
 ػبذ اىؼزيز مىيس / أ : حَْياحً ىنٌ باىخفىق /exam-eg.com / 0104400164 1 

  ( :  أّج سيذ قشاسك  )أواًل / اىسؤاه اإلجباسي فً اىْظىص 

أٔذ ع١ذ لشاسن فجىٍّخ ِٕه رغزط١ع أْ رخشط ِٓ ٘زا اٌغجٓ 
اٌٍع١ٓ اٌزٞ أصجذذ ف١ٗ عجذًا ٌٍغ١جبسح ٚدماًل خصجًب ٌىً اٌىٛاسس 

 0ٚاٌّصبئت اٌزٟ رفعٍٙب فٟ صذسن ٚلٍجه ٚظغطه ِٚفبصٍه 
 فّٓ ّ٘ب ؟ ِٚب عّبد وً ٔٛع ِّٕٙب ؟: اٌّذخْٕٛ ٔٛػبْ  (1

ثٌّضّْه دؼجهر ثٌضوم١ٓ ِضقو٠ج وً أٔٛثع ثٌٕظـ ،  : ثٌٕٛع ثألٚي 
ثٌيٜ ٠ٌ٠و أْ ٠ّضٕغ ػٓ ثٌضوم١ٓ ٌٚىٓ ٠ظؼخ ػ١ٍٗ ىٌه ، ٠ٚقضجػ : ثٌٕٛع ثٌغجٔٝ 

  0ِٓ ٠شؾؼٗ ٚ٘ٛ ِٓ ٠نظٗ ثٌىجصخ دقو٠غٗ 
 0أرٝ اٌىبرت ثأدٌخ ٚالؼ١خ رؤوذ فىشرٗ فٟ أػشاس اٌزذخ١ٓ ، ٚػؾٙب  (2

صن١ً ِٕظٌ ًةض١ه  - 2طًٛر ثألطجدغ إىث ٌُ صغٍْٙج ِٓ آعجً ث١ٌٕىٛص١ٓ  - 1
 ػؾَن ػٓ ثٌؾٌٜ ِجةز ِضٌ ًغُ شذجده                - 3
. صيوٌ ثٌي٠ٓ ؽؼٍُٙ ثٌضوم١ٓ فٝ أٌّر ثٌٌّع - 4
 0 ٚػؼ رٌه 0٘زا اٌّمبي ٠زّشٝ ِغ اٌطبثغ اٌظؾبفٟ اٌؼبَ  (3

٠ضّشٝ ِغ ثٌطجدغ ثٌظقفٝ ثٌؼجَ فٝ ثال٘ضّجَ دجٌّشىالس ثٌّنضٍفز ٚػالؽٙج فٝ 
  0أٍّٛح لظ١ٌ فجُّ ٠ضٕجّخ ِغ ثٌٛثلغ ث٠ٌٌْغ ٌٍؼظٌ ثٌيٜ ٔؼ١ش ف١ٗ 

 فى١ف رؾممب فٝ ٘زا اٌّمبي ؟ (ا٦لٕبع ، ٚاٌزار١خ  )ِٓ اٌخظبئض اٌؼبِخ ٌٍّمبي  (4
ػٓ ؽ٠ٌك ّالِز ثٌفىٌر ، ٚهلضٙج ، ٚٚػٛفٙج ، ٚصأ١٠و٘ج دجألهٌز : صقمك ثإللٕجع 

ٚصقمك ػٕظٌ ثٌيثص١ز ف١ظ ظٌٙس شنظ١ز ثٌىجصخ ِٓ مالي ػجؽفضٗ ، ًٚأ٠ٗ 
   0ثٌشنظٝ ف١ّج ٠ؼٌػٗ ِٓ أفىجً

 0 (خظبئظٗ  )ِمبي أدثٟ لظ١ش ، اروش صالصبً ِٓ عّبرٗ  (ع١ذ لشاسن  ) (5
  0ٌّٙٛز ثٌؼذجًر ٚثمض١جً ثألٌفجظ ثٌّٕجّذز - 2 ثٌؼٕج٠ز دجٌفىٌر ٚصٛػ١قٙج- 1

  0ثٌضق١ًٍ ٚثالػضّجه ػٍٝ ثٌٛثلغ - 4   0ىوٌ ثألهٌز ثٌٛثلؼ١ز - 3
 ِب اٌظفبد اٌزٝ ٠ٕجغٝ أْ رزٛافش ٌىبرت اٌّمبي ا٤دثٝ االعزّبػٝ ؟ (6

.  هلز ثٌّالفظز ٌٍّؾضّغ ٚأفٛثٌٗ - 2ّؼز ثٌغمجفز ٚػّك ثألفىجً   - 1
 .ػٌع ثٌّشىالس ٚثلضٌثؿ ١ٍّٚز ػالؽٙج - 4فخ ثإلطالؿ ٚثٌٕمو ثٌذٕجء  - 3
 ِب اٌظؼٛثبد اٌزٝ رٛاعٗ ِٓ ٠ش٠ذ أْ ٠مٍغ ػٓ اٌزذخ١ٓ ؟  (7

.  ثصنجى لٌثً ثالِضٕجع ٚثٌذوء فٝ صٕف١يٖ ٚثالّضٌّثً ف١ٗ ِّٙج وجٔش ثٌظؼٛدجس - 1
ثٌظذٌ ٚثإلطٌثً ػٍٝ صقًّ آالَ ثأل٠جَ ثألٌٚٝ ألٔٙج ٌٓ صموً دجٌّىجّخ - 2

  0ثٌظق١ز ٚثٌّجه٠ز ٚثٌٕف١ْز ثٌضٝ ّٛف صؼٛه ػ١ٍٗ ٔض١ؾز ثِضٕجػٗ ػٓ ثٌضوم١ٓ 
  0رظٙش فٝ ٘زا اٌّمبي صمبفخ اٌىبرت ٚشخظ١زٗ ، ٚػؼ رٌه  (8

.   ٍُِ دجٌؾٛثٔخ ثٌظق١ز ٚثالؽضّجػ١ز - 2ٚثّغ ثٌغمجفز هل١ك ثٌّالفظز    - 1
 . لجهً ػٍٝ صٛؽ١ٗ ثٌٕظ١قز - 4ف٠ٌض ػٍٝ ػالػ ِشىالس ِؾضّؼٗ   - 3
  0 اروش عّز١ٓ ر١ّضد ثّٙب أفىبس اٌىبرت ، ٚعّز١ٓ ر١ّضد ثّٙب ػجبسارٗ  (9

.  ثٌضق١ًٍ ٚىوٌ ثألهٌز - 2ثٌولز ٚثٌضًٍْْ          - 1 :  أفىجًٖص١َّس 
 . لوًر ثٌىجصخ ػٍٝ ثالشضمجق - 2ثٌٌْٙٛز  ٚثٌذؼو ػٓ ثٌضؼم١و   - 1 : ػذجًثصٗ
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  ( :  ّظشة )ٍِ ّض / ثاّيا  

ٚسالجزٙب فٟ عجت ٟٚ٘ رٕشت لذ١ِٙب اٌعبس٠ز١ٓ :  ٠مٛي اٌىبرت 
وّخبٌت اٌىزىٛد فٟ األسض ٚرٙزض ٚ٘ٝ رزذشن صُ رٕظش ٕ٘ب 

  0ٕٚ٘بن ثبٌفزذبد اٌصغ١شح اٌذاوٕخ اٌغٛداء فٟ ٚجٙٙب

 ( صضٛلف-صضأًِ - صضٌثؽغ ) ِؼبد رغزأٔف (صؾيح- صشو -  صغذش)ِشادف رٕشت  (1

 0طٛس خ١ب١ٌخ ، ِٚؾغٕبً ثذ٠ؼ١بً ، ٚث١ٓ أصش وً ِّٕٙب : ٘بد ِٓ اٌفمشح  (2
صشذ١ٗ ٠وي ػٍٝ شور ثٌٕقجفز ٚثٌؼؼف ، ٌّٚ  : لذ١ِٙب اٌؼبس٠ز١ٓ وّخبٌت اٌىزىٛد

 .  ؽذجق ٠ٛػـ ثٌّؼٕٝ ٠ٚؤووٖ  : ٕ٘ب ٕٚ٘بن* 0ؽّجٌٗ إدٌثٍ ثٌّؼٕٝ فٝ طًٛر ف١ْز 

 فّب دالٌزٗ ؟ ِٚب اسرجبؽٗ ثبٌغٛ اٌؼبَ ؟  (ٔظشح  )اخزبس اٌىبرت ٌمظزٗ ػٕٛاْ  (3

 .ٌألؽفجي فٝ ِغً ّٕٙج ُٚ٘ ٠ٍؼذْٛ ٠ٚؼقىْٛ  ١ٌوي ػٍٝ ٔظٌر ثٌطفٍز- 1

                                                                 ٠0ىشف ػٓ ٔظٌر ثٌىجصخ إٌٝ ثٌٛثلغ ثالؽضّجػٝ ٌضٍه ثٌطفٍز ثٌّقٌِٚز - 2

ٚلو ثًصذؾ ثٌؼٕٛثْ دجٌٕٙج٠ز ػٕوِج أٌمش ثٌطفٍز ٔظٌر ؽ٠ٍٛز ػٍٝ ثٌىٌر ٚثألؽفجي 

  0ألّٔٙج ٠ّغالْ ٌٙج ثٌقٍُ ٚثألًِ 

و١ف ظٙشد ٚؽذح االٔطجبع / ٚػؼ ِب رؾمك ف١ٙب ِٓ عّبد اٌزىض١ف ٚاٌٛالؼ١خ  (4

 ٚلف ٚاٌشخظ١خ ٚاٌفىشح ؟َٚاي

لٍش ف١ٙج ثٌضفظ١الس ٚثٌشنظ١جس فٍُ ٠ضقوط ػٓ ف١جصٙج ٌٚىٕٗ أشجً دٌْػز إٌٝ 

فمٌ٘ج ٚطغٌ ّٕٙج ٚفٌِجٔٙج ، فغٛدٙج ًٍِٙ ليً ًٚؽال٘ج ًف١ؼضجْ وّّْج٠ًٓ ، 

  0ٚ٘يث ثٌضٌو١َ  ٠ؾؼً ثٌمجًا ٠ضأعٌ دمٛر فٝ ثٌقجي دّؼجٔجر ثٌطفٍز ٚظٍُ ثٌّؾضّغ 

 0فٟ اٌمظخ  (اٌؾٛاس اٌظبِذ  )ٚ  (اٌشاٚٞ  ): ٚػؼ دٚس وً ِٓ  (5

ٌُ ٠ؾؼً ثٌٌثٜٚ شنظ١ز ِق٠ًٛز ٌُٚ ٠ضقوط دٍْجٔٗ ٌٚيٌه فٙٛ ال ٠طغٝ ػٍٝ 

  دٕجء ثٌمظز ، ٚثٌشنظ١ز ثٌّق٠ًٛز ٕ٘ج ٘ٝ ثٌطفٍز ٚثٌٌثٜٚ ثٔؼىجُ ٚظً ٌٙج

ثٌّضأًِ دؼّك ٠شؼٌ دقٛثً طجِش غ١ٌ ِٕطٛق ٌٚىٕٗ دجٌغ ثٌمٛر ٚثٌوالٌز فمو * 

 0صٌن ثٌقٛثً ثٌظجٌ٘ إٌٝ ثٌقٛثً ثٌظجِش ثٌّفَٙٛ ِٓ ثٌّٛثلف ثٌّىغفز 

   0ٌُ ٠غؼً اٌىبرت ؽ١بح اٌطفٍخ خب١ٌخ ِٓ ا٤ًِ ثشغُ ِؼبٔبرٙب ٚػؼ رٌه  (6

ٌُ ٠ؾؼً ف١جصٙج مج١ٌز ِٓ ثألًِ فمو ؽؼٍٙج صؼ١ش فٝ ثٌقٍُ ٚثألًِ ػٕوِج ٚلفش 

 .صشج٘و ثٌىٌر ٚ٘يٖ ٘ٝ ثٌٍقظز ثٌٛف١ور ثٌْؼ١ور فٝ ف١جصٙج ف١ظ صقٍُ دأْ صٍؼخ 

 ِب ِالِؼ شخظ١خ اٌىبرت ؟ ِٚب اٌخظبئض اٌف١ٕخ ٤عٍٛثٗ ؟  (7

٠شجًن ثٌٕجُ آالُِٙ ٠ٚقجٚي - 2 هل١ك ثٌّالفظز ألفوثط ثٌّؾضّغ -1 :شخظ١زٗ

 .لوًصٗ ػٍٝ ثٌضؼذ١ٌ فٝ شؾجػز - 4 فذٗ ٌإلطالؿ ٚػٌػٗ ٌٍّشىالس- 3صنف١فٙج 

 . ثإل٠ؾجٍ ٚثٌضٌو١َ هْٚ صط٠ًٛ - 2 ثّضنوثَ ثألٌفجظ ثٌؼج١ِز - 1 : عّبرٗ اٌف١ٕخ 

 .ثٌموًر ػٍٝ صًٍْْ ثألفوثط ٚصٌثدطٙج - 4صقًٌ ِٓ ل١ٛه ثٌظٕؼز ثٌٍفظ١ز - 3     

  (اىظغيشاُ  )ٍِ ّض / ثاىثًا  :  
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فج١ّٕب أِذ ع١ٕٟ ٚأد٠شّ٘ب فٟ ِفززخ اٌطش٠ك ِٕٚمطعٗ ، إرا ) 
أزفعذ أزفبظخ اٌزعش ، ٚٚصجذ سجخ اٌمٍت ثجغّٟ وٍٗ وّب 

 0 (رضت اٌٍغعخ ثٍّغٛعٙب رٌه د١ٓ أثصشد اٌطف١ٍٓ 

  0 َ٘ر : سعخ / ثػطٌدش : ِشادف أزفؼذ (1

ُ  ثذ٠ؼ١بً ، ِج١ٕب اٌم١ّخ اٌف١ٕخ ٌىً ِّٕٙب : ٘بد ِٓ اٌفمشح  (2 طٛسح ث١ب١ٔخ ِٚؾغٕبً

