌ ... يٝػ(، ....

 نٌ اؿٝٛاْات يٝغت ثزٜٝات. -2

 دظ١ٝ٥ َٛدب١ 

 )ز. ّ(

 بعض ايعًُا٤ ؽعضا٤. -1 % َٔ،...91بعض، قًٌٝ َٔ، نجري َٔ، َععِ، 

 ايهجري َٓا يهتب َؿٝز. -2

 دظ١ٝ٥ عايب١ 

 )ز. ؼ(

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

 يٝغت نٌ ايطٝٛص َػضر٠. -2

 

اؿز املغتػضم يف ايكن١ٝ: ٖٛ اؿز ايشٟ ٜكع ؾٝ٘ اؿهِ ع٢ً نٌ أعنا٤ اؿز عٛا٤ نإ َٛمٛعًا أٚ ق٫ًُٛ، ؾإسا 

 نإ اؿهِ ٜؾٌُ:

 ٤ املٛمٛع ْكٍٛ إٔ نٌ َٔ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ َغتػضم.مجٝع أعنا -

 بعض أعنا٤ املٛمٛع ْكٍٛ إٔ نٌ َٔ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ غري َغتػضم. -
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 أَج١ً ا٫عتػضام ايكن١ٝ

 ن١ًٝ َٛدب١ 

 )ى . ّ(

 نٌ اؾٓٛر أبطاٍ. -1 تغتػضم املٛمٛع ٫ٚ تغتػضم احملٍُٛ

 نٌ ايهتب َؿٝز٠. -2

 ن١ًٝ عايب١ 

 )ى . ؼ(

 نٌ ا٭ثضٜا٤ يٝغٛا غ٤٬. -1 تغتػضم املٛمٛع ٚاحملٍُٛ

 نٌ ايطٝٛص ٫ تًز. -2

 دظ١ٝ٥ َٛدب١ 

 )ز . ّ(

 بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ. -1 ٫ تغتػضم املٛمٛع ٫ٚ احملٍُٛ

 بعض ايػشا٤ َؿٝز. -2

 دظ١ٝ٥ عايب١ 

 )ز . ؼ(

 بعض ايط٬ب يٝغٛا ْادشني. -1 ٫ تغتػضم املٛمٛع ٚتغتػضم احملٍُٛ

 بعض ايعضب يٝغٛا أؾاصق٘. -2

 ايكناٜا ايه١ًٝ تغتػضم املٛمٛع عٛا٤ ناْت َٛدب١ أٚ عايب١. -

  حملٍُٛ عٛا٤ ناْت ن١ًٝ أٚ دظ١ٝ٥.ايكناٜا ايغايب١ تغتػضم ا -
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ٚاؾزٍٚ ايتايٞ ٜٛمض سيو: 

 ايؾهٌ احملٍُٛ )ح( املٛمٛع )ّ( ايكن١ٝ

 غري َغتػضم َغتػضم )ى . ّ(
 

 

 َغتػضم َغتػضم )ى . ؼ(
 

 

 غري َغتػضم غري َغتػضم )ز . ّ(

 

 

 َغتػضم غري َغتػضم )ز . ؼ(

 

 

 ْقٝش١   تأٌَ  (3َٛقـ )

ؿكض يٝػ بعٝب ٚايػين املٛصٚخ يٝػ مبٝظ٠ ملٔ ٚصث٘ قاٍ ايضدٌ اؿهِٝ يًؾاب ايؿكري: أمسع ٜا ٚيزٟ اؿٝا٠ نؿاح ٚاي

ٟ إٔ  ٚنٌ َا ٜعٝب اٱْغإ ٖٛ صما ايؿكري بؿكضٙ، ٚقٓاع١ ايػين مبا ٚصث٘، ؾبعض ايشٜٔ ٚيزٚا يف أسنإ ايؿكض 

ٜٔ وطُٛا سادظ ايؿكض، ٜٚقبشٛا أغٓٝا٤، نُا أْ٘ يٝػ نٌ ايشٜٔ ٚصثٛا املاٍ اعتُضٚا ب٘ َرتؾني، ٫ٚ ٚاسز َٔ ايش

 يف إٔ ٜقبض غًٓٝا. قٓعٛا بايؿكض 

ؾامسع ٜا ٚيزٟ ْقٝشيت: إٕ َٔ دز ٚدز، ٚاٱْغإ إَا إٔ ٜٓتقض بعضق٘ ع٢ً ؾكضٙ ؾٝغعز أٚ ٜٓتقض عًٝ٘ ؾكضٙ 

 يتهاعً٘ ؾ٣ٛٗٝ إىل اؿنٝض.

 اعتدضز َٔ املٛقـ ايغابل ايكناٜا ايتاي١ٝ:

 أ( قن١ٝ ن١ًٝ عايب١ ٚبني اؿزٚر املغتػضق١ ؾٝٗا.

 قن١ٝ ٫ تغتػضم املٛمٛع ٫ٚ احملٍُٛ.ب( 

 ز( قن١ٝ ن١ًٝ َٛدب١، ثِ سزر َٛمٛعٗا ٚقُٛهلا.

 

 ح م

 ح م

 ح م

 ح م
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 بني يف ايكناٜا اٯت١ٝ ايهِ ٚايهٝـ ٚاملٛمٛع ٚاحملٍُٛ ٚاؿز املغتػضم ٚغري املغتػضم َع سنض ايغبب:

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

 نٌ املزاصؼ ْعٝؿ١. -3

 َععِ اؿافًني ع٢ً فُٛع عٌ ايتشل باؾاَع١. -4

ايهِ  ايكن١ٝ

 ٚايهٝـ
 ايغبب احملٍُٛ املٛمٛع

(1) 

نٌ َٔ ٫ ميًو 

 ايعًِ ٫ ميًو ايك٠ٛ

َٔ ٫ ميًو ايعًِ  ى . ؼ

 )سز َغتػضم(
ميًو ايك٠ٛ )سز 

 َغتػضم(
ٚاحملٍُٛ َغتػضقإ ٭ٕ املٛمٛع 

ايكن١ٝ ن١ًٝ عايب١ يشيو ؾإٕ 

اؿهِ مشٌ مجٝع أؾضار املٛمٛع 

 ٚنًو مجٝع أؾضار احملٍُٛ.

(2) 

بعض ايطري ٫ ٜ٪نٌ 

 ؿُ٘

ايطري )سز غري  ز . ؼ

 َغتػضم(
ٜ٪نٌ ؿُ٘ 

 )سز َغتػضم(
املٛمٛع غري َغتػضم ٚاحملٍُٛ 

َغتػضم ٭ٕ ايكن١ٝ دظ١ٝ٥ عايب١ 

ٜؾٌُ مجٝع  يشيو ؾإٕ اؿهِ مل

أؾضار املٛمٛع ٚيهٓ٘ مشٌ مجٝع 

 أؾضار احملٍُٛ

(3) 

 نٌ املزاصؼ ْعٝؿ١

 املزاصؼ ى . ّ

 )سز َغتػضم(

ْعٝؿ١ )سز غري 

 َغتػضم(
املٛمٛع َغتػضم ٚاحملٍُٛ غري 

َغتػضم ٭ٕ ايكن١ٝ ن١ًٝ َٛدب١ 

يشيو ؾإٕ اؿهِ مشٌ مجٝع اؾضر 

املٛمٛع ٚيهٓ٘ مل ٜؾٌُ مجٝع أؾضار 

 احملٍُٛ

(4) 

َععِ اؿافًني ع٢ً 

فُٛع عاٍ ايتشل 

 باؾاَع١

اؿافًني ع٢ً  ز . ّ

فُٛع عاٍ )سز 

 غري َغتػضم(

ايتشل باؾاَع١ 

)سز غري 

 َغتػضم(

املٛمٛع ٚاحملٍُٛ غري َغتػضقإ ٭ٕ 

ايكن١ٝ دظ١ٝ٥ َٛدب١ يشيو ؾإٕ 

اؿهِ مل ٜؾٌُ مجٝع أؾضار املٛمٛع 

 ٚنشيو مجٝع أؾضار احملٍُٛ
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 َٛمٛع املٓطل ٖٛ تٛدٝ٘ ايعكٌ مٛ اؿكٝك١ٝ َٚٛمٛع ا٫خ٬م تٛدٝ٘ ا٫صار٠ مٛ ايؿن١ًٝ  -بٛع٣ٛ: -172

 اعتدًك َٔ ايعباص٠ ايغابك١ َؿَٗٛا يًُٓطل .                                      

 ق٠ٛ ايؿهض٠ ٫ تهُٔ ؾ٢ ا٭فٌ ايش٣ ُٜٓٝٗا بٌ ؾ٢ املٓطل ايش٣ ٜظنٝٗا طبل مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً أ١ُٖٝ                      -173

 ٓطل ؾ٢ سٝاتٓا اي١َٝٛٝ.امل                                                       

 ٚفٛاب ايؿهض٠ ٫ وزرٙ َقزصٖا ايش٣ َٓ٘ أتت بٌ ايزيٌٝ ايش٣ ايٝ٘ تغتٓز .ؾ٢ م٤ٛ سيو اعتدًك أ١ُٖٝ  -174

 املٓطل ٚؾا٥زت٘ .                                                                

 ٜكٍٛ صابٝٞ " املٓطل ٖٛ ايقٓاع١ اييت وغٔ بٗا ا٫ْغإ قٝار٠ عكً٘ "  اعتدًك َٔ ايعباص٠ ايغابك١ َؿَٗٛا   -175

 يًُٓطل .                                                                     

 ؾ٢ م٤ٛ ؾُٗو يًعباص٠ سًٌ َؿّٗٛ  "ٖاًَتٕٛ " املٓطل ٖٛ سيو ايعًِ ايشٟ ٜبشح عٔ فشٝض ايؿهض ٚ خاط٦٘ -176

 املٓطل  .                                                                   

 ٚظـ مبجاٍ َٔ عٓزى أ١ُٖٝ املٓطل ايش٣ تؾري ايٝ٘    َكٛي١ َٔ ايٓٝباٍ . نٔ َٓطكًٝا ست٢ يف ٚقت املـظاح -177

 ايعباص٠ ايغابك١                                                                 

 ٚظـ  ابٔ طؿٌٝ . ايعكٌ ... َقباح قٍُٛ ع٢ً ايضأؼ ، ايبعض وًُ٘ َن٦ٝا ٶ ٚ ايبعض اٯخضٜرتن٘ َطؿأ ٶ -178 

 ؾري ايٝ٘ ايعباص٠ ايغابك١ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً أ١ُٖٝ املٓطل  ايش٣ ت                                   

عٓزَا تكّٛ ٚطاص٠ ايقش١ بايتعإٚ َع ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بتطعِٝ ايط٬ب مبقٌ ملكا١َٚ َضض ؾريٚؼ ع٢   يف  -179

 ْتٝذ١مجٝع َزاصؼ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ.. ، َٚزصعتو َٔ َزاصؼ مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ   ؾإْٓا عٓغتزٍ إيٞ 

 َؿارٖا إٔ َزصعتٓا عٝتِ ؾٝٗا ايتطعِٝ مز ٖشا املضض . 

 ٜعرب سيو ع٢ً ايكاعز٠ املٓطك١ٝ ٢ٖٚ :

 َاٜقزم ع٢ً ايهٌ ٜقزم ع٢ً اؾظ٤ ايش٣ ٜٓزصز ؼت٘ -1

 ايٓؿ٢ ٚا٫ثبات ٫هتُعإ ؾ٢ ؽ٤٢ ٚاسز  -2

 ايهٌ انرب َٔ فُٛع ادظا٥٘ -3

 اعتشاي١ ٚدٛر ايؾ٤٢ ْٚكٝن٘ ؾ٢ ؽ٤٢ ٚاسز  -4

  -دابات بني ايكٛعني :أخرت أرم ا٫ -181

 عارٍ ٜشانض ) يؿغ عارٍ ٖٓا ٜعز سزا..............(-1

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

 اؿانِ ايزميٛقضاطٞ عارٍ ) يؿغ عارٍ ٖٓا ٜعز  سزا...........(-2

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

 صٚا١ٜ بني ايكقضٜٔ يٓذٝب قؿٛظ تعز سزا .....................( -3

 دظ٥ٝا  -نًٝا                                      ب -أ

 مجع٢ -عايب                                        ر -ز                                                                    

 ـ مبادىء عله املنطق 1بنم االسئلة : 
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 يؿعإ َٔ سٝح ايهٝـ  )٫ أع٢ُ -أع٢ُ(اؿزٚر املٓطك١ٝ -4

 .ب(عايب َٚٛدب                                  (أ( َٛدب ٚعايب                            (

 ر( دظ٢٥ ٚن٢ً                                ( .ز( ن٢ً ٚدظ٢٥)                                

 مما ٢ًٜ ٫ ٜعز سزًا َٓطكٝا نًًٝا؟ أ٣ -5

 .ب( باعِ                                     (أ( ٖضّ                                       (

 ر( ْٗض(                                                         ز( إْغإ                                      (.