0 

 صشذ١ٗ طًٛ ف١ٗ ثٔضفجػضٗ دجٔضفجػز : ثٔضفؼش ثٔضفجػز ثٌيػٌ : ثٌظًٛر ثٌذ١ج١ٔز * 

  0ٚإدٌثٍ ثٌّؼٕٝ  ثٌنجةف ٚ٘ٛ ٠ٛفٟ دشور ثالٔفؼجي ، ٌّٚ ؽّجٌٗ ثٌضؾ١ُْ

 0ؽذجق ٠ذٌٍ ثٌّؼٕٝ ٠ٚٛػقٗ  (ِٕمطغ – ِفضضـ  ) اٌّؾغٓ اٌجذ٠ؼٝ* 

  ٠0ٕؾظش أدة اٌشافؼٝ فٝ ِغبالد صالصخ ٚػؾٙب ِج١ٕب أ٠ب ِٕٙب ٠ّضٍٗ ٘زا إٌض  (3

  0ثٌو٠ٓ ٚثٌوفجع ػٓ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ًّٚجٌز ثإلّالَ وّج فٟ وضجدٗ إػؾجٍ ثٌمٌآْ - 1

  0ثٌوفجع ػٓ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚآهثدٙج وّج فٟ وضجدٗ صج٠ًل ثألهح ثٌؼٌدٟ - 2

 0 (ٚثٌظغ١ٌثْ ٠ّغً ٘يث ثالصؾجٖ  )ثٌضؾجًح ثٌيثص١ز ٚثٌضأِالس ثٌؼجؽف١ز - 3

 ِبرا رشٜ ِٓ خظبئض وزبثخ اٌشافؼٝ فٝ ٘زٖ اٌفمشح ؟ (4

 ِبرا رشٜ ِٓ خظبئض وزبثخ اٌشافؼٝ فٝ ٘زٖ اٌفمشح ؟ (5
 0ثٌضأعٌ دجٌغمجفز ثٌو١ٕ٠ز - 3 ثٌولز فٟ ثمض١جً ثٌٍفع ثألط١ً- 2 ٌّٙٛز ثألفىجً- 1
 0إفىجَ ثٌظ١جغز ٚثٌضقًٌ ِٓ ثٌّقْٕجس ثٌذو٠ؼ١ز - 5َِػ ثٌقم١مز دجٌن١جي    - 4
 رؾممذ فٝ ٘زا إٌض عّبد اٌّمبي االعزّبػٝ ، فّب ٘زٖ اٌغّبد ؟ (6

  0ثمض١جً ثألٌفجظ ثٌّٕجّذز ٌٍّٛػٛع - 2  ثال٘ضّجَ دجٌّؼٕٝ ٚإدٌثٍ ثٌفىٌر - 1

 0ثالصؾجٖ إٌٝ ثٌضق١ًٍ ٚثٌضؼ١ًٍ ٚثإللٕجع - 4 ثٌضقًٌ ِٓ ثٌّقْٕجس ثٌذو٠ؼ١ز- 3

 
 

  ػييل أُ حششدها ىْفسل أواًل ، فئُ ماُ اىَشبٔ قبل أن تحدد نوع الصورة *

.  اىقائذ أسذ ، شبٔ اىقائذ باألسذ ( تذبيها )واىَشبٔ بٔ ٍزمىساُ ينىُ    

  .فاىخشبئ ينىُ واضذًا وال ٍجاه ىيذيشة (ٍثو / مأُ / اىناف  )إرا وجذث * 

اسخَؼج   )ّذزف اىَشبٔ بٔ وّأحً بظفت حذه ػيئ : االدتطارة المكنيظ  *

  0شبٔ اىقائذ باألسذ ودزف اىَشبٔ بٔ  (   اىقائذ يزأس ىجْىدٓ 

  0(جيش بٔ أسذ  )ّذزف اىَشبٔ وّظشح باىَشبٔ بٔ : االدتطارة التصريحيظ  *

 

 (طخشة اىَيخقً  )أواًل / اىسؤاه االخخياسي  :  

 ٕٚٔزظش اٌجذس فٟ اٌّـشرمــٝ ٔشٜ اٌشّظ رائجخ فٟ اٌعجـبة
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 ٚأطٍك فٟ إٌفظ ِب أطٍمب إرا ٔشــش اٌغـشة أصٛاثـــــــــــــٗ
 ٚخٍذ ثٗ دِٙب اٌّٙـــشلــب ؟ ٔمٛي ً٘ اٌشّظ لذ خعجزــٗ
 ٌٗ طٍجخ عــض أْ رٍـذمـــــب ؟ أَ اٌغشة وبٌمٍت داِٟ اٌجـشاح

 

 0 ( ًّٙ-  لٌح -ىي  )ِؼبد ػض (  ثألفك -ثٌّجء- ثٌْقجح ) ِشادف اٌؼجبة  (1

 ١ّ٠0ً اٌشبػش ٌٍزشخ١ض فٟ اٌظٛسح اٌشؼش٠خ ، ٚػؼ رٌه ِغزذالً ػ١ٍٗ  ( 2

طًٛ  (إىث ٔشٌ ثٌغٌح أعٛثدٗ  )٠ّٕـ طفز ثإلْٔجْ ٌّج ١ٌِ دئْٔجْ ِغً * 

 (ثٌشِّ لو مؼذضٗ  )ثٌغٌٚح إْٔجٔج ٌٗ أعٛثح ِٓ ثٌظالَ صٕضشٌ فٝ وً ِىجْ 

 0طًٛ ثٌشِّ دئْٔجْ ٠ٍْٛ ثألفك 

  ٠0ٙزُ شؼشاء ِذسعخ أثٌٍٛٛ ثبٌزغغ١ذ فٝ اٌظٛسح ٚػؼ رٌه ِغزشٙذا  ( 3
ثٌّمظٛه دجٌضؾ١ْو فٝ ثٌظًٛر ثٌشؼ٠ٌز صق٠ًٛ ثألًِٛ ثٌّؼ٠ٕٛز إٌٝ ف١ْز ، * 

  0فمو طًٛثٌٜٙٛ ٚ٘ٛ ِؼٕٜٛ دجٌقذجي ٚ٘ٝ ِجه٠ز  (فذجي ثٌٜٙٛ  )ِٚغجي ىٌه 
 0٘بد ِٓ ا٤ث١بد طٛسح ِشوجخ ِزذاخٍخ ، ٚٚػؾٙب  ( 4

ٚ  (شذٗ ثٌغٌح دجٌمٍخ  )طًٛر ٌِوذز ف١ٙج صشذ١ٗ : ثٌغٌح وجٌمٍخ هثِٟ ثٌؾٌثؿ 

 0 (شذٗ ثٌغٌح دئْٔجْ ٠َٕف  )ثّضؼجًر ِى١ٕز 

 اٌشّظ لذ ٌٛٔزٗ ؟- 2اٌشّظ لذ خؼجزٗ - 1أ٠ّٙب أدق ٌّٚبرا ؟  ( 5

 0ٌُ ٠ٛفك فٝ ثّضنوثَ مؼذضٗ ألٔٙج صوي ػٍٝ ثٌفٌؿ ٚثٌؾٛ ثٌٕفْٝ ٠ٛفٝ دجٌقَْ * 

 أؽٍك فٟ إٌفظ ِشبػش وض١شح ؟ / أؽٍك فٟ إٌفظ ِب أؽٍمب أ٠ّٙب أدق ٌّٚبرا ؟ ( 6
   0ثٌضؼذ١ٌ ثألٚي أهق ألٔٗ ٠وي ػٍٝ وغٌر ثٌَّٙٛ      

 لؼٝ اٌؾع ؟/ أ٠ّٙب أدق ٌّٚبرا ؟ لؼٝ هللا  ( 7

 0ال ًثه ٌٗ ألْ لؼجء هللا ألٔٗ ٠ّىٓ ثٌٌؽٛع ػٕٗ  : لؼٝ ثٌقع      

  ِش١ت اٌفؤاد اٌشش٠ذ ؟/أ٠ّٙب أدق ٌّٚبرا ؟ ِش١ت اٌفؤاد اٌش١ٙذ  ( 8

  0صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ لْٛر ثٌقخ ٚػظّز ثٌضؼق١ز : ثٌفؤثه ثٌش١ٙو    

 ِبرا رغذ فٟ ا٤ث١بد ِٓ خظبئض ِذسعخ أثٌٍٛٛ ٚاٌشِٚبٔغ١خ ؟  ( 9
   0ث١ٌّّٛمٝ ثٌٙجهةز ٚثٌٛفور ثٌؼؼ٠ٛز- 2    ثٌق١ٕٓ ثٌٝ ِٛؽٓ ثٌيو٠ٌجس- 1     
  0(طنٌر ثٌٍّضمٝ ، ِش١خ ثٌفؤثه  )ثالّضؼّجي ثٌؾو٠و ٌٍغز - 4ػشك ثٌطذ١ؼز - 3     
 ِب االعّبْ اٌٍزاْ أؽٍمّٙب اٌشبػش ػٍٝ اٌظخشح ؟ ٌّٚبرا ؟ (10

 .ثُّ ٠الةُ دوث٠ز ثٌقخ ٚثٌٍمجء فٛلٙج :  طنٌر ثٌٍّضمٝ 
. ٠الةُ ثٌّٛلف ثٌيٜ ٠ؼٍٓ ف١ٗ ثٌٛفجء ٌٍيوٌٜ ٠ٚظٌ ػٍٝ صؾو٠و ثٌؼٙو:  طنٌر ثٌؼٙو 

 
 

  (غشبت ودْيِ  )ٍِ ّض / ثاّيًا -  : 

 اروشا ٌٝ اٌصجب ٚأ٠بَ أغٝ اخزالف إٌٙبس ٚا١ًٌٍ ٠ٕغــٝ
 صٛسد ِٓ رصٛساد ِٚـــظ ٚصفب ٌٟ ِالٚح ِٓ شـــجـبة
 عــٕخ دٍـٛح ٌٚزح خٍــــــظ عصفذ وبٌصجب اٌٍعٛة ِٚشد
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 0 (ثٌّضٕذٟ  – ثٌذقضٌٞ – أدٟ صّجَ) رأصش شٛلٟ فٟ ٘زٖ اٌمظ١ذح ثـ  * ( 1

 0 ( ثٌضؼ١ّٓ–  ثٌٌْلز ثألهد١ز  –ثٌّؼجًػز ثٌشؼ٠ٌز: ) ٠غّٟ ٘زا اٌزأصش ثـ       * 

ِٔٛخ * أمؼبء إٌٙبس ٚا١ًٌٍ / اخزالف إٌٙبس ٚا١ًٌٍ * أ٠ّٙب أدق ؟ ٌّٚبرا ؟  ( 2

 ؟  (ػظفذ  )ِٚب سأ٠ه فٝ اعزخذاَ وٍّخ * عٕخ ؽٍٛح / ؽٍٛح 

 0أؽًّ ألٔٙج صوي ػٍٝ صؼجلخ ثأل٠جَ ٚصضجدؼٙج  ثٌٕٙجً ٚث١ًٌٍ      ثمضالف

  0ّٕز فٍٛر أهق ألٔٙج صوي ػٍٝ لظٌ ثٌفضٌر ثٌؾ١ٍّز      

ألٔٙج صوي ػٍٝ ثٌشور ٚ٘يث ال ٠ضٕجّخ   (ػظفش  )ٌُ ٠ٛفك ثٌشجػٌ فٝ ثّضنوثَ      

  0  ثٌٌل١مزِغ ثٌظذج ثٌٍؼٛح

 0ٌمذ ربثغ شٛلٟ اٌمذِبء اروش عبٔج١ٓ ِٓ رٌه ، ِّضال ٌّٙب ِٓ ا٤ث١بد  ( 3

          0ٚفور ثٌٍْٛ ٚثٌمجف١ز ٚثّضنوثَ ثٌضظ٠ٌغ - 2   0صؼوه ثألغٌثع فٝ ثٌمظ١ور - 1

  0 (ثىوٌث ، طفج ، ّال  )ِٕجؽجر ثٌظجفذ١ٓ - 3

   0ِغ ثٌضؾو٠و ف١ٙج  (ثٌظذج ، ِالٚر  )ثّضنوثَ ثألٌفجظ ثٌضٌثع١ز - 4

  0صقوط ػٓ ثٌذجمٌر ١ٍّٚز ثٌٛطٛي وّج وجْ ثٌشجػٌ ثٌمو٠ُ ٠ضقوط ػٓ ثٌٕجلز - 5

 ٔبصعزٕٟ إ١ٌٗ فٟ اٌخٍذ ٔفغٝ ٚطٕٟ ٌٛ شغٍذ ثبٌخٍذ عٕــٗ

 ظّأ ٌٍغٛاد ِٓ ع١ٓ شّــــظ ٚ٘فب ثبٌفؤاد فٟ عٍغــج١ــً

 شخصٗ عبعخ ٌُٚ ٠خً دغٝ شٙذ اهلل ٌُ ٠غت عٓ جفٟٛٔ

  0ٔٙضٕٝ × ثشضجلش : ِٚؼبد ٔبصػزٕٟ  * ثٌفٕجء× ثٌؾٕز ٚثٌٕؼ١ُ : ِشادف اٌخٍذ  ( 1

  ِب سأ٠ه ف١ّب ر٘ت إ١ٌٗ اٌشبػش فٝ اٌج١ذ ا٤ٚي ؟  (2

ف١ٗ ِذجٌغز ٍثةور ألْ ثٌشجػٌ ؽؼً فخ ثٌٛؽٓ أػظُ ػٕوٖ ِٓ ثٌؾٕز ، ٚلو مفف 

   .ثٌضٝ صف١و ثالِضٕجع  (ٌٛ  )ِٓ ٘يٖ ثٌّذجٌغز ثّضنوثَ ثٌشجػٌ ألهثر ثٌشٌؽ 

  0اعزخشط ِٓ ا٤ث١بد وٕب٠خ ِٚؾغٕب ثذ٠ؼ١ب ٚٚػؾّٙب ِج١ٕب أصشّ٘ب  ( 3

ثٌذ١ش ثألم١ٌ وٕج٠ز ػٓ شور فذٗ ٌٍٛؽٓ ، ٌّٚ ؽّجٌٗ ثإلص١جْ دجٌّؼٕٝ ِظقٛدج 

 0دجٌو١ًٌ ػ١ٍٗ فٝ إ٠ؾجٍ ٚصؾ١ُْ 

ٌُٚ ٠ٌه  (ػٛثفٝ ثٌّو٠ٕز  )ص٠ًٛز أًثه ثٌّؼٕٝ ثٌذؼ١و : ثٌْٛثه ، ػ١ٓ شِّ 

  0 ٌّٚ ؽّجٌٙج إعجًر ثٌي٘ٓ ٚؽيح ثالٔضذجٖ (ّٛثه ثٌؼ١ٓ  )ثٌّؼٕٝ ثٌم٠ٌخ ٚ٘ٛ 

  0اشزًّ إٌض ػٍٝ ثؼغ ِظب٘ش اٌزغذ٠ذ ٚاٌؾذاصخ فٝ شؼش شٛلٝ ٚػؼ رٌه  ( 4

   0 ثٌضقًٌ ِٓ ثٌّقْٕجس ثٌذو٠ؼ١ز ثٌّضىٍفز -2   ٚػغ ػٕٛثْ ٌٍٕض- 1

 0ثٌّٛػٛع ؽو٠و فجٌمظ١ور ِٓ ثٌشؼٌ ثٌٛؽٕٝ - 4       ثٌٛفور ثٌؼؼ٠ٛز- 3

  (اىْسىس  )ٍِ ّض / ثاىثًا -  : 

 ٘بئّــــخ حإٌغٛس اٌط١ٍك
فٝ اٌفعبء اٌشِــــــــبدٜ 
رشصذ ِٛلعٙــــــــــــــــــب 
فٝ أعبٌٝ اٌججــــــــــــبي 
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إٔٙب رززوش شىً اٌغٙـٛي  
ثخعشرٙــــــــــــــــــــــــــب 
ثزذفك غذسأٙـــــــــــــــــب 
ٚاألسأت رمفـــــــــــــــــــض 
 فٝ اٌعشت ِضً اٌـــــآلي

٠ؼبة ػٍٝ اٌشبػش  / * غو٠ٌ (غذساْ  ) ، ِٚفشد صٌثلخ (رشطذ  )ِشادف  (1

  0 (ِقٍمز  )ألٔٙج صشؼٌ دجٌق١ٌر ٚػوَ ثال٘ضوثء ٚوجْ ثألفؼً  (٘بئّخ  )اعزخذاَ 

  0ٌٍٕبط فٝ اٌؾ١بح ِٕٙغبْ ِخزٍفبْ رؾذس ػّٕٙب ِؾذدا طفبرّٙب  (2

ِٕٙؼ ثٌطّٛؿ ٚصقًّ ثٌّضجػخ فٟ ّذ١ً ثٌٛطٛي إٌٝ ثأل٘وثف ثٌْج١ِز ، ٠ٌَِٚ 

  0ٌٗ دجًٌْٕٛ

ِٕٙؼ ثٌؼؼف ٚثٌنّٛي ٚثٌٌػج دْو غ٠ٌَر ثٌؾٛع ١ّٚطٌر ث١ٌأُ فضٝ ٠ؾٟء 

  0ثٌّٛس ، ٠ٌَِٚ ٌٗ دجألًثٔخ 

 ؟ ِٚب سأ٠ه ف١ٗ ؟  (ا٤سأت رمفض فٝ اٌؼشت ِضً ا٣ٌي  )ِب اٌخ١بي فٝ  (3

صشذ١ٗ طًٛ ثألًثٔخ دجٌٍؤٌؤ ، ٚلو ػجح ثٌذؼغ ٘يٖ ثٌظًٛر المضالف ثٌؾٛ 

 0ثٌٕفْٟ فجألًثٔخ ٠ٌَِ دٗ ٌّٓ ال ل١ّز ٌٗ د١ّٕج ثٌٍؤٌؤ ٌٗ ل١ّز ػظ١ّز 

  ٥ٌ0ٌفبظ اٌزٟ ػجش ثٙب اٌشبػش إ٠ؾبءاد ثبٌّؼبٔٝ اٌزٟ أساد٘ب ٚػؼ رٌه  (4

  ٠0ٌَِ دٙج ٌٍطّٛؿ ٚثٌضطٍغ ٚثٌق٠ٌز ٚثٌىذ٠ٌجء : ثًٌْٕٛ 

  0 ٠ٌَِ دٙج ٌٍنّٛي ٚثٌؼؼف ٚثٌؾذٓ :ثألًثٔخ 

  ٠0ٌَِ دٙج ٌؼَر ثٌٕفِ ًٚفؼضٙج : ثٌنٍٛه – ثٌٕؾَٛ - ثٌشُّٛ -  ثٌّقجي -ثٌؾذجي 

  فّب ِظب٘ش ٘زا اٌزغذ٠ذ ؟0عذد اٌشبػش فٟ ثٕبء اٌمظ١ذح  (5

. ٠مَٛ ثٌْطٌ ثٌشؼٌٜ ِمجَ ثٌذ١ش - 2صّغً ثٌمظ١ور ِٕٙؼ شؼٌ ثٌضفؼ١ٍز      - 1

. صمُْ ثٌمظ١ور إٌٝ ِمجؽغ شؼ٠ٌز وً ِمطغ ٠ّغً هفؼز شؼ٠ًٛز ِضٕٛػز ثٌمٛثفٝ- 3

. ٠ؼضّو ػٍٝ ث١ٌّّٛمٝ ثٌوثم١ٍز ٚثٌضٕجّك د١ٓ ثٌقٌٚف ٚإ٠مجع ثٌىٍّجس ٚثٌؾًّ- 4

 

(.  أِش ، ٔٙٝ اعزفٙبَ ، رّٕٝ ، ٔذاء )إرا وبْ اٌىالَ  : إٔشبئٝ- 1

  0إْ خال ِّب ِؼٝ ٠ىْٛ خجشٜ غشػٗ اٌزمش٠ش ٚاٌزٛو١ذ  : خجشٜ- 2

  0أوشِه هللا * ٌٛ وبْ دػبء  : خجشٜ ٌفظب إٔشبئٝ ِؼٕٝ- 3

 

  (اىشاػش وطىسة اىنَاه  )ٍِ ّض / ثاىثًا -  : 

 ٚاٌّٙزذٜ ثبٌُٛ٘ جُ اٌعــالي فغبس ٠مفٛ إصش٘ب ٘بئّـــب 
 ث١ٓ رساع١ٗ ثأ٠ذ عجــــــــــــــبي  ُٚ٘ أْ ٠ّغىٙب جب٘ــذا
 دزٝ ٜ٘ٛ ِٓ فٛق رٍه اٌزالي ِبصاي ٠عذٚ جٙذٖ ٔذٛ٘ــب
 ِبد لز١ال ٌؤلِبٔٝ اٌطــــــــٛاي  فشدّخ اهلل عٍٝ شبعـــش 

 

 0 (ثًصفغ– ثِضمغ – ثٔضفغ  )ٜ٘ٛ : ِؼبد *  (ىًأ – هًأ  – دوأ) ُ٘ : ِشادف   (1
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  0وّب رشاءٜ خبدػب ٌّغ آي ، ٚػؼ اٌظٛسح ِج١ٕب ل١ّزٙب /  فأ٠ّٕب عبس رشاءد ٌٗ  (2
٠ٚٛفٟ  (صؾ١ُْ  )صشذ١ٗ صّغ١ٍٝ شذٗ ثٌظًٛر دجٌٌْثح ثٌيٞ ٠نوع ِٓ ٠ٕظٌ إ١ٌٗ 

  0 ٚ٘يث ثٌضشذ١ٗ ِمضذِ ِٓ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ 0دذؼو صقم١ك أٍِٗ ٚثٌّؼجٔجر 

 ؟  (رٍه اٌغجبي/ رٍه اٌزالي ( )ِبد ش١ٙذا/ ِبد لز١ال ٥ٌِبٔٝ  )أ٠ّٙب أعًّ ٌّٚبرا (3

  ألٔٙج صٛفٟ دّْٛ ثٌٙوف ، د١ّٕج لض١الًا صوي ػٍٝ ثٌغوً ش١ٙوثًا ثألفؼً أْ ٠مٛي 

  0 ألٔٙج صوي ػٍٝ ثٌؾٙو ٚثٌضؼق١ز ثٌؾذجيثألفؼً 

  0 ث١ٓ رٌه 0غٍت اٌغبٔت اٌفىشٜ فٝ اٌمظ١ذح  (4

ٚػٛؿ ثٌؾجٔخ ثٌفىٌٞ ثٌؼمٍٟ ػٍٝ ثٌؾجٔخ ثٌؼجؽفٝ ٠ٚظٌٙ ىٌه فٟ ظًٙٛ ؽجٔخ 

ثٌضظ١ُّ ػٕو ثٌشجػٌ ٚصطٍؼٗ ٌٍٛطٛي إٌٝ آِجٌٗ ٚإطٌثًٖ ػٍٝ ىٌه ٚفٝ 

ٚفو٘ج فٝ ثٌقْٓ فو ثٌىّجي ، ٠ٚقْخ ثٌٕؾُ  )ثٌؼذجًثس ثٌي١ٕ٘ز ثٌضم٠ٌ٠ٌز ِغً 

  0 (ل٠ٌخ ثٌّٕجي ، ٚثٌّٙضوٜ دجٌُٛ٘ ؽُ ثٌؼالي 

ِجبٌغزُٙ فٝ اٌز١ٕ٘خ  (ِذسعخ اٌذ٠ٛاْ  )ػٍٝ  (ِذسعخ أثٌٍٛٛ  )ِّب أخزرٗ   (5

  0اٌغبفخ ، ػًٍ ، ِٚضً ٌزٌه 

ّذخ ٘يٖ ثٌّذجٌغجس أْ ثٌشؼٌ ػٕو ؽّجػز ثٌو٠ٛثْ صؼذ١ٌ ػٓ ثٌٕفِ ثإلْٔج١ٔز ، ِٚج 

٠ضظً دٙج ِٓ ثٌضأِالس ثٌفى٠ٌز ٚثٌٕظٌثس ثٌفٍْف١ز ، ِّج ؽؼً ثٌفىٌ ٠ْذك ثٌشؼًٛ 

  0( ثٌّٙضوٜ دجٌُٛ٘ ؽُ ثٌؼالي  /ٚفو٘ج فٝ ثٌقْٓ فو ثٌىّجي )ػٕوُ٘ ِٚغجي ىٌه 
 إٌٟ أٞ اٌّذاسط اٌشؼش٠خ ٠ٕزّٟ ٘زا إٌض ؟ ِٚبرا رؾمك ف١ٗ ِٓ عّبرٙب ؟  (6

 :   ٠ّٕضّٝ إٌٝ ِوًّز ثٌو٠ٛثْ ، ِٚٓ ّّجصٙج * 

   0ثٌضطٍغ إٌٝ ثٌّغً ثٌؼ١ٍج - 2  ثٔضشجً ًٚؿ ثٌٌِٚج١ْٔز - 1

   0ٚػٛؿ ثٌؾجٔخ ثٌفىٌٞ - 4  ثٌذؼو ػٓ شؼٌ ثٌّٕجّذجس - 3

  0ثٌٛفور ثٌؼؼ٠ٛز - 5

 

 

 

 

 

  (اىقذس ٍذيْت ػشبيت إسالٍيت  )أواًل / اىقشاءة اىَخؼذدة -  : 

ٚفٝ اٌعصش اإلعالِٝ ٚصً اٌخ١ٍفخ عّش ثٓ اٌخطبة إٌٝ ث١ذ 
اٌّمذط لبدِب ِٓ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ، ٚلبثً اٌجطش٠ك صفش١ٔٚٛط 

  0فٛق ججً اٌض٠زْٛ ، ٚأٍِٝ عٙذٖ اٌّشٙٛس ثبٌعٙذح اٌعّش٠خ 

 (ثٌّيَِٛ –  ثٌّغًّٛ –ٍثةغ ثٌظ١ش  )اٌّشٙٛس : ِؼبد  ( 1

 ٚو١ف وشفذ اٌّظبدس اٌزبس٠خ١خ ٚا٤صش٠خ أوبر٠جُٙ ؟ ِب اٌؾمبئك اٌزٝ ص٠فٙب ا١ٌٙٛد ؟  (2



 ػبذ اىؼزيز مىيس / أ : حَْياحً ىنٌ باىخفىق /exam-eg.com / 0104400164 8 

ث١ٌٙٛه إلٕجع ثٌؼجٌُ ًٍٚثًا ٚدٙضجٔج دأُٔٙ ش١وٚث ثٌموُ ٚألجِٛث ثفضفجالس ػنّز  فجٚي

  0دّٕجّذز ًٌِٚ عالعز آالف ػجَ ػٍٝ إٔشجةٙج 

" ثٌموُ ِو٠ٕز ػٌد١ز أٔشأ٘ج ثٌؼٌح ثٌىٕؼج١ْٔٛ ّّٚٛ٘ج أووس ثٌّظجهً أْ 

 ١١ٔٓأٜ ِو٠ٕز ثٌْالَ فٝ ثألٌف ثٌٌثدغ لذً ث١ٌّاله ، ٚصفٌع ػٓ ثٌىٕؼج" أًّٚجٌُ 

 0(ػ١٠ًّٛٓ ٠ٚٛد١١ّٛٓ ٚآًث١١ِٓ ٚف١ٕ١م١١ٓ  )ػور دطْٛ 

  0اروش ٔظٛص اٌؼٙذح اٌؼّش٠خ   ( 3

أػطٝ ثٌن١ٍفز ػٌّ دٓ ثٌنطجح أً٘ ثٌموُ أِجٔجًا ألٔفُْٙ ٚأِٛثٌُٙ ٚوٕجةُْٙ فال 

صْىٓ وٕجةُْٙ ٚال صٙوَ ٚال ٠ىٌْ٘ٛ ػٍٝ ه٠ُٕٙ ٚال ٠ؼجً أفو ُِٕٙ ، ٚال ٠ْىٓ 

 0دجٌموُ ِغ ثٌٕظجًٜ أفو ِٓ ث١ٌٙٛه 

 ٌٍّغزمجً ، ٚػؼ رٌه ؟  ٚاعزششافٗ ٌمذ وبْ ٌؼّش ِٛالف دٌذ ػٍٝ ثؼذ ٔظشٖ ( 4

 )ػٕوِج ٍثً ثٌن١ٍفز ػٌّ و١ْٕز ثٌم١جِز ٚفجْ ٚلش ثٌظالر فأشجً ػ١ٍٗ ثٌذط٠ٌك 

، دأْ ٠ظٍٟ ِىجٔٗ ٌٚىٓ ثٌن١ٍفز ًفغ أْ ٠ظٍٟ هثمً ثٌى١ْٕز  (طف١ٌُٔٚٛ 

  0فضٝ ال ٠ضني٘ج ثٌٍّّْْٛ ِْؾوثًا ِٓ دؼوٖ ٚطٍٝ مجًػ ثٌى١ْٕز 

  0رغٍذ ػجمش٠خ طالػ اٌذ٠ٓ ثؼذ ِؼشوخ ؽط١ٓ ، ٚػؼ رٌه  ( 5

ثّضٌٛٝ ػٍٝ ثٌّوْ ثٌْجف١ٍز ١ٌقٌَ ثٌظ١ٍذ١١ٓ ِٓ لٛثػوُ٘ ثٌذق٠ٌز ثٌضٟ صٌدطُٙ 

  0دأًٚدج لذً أْ ٠ضؾٗ إٌٝ ثٌموُ 
 0سأ٠ه ، ٚػؼ ِج١ٕبٌمذ اعزفبد اٌّغٍّْٛ ِّب ؽذس فٝ اٌمذط ػٍٝ أ٠ذٜ اٌظ١ٍج١١ٓ  ( 6