 ناؾ١ املدزصات ٚاملغهضات ؼطِ نٝإ ايؿضر.قن١ٝ......................... -6

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -َٛدب١                                      ردظ١ٝ٥  -ز

 ٫ َقضٟ خا٥ٔ قن١ٝ ............................. -7

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ١ٝ ...........................نٌ َ٪رب غري ٌَُٗ قن -8

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 عكضاط ؾًٝغٛف قن١ٝ ..................................... -9

 ن١ًٝ عايب١ -ب            ن١ًٝ َٛدب١                          -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 نٌ ؾنا٤ ٫ سزٚر ي٘ قن١ٝ ......................... -11

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -ر   دظ١ٝ٥ َٛدب١                                    -ز

 يٝػ نٌ فتٗز ْادض قن١ٝ َغتػضق١ ....................... -11

 احملٍُٛ -املٛمٛع                                            ب -أ

 ػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛغري َغت -املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                                 ر -ز                                                        

 يف ا٫َتشإ قن١ٝ َغتػضق١ .......................... نجحبعض َٔ يٝػ َتؿٛم  -12

 احملٍُٛ -املٛمٛع                                            ب -أ

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                                 ر -ز                                                         

 أق١ًٝ ايعًُا٤ مل وككٛا أصباح َار١ٜ.قن١ٝ ........................... -13

 ن١ًٝ عايب١ -ب      ن١ًٝ َٛدب١                                  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز
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 بعض املٛاف٬ت عًه١ٝ قن١ٝ..................... -14

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز

 عزر َٔ ايطًب١ مسعٛا خطاب ايض٥ٝػ قن١ٝ ................. -15

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                   ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                         رَغتػض -ز

 بعض املٛاف٬ت يٝغت عًه١ٝ قن١ٝ ................................ -16

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز

 َععِ املٛاف٬ت ٫ عًه١ٝ قن١ٝ .................... -17

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -مٛع ٚاحملٍُٛ                      رَغتػضق١ املٛ -ز

 َا نٌ ا٭س٬ّ خٝا٫ت قن١ٝ .......................... -18

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ٚاحملٍُٛ                      رَغتػضق١ املٛمٛع  -ز

 غايب١ٝ ايٛاف٬ت غري عًه١ٝ قن١ٝ ....................... -19

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ٚاحملٍُٛ                      رَغتػضق١ املٛمٛع  -ز

 َععِ َٔ ٜزعٞ اٱخ٬ل يٝػ كًقًا.قن١ٝ .......................ـ 21        

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 ١ٝ٥ عايب١دظ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ناؾ١ ايٓاؼ عٛاع١ٝ قن١ٝ ................ -21

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                   ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز

 عامل قن١ٝ ......................... يٝػ نٌ ؽٝذ -21

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز
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 ٫ ٜكبٌ اهلظمي١ قن١ٝ ....................نٌ فاٖز عٓزٙ إميإ  -22

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 نٌ صاع َغ٦ٍٛ عٔ صعٝت٘ قن١ٝ ................... -23

 ن١ًٝ عايب١ -ب              ن١ًٝ َٛدب١                        -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 بعض َا يٝػ أخ٬قٞ ماص قن١ٝ ............. -24

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                 ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      رَغتػ -ز

 يٝػ نٌ َٔ ًُٜع سٖب قن١ٝ ................. -25

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -َغتػضق١ املٛمٛع                                                  ب -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -ٍ                      رَغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملُٛ -ز

 نٌ غري َ٪رب غري قبٛب قن١ٝ .................... -26

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ٜزصن٘ قن١ٝ ............................... يٝػ نٌ َا ٜتُٓاٙ املض٤ -27

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 نٌ َٔ ٫ ميًو قٛت٘ ٫ ميًو سضٜت٘ . قن١ٝ ....................... -28

 ن١ًٝ عايب١ -ب                                 ن١ًٝ َٛدب١     -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 غايب١ٝ املزٕ اؾزٜز٠ خاي١ٝ َٔ ايتًٛخ . قن١ٝ .................. -29

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب              َغتػضق١ املٛمٛع                                    -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز

 قًٌٝ َٔ امل٪عغات ايقٓاع١ٝ فزٜك١ يًب١٦ٝ .قن١ٝ .................. -31

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب                َغتػضق١ املٛمٛع                                  -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز
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 يٝػ َٔ ايٓاؼ َا ٖٛ عبز يػريٙ . قن١ٝ ...................... -31

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -َٛدب١                                      ردظ١ٝ٥  -ز

 اي٬عًه٢ ٚع١ًٝ يٲتقاٍ . قن١ٝ ....................... -32

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ايعامل تضؾض اعًش١ ايزَاص ايؾاٌَ .قن١ٝ .................َععِ رٍٚ  -33

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 غايب١ٝ َتشز٣ ا٫عاق١ َٔ املٖٛٛبني . قن١ٝ .................. -34

 ن١ًٝ عايب١ -َٛدب١                                    ب ن١ًٝ  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 انجض اؿٝٛإ ٫ ٜأنٌ ايعؾب . قن١ٝ ................. -35

 َغتػضق١ احملٍُٛ  -ب            َغتػضق١ املٛمٛع                                      -أ                          

 غري َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ -َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ                      ر -ز

 اٱْغإ ٖٛ اٯرَــ٢ قن١ٝ .................  -36

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

 اٱْغإ سٝـــــٛإ قن١ٝ .................. -37

 َتٓاقن١  -ب                               تهضاص١ٜ -أ                                 

 َضنب١ -عضم١ٝ                               ر -ز                                 

 ا٭ص١ًَ اَضأ٠ َات طٚدٗا قن١ٝ ............. -38

 َتٓاقن١  -ب                               تهضاص١ٜ -أ                                 

 َضنب١ -ر                          عضم١ٝ      -ز                                 

 قن١ٝ .......... 4=  2+ 2      -39

 َتٓاقن١  -ب                               تهضاص١ٜ -أ                                 

 َضنب١ -عضم١ٝ                               ر -ز                                 

 



 

 

 01220868212ت/             01002075026ت/      51

 

 ؽعٛص١ٜ ( قن١ٝ ...............) نٌ اٱسغاعات ٫  -41

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 نٌ اٱسغاعات ٫ ْؾعض بٗا. قن١ٝ ..................  -41

 ن١ًٝ عايب١ -ب      ن١ًٝ َٛدب١                                -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ) بعض ايؿهض ٫ َعكٍٛ (.قن١ٝ .................. -42

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 ١ٝ عايب١دظ٥ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ) بعض ايتقضؾات ٫ ْؾعض بٗا ( قن١ٝ ................ -43

 ن١ًٝ عايب١ -ن١ًٝ َٛدب١                                    ب  -أ

 دظ١ٝ٥ عايب١ -دظ١ٝ٥ َٛدب١                                      ر -ز

 ـ َبار٨ عًِ املٓطل )اؿزٚر ٚايكناٜا(1اع١ً٦ اخض٣ َتٓٛع١ :   
 ٜعضف أسز ايؿ٬عؿ١ املٓطل بأْ٘ )اي٘ ايعًِ، َٚٛمٛع٘ اؿكٝكٞ ٖٛ ايعًِ ْؿغ٘(، ٖٛ -1

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

 ٚفـ املٓطل بقؿت٘ املعٝاص١ٜ بٛمع َعاْٞ يًقٛاب ٚاـطأ ٖٛ -2

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

 ايقٛصٟ ٖٛ إٔ ٜنع ايكٛاعز اييت ػعٌ ايؿهض َتؿكًا َع سات٘" قا٥ٌ ٖشٙ ايعباص٠ ٖٛ"ٜعز َٛمٛع املٓطل  -3

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

 تػريت ايٓعض٠ إىل املٓطل ٚأفبض تطبٝكًٝا يف عقض -4

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

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

قاٍ أسز ايؿ٬عؿ١ إٔ )املٓطل ٖٛ تكًٝز ؽؿٟٛ سٞ يع١ًُٝ ايتدقك املٓطكٞ ٚانتغاب اـرب٠ املٓطك١ٝ اييت تغاعز  -5

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

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

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

ايتؿهري اٱْغاْٞ َعضض بطبٝعت٘ إىل ايقٛاب ٚاـطأ ٚيشيو ٖٛ عاد١ إىل قٛاعز ت٧ٝٗ ي٘ ايتؿهري ايغًِٝ سًٌ  -6

 يف م٤ٛ َا رصعت ٫ِٖ َباسح عًِ املٓطل.

ايغ١َ٬، ؾاْو تًكا٥ًٝا عتؿهض إٔ قضٜبو ؾًِ ٜقب٘ إسا عاؾض أسز أقاصبو يف صس١ً ٚؾٛص ٚفٛي٘ قٌٝ يو أْ٘ ٚفٌ ب -7

 أٟ أس٣ ٚبشيو تهٕٛ قز اعتدزَت ايتؿهري املٓطكٞ ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً اعتدزاَو يًتهؿري املٓطكٞ.
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ٜكٍٛ نٝٓظ "املٓطل ٖٛ ايعًِ ايشٟ ٜبشح يف ايٓٛاسٞ ايعا١َ يًؿهض، َٚٛمٛع٘ ٖٛ عح ممٝظات اؿهِ ٫  -8

 نتعبري عٔ َعاصؾٓا"، ػغز ايعباص٠ رٚص املٓطل يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ طبل مبجاٍ َٔ عٓزى. نعٛاٖض ْؿغ١ٝ، ٚيهٔ

 ٜغتدزّ اٱْغإ ايعارٟ قٛاعز ايتؿهري املٓطكٞ رٕٚ رصاعت٘ رعِ إدابتو مبجاٍ َٔ عٓزى. -9

 تضتبط ْؾأ٠ املٓطل بٓؾأ٠ اٱْغإ ٚٚدٛرٙ ع٢ً ا٭صض ٚمض مبجاٍ. -11

 ذٌ يتعاٌَ ايعكٌ َع ايٛاقع املتػري.أثبت مبجاٍ إٔ املٓطل ع -11

ـ  ٜكٍٛ ابٔ خًزٕٚ )املٓطل أي١ قا١ْْٝٛ تعقِ ايشٖٔ عٔ اـطأ يف اقتٓال املطايب اجملٗٛي١ َٔ ا٭َٛص اؿاف١ً 12

 املع١ًَٛ( طبل مبجاٍ َٔ عٓزى.

ٚمض نٝـ ٜعرب املٓطل  ٜكٍٛ ايؿاصابٞ إٔ )فٓاع١ املٓطل تعطٞ ؾٝا ؾ١ًُ ايكٛاْني اييت َٔ ؽأْٗا إٔ تكّٛ ايعكٌ( -16

 عٔ طبٝع١ ايعقض ايشٟ ٜعٗض ؾٝ٘.

"ٜعترب رٜهاصت إٔ املٓطل َٓٗذًا أٚ مبع٢ٓ أرم ؾًٓا عكًًٝا ٜقٌ بٓا إىل اؿكٝك١" تؾري ايعباص٠ إىل أ١ُٖٝ املٓطل،  -17

 ريٌ مبجايني َٔ عٓزى.

٤ ايعباص٠ ٚمض ايع٬ق١ بني املٓطل ٜض٣ ايغذغتاْٞ إٔ "ايٓشٛ أؽهاٍ مسع١ٝ، بُٝٓا املٓطل أؽهاٍ عك١ًٝ" يف مٛ -18

 ٚايًػ١.

املٓطل ٖٛ ايعًِ ايشٟ ٜبشح يف ؼزٜز ايؾضٚط اييت هب ا٫يتظاّ بٗا ي٬ْتكاٍ َٔ أسهاّ ؾضمت فشتٗا إىل  -21

 أسهاّ تًظّ عٓٗا بضٖٔ مبجاٍ َٔ عٓزى.

ض٣(، ريٌ مبجاٍ ٜكٍٛ رٜهاصت )نٌ َؾه١ً قُت عًٗا أفبشت قاعز٠ اعتعًُتٗا بعز سيو ؿٌ َؾانٌ أخ -23

 َٔ عٓزى.