ِج ى٘خ إ١ٌٗ ثٌىجصخ طق١ـ فٝ أْ ثالّضؼّجً ٠شؼً فىٌر ثٌؾٙجه ٌّمجِٚز ثٌظٍُ ، 

ٌٚىٕٝ أمجٌفٗ فٝ ًدؾ دوث٠ز ثٌؾٙجه دّمجِٚز ثٌظ١ٍذ١١ٓ ، ألْ ثٌؾٙجه ِذوأ ِفٌٚع 

  0فٝ ثإلّالَ ٌّمجِٚز ثٌّؼضو٠ٓ 

 ِب خطخ ٔٛس اٌذ٠ٓ ٌّٛاعٙخ اٌظ١ٍج١١ٓ فٝ اٌشبَ ؟  ( 7

   صٛف١و ثٌؾذٙز ثإلّال١ِز- 2 فٝ ِظٌ  ثٌمؼجء ػٍٝ ثٌنالفز ثٌفجؽ١ّز ثٌش١ؼ١ز- 1

   0ٚػغ ثٌظ١ٍذ١١ٓ د١ٓ شمٟ ثٌٌفٝ دجالّض١الء ػٍٝ هِشك ِٚظٌ - 3

  0ٌّظش دٚس رب٠خٝ فٝ إػّبس اٌمذط ، ٚػؼ رٌه  ( 8

مظض ثٌن١ٍفز ػذو ثٌٍّه دٓ ٌِٚثْ مٌثػ ِظٌ ّذغ ّٕٛثس ِضضج١ٌز ٌذٕجء ِْؾو 

  0ثٌمذز ٚصؾو٠و ثٌّْؾو ثأللظٝ 

  (اىؼيٌ فً اإلسالً  )ٍِ ٍىضىع / ثاّيًا -  : 

ٚإرا وبْ اٌجذش اٌعٍّٝ ثّفِٙٛٗ اٌّعبصش ٠ٕذصش فٝ ِجب١ٌٓ ّ٘ب 
 .اٌعبٌُ األوجش ٚاٌعبٌُ األصغش فمذ ٔجٕٙب اٌمشآْ اٌىش٠ُ إٌٝ رٌه 

 (  ٠ضؾج٠ٍٚذضؼو ، ٠ٕطٍك ،  )٠ٕؾظش : ِمبثً   (ٚؽٗٔشؾ ، أ٠مع ،  )ِشادف ٔجٗ  ( 1

 0 ثٌٕفِ ثٌذش٠ٌز: اٌؼبٌُ ا٤طغش  * وجًِ ثٌىْٛ: اٌؼبٌُ ا٤وجش : اٌّمظٛد ثـ  ( 2

و١ف ٠ؤصش اٌزؼّك فٝ /  ػًٍ ٠ٕؾظش اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ اٌؼبٌُ ا٤طغش ٚا٤وجش (3

 ؟  ػٍَٛ اٌىْٛ فٝ ػاللخ ا٦ٔغبْ ثشثٗ
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٠ٕقظٌ ثٌذقظ ثٌؼٍّٝ ثٌّؼجطٌ ف١ّٙج ألْ ثٌٙوف ٘ٛ ِؼٌفز لٛث١ٔٓ ثٌنٍك ٚثٌنجٌك 

، ٚثٌذقظ فٝ ث٢فجق ٠ٕضٙٝ إٌٝ ثوضشجف لٛث١ٔٓ ثٌنٍك ، ٚثٌذقظ فٝ ثألٔفِ ٠ٕضٙٝ 

  0إٌٝ ِؼٌفز ػظّز ثٌنجٌك ػَ ٚؽً 

  0ٚػؼ ِفَٙٛ اٌؼٍُ فٟ ا٦عالَ ، ٚث١ٓ رٛع١ٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ٘زا اٌظذد  ( 4

ِؾجي ثٌؼٍُ فٝ ثإلّالَ وً ِج ٠ضؼٍك دجٌىْٛ ٚثٌذقظ فٝ أٌّثًٖ ٚٔظ٠ٌجصٗ ِٚج 

  ٠0ضؼٍك دجٌّجهر ٚصى٠ٕٛٙج ٚٔضجةؾٙج 

ٚصٛؽ١ٗ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٘ٛ صأو١و ٌٍّٕٙؼ ثٌؼٍّٝ ثٌيٜ ٠وفغ ثإلْٔجْ إٌٝ ثّضىشجف 

ثٌّؾٙٛي فٝ ثٌىْٛ ، ػٍٝ أّجُ لوًر ثإلْٔجْ ٚثٌؼٍُ فٝ ِٛثؽٙز ثٌطذ١ؼز ، 

   0ٚثّضٕذجؽ ثٌؼٍَٛ ثٌّضظٍز دق١جصٕج 

   ِب دالٌخ ٘زا اٌمٛي ف١ّب ٠زؼٍك ثذٚس اٌؼمً ٚاٌؼٍُ ؟:أٔزُ أػٍُ ثشئْٛ د١ٔبوُ  ( 5

٠وي ػٍٝ أْ ثٌؼٍُ فٝ ثإلّالَ غ١ٌ ِقوٚه ، ٠ٚفضـ ثٌذجح ٚثّؼج أِجَ ثٌؼمً ١ٌْضٕذؾ 

ِٓ ثٌؼٍَٛ ِج ال فظٌ ٌٗ ، ِٕٙج ِج ٠ضؼٍك دشتْٛ ث١ٌْجّز ٚثاللضظجه ٚثالؽضّجع 

ٚغ١ٌ٘ج ، ٚ٘يث ٘ٛ ؽ٠ٌك ثٌذقظ ثٌؼٍّٝ ثٌيٜ ٠ؼضذٌ ثٌىْٛ ِفضٛفج أِجَ ثٌؼمً 

  0 ١ٌْضٕذؾ ِٓ ثٌؼٍَٛ ِج ال فظٌ ٌٗ

 ٌّبرا ػذ اٌفمٙبء اٌظٕبػبد فشٚع ؟ / ػًٍ دساعخ اٌؼٍَٛ اٌّبد٠خ ػجبدح هلل  ( 6

لجي ثٌغَثٌٝ أْ فٌع ثٌىفج٠ز ِٓ ثٌؼٍَٛ ٘ٛ وً ػٍُ ال ٠ْضغٕٝ ػٕٗ وجٌطخ إى ٘ٛ 

ػًٌٜٚ فٝ دمجء ثألدوثْ ، ٚوجٌقْجح فئٔٗ ػًٌٜٚ فٝ ثٌّؼجِالس ٚثٌّٛث٠ًظ ، 

 ٚ٘يث ٠وي 0ٚثٌفالفز ٚثٌق١جوز ٚغ١ٌ٘ج ، ٚثٌضٝ ٌٛ مال ثٌذٍو ِٕٙج ٌٛلغ فٝ ثٌقٌػ 

  0ػٍٝ ثٌفُٙ ثٌؾ١و ٌٍؼٍُ فٝ ثإلّالَ ثٌيٜ ٠شًّ ؽٛثٔخ ثٌق١جر ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌو٠ٛ١ٔز 

 ِب اٌؼٍَٛ اٌزٟ رزؼٍك ثّظبٌؼ إٌبط ؟ ِٚب طٍزٙب ثبٌّغزّغ ٚاٌذ٠ٓ ؟  ( 7

ثٌؼٍَٛ ثٌضٝ صضؼٍك دّظجٌـ ثٌٕجُ ثٌّضغ١ٌر ِٓ ٍِجْ إٌٝ ٍِجْ ِٚٓ ِىجْ إٌٝ ِىجْ 

، ٚ٘يث هفغ ثٌفمٙجء إٌٝ ثػضذجً ثٌظٕجػجس فٌٚع وفج٠ز ِغً صؼٍُ ثٌطذ١ؼز ٚثٌى١ّجء 

  0ٚثٌطخ ٚثٌٕٙوّز ٚثًٌَثػز ٚغ١ٌ٘ج 

  0ٚطٍضٙج دجٌّؾضّغ ٚثٌو٠ٓ صىّٓ فٝ أٔٙج الٍِز ٌٍّؾضّغ ٚهًثّضٙج ػذجهر هلل 
  0 أٜ إىث لجَ دٗ ثٌذؼغ ّو ػٓ ث٢م٠ٌٓ ٚوفٝ ػُٕٙ ( فشع وفب٠خ) ِؼٕٝ  ( 8

  (سقط اىقْاع  )ٍِ ٍىضىع / ثاىثًا -  : 

إْ اٌزذ٠ٛش اٌّزعّذ ٌجٕظ اٌجشش أل٘ذاف اجزّبع١خ ٘ٛ ِب " 
  0رطّخ إ١ٌٗ ا١ٌٛج١ٕ١ب  

 ِب ا١ٌٛع١ٕ١ب ؟ ِٚزٝ ٚأ٠ٓ أزششد  ؟ ِٚب ٘ذفٙب االعزّبػٝ ؟ (1

ٔٛع ِٓ ثالٔضنجح ثالططٕجػٝ ػٓ ؽ٠ٌك ِٕـ ثٌْالالس ثألوغٌ طالف١ز فٌطز 

  0 1883أفؼً ٌٍضىجعٌ ، ظٌٙس ػٍٝ ٠و ث١ٌٌْ فٌث١ِْٔ ؽجٌضْٛ ػجَ 
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٘وفٙج ثٌضق٠ٌٛ ثٌّضؼّو / ثٔضشٌس فٟ أٚثةً ثٌمٌْ ثٌؼش٠ٌٓ فٟ أًٚدج ػٍٝ ٠و ٘ضٌٍ 

ٌؾِٕ ثٌذشٌ ٌظجٌـ أ٘وثف ثؽضّجػ١ز فؼٕوِج ٠ضغٍخ ثإلْٔجْ ػٍٝ صطًٖٛ ثٌذ١ٌٛؾٝ 

  0ٚثٌضقىُ فٝ ثٌٕٙوّز ثًٌٛثع١ز ١ّؤهٜ إٌٝ ٔٛع دشٌٜ ؽو٠و ٠ضقىُ فٝ ثٌؼجٌُ  
 ِب ِٛلف ا١ٌٛع١ٕ١ب ِٓ أزشبس اٌزؼ١ٍُ ؟  (2

صٌفغ صؼ١ٍُ ثٌؾّج١ٌ٘ ألْ صؼ١ٍّٙج مٍك ؽذمز ِٓ ثألغذ١جء ثٌؾوه ٚث١ٌٛؽ١ٕ١ج ػو 

 0ثألغذ١جء ، ٠ٚطجٌذْٛ دئغالق ؽ١ّغ ثٌّوثًُ أِجَ ثٌؾّج١ٌ٘ ثٌفم١ٌر 

  0لبسْ ث١ٓ ػظش اٌّؼٍِٛبد ٚػظش الزظبد٠بد ا٦ٔزبط  (3

ػظٌ ثلضظجه٠جس ثإلٔضجػ صطٍخ صؼ١ٍُ ثٌؾّج١ٌ٘ ٌضٛف١ٌ ثٌّٙجًثس ثٌذ١ْطز ٌٍىً ٚٚفٌ 

ث٘ضُ دجٌّٙجًثس ثٌٕجهًر ٚثٌضنٍٝ ػٓ ١ّجّز صؼ١ٍُ  ػظٌ ثٌّؼٍِٛجس/ ٚظجةف صىٌث٠ًز 

ٚصأو١و ثٌّٙجًثس ثٌؼج١ٌز ألفؼً ثٌطٍذز ٠ٕٚضؼ ف١ٗ  ، ثٌؾّج١ٌ٘ ٚثالوضفجء دضؼ١ٍُ ثٌظفٛر

  0 ِٓ ثٌّؾضّغ ٪ 5 ِٓ ثٌومً ثٌمِٟٛ ٔنذز ْٔذضٙج ٪ 80

 0لبسْ ث١ٓ عٛ٘ش اٌزطٛس ، ٚعٛ٘ش ا١ٌٛع١ٕب  (4

 0 ؽٌٛ٘ ثٌضطًٛ ٘ٛ ثالٔضنجح ثٌطذ١ؼٝ

  0 ؽٌٛ٘ ث١ٌٛؽ١ٕج أْ ٠قً ثالٔضنجح ثالططٕجػٟ ثٌٛثػٟ ِقً ثالٔضنجح ثٌطذ١ؼٝ

 ِب أُ٘ ِٙبَ ا١ٌٛع١ٕ١ب ؟ ِٚب اٌّذخً اٌغذ٠ذ اٌزٜ رطشلٗ ؟  (5

ِٕغ صىجعٌ ثٌشؼٛح ثٌٕج١ِز ، ٚثٌّومً ثٌؾو٠و ثٌيٜ صطٌلٗ ٘ٛ صق٠ًٛ ّٔؾ ثٌق١جر 

  0ٚثٌغمجفز ٌْىجْ ثٌؼجٌُ ثٌغجٌظ وٝ ٠ضٛثفك ِغ ٔظٌر ثٌغٌح ثٌّضقًٌر ٔقٛ ثٌضىجعٌ 

 ِب ِؼب١٠ش ثمبء ا٤فشاد ٚاٌشؼٛة ٌذٜ ا١ٌٛع١١ٕ١ٓ ؟ (6

  0أفم١ز ثألفؼً ِٓ ثٌذشٌ أْ ٠ّغً فٟ ثٌؾ١ً ثٌضجٌٟ دْٕذز صفٛق ْٔذضُٙ فج١ٌج 

  0أْ اٌزطٛس اٌظؾ١ؼ ٌٍغٕظ اٌجششٜ لذ أؾشف ٠شٜ فشأغ١ظ عبٌزْٛ:  ػًٍ  (7

٠ٌؽغ فْجه ثالٔضنجح ثٌطذ١ؼٟ ٚثٌضطًٛ ثٌظق١ـ ٌٍؾِٕ ثٌذشٌٞ دْذخ صشؾ١غ 

  0ثألع٠ٌجء ٌغ١ٌ ثٌظجٌق١ٓ ػٍٝ ثإلٔؾجح 

 ٚ  ا١ٌٛع١١ٕ١ٓ ؟" داسْٚ " ِٓ ا٤طٍؼ فٝ ٔظش  (8

  0إْ ثألطٍـ ٘ٛ ثٌيٞ ٠ضٌن ْٔالًا أوغٌ : هث٠ًٚٓ 

  0ثألطٍـ ٘ٛ ثٌّض١َّ فٟ ثٌيوجء ٚثٌظقز ٚثألمالق ثٌق١ّور : ث١ٌٛؽ١ٕ١ْٛ 

 ِب اٌزٜ ٠شاٖ اٌىبرت ِخ١فب ؟ ٚثُ ٚطف اٌٛعٗ اٌؾم١مٝ ١ٌٍٛع١ٕ١ب ؟  (9

  0ثألطٛثس صضظجػو ٌضّؾ١و ث١ٌٛؽ١ٕ١ج د١ٓ ثٌؼٍّجء ٚث١ٌْج١١ّٓ ، ٚطفٗ دأٔٗ ٚؽٗ لذ١ـ 

  (األسقاً اىؼشبيت األطييت  )ٍِ ٍىضىع / سابؼًا -  : 