 ٜض٣ أصعطٛ إٔ "ا٫عتز٫ٍ ٖٛ عري ايعكٌ َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ" طبل مبجايني ع٢ً َا تؾري إيٝ٘ ايعباص٠. -24

 ـ اؿزٚر املٓطك2١ٝ

 اؿز ايشٟ ٜطًل ع٢ً ٚسزات غري قزٚر٠ ٚميهٔ إٔ وٌُ عًٝ٘ نً٘ أٚ ع٢ً دظ٤ َٓ٘ ٖٛ -1

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

 ٜٓقـ نشز إنجلترا"رٜؿٝز ناَريٕٚ" ص٥ٝػ ٚطصا٤  -2

 دظ٥ٞ )ر( مجعٞ )ز( َٛدب )ب( نًٞ )أ(

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

 دظ٥ٞ )ر( َٛدب )ز( مجعٞ )ب( نًٞ )أ(

 إٔ ٜؾرتى يف َعٓاٙ نجريٕٚ ٖٛ اؿزيـ ٫ ميٓع ْؿػ َؿَٗٛ٘  -4

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

 اؿز ايشٟ ٜطًل ٜٚغتدزّ يعزر َعني ؾكط أٚ ايشٟ ٜطًل مبع٢ٓ ٚاسز ع٢ً ؽ٤ٞ ٚاسز ؾكط ٖٛ -5

 مجعٞ )ر( عايب )ز( نًٞ )ب( دظ٥ٞ )أ(

 

 ـ )قًع١ ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛبٞ( تعترب سز6

 مجعٞ )ر( عايب )ز( نًٞ )ب( دظ٥ٞ )أ(

 ٜؾري يؿغ )َطاص( إىل اؿز -7

 اؾُعٞ )ر( ايهًٞ )ز( اؾظ٥ٞ )ب( ايغايب )أ(
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 ٜقٓـ اؿز )أعض٠( نشز -8

 مجعٞ )ر( نًٞ )ز( عايب )ب( َٛدب )أ(

 ايكن١ٝ املٓطك١ٝ 

 "ا٭طؿاٍ أبضٜا٤" قن١ٝ -1

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

 طبٝب" قن١ٝ "أمحز َٗٓزؼ ٚقُز -2

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

 َا أمجٌ ا٭عًٛب ايؿًغؿٞ!، مج١ً -3

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

 )أعضع ٫عب( ٖشا ايكٍٛ ٜعز -4

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

 ايضابط ٖٓا)عارٍ َزصؼ ٚامحز طبٝب(  -5

 عًب )ر( ؾقٌ )ز( ؽضط )ب( عطـ )أ(

 "أمحز طٌٜٚ َهتؾـ ايؿُٝتٛثا١ْٝ" قن١ٝ -6

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

 ايكن١ٝ "ايبعز َتٓا٥ٞ" تقٓـ نكن١ٝ -7

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

 تعز ايكن١ٝ "ايهضِٜ م٦ني" قن١ٝ -8

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

تعترب ايكن١ٝ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا املكزّ عبب ايتايٞ ٚعًت٘ ؾًغٓا أَاّ قنٝتني تٛمعإ ايٛاسز٠ ظاْب ا٭خض٣،  -9

 يهٓٓا أَا َكن١ٝ ٚاسز٠ ؼتٟٛ سهًُا ٚاسزًا تكضصٙ ايع٬ق١ بني ا٫ثٓني، ٖٞ

 ١.)ب( ايؾضط١ٝ املتقً               )أ( ايؾضط١ٝ املٓؿق١ً.

 )ر( املتٓاقن١.    )ز( ايع١ًٝ.

 "يٝػ ايبت١ إسا ناْت ايؾُػ َؾضق١، إ٫ ٜهٕٛ ايٓٗاص طايعًا" تقٓـ نكن١ٝ -11

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

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

 "ؾضق١ املؿضقعات باع١ً" تقٓـ نكن١ٝ -11

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

 "يٝػ اٱْغإ عذضًا" تقٓـ نكن١ٝ -12

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

 

 "بعض ايط٬ب يٝغٛا ْادشني" قن١ٝ -13

 دظ١ٝ٥ عايب١ )ر( دظ١ٝ٥ َٛدب١ )ز( ن١ًٝ عايب١ )ب( ن١ًٝ َٛدب١ )أ(
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 ايكن١ٝ قُٛهلا إسا ناْت تغتػضم -14

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

 "٫ عامل داٌٖ" قن١ٝ -15

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

 "بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ" قن١ٝ -16

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

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

 "نٌ ايتذاص يٝغٛا ؽضؾا٤" قن١ٝ تغتػضم -17

 )ب(قُٛهلا ؾكط.   )أ( َٛمٛعٗا ؾكط.

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

 ؼ :  طبل مبجاٍ:

 قن١ٝ َغتػضق١ املٛمٛع ٚاحملٍُٛ. -1

 سزٜٗا.قن١ٝ تغتػضم  

 قن١ٝ َغتػضق١ املٛمٛع ؾكط. -2

 قن١ٝ ٜكع اؿهِ ؾٝٗا ع٢ً نٌ أؾضار َٛمٛعٗا ٚبعض أؾضار قُٛهلا. 

 قن١ٝ َغتػضق١ احملٍُٛ ؾكط. -3

 قن١ٝ ٜكع اؿهِ ؾٝٗا ع٢ً نٌ أؾضار قُٛهلا ٚبعض أؾضار َٛمٛعٗا. 

 قن١ٝ ٫ تغتػضم املٛمٛع ٚاحملٍُٛ. -4

 قن١ٝ ٫ تغتػضم سزٜٗا. 

 اعتدًك َٔ ٖشا ايؾهٌ اؿز املغتػضم. -12

 

 هغز ٖشا ايؾهٌ ا٫عتػضام يف أسز ايكناٜا -13

 

 ٜعرب ٖشا ايؾهٌ عٔ ا٫عتػضام، اعتٓتر ايكن١ٝ اييت هغزٖا. -14

 

 

 

 

ملٓطك١ٝ اييت قاٍ أسز ايؿ٬عؿ١ )إٕ املٓطل ٖٛ تكًٝز ؽؿٟٛ سٞ يع١ًُٝ ايتدقك املٓطكٞ ٚانتغاب اـرب٠ اـ 15

 تغاعز يف بٓا٤ ْغل خاٍ َٔ ايػُٛض(، تؾري املكٛي١ إىل َع٢ٓ املٓطل يف عقض

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

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

 ـ تقٓـ ايكن١ٝ "طا٥ؿ١ اي٬عبني فتٗزٜٔ" نكن16١ٝ

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

 

 ح م

 م
 ح



 

 

 01220868212ت/             01002075026ت/      55

 

 ـ تعز ايكن١ٝ "ٜتقـ أمحز بايب٬ر٠ ٚايؾٗا١َ" قن17١ٝ

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

 ـ طبل مبجاٍ ع٢ً َؿّٗٛ اؿز املٓطك18ٞ

 "يٝػ إسا نإ اٱْغإ ناسبًا نإ قُٛرًا" تقٓـ نكن١ٝ -5

 عضم١ٝ )ر( ع١ًٝ )ز( ؽضط١ٝ َتق١ً )ب( َٓؿق١ً ؽضط١ٝ )أ(

 ـ اؿز )ؽعب( ٜقٓـ نشز19

 َٛدب )ر( مجعٞ )ز( نًٞ )ب( دظ٥ٞ )أ(

 

 ـ ٜعرب ٖشا ايؾهٌ عٔ قن١ٝ 21

 )ب( دظ١ٝ٥ َٛدب١.   )أ( ن١ًٝ َٛدب١.

 )ر( دظ١ٝ٥ عايب١.   )ز( ن١ًٝ عايب١.

 ريٌ بج٬ث١ أَج١ً َٔ عٓزى.ـ اؾٌُ اٱْؾا١ٝ٥ ٫تعز قناٜا َٓطك١ٝ 21

 ـ ٫ ٚاسز َٔ ايعضب غري َتُغو عكٛق٘" قن22١ٝ

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

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

 ـ تقٓـ ايكن١ٝ "اٯبا٤ نضا١َ" نكن23١ٝ

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

 ـ تقٓـ ايكن١ٝ "قاطب١ ا٭طؿاٍ معؿا٤" نكن24١ٝ

 )ب( ن١ًٝ َٛدب١.   )أ( ن١ًٝ عايب١

 )ر( دظ١ٝ٥ عايب١.   )ز( دظ١ٝ٥ َٛدب١.

ـ ٜض٣ ابٔ عٝٓا إٔ "املٓطل ٖٛ أي١ يٲْغإ َٛف١ً إىل نغب اؿه١ُ ايٓعض١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚاق١ٝ عٔ ايغٗٛ ٚايػًط"، 25

 مبجايني.ػغز ايعباص٠ ؾٛا٥ز املٓطل طبل 
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 الوحدة الثانقة الؿوضوع الثانى : االدتدالل 

ض املٓطل ؾٗٛ املٛمٛع ايض٥ٝغٞ ايشٟ تزٚص سٛي٘ ايزصاع١ املٓطك١ٝ ٖٚٛ ْؾاط عكًٞ َأيٛف يٲْغإ ا٫عتز٫ٍ ٖٛ دٖٛ

٭ْٓا مجٝعًا مناصؼ ٖشا ايٓٛع َٔ ايٓؾاط بكزص ٜكٌ أٚ ٜهجض ؾٓشٔ ْضبط أدظا٤ َتعزر٠ يف املعًَٛات ٌْٚ إىل ايٓتٝذ١ 

 اييت تًظّ عٓٗا ٖٚشا َا ْغُٝ٘ با٫عتز٫ٍ املٓطكٞ.

ٜعضف املٓطل بأْ٘ عًِ ا٫عتز٫ٍ. -

 ا٫عتز٫ٍ:  -

 ١ٝ )املٓطك١ٝ( اييت تٓتكٌ ؾٝٗا َٔ َكزَات َع١ٓٝ عبل قبٛهلا إىل ْتٝذ١ ترتتب ع٢ً تًو املكزَات.ٖٛ ايع١ًُٝ ايعكً

 تض٣ ايزخإ ؾتغتزٍ ع٢ً ٚدٛر ايٓاص. -1

 تؾاٖز عؾض٠ ٫عبني َٔ ؾضٜكو املؿنٌ يف َباصا٠ نضّ ايكزّ ؾتغتزٍ ع٢ً خضٚز أٚ طضر أسز اي٬عبني. -2

 ؼقٌ ع٢ً أع٢ً ايزصدات يف املزصع١ ؾتغتزٍ ع٢ً اْو ا٭ٍٚ يف تضتٝب املزصع١. -3

أص٣ أسزًا ٚيهٓين مشُت صا٥ش١ عذا٥ض متٮ أدٛا٤ ايػضؾ١ ؾإْين اعتزٍ َٔ سيو إٔ إسا رخًت غضؾ١ يف َب٢ٓ َا ٚمل  -4

ؽدقًا َا نإ َٛدٛرًا بايػضؾ١ ٖٚٞ ْتٝذ١ َغتٓبط١ َٔ َكزَات َع١ٓٝ َٓٗا ٚدٛر صا٥ش١ عذا٥ض بايػضؾ١ ٚإٔ صا٥ش١ 

 هإ املػًل ؾرت٠ ق١ًًٝ َٔ ايظَٔ.ايغذا٥ض تبك٢ يف امل

ٜٓكغِ ا٫عتز٫ٍ إىل ْٛعإ: 

 ا٫عتز٫ٍ غري املباؽض "عٛف ٜتِ رصاعت٘ يف ايؿقٌ ايزصاعٞ ايجاْٞ".ـ 2    ا٫عتز٫ٍ املباؽض. -1

ا٫عتز٫ٍ املباؽض بني ايكناٜا: ٜكّٛ ع٢ً رصاع١ نٝؿ١ٝ اعتٓتاز فزم أٚ نشب قن١ٝ َٔ فزم أٚ نشب قن١ٝ 

 املٛمٛع ٚاحملٍُٛ ٚؽتًـ يف ايهِ أٚ ايهٝـ أٚ ايهِ ٚايهٝـ َعًا.أخض٣ تتؿل َعٗا يف 

تتشزر ع١ًُٝ اعتٓتاز ايقزم أٚ ايهشب ٚؾل قٛاْني ايتكابٌ بني ايكناٜا ٚايشٟ ٜتنُٔ أصبع١ أْٛاع ٜتِ ٚعنٗا يف 

 َضبع ٜغ٢ُ "َضبع ايتكابٌ" أٚ َضبع أصعطٛ"
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 ٜهٕٛ بني ايكنٝتني نوع التؼابل

 ضاد( التؼابل بالت1)
 ايه١ًٝ املٛدب١ 

 )ى . ّ(
ٚ 

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

( التؼابل بالدخول تحت 2)

 التضاد

 اؾظ١ٝ٥ املٛدب١ 

 ٚ )ز . ّ(

 اؾظ١ٝ٥ ايغايب١ 

 )ز . ؼ(

 ( التؼابل بالتداخل3)

 ايه١ًٝ املٛدب١ 

 )ى . ّ(

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

ٚ 

 اؾظ١ٝ٥ املٛدب١ 

 )ز . ّ(

 اؾظ١ٝ٥ ايغايب١ 

 ؼ( )ز .

 ( التؼابل بالتـاقض4)

 ايه١ًٝ املٛدب١ 

 )ى . ّ(

 ايه١ًٝ ايغايب١ 

 )ى . ؼ(

ٚ 

 اؾظ١ٝ٥ايغايب١ 

 )ز . ؼ(

 اؾظ١ٝ٥املٛدب١ 

 )ز . ّ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضاد

 تداخل تداخل

 دخول تحت التضاد
 "مربع أرسطو"

 تناقض

 تناقض

 ك.س ك.م

 ج.م ج.س
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ٜهٕٛ بني: قنٝتني نًٝتني َتؿكتني يف ايهِ ٚكتًؿتني يف ايهٝـ، أٟ بني ايه١ًٝ املٛدب١ )ى .ّ( ٚايه١ًٝ 

 ايغايب١ )ى . ؼ(.

 ٫ تقزقإ َعًا ٚقز تهشبإ ؾإسا:

 فزقت )أدٝظت( إسز٣ ايكنٝتني نشبت )ْافبت( ا٭خض٣. -

 نشبت إسز٣ ايكنٝتني ؾا٭خض٣ تهٕٛ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١( -

 أَج١ً

 نٌ ايت٬َٝش يٝغٛا سامضٜٔ   نٌ ايت٬َٝش سامضٕٚ -1

 )ى . ؼ(    )ى . ّ(  

 نٌ ايعضب يٝغٛا أسضاص     ايعضب أسضاص نٌ -2

 )ى . ؼ(    )ى . ّ(  

 قن١ٝ ناسب١   قن١ٝ فارق١

 قن١ٝ فٗٛي١ اؿهِ   قن١ٝ ناسب١

يف ايهٝـ، أٟ بني اؾظ١ٝ٥ املٛدب١ )ز .ّ( ٚاؾظ١ٝ٥  ٜهٕٛ بني: قنٝتني دظ٥ٝتني َتؿكتني يف ايهِ ٚكتًؿتني

 ايغايب١ )ز . ؼ(.

 ٫ٜهشبإ َعًا ٚقز ٜقزقإ ؾإسا:

 نشبت إسز٣ ايكنٝتني فزقتا٭خض٣. -

 فزقت إسز٣ ايكنٝتني ؾا٭خض٣ تهٕٛ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١( -

 

 

 تضاد

 تضاد
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 بعض ايؿ٬عؿ١ يٝغٛا سهُا٤   بعض ايؿ٬عؿ١ سهُا٤ -1

 )ز . ؼ(     )ز . ّ(  

 بعض ايطًب١ يٝغٛا ْادشني        بعض ايطًب١ ْادشٕٛ -2

 )ز . ؼ(     )ز . ّ(  

 قن١ٝ فارق١        قن١ٝ ناسب١

 قن١ٝ فٗٛي١ اؿهِ   قن١ٝ فارق١

 ٜهٕٛ بني: قناٜا كتًؿ١ يف ايهِ َٚتؿك١ يف ايهٝـ، أٟ بني:

 ه١ًٝ املٛدب١ )ى . ّ( ٚاؾظ١ٝ٥ املٛدب١ )ز.ّ(.اي -

 ايه١ًٝ ايغايب١ )ى . ؼ( ٚاؾظ١ٝ٥ ايغايب١ )ز.ؼ(. -

 إسا نشبت ايه١ًٝ ناْت اؾظ١ٝ٥ فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١( - إسا فزقت ايه١ًٝ فزقت اؾظ١ٝ٥ -

 إسا نشبت اؾظ١ٝ٥ نشبت ايه١ًٝ. - فٗٛي١ اؿهِ )فارق١ أٚ ناسب١(١ إسا فزقت اؾظ١ٝ٥ ناْت ايهًٝ -

 أَج١ً

 بعض ايط٬ب َتؿٛقٕٛ   نٌ ايط٬ب َتؿٛقٕٛ -1

 )ز . ّ(    )ى . ّ(  

 قن١ٝ فارق١   قن١ٝ فارق١

 قن١ٝ فٗٛي١ اؿهِ   قن١ٝ ناسب١

 نٌ ا٭ربا٤ ؽعضا٤   بعض ا٭ربا٤ ؽعضا٤ -2

 )ى . ّ(   )ز . ّ(  

 قن١ٝ فٗٛي١ اؿهِ       قن١ٝ فارق١

 قن١ٝ ناسب١         قن١ٝ ناسب١

 دخول تحت تضاد

 دخول تحت تضاد   

 تداخل
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 ٜهٕٛ بني: قناٜا كتًؿ١ يف ايهِ ٚايهٝـ َعًا، أٟ بني:

 ايه١ًٝ املٛدب١ )ى . ّ( ٚاؾظ١ٝ٥ ايغايب١ )ز .ؼ(. -

 ٛدب١ )ز .ّ(.ايه١ًٝ ايغايب١ )ى . ؼ( ٚاؾظ١ٝ٥ امل -

 ٫ ٜقزقإ َعًا ٫ٚ ٜهشبإ َعًا ؾإسا:

 فزقت إسز٣ ايكنٝتني نشبت ا٭خض٣. -

 نشبت إسز٣ ايكنٝتني فزقت ا٭خض٣. -

 أَج١ً

 بعض ْٛاؾش اؿذض٠ يٝغت َػًك١   نٌ ْٛاؾش اؿذض٠ َػًك١ -1

 )ز . ؼ(     )ى . ّ(  

 

 بعض ايعًُا٤ يٝغٛا ؾكٗا٤    نٌ ايعًُا٤ ؾكٗا٤ -2

 )ز . ؼ(     )ى . ّ(  

 قن١ٝ ناسب١                قن١ٝ فارق١

 قن١ٝ فارق١            قن١ٝ ناسب١

 

 

                   

 

 

 

 

 تناقض

 تناقض
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 تطبٝكات ع٢ً َضبع أصعطٛ )َضبع ايتكابٌ(: 

 "نٌ ايعًُا٤ أثضٜا٤" )ى . ّ( قن١ٝ فارق١، ٖات َا ٜكابًٗا َٔ قناٜا، ٚبني أسهاَٗا. -1

 

 اٱداب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 "بعض ايؿ٬عؿ١ يٝغٛا عًُا٤" قن١ٝ ناسب١، ٖات َا ٜكابًٗا َٔ قناٜا، ٚبني أسهاَٗا َع ايتعًٌٝ. ـ2

 اٱداب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضاد

خل
تدا

 
 دخول تحت التضاد

 تناقض

 ك.س ك.م

 ج.م ج.س

 )كل العمماء أثرياء(
 القضية أصمية صادقة

 )بعض العمماء أثرياء(
 صادقة

 )بعض العمماء ليسوا أثرياء(
 كاذبة

 )كل العمماء ليسوا أثرياء(
 كاذبة

 دخول تحت التضاد

 تناقض

 ك.س ك.م

 ج.م ج.س

 )كل الفالسفة عمماء(
 صادقة

 )بعض الفالسفة عمماء(
 صادقة

 )بعض الفالسفة ليسوا عمماء(
 القضية األصمية كاذبة

 الفالسفة ليسوا عمماء()كل 
 كاذبة

خل
تدا
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ٜغتطٝع ايبشح ايع٢ًُ إٔ ٜكًك ْطام ا٫عتكارات ايباط١ً بتؾذٝع٘ ا٫عتز٫ٍ ٚا٫عتهؾاف  -ؼ : آٜؾتأٜ:

 ايغبب٢ .ؾ٢ م٤ٛ سيو سًٌ َؿّٗٛ ا٫عتز٫ٍ َع مضب َجاٍ 

 ؼ:اسا ناْت ايكن١ٝ بعض ايطًب١ أسنٝا٤ .. فارق١  ؾٝهٕٛ سهِ ايكن١ٝ املكاب١ً هلا نٌ ايطًب١ يٝغٛا أسنٝا٤ 

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                       

 ع٢ً ؾضض نشب ٖشٙ ايكن١ٝ . ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابًٗا بايتنار ......ؼ:) ٫ عاقٌ ٜزعٛ يًغ٬ّ ( . 

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                       

ٌ     ؼ: ــ ــِ ن ــز٠ ( ؾشه ــش١ دٝ ــٕٛ بق ــزخٓني ٜتُتع ــض امل ــ١ٝ ) بع ــشب ايكن ــًُت به ــ٢   إسا ع ــٔ )، ى. ؼ ( ايت َ

 تكابًٗا............

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                       

 ....ؼ:) نٌ املٓاطك١ سهُا٤ ( ع٢ً ؾضض فزم ٖشٙ ايكن١ٝ . ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابًٗا بايتزاخٌ ........

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                       

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

 بايتزاخٌ .......

 ناسب١  -ب     فارق١                -أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                        

ؼ:إسا عًُت بهشب ايكن١ٝ )بعض املزخٓني ٜتُتعٕٛ بقش١ دٝز٠( ؾشهِ ايكن١ٝايت٢ تكابًٗا بايتزاخٌ ؼت 

 ايتنار ....................

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                      

 ؼ: إسا ناْت ايكن١ٝ ) نٌ ايؾعٛب تٓار٣ بايغ٬ّ ( فارق١ . ؾشهِ ايكن١ٝ ايت٢ تكابًٗا بايتنار .............

 

 ناسب١  -فارق١                     ب-أ

 َتٓاقن١ -غري َعضٚؾ١ اؿهِ      ر-ز                                                       

 ايع٬ق١ بني ايكن١ٝ املٓطك١ٝ ٚاؿهِ ع٬ق١......ؼ: 

 تٓاقض. -تنار                               ب -أ

 ت٬طّ. -اؽتُاٍ                                 ر -ز

 

 ـ االستدالل واحلجج 2بنم االسئلة  : 
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 مما ٜأت٢ ٜعز اعتز٫ً٫ َباؽضًا؟ؼ:أ٣ 

 ايتكابٌ بني ايكناٜا. -ايكٝاؼ.                     ب -أ

 ا٫عتز٫ٍ ايضٜام٢. -ا٫عتكضا٤.                    ر -ز

  ادب عٔ ا٫ع١ً٦ ا٫ت١ٝ :

تكابٌ،  إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ايهتب َؿٝز٠" فارق١، ايكن١ٝ "نٌ ايهتب يٝغت َؿٝز٠" ناسب١ يٛدٛر ع٬ق١ -1

ٖٞ 

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

 إسا فزقت ايكن١ٝ "نٌ ايط٬ب فتٗزٕٚ" ؾإٕ ايكن١ٝ اييت تكابًٗا بايتزاخٌ، ٖٞ -2

 )أ( بعض ايط٬ب فتٗزٕٚ )ناسب١(.

 )ب( بعض ايط٬ب يٝغٛا فتٗزٜٔ )فارق١(. 

 )ز( بعض ايطب فتٗزٕٚ )فارق١(.