ٌُ ٠عشف اٌزبس٠خ دعبسح ِٓ اٌذعبساد إال ٌٚٙب ٔظبَ ٌٍزشل١ُ ، " 
ِٚب صاٌذ ثعط ٔظُ اٌزشل١ُ اٌمذ٠ّخ رع١ش عٍٝ ٘بِش ثعط 

اٌذعبساد دزٝ ا١ٌَٛ ، عشف اٌعشة دغبة اٌجًّ لذ٠ّب ، ِٚبصٌٕب 
 0"ٔغزخذِٗ فٝ اٌش٠بظ١بد 

  0 ؽجٔخ: ٘بِش :   ، ِٚشادف أٔظّز ، ٔظُ: ٔظبَ : عّغ   (1

 ؟ " اٌخٛاسصِٝ " ؟ ِٚبرا رؼشف ػٓ " ؽغبة اٌغًّ " ِبرا رؼشف ػٓ   (2
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ٔٛع ِٓ ثٌقْجح ٠ؾؼً ٌىً فٌف ِٓ ثٌقٌٚف ثألدؾو٠ز ػوه ِٓ ثٌٛثفو إٌٝ 

ٚ٘ٝ ال صؼو ٔظجِجًا فو٠غجًا  (أدؾو ٍ٘ٛ فطٟ وٍّٓ  )ثألٌف ػٍٝ صٌص١خ مجص 

  0فؾ١ّغ ثٌقؼجًثس ٌٙج ٔظجَ  ٌٙيث ثٌضٌل١ُ 

ِقّو دٓ ِّٛٝ ثٌنٛثًٍِٟ ٘ٛ ثٌيٜ ثمضٌع ِٕظِٛز ثألًلجَ ثٌؼٌد١ز ثٌقو٠غز  ،  

  0 (ثٌؾذٌ ٚثٌّمجدٍز  )فٟ وضجدٗ 

  0رزىْٛ ِٕظِٛخ اٌشلُ اٌؼشثٝ ِٓ صالصخ ػٕبطش ، اروش٘ب   (3

  0ثّضقوثط ٔظجَ ثٌنجٔجس - 2   ثاللضظجً ػٍٝ ػشٌر أشىجي فمؾ - 1

  0ثصؾجٖ ٠ٍجهر ثٌم١ّز ِٓ ث١ّ١ٌٓ إٌٝ ثٌشّجي ٚ٘ٛ ٔفِ ثصؾجٖ ثٌىضجدز ثٌؼٌد١ز - 3

  0دًٌ ػٍٝ أْ ا٤سلبَ اٌؼشث١خ ا٤ط١ٍخ عضء ِٓ ٔغ١ظ ٌغزٕب اٌؼشث١خ   (4

 ِب اٌّمظٛد ثأْ ا٤سلبَ اٌؼشث١خ ِزغبٔغخ فٝ رارٙب ِٚزغبٔغخ ِغ ؽشٚف ٌغزٕب ؟  (5

إْ ثألًلجَ ثٌؼٌد١ز ؽَء ِٓ ١ْٔؼ ٌغضٕج ثٌؼٌد١ز فٟٙ ِضؾجْٔز فٟ ىثصٙج ِٚضؾجْٔز 

ويٌه ِغ فٌٚف ٌغضٕج ، ف١ظ صىضخ ثألًلجَ ثٌؼٌد١ز ِٓ ث١ّ١ٌٓ إٌٝ ثٌشّجي ٚ٘ٛ 

  0ٔفِ ثصؾجٖ ثٌىضجدز ثٌؼٌد١ز 

 ِب اٌزٜ ٠ؼٛد ػ١ٍٕب ِٓ رّغىٕب ثشىً ا٤سلبَ اٌؼشث١خ ا٤ط١ٍخ ؟  (6

. ثٌقفجظ ػٍٝ ٠ٛ٘ضٕج ثٌؼٌد١ز - 2  ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚثٌضّْه دٙج - 1

  0ثٌقفجظ ػٍٝ صٛثطً صٌثعٕج ثٌمو٠ُ دجٌقجػٌ- 3

 ِب اٌزٜ أزٙذ إ١ٌٗ اٌذساعبد اٌزٝ لبَ ثٙب ارؾبد اٌّغبِغ اٌٍغ٠ٛخ اٌؼشث١خ ؟  (7

ثٔضٙش وٍٙج إٌٝ ثٌضّْه دجألًلجَ ثٌؼٌد١ز ثألط١ٍز ، ِٓ أؽً ثٌقفجظ ػٍٝ ٠ٛ٘ضٕج ، 

 0ٚألْ ثألًلجَ ثٌؼٌد١ز ِالةّز ٌقٌٚفٕج 

 

 

 

 

 
 

  ً(األوه  )اىفظو  / قظت األيا -  : 

ٚأوجش ظٕٗ أْ ٘زا اٌٛلذ وبْ ٠مع ِٓ رٌه ا١ٌَٛ فٝ فجشٖ أٚ " 
عشبئٗ ٠شجخ رٌه ألٔٗ ٠زوش أْ ٚجٙٗ رٍمٝ فٝ رٌه اٌٛلذ ٘ٛاء 

  0" ف١ٗ شٝء ِٓ اٌجشد اٌخف١ف 

  (٠ٛثفك ، ٠ؤ٠و ، ٠مٛي  ) ٠ٌؽـ ِشادف (ثٌضأ١٠و ، ث١ٌم١ٓ ، ثٌضٌؽ١ـ  )ثٌظٓ ِمبثً  (1

  (ًِٚج١ْٔز ، صج٠ًن١ز ، ىثص١ز  )لظز وزبة ا٠٤بَ     * 

رزٕبٚي اٌفمشح د١ٌال ِٓ صالصخ أدٌخ عبلٙب اٌظجٝ ٌزشع١ؼ ظٕٗ ٚ٘ٛ ٠ؾذد ٚلذ  (2

 خشٚعٗ ، فّب اٌذ١ٌالْ ا٢خشاْ ؟ 
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  0ػٕو مٌٚؽٗ ِٓ ثٌذ١ش ٠ٍمٝ ًٔٛث ٘جهةج وأْ ثٌظالَ غطٝ ؽٛثٔذٗ - 1

 0ثٌقٌوز مجًػ ثٌذ١ش وجٔش ػؼ١فز ٚوأٔٙج ِْض١مظز ِٓ ثٌَٕٛ أٚ ِمذٍز ػ١ٍٗ - 2

 ٌُ وبْ اٌطفً ٠ؾغذ ا٤سأت ؟ ( 3
ثألًثٔخ فممش ِج ٌُ ٠ْضطغ صقم١مٗ ٚصنطش ث١ٌْجػ ٚعذج ِٓ فٛلٗ أٚ ث١ْٔجدج د١ٓ  ألْ

 .لؼذجٔٗ 

  ثُ رؼًٍ ؽت اٌفزٝ ٌٍخشٚط ِٓ اٌذاس ثؼذ غشٚة اٌشّظ ؟( 4
 . فضٝ ٠ْضّضغ دظٛس ثٌشجػٌ ٚ٘ٛ ٠ٕشو فٝ ٔغّز ػيدز أمذجً أدٝ ٠ٍو ٚم١ٍفز

 .  وبٔذ اٌؾغشح رزٍّه اٌظجٝ وً ١ٌٍخ ػٕذِب ٠مف ػٕذ اٌغ١بط :ػًٍ ( 5 

ألٔٗ ٠ؼٍُ أْ أمضٗ ّٛف صمطغ ػ١ٍٗ ثّضّجػٗ ٌٍشجػٌ ف١ٓ صوػٖٛ ٌومٛي ثٌذ١ش 

١ٌٕجَ  (ه١ٌال ػٍٝ مفز ٍٚٔٗ  )ف١ٌفغ فضشوٖ ِٓ عٛدٗ ٚصقٍّٗ د١ٓ ىًثػ١ٙج وجٌغّجِز 

ػٍٝ ًؽً أِٗ ٌضؼغ فٝ ػ١ٕٗ ّجةال ٠ؤى٠ٗ ٚال ٠ٕفؼٗ ، ٚوجْ ٠ضأٌُ ٚال ٠شىٛ ألٔٗ 

  0ال٠ٌ٠و أْ ٠ىْٛ شىجء دىجء ِغً أمضٗ ثٌظغ١ٌر 
ٌُ ٠ىٓ ٠ذفً ثٙزٖ األصٛاد ٚال ٠ٙبثٙب ألٔٙب وبٔذ رصً إ١ٌٗ ِٓ " 

ثع١ذ إّٔب وبْ ٠خبف اٌخٛف وٍٗ ِٓ أصٛاد ٌُ ٠ىٓ ٠زج١ٕٙب إال 
"  ثّشمخ ٚجٙذ ٚوبٔذ رٕجعش ِٓ صٚا٠ب اٌذجشح ٔذ١فخ ظئ١ٍخ 

  (ػت١ٍز ، دو٠ٕز ، مجفضز  ) ٔق١فز ِشادف (٠ْؼو ، ٠ؾًٙ ، ٠ٙضُ  )٠قفً ِؼبد   (1

 .رؼذدد ا٤طٛاد اٌزٝ وبْ ٠غّؼٙب اٌظجٝ ١ٌال ٚرٕٛػذ ِخبٚفٗ ، ٚػؼ رٌه   (2

 أطٛثس ثٌؼفج٠ًش صمٍو ثٌو٠ىز ، ٚأطٛثس صٕذؼظ ِٓ ٍٚث٠ج ثٌقؾٌر وأ٠ٍَ ثٌٌّؽً 

ٚوجْ أشو مٛفٗ ِٓ أشنجص ٠ضن١ٍٙج صْو ٠غٍٝ أٚ ِضجع ٠ٕمً أٚ ثٔىْجً ثٌنشخ ، 

ػ١ٍٗ دجح ثٌقؾٌر صمَٛ دقٌوجس صشذٗ ثٌّضظٛفز فٝ فٍمجس ثٌيوٌ  

ٚوجْ ٠ؼضمو أٔٗ ٌٓ ٠ق١ّٗ ِٓ ٘يٖ ثألشذجؿ ٚثألطٛثس إال أْ ٠ٍضف فٝ ٌقجفٗ ِٓ 

. ثٌٌأُ ٌٍموَ مٛفج ِٓ أْ صؼذظ دٗ ثٌؼفج٠ًش 

 و١ف وبْ ٠ؼشف اٌطفً ٚلذ ثضٚؽ اٌفغش ؟   (3

 .ٌٍذ١ٛس ٚلو ِألْ ثٌؾٌثً ِٓ ثٌمٕجر ٠ضغ١ٕٓ هللا ٠ج١ًٌ هللا  ػٕوِج ٠ّْغ ثٌْٕجء ػجةوثس

  ً(اىثاًّ  ) اىفظو  :قظت األيا -  : 

ٚ٘ٛ ٠زوش أٔٗ وبْ ٠غزط١ع أْ ٠زمذَ ١ّ٠ٕب ٚشّبال عٍٝ " 
شبطئ اٌمٕبح دْٚ أْ ٠خشٝ والة اٌعذ١٠ٚٓ أٚ ِىش عع١ذ ٚ٘ٛ 
٠زوش أٔٗ وبْ ٠معٝ عبعبد ِٓ ٔٙبس عٍٝ شبطئ اٌمٕبح عع١ذًا 

"  ِجزٙجًب 

 .أٌٔٙ : ، ٚعّغ ٔٙبس ٠ؼؾَ : ِؼبد ٠غزط١غ ( 1

 . وبْ اٌظجٝ ٠مؼٝ عبػبد ِٓ ٔٙبسٖ ػٍٝ اٌمٕبح ِجزٙغب : ػًٍ ( 2

دّج ٠ّْغ ِٓ ٔغّجس فْٓ ثٌشجػٌ ٠ضغٕٝ فٝ أدٝ ٠ٍو ٚم١ٍفز ٚه٠جح ٚ٘ٛ ٠ٌٜٚ 

  0ًٍػٗ ػٍٝ ثٌشجؽب ث٢مٌ ٌٍمٕجر 
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  0 فمذاْ اٌجظش ِٓ ا٤عجبة اٌزٝ عؼٍذ اٌظجٝ ٠غًٙ اٌىض١ش ػٓ اٌمٕبح ، ٚػؼ( 3

وجْ ػٍٝ ٠م١ٓ أٔٙج ػجٌُ غ٠ٌخ دٗ ثٌضّج١ّـ ثٌضٝ صذضٍغ ثٌٕجُ ٚف١ٙج ثٌّْقًْٛٚ 

٠ؼ١شْٛ صقش ثٌّجء ، ٚثألّّجن ثٌؼنّز ثٌضٝ صذضٍغ ثألؽفجي ، ٚلو ػٌف ف١ّج دؼو 

أْ ٠ذٍغ ثٌّجء إدط١ٗ ، ٚأْ  أْ ػٌػٙج ػت١ً ٚأْ ثٌٌؽً ٠ْضط١غ أْ ٠ؼذٌ٘ج هْٚ

 .  ثٌّجء ٠ٕمطغ ػٕٙج فضظذـ ففٌر ٠ؼذظ ف١ٙج ثٌظذ١جْ

 ٌّبرا وبْ اٌىبرت فٝ ؽفٌٛزٗ ٠زّٕٝ أْ ٠ٕضي اٌمٕبح ؟( 4

وجْ ٠ضّٕٝ أْ صذضٍؼٗ ّّىز ١ٌظفٌ فٝ دطٕٙج دنجصُ ثٌٍّه ١ٍّّجْ ، ١ٌقمك أفالِٗ 

  .ِج ًٚثء ثٌمٕجر ١ٌٌٜ دؼغ ِج ٕ٘جن ِٓ ثألػجؽ١خ  ٠ٚقٍّٗ أفو ثٌنجه١ِٓ إٌٝ

  0وبْ شبؽئ اٌمٕبح ِؾفٛفب ثبٌخطش ، ٚػؼ رٌه ( 5

ػٓ ١ّ٠ٕٗ وجْ ثٌؼو٠ْٚٛ ٠م١ّْٛ فٝ هثً وذ١ٌر ، ٠مَٛ ػٍٝ دجدٙج وٍذجْ ِن١فجْ ال 

ّؼ١و ثإلػٌثدٝ ٍٚٚؽضٗ وٛثدِ ثٌّؼٌٚف دشٌٖ  ٠ٕمطغ ٔذجفّٙج ، ٚػٓ شّجٌٗ

.  ّٚفه ثٌوِجء 

 و١ف أِىٓ اٌطفً أْ ٠ؼجش اٌمٕبح ؟ ِٚبرا فؼً ػٕذِب ػجش٘ب ؟( 6

ػذٌ٘ج ػور ٌِثس ػٍٝ وضف أم١ٗ ، ٚأوً ِٓ شؾٌثس ثٌضٛس ، ٚى٘خ إٌٝ فو٠مز 

 . ثٌٕؼٕجع ٚث٠ٌٌقجْ  ثٌّؼٍُ ٚأوً ثٌضفجؿ ٚلطف

.  راوشح ا٦ٔغبْ غش٠جخ ؽ١ٓ رؾبٚي اعزؼشاع ؽٛادس اٌطفٌٛخ : ػًٍ  (7

ألْ ىو٠ٌجس ثٌطفٌٛز صضؾْو دؼؼٙج ٚثػقز وأْ ٌُ ٠ٌّ ػ١ٍٙج ٚلش ٚثٌذؼغ 

أٔٗ ٠يوٌ ث١ٌْجػ ٚثًٌَّػز ّٚؼ١و ٚوٛثدِ ٌىٕٗ ال  ٠نضفٝ وأٔٗ ٌُ ٠ؼٌفٙج ، دو١ًٌ

 ٠0ضيوٌ ِظ١ٌ وً ىٌه وأْ ٌُ ٠ٌّ دٗ 

 

 

 

  ً(اىثاىث  ) اىفظو  /قظت األيا -  : 

ٚوبْ ٠شعش ثأْ ٌٗ ث١ٓ ٘زا اٌعذد اٌعخُ ِٓ أشمزٗ ِىبٔب خبصب 
٠ّزبص ِٓ ِىبْ إخٛرٗ أوبْ ٘زا اٌّىبْ ٠شظ١ٗ ؟ أَ وبْ ٠ؤر٠ٗ ؟  

  ( ، ثٌؼنجةُ ، ثٌؼنجِٝ ثٌؼنجَ )ثٌؼنُ عّغ  (1

   (، ٠ْؼوٖ  ٠غؼذ٠ٗقَٔٗ ،  )٠ٌػ١ٗ ِؼبد   * 

 ثُ ٚطف اٌىبرت اٌّىبٔخ اٌزٝ وبْ ٠ؾظٝ ثٙب فٝ ؽفٌٛزٗ ث١ٓ أعشرٗ ؟ (2

ٚطفٙج دأٔٙج وجٔش ِىجٔز مجطز د١ٓ ػوه ػنُ ِٓ ثإلمٛر ، ٚأٔٗ ال ٠ؼٌف إْ 

وجْ ٘يث ٠ٌػ١ٗ أٚ ٠ؤى٠ٗ ، فىجٔش أِٗ صؼجٍِٗ دٌفّز ًٚأفز ٚأدٖٛ دٌفك ، ٚأف١جٔج 

٠ؼجِالٔٗ دئّ٘جي ٚغٍظز ، أِج إمٛصٗ فىجٔٛث ٠ؼجٍِٛٔٗ دقيً ٚوجٔش ٘يٖ ثٌّؼجٍِز 

 0صؤى٠ٗ ألٔٗ وجْ ٠قِ ف١ٙج دشب ِٓ ثٌشفمز ثٌَّّٚؽز دجالفضمجً 

  ِب أصش رٌه ػ١ٍٗ ؟0وبٔذ ا٤َ رّٕؼٗ ِٓ أش١بء ٚرغّؼ ٦خٛرٗ ثٙب   (1
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وجٔش ثألَ صّٕؼٗ ِٓ أش١جء مٛفج ٚإشفجلج ػ١ٍٗ ، ٚوجْ ىٌه ٠غؼذٗ عُ صقٛي ٘يث 

     0ألْ إمٛصٗ ٠ٌْٚ ِج ال٠ٌٜ ٠ٚظفْٛ ِج الػٍُ ٌٗ دٗ  ثٌغؼخ إٌٝ طّش ػ١ّك ،

  (اىشابغ واىخاٍس  )ٍِ اىفظو  / ثاّيًا -  : 

وبْ ٘زا ا١ٌَٛ ِشئِٛب دمب ، راق صبدجٕب ف١ٗ ِشاسح اٌخضٜ " 
  0"ٚاٌزٌخ ٚاٌععخ ٚوشٖ اٌذ١بح  

 0 ٚثٌّيٌز ثٌٙٛثْ:  ، اٌؼؼخ ثٌؼجً: ِؼٕٝ اٌخضٜ   * ثٌؼَر: ِؼبد اٌزٌخ   (1

 ِب اٌزٜ عؼً اٌظجٝ ش١خب سغُ أٔٗ ٌُ ٠زغبٚص اٌزبعؼخ ؟   (2

  0ألٔٗ ففع ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ، ِٚٓ ففع ثٌمٌآْ فٙٛ ش١ل ِّٙج صىٓ ّٕٗ 

 ٌّبرا لبي اٌظجٝ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ خ١ٍمبً أْ ٠ذػٝ ش١خب ؟  (3

ألٔٗ وجْ ٔق١فج شجفذج ًٍٜ ث١ٌٙتز ١ٌِ ٌٗ  فع ِٓ ٚلجً ثٌش١ٛك ٚال فْٓ ؽٍؼضُٙ 

 0، ٚألٔٗ ْٔٝ ثٌمٌآْ دْذخ ػوَ ٌِثؽؼضٗ 

 ِب اٌزٜ وبْ ٠شعٖٛ ِٓ ٌمت ش١خ ؟ ٌّٚبرا ٌُ ٠زؾمك ٌٗ رٌه ؟   (4

وجْ ٠ٌؽٛ ثٌّىجفأر ٚثٌضشؾ١غ ٠ٍٚذِ ثٌؼّز ٚثٌمفطجْ ، ٌُٚ ٠ضقمك ىٌه ألٔٗ وجْ 

 0ِجٍثي طغ١ٌ ثٌؾُْ 

 و١ف ػبد اٌظجٝ ِٓ اٌىزبة ؟ ٚو١ف اعزمجٍٗ أثٖٛ ػٕذ ػٛدرٗ ؟  (5

 0ػجه ثٌظذٝ ِٓ ثٌىضجح ِطّتٕج ًثػ١ج ، ٚلو صٍمجٖ أدٖٛ ِذضٙؾج ٚأؽٍْٗ فٝ ًفك 

 ِبرا ؽٍت أثٖٛ ِٕٗ ؟ ِٚب سد فؼً اٌظجٝ ػٍٝ رٌه ؟  (6

ؽٍخ ِٕٗ أْ ٠مٌأ ًّٛر ثٌشؼٌثء ، ٚوجْ ٚلغ ىٌه ػ١ٍٗ وجٌظجػمز ، ٚ ٌُ ٠يوٌ ِٓ 

ًّٛر ثٌشؼٌثء إال أٔٙج إفوٜ ًّٛ عالط أٌٚٙج ؽُْ ، عُ ؽٍخ ِٕٗ أْ ٠مٌأ ًّٛر 

 .ثًٌّٕ فٍُ ٠ؼٌف ، فطٍخ ِٕٗ أْ ٠مٌأ ًّٛر ثٌمظض فأمي ٠ٌهه ؽُْ 

 ِبرا لبي ٌٗ أثٖٛ ثؼذ فشٍٗ ف١ّب ؽٍجٗ ِٕٗ ؟ ِٚب ِٛلف اٌظجٝ ؟  (7

لجي لُ فمو وٕش أفْخ أٔه ففظش ثٌمٌآْ فمجَ مؾال ٠ضظذخ ػٌلج ِٚؼٝ ال 

.  ٠وًٜ أ٠ٍَٛ ٔفْٗ ألٔٗ ْٔٝ ثٌمٌآْ أَ ٠ٍَٛ ١ّؤج ألٔٗ أٍّ٘ٗ أَ ٠ٍَٛ أدجٖ ألٔٗ ثِضقٕٗ
أِب ا١ٌَٛ فأٔذ رغزذك أْ رذعٝ ش١خب ، فمذ سفعذ سأعٝ ، " 

"  ٚث١عذ ٚجٙٝ ، ٚششفذ ٌذ١زٝ أِظ 

 ِٓ لبئً اٌؼجبسح اٌغبثمخ ؟ ِٚب إٌّبعجخ ؟  (1

وْالًّ ثٌي٘خ ًٚفغ  ثٌمجةً ١ّؤج ، ػٕوِج ٔؾـ ؽٗ فٝ ص١ّْغ ثٌمٌآْ أِجَ أد١ٗ

  0 ًأُ ١ّؤج

 ثُ رغزذي ػٍٝ سػب ٚاٌذ اٌظجٝ ػٓ ع١ذٔب ؟  ٚثُ وبفأ اٌظجٝ ػٍٝ رٌه ؟   (2
  0أٔٗ أػطجٖ ثٌؾذز ، ٚوجفأٖ ١ّؤج دأْ أػفجٖ ِٓ لٌثءر ثٌمٌآْ فٝ ٘يث ث١ٌَٛ  

 ِب اٌؼٙذ اٌزٜ أخزٖ ع١ذٔب ػٍٝ اٌظجٝ ؟ ٚثُ أٚطٝ اٌؼش٠ف ؟  (3
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أمي ٠و ثٌظذٝ ٚٚػؼٙج ػٍٝ ٌق١ضٗ ٚؽؼٍٗ ٠مُْ دجهلل أْ ٠مٌأ ػٍٝ ثٌؼ٠ٌف ّضز 

أؽَثء ِٓ ثٌمٌآْ فٝ وً ٠َٛ فضٝ ال ٠ْٕٝ ٌِر أمٌٜ ، ٚأمي ثٌؼٙو ػٍٝ ثٌؼ٠ٌف 

   0دأْ ٠ّْغ ٌٍظذٝ ، ٚلجي ٌٗ وٌثِز  ٌق١ضٗ ِٚىجٔز ثٌىضجح د١ٓ ٠و٠ٗ 

 ِب اٌزٜ ساع اٌظجٝ ػٕذِب أخز ع١ذٔب ث١ذ٠ٗ ؟ ِّٚب رؼغت اٌظج١خ ؟   (4

 0أٔٗ ٚؽو ٠وٖ صغٛص فٝ شب غ٠ٌخ ٍِّٛء دجٌشؼٌ ، ٚلو ػٌف أٔٙج ٌق١ز ١ّؤج 

  0 ٚوجْ ثٌظذ١ز ٠ؼؾذْٛ ِٓ ِٕظٌ ثٌش١ل ٚ٘ٛ ٠أمي ثٌؼٙو ػٍٝ ثٌظذٝ

 ثُ رؼًٍ دػٛح ع١ذٔب ٌٍظجٝ ِشح ثبٌش١خ ، ِٚشح ثبٌٛاد ؟  (5

وجْ ٠وػٖٛ دجٌش١ل أِجَ أد٠ٛٗ ، أٚ ف١ٓ ٠ٌػٝ ػٕٗ ، أٚ ف١ٓ ٠ْضٌػ١ٗ ألٌِ ، 

  0 (دجٌٛثه  )ٚوجْ مالف ىٌه ٠وػٖٛ دجّّٗ ًٚدّج هػجٖ 

  (اىسادس و اىسابغ  )ٍِ اىفظو  / ثاىثًا -  : 

ٚوبْ خ١ً إ١ٌٗ أْ األِش أجذ ث١ٕٗ ٚ ث١ٓ اٌىزبة ، ٌٚٓ ٠شٜ اٌفم١ٗ " 
  0"ٚال اٌعش٠ف ، فبطٍك ٌغبٔٗ فٝ اٌشج١ٍٓ إطاللب ش١ٕعب 

 ِب ِظذس اٌغؼبدح اٌزٝ وبْ ٠شؼش ثٙب اٌظجٝ ؟   (1

  0أٔٗ صفٛق ػٍٝ ًفجلٗ فٙٛ ال ٠ي٘خ إٌٝ ثٌىضجح ِغٍُٙ ٚإّٔج ٠ْؼٝ إ١ٌٗ ثٌفم١ٗ - 1

 0أٔٗ ١ّي٘خ إٌٝ ثألٌٍ٘ ٚثٌق١ْٓ - 2
 و١ف ػبد اٌظجٝ إٌٝ اٌىزبة ِشح أخشٜ ؟ (2

ٌُ ٠قضًّ ١ّؤج ثٔضظجً ثٌش١ل ػذو ثٌؾٛثه ػ١ٍٗ فأمي ٠ضًّٛ دىغ١ٌ ِٓ ثٌٕجُ إٌٝ ثٌش١ل 

  0فضٝ ٚثفك ػٍٝ ػٛهر ثٌظذٝ إٌٝ ثٌىضجح 

 0رؼٍُ اٌظجٝ دسع١ٓ ػٕذِب رشاعغ أثٖٛ فٝ لغّٗ ، اروش ٘ز٠ٓ اٌذسع١ٓ   (3

.  أٔٗ ِٓ ثٌفْجه ٚلٍز ثٌؼمً ثالؽّتٕجْ إٌٝ ٚػ١و ثٌٌؽجي- 2 ثالفض١جؽ فٝ ثٌٍفع - 1

 

 ؟  ٘زا ا٤ِش ، ِٚب اٌزٜ عؼٍٗ ٠زؾًّ ٌُ ٠غٍُ اٌظجٝ ِٓ اٌّؼب٠مبد ، ٚػؼ رٌه  (4

دّج لجٌٗ ؽٗ ٌَِالةٗ فٝ شأْ  وجٔش أِٗ صؼقه ِٕٗ ٚصغٌٜ دٗ ١ّؤج ف١ّٕج أمذٌ٘ج

١ّؤج ٚثٌؼ٠ٌف ، ٚوجْ إمٛصٗ ٠شّضْٛ ف١ٗ ٠ٚغ١ظٛٔٗ ، ٚلو صقًّ وً ىٌه فٝ طذٌ 

 .ألٔٗ ١ٌّفً ل٠ٌذج ػٓ ٘يث ثٌذ١تز إٌٝ ثألٌٍ٘ 
   0" وً رٌه ألْ ٘زا اٌفزٝ األص٘شٜ لذ ارخز فٝ ٘زا ا١ٌَٛ خ١ٍفخ " 