 ايط٬ب يٝغٛا فتٗزٕٚ )ناسب١(.)ر( نٌ 

 إسا نشبت )ى . ّ( فزقت )ز . ؼ( املتكاب١ً َعٗا بـ -3

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

 ى. ّ( تكابٌ )ى . ؼ( بـ -4

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

أسضاص" فارق١، ؾإٕ سهِ ايكن١ٝ اييت تكابًٗا ٚتهٕٛ فارق١ تهٕٛ بُٝٓٗا إسا ناْت ايكن١ٝ "نٌ ايعضب  -5

 ع٬ق١

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

 بني ايكنٝتني "يٝغت بعض ايهتب َؿٝز٠"، "بعض ايهتب غري َؿٝز٠" ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞ -6

 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 ايتبارٍ بُٝٓٗا  -7

 تهٕٛ

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

أنؿا٤"، ؾإٕ ع٬ق١ ايتكابٌ إسا نشبت ايكن١ٝ "مجٛع املٛاطٓني يٝغٛا أنؿا٤" ٚفزقت ايكن١ٝ "ؽطض املٛاطٓني  -8

 بُٝٓٗا تهٕٛ

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

 ع٬ق١ ايتكابٌ بني )ى . ّ(، )ز . ؼ( تغ٢ُ ع٬ق١ تكابٌ بـ -9

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

 تتهٕٛ قنٝتإ ناسبتإ ع٢ً َضبع ايتكابٌ إسا  -11

 نشبت )ى . ّ( )ب( فزقت )ى . ّ( )أ(

 فزقت )ز . ؼ( )ر( فزقت )ز . ّ( )ز(
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 إسا فزقت ايكن١ٝ "َععِ ايؾباب مياصعٕٛ ايضٜام١" ؾُٔ اينضٚصٟ إٔ تهشب ايكن١ٝ -11

 )أ( نٌ ايؾباب مياصعٕٛ ايضٜام١.

 )ب( ناؾ١ ايؾباب ٫ مياصعٕٛ ايضٜام١.

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

 

ايكن١ٝ "نٌ طايب عًِ طايب َاٍ" فارق١، ٚايكن١ٝ "بعض ط٬ب ايعًِ يٝغٛا ط٬ب َاٍ" ناسب١ يٛدٛر ع٬ق١  -12

 تكابٌ بِٝٓٗ ٖٞ

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

 

 بعض ايػابات نجٝؿ١" ع٬ق١ تكابٌ، ٖٞـ بني ايكنٝتني "نٌ ايػابات نجٝؿ١"، "يٝغت 13

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

ـ إسا ناْت ايكن١ٝ "بعض ايؿ٬عؿ١ أربا٤" ناسب١ ٚايكن١ٝ "يٝػ نٌ ؾًٝغٛف أرٜبًا" فارق١ ٚسيو يٛدٛر ع٬ق١ 14

 تكابٌ، ٖٞ

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

 ـ بني ايكن١ٝ "نٌ ايبؾض خايزٕٚ" ٚايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ ايٓاؼ خايز" ع٬ق15١

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

اْ٘ "ْؾاط ايعكٌ ايشٟ ٜٓتكٌ ٚؾكًا ملبار٨ َع١ٓٝ َٔ سهِ إىل آخض يًٛفٍٛ  Robertـ ٜعضف ا٫عتز٫ٍ يف َعذِ 16

 إىل ايٓتٝذ١" طبل مبجايني َٔ ايٛاقع املعاـ.

إسا ْافبت ايكن١ٝ "طا٥ؿ١ َٔ املؿضقعات َزَض٠" ٚنشبت ايكن١ٝ "مجٝع املؿضقعات َزَض٠" ؾإٕ ايع٬ق١ بُٝٓٗا  -5

 تهٕٛ

 ٍٛ ؼت ايتنارايزخ )ر( تنار )ز( تزاخٌ )ب( تٓاقض )أ(

ـ إسا ناْت ايكن١ٝ "٫ ٚاسز َٔ بين اٱْغإ ناٌَ" فارق١ ٚايكن١ٝ "نٌ إْغإ ناٌَ" ناسب١ تهٕٛ بُٝٓٗا 17

 تكابٌ، ٖٞ

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

 ـ بني ايكنٝتني "قُز َعًِ" ، "عًٞ يٝػ مبعًِ"18

 تٓاقض )ر( تنار )ز( تزاخٌ )ب( ٫ تٛدز ع٬ق١ )أ(

 ـ إسا نشبت ايكن١ٝ )ز.ّ( فزقت ايكن١ٝ )ى.ؼ( املتكاب١ً َعٗا ٚايعهػ، ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى19

 بني ايكن١ٝ "بعض املعارٕ سٖب"، ٚايكن١ٝ "يٝغت بعض املعارٕ غري سٖب" ع٬ق١ تكابٌ ٖٞ -9

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

 ايكن١ٝ "مجٛع ايط٬ب يٝغٛا سامضٜٔ"، ٚفزقت  ايكن١ٝ "بعض ايط٬ب يٝغٛا سامضٜٔ" يٛدٛر ع٬ق١ـ إسا نشبت 21

 ايزخٍٛ ؼت ايتنار )ر( تٓاقض )ز( تزاخٌ )ب( تنار )أ(
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  ايؿًغؿ٢ املٛقـ:  ا٭ٍٚ املٛمٛع:  ايؿًغؿ١: اع١ً٦ ؽا١ًَ ع٢ً ناٌَ ادظا٤ املٓٗر :ا٫ٚ

 املٛقـ مسات إسز٣ ايعباص٠ ػغز:  عضعتٗا َٔ ايضغِ ع٢ً املدايؿ١ ايغٝاص٠ صقِ تغذٌٝ املضٚص ؽضط٢ اعتطاع: " 1ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ

o املقاصس١  

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١  

o ْٞغك  

o ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص 

 ايؿًغؿ٢ املٛقـ مسات اسز ميجٌ.  ٚا٫ْغإ ايب١٦ٝ ع٢ً خطري٠ ْتا٥ر هلا َغتذزات يعٗٛص ايؿ٬عؿ١ انتؾاف: 2ؼ

o ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص  

o ْغك٢  

o ٚايرت٣ٚ ايقرب  

o ايزٖؾ١  

  ايؿًغؿ٢ املٛقـ خقا٥ك اسز ميجٌ.  َٛادٗت٘ اٚ ع٬د٘ ميهٔ ٚنٝـ ؟ ا٫صض ؾ٢ ايؾض ٜٛدز ملاسا: 6ؼ

o ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص  

o ْغك٢  

o تغا٩ىل  

o ايزٖؾ١  

  ايؿًغؿ٢ املٛقـ مسات اسز ميجٌ.  ايٓزا١َ ايعذ١ً ٚؾ٢ ايغ١َ٬ ايتأ٢ْ ؾ٢: 7ؼ

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١  

o ايبقري٠  

o املقاصس١  

o ٚايرت٣ٚ ايقرب  

  سٝح َٔ ايؿًغؿ٢ املٛقـ عٔ سيو ٜعرب ّٖٝٛ رٜؿٝز تؿغري عٔ ا٫ْغإ ؿض١ٜ عبزٙ قُز ا٫َاّ تؿغري ىتًـ: 3ؼ

o ا١ُٖٝ٫  

o اـقا٥ك  

o ّٛٗاملؿ 

o ايتشزٜات  

 املٛقـ سيو ميجٌ. غايبا اؾنٌ ايضٚح ؾذُاٍ  اـًل سغٔ ايٓؿػ ْك٢ ايكًب طاٖض ٖٛ َٔ ايبؾض َٔ مب:4ؼ

  سٝح َٔ ايؿًغؿ٢

o ا١ُٖٝ٫  

o اـقا٥ك  

o ايتشزٜات  

o ّٛٗاملؿ  
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  سه١ُ تعترب.  ٚرٍ قٌ َا ايه٬ّ خري 5ؼ

o ْعض١ٜ  

o ع١ًُٝ  

o ر١ٜٝٓ  

o ؾًغؿ١ٝ  

  سه١ُ تعترب.  رٜهاصت.  َٛدٛر اْا اسٕ اؾهض اْا:8ؼ

o ع١ًُٝ  

o ْعض١ٜ  

o ع١ًُٝ 

o ر١ٜٝٓ  

 بـ تتغِ َكٛي١ رٜهاصت.  َٛدٛر اْا اسٕ اؾهض اْا: 9ؼ

o ايتٓاقض 

o ايتؿهو  

o ايتؿضم 

o ّايعك٢ً ا٫سها  

 أسز املكٛي١ ٖشٙ متجٌ ،(أت٢ أٜٔ َٔ اؿل ٚاقتٓا٤ اؿل اعتشغإ َٔ ْغتشٞ ٫ إٔ يٓا ٜٓبػٞ) ايهٓزٟ ٜكٍٛ:  11ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا َضت اييت ايعقٛص

o ْٞايْٝٛا  

o ايٛعٝط  

o اؿزٜح  

o املعافض 
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 ؼزٜات أسز املكٛي١ ػغز ،(املعضن١ اصض عٔ بعٝز ٚأْت املٛاد١ٗ عٔ تتشزخ إٔ أعٌٗ َا) ْابًٕٝٛ ٜكٍٛ 11ؼ

 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ املٛقـ

o يًغًط١ اـنٛع  

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع 

o يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠  

o ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص 

 ػغز ،"ايضٚح؟ أّ املار٠ َٔ خًل اٱْغإ ٌٖ َٓٗذٗا ايطبٝع١ تعز مل اْؿقاٍ، أٚ اْكطاع بؿعٌ ايؿًغؿ١ تبزأ: "12ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا َضت اييت ايعقٛص أسز ايعباص٠

o ْٞايْٝٛا  

o ايٛعٝط  

o اؿزٜح  

o ٞاؿاي 

 تؾري ،(تؿهريْا طضٜك١ بٓؿػ ٜؿهضٕٚ اٯخضٜٔ ا٭ؽدال بإٔ ْؿرتض أْٓا أخطا٥ٓا انرب َٔ) رٜهاصت ٜكٍٛ:13ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ عقٛص أسز إىل املكٛي١

o ْٞايْٝٛا  

o اؿزٜح 

o ٖٔايضا  

o ايٛعٝط 

 تعرب ،(فز مٛ ع٢ً اؿٝا٠ ْعٝؿ ٚإٕ طٝبني َٛاطٓني ْهٕٛ إٔ أصرْا إسا ْتؿًغـ إٔ ٫بز) داَبًٝهٛؼ ٜكٍٛ:14ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ املٛقـ خقا٥ك إسز٣ عٔ املكٛي١ ٖشٙ

o ٍايتغا٩  

o ايبقري٠ 

o املقاصس١  

o ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص 
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 عقٛص أسز ايعباص٠ ػغز ،"فٝاغتٗا ٚإعار٠ ايتكًٝز١ٜ ا٭خ٬قٝات تٓكٝض قاٚي١ ٖٞ ايٓغ١ٜٛ ا٭خ٬قٝات تعز: "15ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١

o ٖٔايضا  

o ْٞايْٝٛا 

o ايٛعٝط  

o اؿزٜح 

 املٛقـ ؼزٜات أسز ايعباص٠ ٖشٙ ؽايـ ،"اـاط١٦ املعتكزات ؼطِٝ َٔ أْبٌ ١َُٗ ي٘ يٝػ اؾٝز ايٓكز:"16ؼ

 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ

o يًغًطات اـنٛع  

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع 

o يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠  

o ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص 

 َضت اييت ايعقٛص أسز ايعباص٠ ػغز ،"ا٭صض ػاٙ ٚاملغ٦ٍٛ اؿض ايها٥ٔ اْ٘ ع٢ً اٱْغإ إىل ايؿًغؿ١ تٓعض:"17ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا

o املعافض  

o ْٞايْٝٛا 

o ايٛعٝط  

o اؿزٜح 

 ايؿًغؿٞ املٛقـ خقا٥ك ٱسز٣ املكٛي١ تؾري ،(ايهجري ٜعين يهٓ٘ ؽ٦ٝا ٜهًـ ٫ ا٫سرتاّ) ؽهغبري ٜكٍٛ: 18ؼ

ٖٞٚ 

o ٞتغا٩ي  

o املقاصس١ 

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١  

o ْٞغك 
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 أسز املكٛي١ دغزت ،(ٚتؿهض يتظّ بٌ عٓ٘ تتشزخ َا يتذز ٫ٚ ٚتغًِ يت٪ٜز ٫ٚ يتعاصض تكضا ٫) بٝهٕٛ ٜكٍٛ: 19ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا َضت اييت ايعقٛص

o ايٛعٝط  

o ْٞايْٝٛا 

o اؿزٜح  

o ٞاؿاي 

 ػغز ،(فٛص٠ أ١ٜ ع٢ً ايٝكني بطابع وتؿغ إٔ ٜغتطٝع ٫ ايتكايٝز عٔ ٚىضز ٜتشضص سني ايبؾض٣ ايؿهض:)21ؼ

 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ املٛقـ ؼزٜات أسز املكٛي١

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع. 

o يًغًطات اـنٛع. 

o يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠. 

o  ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص. 