 ِب ا١ٌَٛ اٌّشبس إ١ٌٗ ؟ ٌّٚبرا رُ اخز١بس اٌفزٝ خ١ٍفخ دْٚ غ١شٖ ؟  (1

٠َٛ ٌِٛو أشٌف ث١ٌٌٍّّٓ ، ِٚألس ث٠ٌَٕز أًؽجء ثٌم٠ٌز ، ثمضجًٖٚ م١ٍفز ألٔٗ أٌٍٜ٘ 

  0 لو لٌأ ثٌؼٍُ ، ٚففع ثألٌف١ز ٚثٌؾٌٛ٘ر ٚثٌن٠ٌور

  0طف ِشبػش ٚاٌذٜ اٌفزٝ ا٤ص٘شٜ فٝ رٌه ا١ٌَٛ   (2

  0وجٔش أِٗ ًٌِْٚر صوػٛ ٚصضٍٛ ثٌضؼج٠ٚي ، ٚ أدٖٛ ٠ومً ٠ٚنٌػ فٌفج ِؼطٌدج 

 ِب ِظب٘ش إػغبة اٌش١خ ثبثٕٗ اٌفزٝ ؟   (3
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وجْ ثٌش١ل ِؼؾذج دجدٕٗ ثألٌٍٜ٘ ثٌّغمف ، فمو وجْ ٠شٌح والِٗ شٌدج ، ٠ٚؼ١وٖ ٌٍٕجُ 

  0فٝ إػؾجح ٚفنٌ ، ٠ٍٚـ ػ١ٍٗ أْ ٠ٍمٝ مطذز ثٌؾّؼز فٝ ثٌٕجُ 

 ٌّبرا رأعً عفش اٌظجٝ إٌٝ ا٤ص٘ش ؟ ٚثُ أشبس ػ١ٍٗ أخٖٛ ا٤ص٘شٜ ؟  (4

ألْ ثٌفضٝ وجْ ِجٍثي طغ١ٌث ، ٌُٚ ٠ىٓ أمٖٛ ٠قخ أْ ٠قضٍّٗ ، أشجً  دأْ ٠ذمٝ ثٌظذٝ 

ّٕز أمٌٜ ١ٌْضؼو ٌألٌٍ٘ ٠ٚقفع وضجح أٌف١ز ثدٓ ِجٌه ؽ١ّؼٗ ، ٠ٚقفع دؼؼج ِٓ 

  0 وضجح ِؾّٛع ثٌّضْٛ

 ِب ا٤عّبء اٌغش٠جخ اٌزٝ رؼّٕٙب ِغّٛع اٌّزْٛ ؟ ٚو١ف وبْ ٚلؼٙب ػٍٝ ٔفغٗ؟  (5

ِج ٠ّْٝ دجٌؾٌٛ٘ر ، ٚثٌن٠ٌور ، ٚثٌٌْثؽ١ز ، ٚثٌٌفذ١ز ، ٚال١ِز ثألفؼجي ، وجٔش ٘يٖ 

ثألّّجء صمغ ِٓ ٔفِ ثٌظذٝ ِٛلغ ٍ٘ٛ ٚإػؾجح ، ألْ أمجٖ لٌأ٘ج ٚأطذـ ػجٌّج ٌٗ 

  0ِىجٔز ػظ١ّز 

  (اىثاٍِ واىخاسغ  )ٍِ اىفظو  / سابؼًا -  : 

ٚوبْ أثٖٛ ٠ٕزظش ٘زٖ اٌغبعخ أشذ ِب ٠ىْٛ إ١ٌٙب شٛلب ، " 
  0" ٚأعظُ ِب ٠ىْٛ اثزٙبجب ٚوبٔذ أِٗ ِشفمخ رخبف ع١ٍٗ اٌع١ٓ 

 

 ؟ ِب اٌغبػخ اٌزٝ وبْ ٠ٕزظش٘ب ا٤ة ِٚبرا وبٔذ رفؼً ا٤َ ٌزؾّٝ اثٕٙب ِٓ اٌؼ١ٓ (1

٘ٝ ثٌْجػز ثٌضٝ ١ٍّمٝ ف١ٙج ثدٕٗ ثٌفضٝ ثألٌٍٜ٘ مطذز ثٌؾّؼز ، أميس صطٛف 

  0دجٌذنًٛ فٝ أٔقجء ثٌذ١ش فؾٌر فؾٌر صُّٙٙ دىٍّجس ، ٚظٍش ويٌه فضٝ ػجه 

 ِٓ اٌزٜ ِٕغ اٌفزٝ ِٓ رؾم١ك ِب أساد ؟ ِٚب ؽغزٗ ؟ ِٚب اٌغجت اٌؾم١مٝ ؟ (2

ِٕؼٗ ثٌش١ل وجصخ ثٌّقىّز ثٌشٌػ١ز ٚفقؾضٗ أْ ٘يث ثٌفضٝ طغ١ٌ ثٌْٓ ِٚج ٠ٕذغٝ 

أْ ٠ظؼو ثٌّٕذٌ أٚ ٠ظٍٝ دجٌٕجُ ٚف١ُٙ ثٌش١ٛك ٚوذجً ثٌْٓ ، ٚفيًُ٘ ِٓ 

دطالْ طالصُٙ ، ٚثٌْذخ ثٌقم١مٝ ًٚثء ىٌه ٘ٛ فموٖ ألْ ثٌفضٝ وجْ ٠نضجً م١ٍفز 

  0وً ّٕز ٚوجْ ٘ٛ ٠ٌٜ أٔٗ أٌٚٝ ديٌه 
ٌُٚ ٠ىٛٔٛا ألً ِٓ ٘ؤالء اٌعٍّبء اٌشع١١ّٓ رأص١شا فٝ دّ٘بء " 

"  إٌبط ٚرغٍطب عٍٝ عمٌُٛٙ 

               ( ، مجطز ، وً ، ِؼظُ ػجِز) ِشادف دّ٘بء  (1

 . وبْ الرظبي اٌظجٝ ثبٌؼٍّبء أصش فٝ رى٠ٛٓ ػمٍٗ ، ٚػؼ رٌه  (2

أمي ػُٕٙ ؽ١ّؼج ٚلو ثؽضّغ ٌٗ ديٌه لوًث وذ١ٌث ِٓ ثٌؼٍُ ػنُ ِٚنضٍف ، ٚأعٌ 

 0ىٌه فٝ صى٠ٛٓ ػمٍٗ ثٌيٜ ٌُ ٠نً ِٓ ثمضالف ٚصٕجلغ 

 .  وبْ ػٍّبء اٌّذ٠ٕخ صالصخ رمبعّٛا إػغبة إٌبط ، رؾذس ػٓ أؽذُ٘ ثئ٠غبص  (3

 وجْ ثٌش١ل ثٌّجٌىٝ ِغجال ٌٍٍُّْ ألٔٗ ٌُ ٠ٕمطغ ٌٍؼٍُ ٌُٚ ٠ضنيٖ فٌفز دً وجْ ٠ؼًّ 

فٝ ثألًع ، ٠ٚضجؽٌ ًٚغُ ىٌه وجْ ٠قجفع ػٍٝ ثٌؼذجهثس ، ٠ٚؾٍِ إٌٝ ثٌٕجُ 

  ٠ٚ0مٌأ ػ١ٍُٙ ثٌقو٠ظ ٠ٚؼٍُّٙ أًِٛ ثٌو٠ٓ فٝ غ١ٌ فنٌ 
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إرْ فمذ أص١ت اٌشبة ٚٚجذ اٌٛثبء طش٠مٗ إٌٝ اٌذاس ، عشفذ أَ " 
اٌفزٝ ثأٜ أثٕبئٙب رٕضي إٌبصٌخ ، ٌمذ وبْ اٌش١خ فٝ رٍه ا١ٌٍٍخ 

  0" خ١ٍمب ثبإلعجبة دمب 

 ِب طفبد ٘زا اٌشبة ؟ ٚو١ف أط١ت ثٛثبء اٌى١ٌٛشا ؟  (1

وجْ فٝ ثٌغجِٕز ػشٌر ، وجْ أٔؾخ أدٕجء ثألٌّر ، ٚأىوجُ٘ ٚأًلُٙ لٍذج ٚأدٌُ٘ 

دٛثٌو٠ٗ ، ظفٌ دشٙجهر ثٌذىج٠ًٌٛج ٚثٔضْخ إٌٝ ِوًّز ثٌطخ ، ٚػٕوِج فً ٚدجء 

 ثصظً دطذ١خ ثٌّو٠ٕز ًٚثفمٗ فضٝ ٠ضوًح ِؼٗ 1902 أغْطِ 21ثٌى١ٌٌٛث فٝ 

  0ػٍٝ ِقجًدز ثٌٌّع ٌٚىٕٗ أط١خ دجٌى١ٌٌٛث ِٚجس 

 0ِٕز ١ٌٍخ ِٛد اٌطفٍخ ارظٍذ أٚاطش اٌؾضْ ثأعشح اٌظجٝ ، ٚػؼ رٌه   (2

ػٌفش ثألفَثْ ؽ٠ٌمٙج إٌٝ ثألٌّر ف١ظ فمو ثٌش١ل أدجٖ ثٌٌَٙ ، ٚفموس أَ ثٌظذٝ 

  0أِٙج دؼو أشٌٙ ل١ٍٍز ٚفٍش ثٌّظ١ذز ثٌىذٌٜ دّٛس ثدٕٙج دٛدجء ثٌى١ٌٌٛث 

 و١ف وبْ اٌظجٝ ٚف١ب ٌزوشٜ أخ١ٗ ؟  (3

أًثه ثٌظذٝ أْ ٠قؾ ػٓ أم١ٗ دؼغ ث١ٌْتجس ففىٌ فٝ ثإلفْجْ إ١ٌٗ ، ٚأمي 

٠ظَٛ ٠ٚظٍٝ ، ٠ٚضظوق ٌٗ ٚألم١ٗ ، وّج وجْ ٠مٌأ ًّٛر ثإلمالص آالف 

  0ثٌٌّثس عُ ٠ٙخ عٛثح ىٌه وٍٗ ٌٗ 

 ِب عش غؼت اٌظجٝ ِٓ ٔغبء اٌمشٜ ٚاٌش٠ف ؟ ٚو١ف فمذ اٌظجٝ ثظشٖ ؟ (4

وجْ غجػذج دْخ فٍْفز ْٔجء ث٠ٌٌف ٚثأللج١ٌُ ث٢عّز فٝ ػوَ ثال٘ضّجَ دظقز 

ثألؽفجي أٚ ٠ٍجًر ثٌطذ١خ ػٕوِج ٠شضىٝ ثٌطفً ، ٚػٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ فمو طذ١ٕج ػ١ٕ١ٗ 

  0أطجدٗ ثٌٌِو فأًّ٘ أ٠جِج عُ هػٝ ثٌقالق فؼجٌؾٗ ػالؽج ى٘خ دؼ١ٕ١ٗ 

 

 

 

  (اىؼاشش  )ٍِ اىفظو  / خاٍسًا -  : 

ٚأٔب أسجٛ أْ أع١ش دزٝ أسٜ أخبن لبظ١ب ٚأسان ِٓ عٍّبء " 
األص٘ش لذ جٍغذ إٌٝ أدذ أعّذرٗ ِٚٓ دٌٛه دٍمخ ٚاععخ 

"  ثع١ذح اٌّذٜ 

  ( ، فالةك فٍمجسفٍك ،  )ؽّغ فٍمز  ( ثٌّْجفزثٌٕٙج٠ز ، ثٌمٛر ،  )ثٌّوٜ  ِشادف  (1

 ِب إٌّبعجخ اٌزٝ ل١ٍذ ف١ٙب ٘زٖ اٌؼجبسح ؟   (2

  0ٚثٌو ثٌظذٝ ػٕوِج وجْ ٠ٛهػٗ فٝ ِقطز ثٌمطجً ٚ٘ٛ ىث٘خ ٌألٌٍ٘ ثٌش٠ٌف      

 ِب اٌزٜ وبْ ٠ؾضْ اٌظجٝ ٚ٘ٛ ٠زأ٘ت ٌٍغفش ؟  (3

ألٔٗ صيوٌ أمجٖ ثٌيٜ ِجس ِضأعٌث دجٌى١ٌٌٛث ، ٚثٌيٜ وجْ ٠أًِ أْ ٠ظجفخ أم٠ٛٗ 

 .ثٌطخ  إٌٝ ثٌمجٌ٘ر ١ٌٍضقك دّوًّز

 و١ف اعزمجً اٌظجٝ خجش عفشٖ إٌٝ ا٤ص٘ش ؟ ٌّٚبرا ؟  (4
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ّّغ ثٌظذٝ ٘يث ثٌنذٌ فٍُ ٠ظوق أٚ ٠ىيح ٌٚىٕٗ آعٌ أْ ٠ٕضظٌ ألٔٗ وغ١ٌث ِج لجي 

  0ٚػوٖ أمٖٛ ثألٌٍٜ٘ ِغً ٘يث ٌُٚ ٠ضقك ىٌه  ٌٗ أدٖٛ ٘يث ثٌىالَ ٚوغ١ٌث ِج

 ِب اٌؼٍَٛ اٌزٝ وبْ ٠ش٠ذ اٌظجٝ دساعزٙب ؟ ٚثُ ٔظؾٗ أخٖٛ ؟  (5

وجْ ٠ٌ٠و أْ ٠وًُ ثٌفمٗ ٚثٌضٛف١و ٚثٌٕقٛ ٚثٌّٕطك ، ٚلو ٔظقٗ أمٖٛ دوًثّز 

  0ثٌفمٗ ٚثٌٕقٛ فمؾ فٝ ٘يٖ ثٌْٕز 

 ٌّبرا شؼش اٌظجٝ ثخ١جخ اٌظٓ ثؼذ عّبع خط١ت ا٤ص٘ش ؟  (6

ألٔٗ ٌُ ٠ؾو فٌلج د١ٕٗ ٚد١ٓ مط١خ ِو٠ٕضٗ إال أٔٗ ػنُ ثٌظٛس ٚأْ ِج ؽجء فٝ 

. ثٌنطذز ٘ٛ ِج صؼٛه أْ ٠ّْؼٗ ٚثٌظالر ١ٌْش أؽٛي ِٓ طالر ثٌّو٠ٕز ٚال ألظٌ

 ؟  (اثٓ ػبثذ٠ٓ  )و١ف وبٔذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفزٝ ا٤ص٘شٜ ٚش١خٗ فٝ اٌفمٗ   (7