 املٛقـ خقا٥ك ٱسز٣ ايعباص٠ تؾري ،"اؿٝا٠ ٚتطٛص ايؿهض ٚػزر ايٛعٞ اْتباٙ يف ا٭فٌ ٖٛ ا٫خت٬ف إٕ:"21ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ

o املقاصس١  

o ٞتغا٩ي  

o ٟٚايطٌٜٛ ٚايقرب ايرت  

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١ 

 أسز املكٛي١ ػغز ،(ايكإْٛ َٔ خٛؾًا اٯخضٕٚ ٜؿعً٘ َا أٚاَض رٕٚ اؾعٌ إٔ ايؿًغؿ١ عًُتين" أصعطٛ ٜكٍٛ:22ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا َضت اييت ايعقٛص

o ايٛعٝط  

o ْٞايْٝٛا 

o ٖٔايضا  

o اؿزٜح 
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 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ املٛقـ ؼزٜات أسز ايعباص٠ ػغز ،"ؾضاؽ ايؿعٌ رٕٚ ٚايؿهض أع٢ُ، ايؿهض رٕٚ ايؿعٌ:"23ؼ

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع  

o ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص 

o يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠  

o يًغًطات اـنٛع 

 املٛقـ خقا٥ك ٱسز٣ املكٛي١ تؾري ،(اٯخضٜٔ قًٛب يف اٱْغإ ٜرتن٘ َا أمجٌ ا٫سرتاّ) إٔ ناْط ٜض24:٣ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ

o املقاصس١  

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١  

o ْٞغك  

o ٞتغا٩ي 

 ايؿًغؿٞ املٛقـ ؼزٜات ٭سز ايعباص٠ تؾري" ٚايضٜـ ايكض٣ ؾ٢ قزِٜ َرياخ ايكا٢ْْٛ ايغٔ رٕٚ ايكافضات طٚاز: "25ؼ

ٖٛٚ 

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع  

o يًغًطات اـنٛع 

o يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠  

o ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص 

 ايعباص٠ تؾري ،"اؿٝا٠ يتذاصب ٚا٫ْتباٙ املؿهضٜٔ نتب َٚطايع١ ايتؿهري إرا١َ بج٬خ، إ٫ ايعكٌ ُٜٓٛ ٫: "26ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ املٛقـ خقا٥ك ٱسز٣

o املقاصس١  

o ٞتغا٩ي 

o ٟٚايطٌٜٛ ٚايقرب ايرت  

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١ 
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 ػغز ،(ا٭سزاخ يف فشٝض ٖٛ ملا َعضؾ١ بٌ وزخ ملا صٚا١ٜ تهٕٛ إٔ ايؿًغؿ١ َٔ املكقٛر يٝػ) ٖٝذٌ ٜكٍٛ: 27ؼ

 ايعقض ٖٚٛ ايؿًغؿ١ بٗا َضت اييت ايعقٛص أسز املكٛي١

o  ْٞايْٝٛا.     

o ايٛعٝط. 

o  اؿزٜح.     

o ٖٔايضا. 

 ب٘ طعظع ايشٟ ايربٖإ طًب ٖٚٞ ْؿغ٘ إىل ٜٚضتز ايعكٌ ؾٝٗا ٜتشري اييت ايغاع١ ٖٞ ايؿًغؿ١) أصعطٛ ٜكٍٛ: 28ؼ

 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ املٛقـ ؼزٜات أسز املكٛي١ ٖشٙ ؽايـ ،(صؾاق٘ ٚعٔ ْؿغ٘ عٔ ايِٖٛ عكضاط

o يًغًطات اـنٛع.    

o  يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠. 

o  ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص.   

o ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع. 

 تعرب ،(َؿاِٖٝ بؾهٌ إعكاطٗا ٜعٝزٚا إٔ ايعامل عُٝؿ١ْٝٛ إفزا٤ ْؿغ٘ مُٔ ٜغُع ٭ٕ ايؿًٝغٛف ٜغع٢: )29ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ املٛقـ خقا٥ك إسز٣ عٔ املكٛي١ ٖشٙ

o  املقاصس١                       

o ايزا١ُ٥ ايٝكع١. 

o ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص   . 

o ٍايتغا٩. 

 بايطبٝع١ املعضؾ١ أٟ ا٭نرب ايعامل َعضؾ١ إىل ت٪رٟ اييت بٓؿغ٘ اٱْغإ َعضؾ١ ٖٞ ايؿًغؿ١) إٔ ايهٓزٟ ٜض٣: 31ؼ

 ايعقض يف ايؿًغؿٞ املٛقـ إىل املكٛي١ ٖشٙ تؾري ،(ٚايهٕٛ

o ايٛعٝط.      

o  ٖٔايضا. 

o  اؿزٜح.     

o  ْٞايْٝٛا . 
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 أسز املكٛي١ ٖشٙ ؽايـ( يٓؿغ٘ ب٘ ٜأتٞ َا مبجٌ ـقَٛ٘ اؿذر َٔ ايضدٌ ٜأتٞ إٔ ايعزٍ َٔ) صؽز ابٔ ٜكٍٛ: 31ؼ

 ٖٚٛ ايؿًغؿٞ املٛقـ ؼزٜات

o  ايؿهض١ٜ ايؾذاع١ إىل ا٫ؾتكاص.   

o  يٮَٛص ا٭سار١ٜ ايٓعض٠. 

o  ٚاملعتار يًُأيٛف اـنٛع.   

o يًغطات اـنٛع. 

 تعًُِٝٗ يف بٌ ايؿًغؿ١ٝ ا٭ؾهاص بعض ت٬َٝشٙ تعًِٝ يف تٓشقض ٫ ايؿًغؿ١ أعتاس ١َُٗ) إٔ ناْط ٜض٣: 32ؼ

 ايعقض إىل املكٛي١ ٖشٙ تٓتُٞ ،(ٜؿهضٕٚ نٝـ

o اؿزٜح  

o ْٞايْٝٛا  

o ايٛعٝط  

o ٖٔايضا 

 َٔ أٚ ايزاخٌ َٔ ْؾب قز نإ إسا عُا ا٫عتؿغاص رٕٚ إطؿا٥٘ قاٚي١ ؾعًٝٓا بٝتٓا يف سضٜل ْؾب إسا: "33ؼ

 ٖٚٞ ايؿًغؿٞ املٛقـ خقا٥ك إسز٣ َع ايعباص٠ ٖشٙ تتعاصض ،"اـاصز

o ْٞغك.      

o  ايٓكز ٚقبٍٛ اؿٛاص. 

o  املقاصس١.    

o  ٞتغا٩ي. 

 ايعقض يف ظٗضت املغٝش١ٝ ٚتعايِٝ ايؿًغؿ١ٝ أصعطٛ آصا٤ بني ٚايتٛؾٝل ٚايزٜٔ ايعكٌ بني املطابك١ قاٚي34:١ؼ

o ٖٔايضا  

o ْٞايْٝٛا  

o ايٛعٝط  

o اؿزٜح 
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  ٚايعًِ ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١:  ايجا٢ْ املٛمٛع  

  إىل ايعباص٠ تؾري ،"ايٛاقع ٖشا عًٝ٘ مبا تعبأ ٫ٚ ْكزٟ بعنٗا ؽا١ًَ أسهاّ إىل ايٛفٍٛ ؼاٍٚ: "1ؼ

  إىل ايعباص٠ تؾري ،"تؿغري١ٜ َعٝاص١ٜ بٓعض٠ نا٬ًَ ايٛدٛر رصاع١ ؼاٍٚ: "ؼ

o ًِايع  

o ٜٔايز 

o ايؿًغؿ١  

o ا٭خ٬م  

 ٖٛ سزٚثٗا، نٝؿ١ٝ عٔ ٜٚبشح ؼزخ ٚنٝـ ايعٛاٖض ٚفـ ٜغتٗزف: 2ؼ

  إىل سيو ٜؾري ٚا٭دٗظ٠ يًشٛاؼ ىنع بٌ اٚاقع سزٚر ٜتذاٚط ٫: ؼ

o ًِايع  

o ايؿًغؿ١ 

o ٌَايتأ  

o ٜٔايز 

 ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١ بني ايع٬ق١ املكٛي١ ػغز ،(املعضؾ١ ٚعا٥ٌ َٔ ٚعًٝتإ ٚايٛسٞ ايعكٌ) إٕ ا٫نٜٛين تَٛا ٜكٍٛ: 3ؼ

 سٝح َٔ

o املٓٗر  

o اهلزف  

o املٛمٛع  

o ايٓتٝذ١ 

 ايعباص٠ ػغز ،"متاعهًا أٚ ثباتًا أنجض بأْ٘ اعرتؾٛا يهٔ إْغا١ْٝ اقٌ ايػضب ٭ْعاص ايعًِ نؾؿ٘ ايشٟ إٕ: "4ؼ

 سٝح َٔ ايعًِ

o املٓٗر                                ايػا١ٜ 

o املٛمٛع١ٝ                                           املٛمٛع 
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 املكٛي١ تؾري ،(تعبزٙ َٔ دًٗت ٚيٛ ست٢ تعبزٙ اي٘ ٚهلا إ٫ ايتٛسؿ يف تٛغًت َُٗا ا١َ َٔ يٝػ) ؽٝؾضٕٚ ٜكٍٛ: 5ؼ

 سٝح َٔ ايزٜٔ إىل

o املٓٗر  

o املٛمٛع 

o ايػا١ٜ  

o ايٓتٝذ١ 

 يف ايٛقٛع َٔ ٚميٓعٗا ايؾعٛب اعٛداز ٜكّٛ اْ٘ إ٫ يعكٌ بٓعضا معـ ٚإٕ ايزٜٔ) يٛبٕٛ غٛعتاف ٜكٍٛ: 6ؼ

 سٝح َٔ ايزٜٔ إىل املكٛي١ تؾري ،(اهلُذ١ٝ

o املٓٗر  

o اهلزف  

o ايٛع١ًٝ  

o املٛمٛع 

 سٝح َٔ ايؿًغؿ١ ايضأٟ ٖشا ميجٌ ،(َٛدٛر ٖٛ مبا ايٛدٛر ٖٞ ايؿًغؿ١) إٔ عٝٓا ابٔ ٜض٣: 7ؼ

o املٛمٛع  

o املٓٗر 

o اهلزف  

o ايٓتٝذ١ 

 يف ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١ بني اخت٬ف ٚدٛر إىل ايعباص٠ تؾري ،"إْغاْٞ ابتهاص ايؿًغؿ١ بُٝٓا أهل١ٝ، فٓع١ ايزٜٔ إٕ: "8ؼ

o ٚاملٓٗر املٛمٛع  

o ٚاملٓٗر اهلزف 

o ٚاهلزف املٛمٛع  

o ٚاملٛمٛع ايٓتٝذ١ 
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  إىل سيو ٜؾري ؼهُٗا اييت املباؽض٠ يًكٛاْني ٚف٫ًٛ اؿغ١ٝ ايؾٛاٖز بني يًع٬ق١ إرصاى: 9ؼ

o ًِايع  

o ايؿًغؿ١  

o ٜٔايز  

o ا٭خ٬م  

 ْعض١ٜ عٓٗا فزصت اييت اهلا١َ ا٭فٍٛ َٔ أف٬ نإ قز ايضٜام١ٝ اؿكا٥ل يبعض ايؿٝجاغٛصٜني انتؾاف: "11ؼ

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

o ٚايعًِ ايؿًغؿ١  

o ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١ 

o ٚا٭خ٬م ايؿًغؿ١  

o ٚايتاصٜذ ايؿًغؿ١ 

 ي٘ ٚطٔ ٫ ايزٜٔ ٭ٕ ٚايؿكري ٚايػين ٚاهلٓزٟ ٚايعضبٞ ٚايظلٞ ا٫لًٝظٟ ايزٜٔ يف ٜتؾاب٘) طٜزإ دضدٞ ٜكٍٛ: 11ؼ

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

o املٛمٛع  

o املٓٗر 

o ايػا١ٜ  

o ايٓتٝذ١ 

 ايؿًغؿ١ إىل ايعباص٠ تؾري ،"ؾًغؿ١ٝ بطضٜك١ ايتؿهري تعًِ ميهٔ ٚإمنا تعًُ٘ ميهٔ ؽ٦ًٝا يٝغت ايؿًغؿ١: "12ؼ