٠مٛي ألد١ٗ أٔٗ ِٓ أمض صال١ِي ثٌش١ل ٘ٛ ٍِٚالةٗ ٚوغ١ٌث ِج أوٍٛث ِؼٗ  وجْ

ّٚجػوٖٚ فٝ صأ١ٌف وضذٗ ، ٠ٚظف ٌٗ هثً ثٌش١ل ، فىجْ ثألح ٠مض ػٍٝ أطقجدٗ 

   0ىٌه فٝ ص١ٗ ٚفنٌ 
 ***************************************************

  0 (ِؼجف إ١ٌٗ ِؾًٌٚ  )٠ؼٌح : غ١ٌ ، ّٜٛ : ِب ثؼذ  (1

: إىث ّذمش  (أٚ ِفؼٛي دٗ ِٕظٛح /  ثُّ ِؾًٌٚ  )٠ؼٌح : ، مال ، ػوث ِب ثؼذ  (2

  0 (ِفؼٛي دٗ فمؾ   )دؼو٘ج ٠ؼٌح  دّج ِج

  0 (ِفؼٛي دٗ ِٕظٛح /  أٚ /  فجػً ٌِفٛع  )ِؼّٛي اعُ اٌفبػً ٚاٌّجبٌغخ  (3

  0 (ٔجةخ فجػً ٌِفٛع  )٠ؼٌح ِؼّٛي اعُ اٌّفؼٛي  (4

: ٚثٌّنضض /  ٚثٌّقيً ِٕٗ /  ٚثٌّغٌٜ دٗ /  ِج أفؼٍٗ : اٌّزؼغت ِٕٗ فٝ ٚصْ  (5

  0 (ِفؼٛي دٗ ِٕظٛح  )٠ؼٌح 

  0 (فجػً ٌِفٛع دجٌؼّز ثٌّموًر  )٠ؼٌح : أفؼً دٗ : اٌّزؼغت ِٕٗ فٝ ٚصْ  (6

  0 (ِذضوأ ِؤمٌ ٌِفٛع  )٠ؼٌح : اٌّخظٛص ثبٌّذػ ٚاٌزَ  (7

ِظٌ ، فٍْط١ٓ ، إٌّثة١ً ، أفّو ، ػٌّ ، أفْٓ ،  ) إٌّّٛع ِٓ اٌظشف (8

فٝ ط١غ ِٕضٙٝ    (ِْجؽو ، طقٌثء ، ثٌىذٌٜ ، وْالْ ، ًِؼجْ ، أمٌ  

 0  (ثٌٕىٌر  ٠ؾٌ دجٌفضقز ، ٚثٌّؼٌفز  دجٌىٌْر  )ثٌؾّٛع ، ٚأفؼً ثٌضفؼ١ً 

  0ِفٌه ، ؽٍّز فؼ١ٍز ٚث١ّّز ، شذٗ ؽٍّز : ٠أصٝ  (إْ ، وجْ ، وجه  )خجشا ٌٕبعخ  (9

  0 (٠ؼقهفؼٌ ًؽً  )فؼً ٚفجػً ٠ْذمٗ ٔىٌر :  إٌؼذ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ  (10

   (ػمٍٗ وذ١ٌ )  ثُّ دٗ ػ١ٌّ ٚثٌغجٔٝ ٠ضّّٗ ػٍٝ ِغجي  :إٌؼذ اٌغٍّخ االع١ّخ  (11

 0ؽٍّز ث١ّّز فٝ ِقً ًفغ ٔؼش  (  مٍمٗ و٠ٌُفؼٌ ًؽً  )٠ْذمٗ ٔىٌر       

  0ثٌؾًّ ٚشذٗ ثٌؾًّ دؼو ثٌّؼجًف أفٛثي ، ٚدؼو ثٌٕىٌثس طفجس : ثٔضذٗ   (12

 أِج إىث/ وُ هًُٚ / وُ ِٓ هًُٚ  :  فٙٝ مذ٠ٌز إىث وجْ ص١١َّ٘ج ؽّؼج: وُ   (13

  ٚإْ وجْ ِٕظٛدج (مذ٠ٌز  )إْ وجْ ِؾًٌٚث فٙٝ (فجٔضذٗ  ) ص١١َّ٘ج ِفٌه       

   0 (ثّضفٙج١ِز  )وُ هًّجًا ىثوٌس ؟  (مذ٠ٌز  )وُ هًُ ىثوٌس  * (ثّضفٙج١ِز  )     
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 (فؼٌ ِقّو ٚمجٌو)صف١و ثشضٌثن ِج دؼو٘ج ٚلذٍٙج فٝ ثٌفؼً  : ٚاٚ اٌؼطف  (14

  ِج دؼو٘ج ِج لذٍٙج فٝ ثٌفؼً دً صوي ػٍٝ ثٌّظجفذز   ال ٠شجًنٚاٚ اٌّؼ١خ     

  0 (فئْ ث١ًٌٕ ال ٠شجًن ِقّو فٝ ث١ٌٌْ  )ّجً ِقّو ٚث١ًٌٕ : فمؾ      

 (ؽ٠ٛال ، وغ١ٌث ، ١ٍِج ، ؽوث ، ٠ٌّؼج ، فغ١غج  ) إٌبئت ػٓ اٌّفؼٛي اٌّطك (15

وً ، ؽ١ّغ ، دؼغ ، غج٠ز ، ثُّ ثٌضفؼ١ً  )*  (طفضٗ  )ثٌْذخ:    ؽ٠ٛالىثوٌس 

ِؼجف إٌٝ ) ثٌْذخ : صؼذٕج غج٠ز ثٌضؼخ   (ِؼجف إ١ٌٗ ِٓ ِظوً ثٌفؼً + 

  .(ِظوً ثٌفؼً 

 ) ثٌؼ١ٌّ فٝ ِقً ًفغ فجػً  ( أٔج ، ٔقٓ ، ٘ٛ )  اٌؼ١ّش فٝ ِؾً سفغ ِجزذأ (16

 0  (ٚثٚ ثٌؾّجػز ، أٌف ثالع١ٕٓ ، ْٔٛ ثٌْٕٛر + فؼً 

 ثٌٙجء ،  + ثالُّ(  )ده   ، ٌىُ  ، ٌٕج ، ػ١ٍىُ ، ف١ىُ  ) اٌؼ١ّش فٝ ِؾً عش (17

 0  (ػ١ٌّ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ ِؼجف إ١ٌٗ : ثٌىجف ، ث١ٌجء  

ثٌٙجء ،  ) (إٔه  ، إُٔٙ  : ػ١ٌّ + إْ ٚأمٛثصٙج  ) ثُّ اٌؼ١ّش فٝ ِؾً ٔظت (18

  0 (فٝ ِقً ٔظخ ِفؼٛي دٗ :  ثٌفؼً + ثٌىجف ، ث١ٌجء 

 (إفؼجي ، إفؼٍز  ، صفؼ١ً ، صفؼٍز ، ِفجػٍز  ) ٠أصٝ ػٍٝ ٍْٚ اٌّظذس اٌشثبػٝ (19

ً ، صفجُػً  ) ٚاٌخّبعٝ   0 (ثفضؼجي ، ثٔفؼجي ، صفؼُّ

فِؼً  ) ، ٠أصٝ  ػٍٝ ٍْٚ اٌّظذس ا١ٌّّٝ ٚ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ (20 َِ فَؼً ،  /  ٌٍغالعٝ  (َِ

 ١ِ0ُ ِؼِّٛز ِفضٛؿ ِج لذً ث٢مٌ ٌغ١ٌ ثٌغالعٝ 

  (ثٌق٠ٌز ، ثٌؾو٠ز  )دشٌؽ ال ٠ىْٛ ٔؼضج  (٠ز  )ثُّ ٠ٕضٙٝ  : اٌّظذس اٌظٕبػٝ (21

 0(... ِظوً ِؤٚي فٝ ِقً  )ثٌفؼً ثٌّؼجًع ، ٠ؼٌح  + أْ   : ِظذس ِؤٚي (22

  0 ّٙالًا  ثٌظؼخَ   ؽؼٍٕج: صٕظخ ِفؼ١ٌٛٓ (، أػطٝ  ِٕـ ، ؽؼً ، ظٓ ) ا٤فؼبي (23

 (ثٌٕؾجؿ فٝ أِالَ  أىثوٌ) ٔىٌر ِٕظٛدز صذ١ٓ ّذخ فوٚط ثٌفؼً : اٌّفؼٛي ٤عٍٗ  (24

 ( . ؽ١ّؼجًا ٔج فؼٌ )صؼٌح فجي ِٕظٛح : ؽ١ّؼجًا ، ِؼجًا ، ٚفوٖ ، لجؽذز :  اٌؾبي (25

 0 (ػ١ٕٗ ، ٔفْٗ ، وٍٗ ، ؽ١ّؼٗ ، والّ٘ج ، وٍضجّ٘ج  ) اٌّؼٕٜٛ اٌزٛو١ذ  (26

ظٌف / ؽجً ِٚؾًٌٚ  ) إىث دوأ ثٌىالَ ثٌّف١و دشذٗ ؽٍّز  :اٌّؤخش اٌّجزذأ  (27

 مؾ ، ٌه  ص١ٍّيفٝ ثٌفظً  ) ِذضوأ ِؤمٌصىْٛ ثٌىٍّز ثٌٕىٌر دؼوٖ  (ِٚؼجف إ١ٌٗ 

  0(ؽ١ًّ

 0( ثؽضٙو ثٌطجٌخأ٠ٙج  ) ٔؼش ٌِفٛع ٠ؼٌح  :اٌّؼشف ثأي ثؼذ أ٠ٙب ٚأ٠زٙب  (28

 0( ِٙيدز ثٌفضجرصٍه  ) دوي ِطجدك ٠ؼٌح  :اٌّؼشف ثأي ثؼذ اعُ إشبسح (29

  ( .ؽ١ٍّز ِظٌدالهٔج )٠ؼٌح دوي ِطجدك  :  اعُ إٔغبْ أٚ ثٍذ+ ٌمت  (30

 
 

التجربظ الذطريظ الصادقظ يمتزج فيها الفكر بالوجدان ، وضح ذلك مبينا مدى   : س 
  0توفيق الذارر فى اختيار ألفاظه 
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إْ ثٌشؼٌ ثٌؾ١و ِج ثِضَػ ف١ٗ ثٌفىٌ دجٌٛؽوثْ فضٝ ٠فىٌ ثٌشجػٌ دمٍذٗ ٠ٚشؼٌ دؼمٍٗ 

شٌؿ  )فّٙج ٚؽٙجْ ٌؼٍّز ٚثفور ، ٚلو ٚؽؤج ىٌه فٟ ثألد١جس ف١ظ ٠مٛي ثٌشجػٌ 

،  (صيوٌ ػجؽفز ثٌشجػٌ  ) ٚلو ظٌٙس صٍه ثألفىجً ِٓ مالي (ِنضظٌ ٌألد١جس 

  0 (ٔنضجً ِٓ وً د١ش وٍّض١ٓ  )ٚثٌضٝ ثمضجً ٌٙج ثألٌفجظ ثٌّؼذٌر ػٕٙج 

 حؼبيـــــــــــــــــــــــــــش ٍىضىع ألي حظيخ وخاحَت ٍقذٍت  

فٝ ف١جصٕج ، ِٚج  (٠ىضخ ثُّ ثٌّٛػٛع  )٠ؾخ أْ ٔضٛلف ٕ٘ج ٌْٕأي أٔفْٕج ػٓ أ١ّ٘ز  

٠ّغٍٗ ٌٕج ِٓ ل١ُ ِٚذجها ، ال شه فٝ أٔٙج صشغً ؽجٔذج وذ١ٌث ِٓ صفى١ٌٔج ، ْٚٔؼٝ ٌّٕجلشز 

٘يث ثألٌِ ، ٚثٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ ػٕجطٌٖ ، دْذخ ِج ٠قٍّٗ ِٓ أفىجً صؤعٌ فٝ ف١جصٕج ػٍٝ 

ثٌّْضٜٛ ثٌمِٛٝ ٚثإلْٔجٔٝ ، ٚ ٌّج ٌٗ ِٓ آعجً ثؽضّجػ١ز ٚفى٠ٌز وذٌٜ صؤعٌ فٝ ؽ٠ٌمز 

ٔىضخ ثُّ ثٌّٛػٛع  )ف١جصٕج ٚصٛؽٙجصٕج ، ٚوغ١ٌث ِج ٔمٌأ فٝ ثٌظقف ِمجالس صوًٚ فٛي 

ٚصٕجلشٗ دجٌشٌؿ ٚثٌضٛػ١ـ ، ٚٔشج٘و ّْٚٔغ فٝ ثٌذٌثِؼ ثٌض١ٍف١ٔٛ٠َز صق١ًٍ ثٌنذٌثء  (

 فٝ ٘يٖ ثألّطٌ ٚٔقٓٚثٌّفى٠ٌٓ فٌٛٗ ِّج ٠ؤوو أ١ّ٘ز ٘يث ثٌّٛػٛع ثٌضٝ ال شه ف١ٙج ، 

 ٔضٕجٚي دجٌشٌؿ ٚثٌضف١ٌْ وً ٚؽٙجس ثٌٕظٌ فٌٛٗ فضٝ ٍٔمٝ ػ١ٍٗ ثٌؼٛء ٚٔؼٌػٗ ّٛف

 ٚثإلْٔجِٔٝٓ وً ٍٚث٠جٖ ثٌّنضٍفز ٕٚٔجلش آعجًٖ ٚٔضجةؾٗ ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثالؽضّجػٝ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٚأم١ٌث الدو ِٓ ثٌنضجَ ِض١ّٕج أْ أوْٛ لو ًّّش دجٌىٍّجس طًٛر ؽ١ور ٌّج ٠وًٚ 

فٝ ػمٍٝ ِٓ ثألفىجً ، ِٚج ٠ضضجدغ ػٍٝ لٍذٝ ِٓ ثٌّشجػٌ ، ًثؽ١ج أْ أوْٛ لو أٌم١ش 

ثٌؼٛء ػٍٝ ثٌؾٛثٔخ ثٌّنضٍفز ٌٙيث ثٌّٛػٛع ، دّج ٠قمك ثٌفجةور ثٌٌّؽٛر ٚثألًِ ثٌّٕشٛه 

، ١ٌؼ١ش وً فٌه إِٓج ّؼ١وث فٝ ٔفْٗ ِٚؾضّؼٗ ، لجهًث ػٍٝ ثٌضٛثطً ِغ ث٢م٠ٌٓ دّج 

 .٠قمك ثٌٕفغ ٌٍؾ١ّغ ، ٠ٚؼٛه دجٌن١ٌ ٚثٌٌمجء ػٍٝ ٚؽٕٕج ثٌؼظ١ُ ِظٌ 