 سٝح َٔ

o املٛمٛع  

o املٓٗر 

o ايػا١ٜ  

o ايٓتٝذ١ 
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 سٝح َٔ ايؿًغؿ١ املكٛي١  ٖشٙ متجٌ ،(َٛدٛر ٖٛ مبا ايٛدٛر ٖٛ ايؿًغؿ١ عًِ) إٔ عٝٓا ابٔ ٜض٣:  13ؼ

o املٓٗر  

o اهلزف  

o املٛمٛع  

o ايٓتٝذ١ 

 تؾري ،(ايع١َُٝٛ رصد١ سٝح َٔ إ٫ َُٓٗا نٌ ىتًـ ٫ سٝح ٚايعًِ ايؿًغؿ١ بني ايؿقٌ نٛأٜ ٜضؾض:)14ؼ

 يف ا٫خت٬ف إىل املكٛي١

o املٛمٛع  

o ايٓتٝذ١  

o املٓٗر  

o ايػا١ٜ 

 ايؿًغؿ١ بني ايع٬ق١ املكٛي١ ػغز ،(ايبشح طضم اختًؿت عٛا٤ ٚععارتٗا ي٬ْغا١ْٝ اـري ؾٝ٘ ملا ٜغع٢ ن٬ُٖا:15ؼ

 سٝح َٔ ٚايزٜٔ

o املٛمٛع  

o ايٓتٝذ١  

o اهلزف  

o املٓٗر 

 ايعباص٠ تؾري َار١ٜ، صٚسًا أٚ ايرتنٝب َعكز٠ َار٠ ٜهٕٛ إٔ َٔ أنرب اٱْغإ إٔ ع٢ً ٜتؿكإ ٚاملعضؾ١ ايزٜٔ:"16ؼ

 سٝح َٔ ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١ بني ايع٬ق١ إىل

o املٛمٛع  

o املٓٗر  

o اهلزف  

o ايٓتٝذ١  
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 تؾري ،(يًعبار٠ بٝٛت بزٕٚ َز١ٜٓ َٔ يٝػ ٚيهٔ هلا سقٕٛ ٫ٚ ؾٝٗا بٝٛت ٫ َزٕ تٛدز قز) بًٛتضخػ ٜكٍٛ: 17ؼ

 سٝح َٔ ايزٜٔ إىل املكٛي١

o املٓٗر  

o املٛمٛع  

o اهلزف  

o ايٓتٝذ١ 

 تؾري ،"با٭ري١ صبٛبٝت٘ ع٢ً ٚرهلِ بايبٝإ، ايٓبٝني ْٚقض بايعكٍٛ، اؿذر يًٓاؼ انٌُ ٚتعاىل تباصى اهلل إٕ" 18ؼ

 يف ٚايؿًٝغٛف ايزٜين املؿهض بني ا٫ؽرتاى إىل ايعباص٠

o املٛمٛع  

o ايٓتٝذ١  

o املٓٗر  

o اهلزف 

 يف ٚايؿًغؿ١ ايعًِ بني ا٫خت٬ف إىل ايعباص٠ تؾري ،"تعضف ٫ َا ٖٞ ٚايؿًغؿ١ تعضف َا ٖٛ ايعًِ" 19ؼ

o اهلزف  

o املٛمٛع 

o ٚاملٛمٛع١ٝ ايشات١ٝ.    

o املٓٗر 

 ػغز ،(ايعامل أعضاص ؾِٗ ع٢ً اٯٕ ست٢ يًعكٌ قزص٠ ٫ أْ٘ ايؿًغؿ١ إيٝ٘ ٚفًت َا أخض) يٛبٕٛ غٛعتاف ٜكٍٛ 21ؼ

 بني ايتهاٌَ مضٚص٠ املكٛي١

o  ًِٚايؿًغؿ١ ايع 

o  ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١ 

o ٚا٭خ٬م ايؿًغؿ١.     

o  ٚايتاصٜذ ايؿًغؿ١ 

 



 

 

 01220868212ت/             01002075026ت/      78

 

 بني ايتٛؾٝل ايعباص٠ ػغز ،"ايت١ُٝٓ يف َغاعز عاٌَ ٖٛ ايضأٟ يف ا٫خت٬ف: "21ؼ

o  ٚايزٜٔ ايؿًغؿ١    

o ٚايعًِ ايؿًغؿ١ 

o  ًِٚايزٜٔ ايع.     

o ًِٚا٭خ٬م ايع 

 : ٚايكناٜا اؿزٚر ـ1:  املٓطل عًِ:  ثاْٝا 

 اييت املٓطك١ٝ اـرب٠ ٚانتغاب املٓطكٞ ايتدقك يع١ًُٝ سٞ ؽؿٟٛ تكًٝز ٖٛ املٓطل إٕ) ايؿ٬عؿ١ أسز قاٍ: 1 ؼ

 عقض يف املٓطل َع٢ٓ إىل املكٛي١ تؾري ،(ايػُٛض َٔ خاٍ ْغل بٓا٤ يف تغاعز

o املغًُني ؾ٬عؿ١.    

o ايْٝٛإ ؾ٬عؿ١. 

o اٯٕ ست٢ 19ايـ ايكضٕ ؾ٬عؿ١.   

o اؿزٜح ايعقض ؾ٬عؿ١. 

 نكن١ٝ" فتٗزٜٔ اي٬عبني َٔ طا٥ؿ١" ايكن١ٝ تقٓـ: 2ؼ

o عايب١ دظ١ٝ٥ 

o َٛدب١ دظ١ٝ٥ 

o َٛدب١ ن١ًٝ  

o عايب١ ن١ًٝ 

 قن١ٝ"  ا٫ر٢َ ٖٛ ا٫ْغإ" ايكن١ٝ تعز: 3ؼ

o َتٓاقن١  

o تهضاص١ٜ 

o عضم١ٝ  

o ع١ًٝ 
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 نكن١ٝ تقٓـ" قُٛرًا نإ ناسبًا اٱْغإ نإ إسا يٝػ: "4ؼ

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ  

o َتق١ً ؽضط١ٝ  

o ع١ًٝ  

o عضم١ٝ 

 نشز ٜقٓـ( ؽعب) اؿز: 5ؼ

o ٞدظ٥  

o ًٞن  

o ٞمجع  

o َٛدب 

  سز ٜعترب. ثا١ْٜٛ َزصع١: 6ؼ

o ن٢ً  

o دظ٢٥  

o مجع٢  

o عايب 

  سز ٜعترب.  بايؿّٝٛ ايجا١ْٜٛ ايٓافض عبز مجاٍ َزصع١: 7ؼ

o مجع٢  

o دظ٢٥  

o ن٢ً  

o عايب  

  سز ٜعترب. ايهتاب ٖشا: 8ؼ

o مجع٢                         دظ٢٥  

o عايب                         ن٢ً  



 

 

 01220868212ت/             01002075026ت/      80

 

 ٖٞ َغتػضق١، قن١ٝ عٔ ايؾهٌ ٖشا ٜعرب:  9ؼ

o َٛدب١ ن١ًٝ.    

o َٛدب١ دظ١ٝ٥. 

o عايب١ ن١ًٝ.    

o عايب١ دظ١ٝ٥. 

                            قن١ٝ" عكٛق٘ َتُغو غري ايعضب َٔ ٚاسز ٫" 11ؼ

o ؾكط َٛمٛعٗا تغتػضم.   

o ؾكط قُٛهلا تغتػضم. 

o ٚقُٛهلا َٛمٛعٗا تغتػضم. 

o قُٛهلا ٫ٚ َٛمٛعٗا تغتػضم ٫ 

 نكن١ٝ"  ايِٝ ٖٛ ايبشض" ايكن١ٝ تقٓـ: 11ؼ

o ع١ًٝ  

o تهضاص١ٜ 

o َتٓاقن١  

o عضم١ٝ 

 نكن١ٝ" معؿا٤ ا٭طؿاٍ قاطب١" ايكن١ٝ تقٓـ: 12ؼ

o عايب١ ن١ًٝ    

o َٛدب١ ن١ًٝ. 

o َٛدب١ دظ١ٝ٥.   

o عايب١ دظ١ٝ٥. 
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  ايتكابٌ َضبع:  ا٫عتز٫ٍ ـ2: املٓطل  

 ٖٞ تكابٌ، ع٬ق١" نجٝؿ١ ايػابات بعض يٝغت" ،"نجٝؿ١ ايػابات نٌ" ايكنٝتني بني: 13ؼ

o ايتنار  

o ايتٓاقض  

o ٌايتزاخ  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 

 ع٬ق١ يٛدٛر ٚسيو فارق١" أرٜبًا ؾًٝغٛف نٌ يٝػ" ٚايكن١ٝ ناسب١" أربا٤ ايؿ٬عؿ١ بعض" ايكن١ٝ ناْت إسا:14ؼ

 ٖٞ تكابٌ،

o ايتٓاقض  

o ٌايتزاخ  

o ايتنار  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 

 ع٬ق١" خايز ايٓاؼ َٔ ٚاسز ٫" ٚايكن١ٝ" خايزٕٚ ايبؾض نٌ" ايكن١ٝ بني:  15ؼ

o تٓاقض  

o تنار  

o ٌتزاخ  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 

 بُٝٓٗا ايع٬ق١ ؾإٕ"  ْادشٕٛ ايط٬ب مجٝع" ايكن١ٝ ٚنشبت"  ْادشٕٛ ايط٬ب َٔ طا٥ؿ١" ايكن١ٝ ْافبت إسا: 16ؼ

 تهٕٛ

o تٓاقض  

o ٌتزاخ  

o تنار  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 
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 تهٕٛ ناسب١" ناٌَ إْغإ نٌ" ٚايكن١ٝ فارق١" ناٌَ اٱْغإ بين َٔ ٚاسز ٫" ايكن١ٝ ناْت إسا:  17ؼ

 ٖٞ تكابٌ، بُٝٓٗا

o ٌتزاخ  

o تنار  

o تٓاقض  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 

 "مبعًِ يٝػ عًٞ" ،" َعًِ قُز" ايكنٝتني بني:  18ؼ

 (  ؽذض ايظٜتٕٛ نٌ،  اخنض ايؾذض نٌ)  ايكنٝتني بني:  ؼ

o ع٬ق١ تٛدز ٫  

o ٌتزاخ  

o تنار  

o تٓاقض 

 ٖٞ تكابٌ ع٬ق١" سٖب غري املعارٕ بعض يٝغت" ٚايكن١ٝ ،"سٖب املعارٕ بعض" ايكن١ٝ بني: 19ؼ

o ايتٓاقض  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 

o ٌايتزاخ  

o ايتنار 

 ع٬ق١ يٛدٛر" سامضٜٔ يٝغٛا ايط٬ب بعض" ايكن١ٝ  ٚفزقت ،"سامضٜٔ ايط٬ب مجٛع" ايكن١ٝ نشبت إسا: 21ؼ

o تنار  

o ٌتزاخ  

o تٓاقض  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 
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 فٗٛي١" َٓتذ١ يٝغت ايؾباب َٔ ؾضق١" ايكن١ٝ ٚناْت َٓتذ١، ايؾباب َٔ ؾضق١" ايكن١ٝ فزقت إسا:  21ؼ

 تهٕٛ بُٝٓٗا ايع٬ق١ ؾإٕ اؿهِ

o تنار  

o ٍٛايتنار ؼت رخ 

o تٓاقض  

o ٌتزاخ 

 :  املٓطل عًِ:دزااااا ٖٚا١َ ؽا١ًَ اع١ً٦ 

 "إثِ ايعٔ بعض" ايكن١ٝ تغتػضم: 1ؼ

o ؾكط املٛمٛع   

o ٚاحملٍُٛ املٛمٛع 

o (ٍُٛؾكط احمل  

o احملٍُٛ ٫ٚ املٛمٛع ٫ 

 ع٬ق١ يٛدٛر" اسنٝا٤ يٝغٛا ايط٬ب بعض" ايكن١ٝ ٚفزقت ،"اسنٝا٤ ايط٬ب ع١َُٝٛ" ايكن١ٝ نشبت إسا:2ؼ

o تنار  

o ٌتزاخ 

o تٓاقض  

o ٍٛايتنار ؼت رخ 

 نكن١ٝ تقٓـ" ٜنض ايٓاؾع َٔ ؽ٤ٞ ٫: "3ؼ

o ؼ.ى  

o ى.ّ 

o ز.ّ  

o ؼ.ز 
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 ع٬ق١" بٝنا٤ يٝغت ايكًٛب بعض" ، بٝنا٤ ايكًٛب بعض" ايكن١ٝ بني ٜٛدز:4ؼ

o تنار  

o تٓاقض 

o ٌتزاخ  

o ٍٛايتنار ؼت رخ 

 اؿز إىل ٜؾري( اـري) يؿغ:5ؼ

o ٞاؾُع  

o ًٞايه 

o ٞاؾظ٥  

o ايغايب 

 ع٬ق١ يٛدٛر اؿهِ فٗٛي١" أداْب ايظٚاص نٌ" ايكن١ٝ ٚناْت ،"أداْب ايظٚاص بعض" ايكن١ٝ فزقت إسا: 6ؼ

o ٌتزاخ  

o تنار 

o تٓاقض  

o ٍٛايتنار ؼت رخ 

 نكن١ٝ"  ا٫َتشإ ؾ٢ تٶضعب اٚ رصٚعو َشانض٠ ؾ٢ ػتٗز إ اَا" ايكن١ٝ تقٓـ: 7ؼ

o َتق١ً ؽضط١ٝ  

o ع١ًٝ 

o َتٓاقن١                

o   َٓؿق١ً ؽضط١ٝ  
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 ٖٞ بايتٓاقض تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت فارق١،" مث١ٓٝ املعارٕ بعض يٝغت" ايكن١ٝ ناْت إسا:8ؼ

o ٌ(فارق١) مث١ٓٝ املعارٕ ن  

o ٌ(ناسب١) مث١ٓٝ املعارٕ ن 

o (فارق١) مث١ٓٝ املعارٕ بعض 

o (ناسب١) مث١ٓٝ يٝغت املعارٕ بعض 

 ٖٚٞ ا٫عتػضام عٔ تعرب اييت ايكناٜا أسز عٔ ايؾهٌ ٖشا ٜعرب:9ؼ

o ايظا٥ؿ١ يٮخباص تتعضض ايعضب١ٝ ايزٍٚ قاطب١. 

o ايظا٥ؿ١ يٮخباص َعضم١ يٝغت ايعضب١ٝ ايزٍٚ قاطب١       . 

o  ايظا٥ؿ١ يٮخباص َعضم١ ايعضب١ٝ ايزٍٚ اغًب. 

o ًٌٝايظا٥ؿ١ يٮخباص َعضم١ يٝغت ايعضب١ٝ ايزٍٚ َٔ ق. 

 نكن١ٝ" َٓام١ً ايعضب١ٝ ايؾعٛب مجٝع" ايكن١ٝ تقٓـ:11ؼ

o ؼ.ى  

o ز.ّ 

o ى.ّ  

o ؼ.ز 

 قن١ٝ" باؿضاص٠ تتُزر املعارٕ نٌ:"11ؼ

o عضم١ٝ  

o ؼ١ًًٝٝ 

o تهضاص١ٜ  

o َتٓاقن١ 

 "َؿٝز٠ يٝغت ايهتب َٔ طا٥ؿ١" ايكن١ٝ تعز: 12ؼ

o ؼ.ز  

o ى.ّ 

o ز.ّ  

o ؼ.ى 
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 ٖٞ بايتزاخٌ تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت" خا٥ـ ايقٝارٜٔ َٔ ٚاسز ٫" ايكن١ٝ فزقت إسا: 12ؼ

o (.ناسب١) خا٥ؿني ايقٝارٜٔ بعض 

o (.فارق١) خا٥ؿني يٝغٛا ايقٝارٜٔ بعض 

o ٌ(.ناسب١) خا٥ؿني يٝغٛا ايقٝارٜٔ ن 

o ٌ(.فارق١) خا٥ؿني ايقٝارٜٔ ن 

 تغتػضم قن١ٝ" عكٛق٘ َتُغو غري ايعضب َٔ ٚاسز ٫: "13ؼ

o ٍُٛؾكط احمل  

o سزٜٗا َٔ أٟ تغتػضم ٫ 

o ٚاحملٍُٛ املٛمٛع  

o ؾكط املٛمٛع 

 نكن١ٝ" ايزاص َٔ اخضز ؾ٬ ايّٝٛ ايغُا٤ أَطضت إسا" ايكن١ٝ تقٓـ: 14ؼ

o عضم١ٝ  

o تهضاص١ٜ 

o َتق١ً ؽضط١ٝ  

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ 

 قن١ٝ" يٛطٓ٘ خا٥ٔ ايعضب َٔ ٚاسز ٫:"15ؼ

o ؼ.ى  

o ى.ّ 

o ز.ّ       

o ؼ.ز 

 نكن١ٝ تقٓـ" ؾن١ًٝ ايعزٍ:"16ؼ

o َتق١ً ؽضط١ٝ  

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ 

o ع١ًٝ  

o مح١ًٝ 

 ٖٞ بايتٓاقض تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت فارق١" َػًك١ اؿذض٠ ْٛاؾش نٌ" ايكن١ٝ ناْت إسا:17ؼ

o (.فارق١) َػًك١ اؿذض٠ ْٛاؾش بعض يٝغت 

o ٌ(.ناسب١) َػًك١ اؿذض٠ ْٛاؾش ن 

o (.فارق١) َػًك١ اؿذض٠ ْٛاؾش بعض 

o (.ناسب١) َػًك١ يٝغت اؿذض٠ ْٛاؾش بعض 
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 نكن١ٝ تقٓـ" عغٔ ايعًِ َٔ ؽ٤ٞ ٫: "18ؼ

o ى.ّ  

o ؼ.ز 

o ؼ.ى  

o ز.ّ 

  اصب" ايكن١ٝ(  نشبت)  ْٚافبت" دغٛص٠ اؾٓٛر(  نٌ) قاطب١" ايكن١ٝ(  فزقت) أدٝظت إسا:19ؼ

 تهٕٛ بُٝٓٗا ايتكابٌ ع٬ق١ ؾإٕ" دغٛص٠ يٝغت اؾٓٛر(بعض) 

o ٌتزاخ  

o ٍٛايتنار ؼت رخ 

o تٓاقض  

o تنار 

 "طٚدٗا ٜعٝؿ  اَضأ٠ ا٫ص١ًَ"  ايكن١ٝ تعز: 21ؼ

o تهضاص١ٜ  

o عضم١ٝ 

o َتٓاقن١  

o ع١ًٝ 

 نكن١ٝ تقٓـ" فتٗزٕٚ ايط٬ب(  نٌ)  قاطب١:"21ؼ

o ز.ّ  

o ى.ّ 

o ؼ.ز  

o ؼ.ى 

 اؿز عٔ ٜعرب( ايعزٍ) يؿغ: 22ؼ

o ٞاؾظ٥   

o ٞاؾُع 

o ًٞايه    

o  ايغايب 

 "َجكؿني ايؾباب نٌ" ايكن١ٝ تغتػضم:  23ؼ

o ٚاحملٍُٛ املٛمٛع  

o ٍُٛؾكط احمل 

o ؾكط املٛمٛع  

o احملٍُٛ ٫ٚ املٛمٛع ٫ 
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 ٖٞ بايتزاخٌ تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت ،"ؾكٗا٤ ايعًُا٤ بعض يٝػ" ايكن١ٝ نشبت إسا: 24ؼ

o ٌ(ناسب١) ؾكٗا٤ ايعًُا٤ ن  

o (فارق١) ؾكٝ٘ ايعًُا٤ َٔ ٚاسز ٫ 

o (فارق١) ؾكٗا٤ ايعًُا٤ بعض 

o ٌ(ناسب١) ؾكٗا٤ يٝغٛا ايعًُا٤ ن 

 نكن١ٝ" عًٝ٘ اعًِ ؾ٬ غامبًا ع٢ً دا٤ إٕ" ايكن١ٝ تقٓـ: 25ؼ

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ  

o عضم١ٝ 

o ع١ًٝ  

o َتق١ً ؽضط١ٝ 

 نكن١ٝ" َٛدٛر ؾايٓٗاص ايؾُػ أؽضقت إسا" ايكن١ٝ تقٓـ:26ؼ

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ  

o عضم١ٝ 

o ع١ًٝ  

o َتق١ً ؽضط١ٝ 

 ٖٞ بايتٓاقض تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت فارق١،" أسضاص ايعضب نٌ" ايكن١ٝ ناْت إسا:27ؼ

o (ناسب١) أسضاص يٝغٛا ايعضب بعض  

o ٌ(ناسب١) أسضاص يٝغٛا ايعضب ن 

o (فارق١) أسضاص ايعضب بعض  

o (فارق١) أسضاص ايعضب بعض 

 قن١ٝ" َؾاغبٕٛ ايت٬َٝش َٔ نجري" ايكن١ٝ تعز:28ؼ

o ز.ّ  

o ؼ.ز 

o ى.ّ  

o ؼ.ى 

 نكن١ٝ" ايؿن١ ٖٛ ايًذني" ايكن١ٝ تقٓـ: 29ؼ

 نكن١ٝ  ا٫عز ٖٛ ايًٝح ايكن١ٝ تقٓـ: ؼ

o تهضاص١ٜ  

o َتٓاقن١ 

o عضم١ٝ                  

o ع١ًٝ 
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 اؿز إىل ٜؾري( َزصؼ) يؿغ:31ؼ

o ٞاؾُع  

o ايغايب 

o ٞاؾظ٥  

o ًٞايه 

 قن١ٝ" ؽاعضًا أٚ ناتبًا ٜهٕٛ إٔ إَا اٱْغإ يٝػ" ايكن١ٝ تعز:31ؼ

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ  

o َتٓاقن١ 

o ع١ًٝ  

o َتق١ً ؽضط١ٝ 

 نكن١ٝ" عذضًا اٱْغإ يٝػ" ايكن١ٝ تقٓـ:32ؼ

o ى.ّ  

o ز.ّ 

o ؼ.ى  

o ؼ.ز 

 بـ تكابٌ ع٬ق١ تغ٢ُ" ّ.ز" ،"ّ.ى" ايكنٝتني بني ايتكابٌ ع٬ق33:١ؼ

o ٌايتزاخ  

o ايتنار 

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ  

o ايتٓاقض 

  ناْت إسا ؾكط املٛمٛع ايكن١ٝ تغتػضم:34ؼ

o ى.ّ  

o ؼ.ز 

o ؼ.ى  

o ز.ّ 

 يٛدٛر ناسب١" ؽضؾا٤ يٝغٛا اجملتٗزٜٔ نٌ" ٚايكن١ٝ فارق١،" ؽضؾا٤ اجملتٗزٜٔ نٌ" ايكن١ٝ ناْت إسا:35ؼ

 ٖٞ تكابٌ ع٬ق١

o ايتٓاقض  

o ايتنار 

o ٌايتزاخ  

o ٍٛايتنار ؼت ايزخ 
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 اؿز إىل( اؿل) يؿغ ٜؾري:36ؼ

o ٞايهًٞ                           اؾظ٥ 

o اؾُعٞ                                    املٛدب 

 قن١ٝ ٖٞ  ايغ٬ّ عِ ايعزٍ اْتؾض إسا:" 37ؼ

o َتق١ً ؽضط١ٝ  

o َٓؿق١ً ؽضط١ٝ 

o َتٓاقن١  

o ع١ًٝ 

 نكن١ٝ تقٓـ" ؾكٗا٤ ايعًُا٤ امجع:"38ؼ

o ى.ّ  

o ؼ.ى 

o ز.ّ  

o ؼ.ز 

 نشز ،(ايكاٖض٠ بضز) ٜقٓـ:39ؼ

o ًٞمجعٞ                           ن 

o ٞعايب                             دظ٥ 

 ٖٞ بايتٓاقض تكابًٗا اييت ايكن١ٝ ناْت فارق١،" فتٗزٕٚ ايط٬ب بعض يٝػ" ايكن١ٝ ناْت إسا:41ؼ

o ٌ(فارق١) فتٗزٕٚ ايط٬ب ن  

o ٌ(ناسب١) فتٗزٕٚ ايط٬ب ن 

o (فارق١) فتٗزٕٚ ايط٬ب بعض  

o (ناسب١) فتٗزٜٔ يٝغٛا ايط٬ب بعض 

 "ؾاعز ايتؿاح َٔ% 111" ايكن١ٝ تغتػضم: 41ؼ

o ؾكط املٛمٛع  

o ٍُٛؾكط احمل 

o ٚاحملٍُٛ املٛمٛع  

o احملٍُٛ ٫ٚ املٛمٛع ٫ 

 " بطبٝب يٝػ فزٟ" ،"طبٝب َقطؿ٢" ايكنٝتني بني ٜٛدز:42ؼ

o تزاخٌ                         تنار 

o تٓاقض               ع٬ق١ تٛدز ٫ 

 نكن١ٝ تقٓـ"  عاقٌ سٝٛإ ا٫ْغإ: "43ؼ

o عضم١ٝ  

o َضنب١ 

o َتٓاقن١                       تهضاص١ٜ 


