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 ما السبب فى إطالق اسم " اإلحٌاء والبعث " على هذه المدرسة ؟ -1س 
ى إلٌه قوته وجماله ، ألن الشعر العربى قبلها كان جسما هامدا فقد استسلم إلى حالة من الجمود حتى أعاده البارود

  وبعث فٌه الحٌاة .
 :ما مفهوم الكالسٌكٌة الجدٌدة ؟ -2س          

هم تالمٌذ البارودي الذٌن ساروا على نهجه وجددوا بعده فقد استمدوا الشكل من القدٌم، أما المضمون  -ج:
 .فربطوه بالذات أو أحداث العصر

 علً نهجه و اعتمدوا علً التعلم وا سارفقد  نعه أستاذهمخطا تالمٌذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما ص -3س
 : منه بــ

 المشافهة : أمثال حافظ إبراهٌم و أحمد شوقً فً مصر . -1
 المراسلة : أمثال شكٌب أرسالن فً سورٌا و الزهاوي فً العراق . -2
 ما نشر من شعره فً كتاب )الوسٌلة األدبٌة( .: من خالل متابعة ال -3

 ما بدأه  وزادوا علٌه ا ذي تكون أخذ ٌطور االتجاه الذي أرسً البارودي دعائمه فأكملوهذا الجٌل ال
   ما العوامل التً أدت إلى تطوٌر الشعر على أٌدى هؤالء التالمٌذ ؟ -4س 

وقراءتهم  ،واختالطهم باألجانب  ،عن طرٌق معرفتهم للغات األجنبٌة ،االنفتاح على الثقافة األوربٌة - 1
 الغربٌة وبخاصة بعد االحتالل البرٌطانً لمصر .للمترجمات 

 .والذي أدي إلى الوعً بالتراث القدٌم وعظمة الماضً العرٌق  ،النضال الوطنً - 2
 ،التً تعد رمز الوحدة بٌن المسلمٌن فً مواجهة االستعمار األجنبً  ،اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسالمٌة - 3

 ٌقول حافظ  متهكما عن حادثة دنشواٌكوعلى جرائمه . ثورة علٌهالمما دفعهم لحث الشعب على 
 إنما نحن والحمام سواء                       لم تغــــادر اطواقـــــنا األجٌــــــاد  

 ال تقٌدوا من أمة بقتــــــٌل                       صادت الشمس نفسه حٌن صادا
وجوانب  ،ومن أهمها القصر الحاكم  ،أت على األمةمواقفهم من األحداث الجارٌة وبخاصة التً طر - 4

 ،وتعدد األحزاب  ،وحرٌة الصحافة  ،وقانون المطبوعات  ،اإلصالح السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي 
 وقد عبروا عن مواقفهم منها من خالل تسجٌلهم  لكل هذه األحداث وغٌرها فً أشعارهم . ،وتحرٌر المرأة 

 ند شعراء الكالسٌكٌة الجدٌدة .اذكر مظاهر التجدٌد ع -5س 
 عالجوا مشكالت مجتمعهم و عالمهم اإلسالمً .. -1
عبروا عن روح عصرهم الذي عـاشوا فً جمٌع نواحٌه االجتماعٌة و الثقـافٌة والفكرٌة و األخالقٌة و  -2

 هذا تمثله الكالسٌكٌة الجدٌدة .
 داث العصر.استمدوا الشكل من القدٌم، وارتبط المضمون بالذات وبأح -3
 فاقت ما صنعه البارودي: خطوا بالشعر خطوات عظٌمة  -4
جالل الصٌاغة و روعة البٌان و حالوة باهتموا ؛ فلم ٌهتموا بالمحاكاة و التقلٌد  و البٌانًاهتموا بالجانب  -أ

 الموسٌقا.
 أفسحوا المجال لمزٌد من التجارب الذاتٌة  -ب
 .ًهم، وابتكروا المعانأغراض نوعوا فً  -ج
 اقتربوا من الجماهٌر. -د

 :واءموا بٌن اتجاهٌن -هـ 
 االلتفات إلى ثقافة عصرهم فازدادوا بذلك اقترابا من القراء.  -2      األخذ من التراث .  -1
 مال أسلوبهم الً السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة  -و
 كتبوا فً فنون جدٌدة مثل : الشعر المسرحً و القصصً و الملحمً . -ز
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 فى تطوٌر   لقد تهٌأ لشوقى من الظروف ما لم ٌتهٌأ لغٌره من تالمٌذ البارودى ، ناقش ذلك مبٌنا دروه -1س
 .المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة 

 مالم ٌتاح لغٌره من العوامل التً كانت سببا فً تفرده منها: لشوقى تٌح أ

 . والتركٌة جمع بٌن الثقافة العربٌة واألوربٌة (1
 استه للحقوق.           در (2
    اطالعه على اآلداب  الفرنسٌة.                (3
 مشاهدته للمسارح األوربٌة.                                 (4
   تأثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنٌة . (5
 رتٌن ودي وسٌه " وقرأ مظاهر التجدٌد فً الشعر الفرنسً لدى أعالمه " فٌكتور هوجو والم ،جالس شعراء الغرب  (6

 فى تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة  أحمد شوقى دورما أ

 ٌقول :  فً قصٌدته ) كبار الحوادث فً وادي النٌل (.كما المدٌح و اتجه إلى التارٌخ  عدل عن-1
 همت الفلك و احتواها الماء          وحداها بمن تقل الرجاء

 :ٌقول عن الطائرة  اتجه نحو المنجزات العصرٌة .-2
 أعقاب فى عنان الجو الح         أم سحاب فر من هوج الرٌاح

 اتجه فً شعره اتجاهاً إسالمٌاً .-3
عدة مسرحٌات  ألف كمل بناء المسرح الشعري ، وفقد أالمضمون ،  فً الشكل و هدٌجدو تلمسرح العربً لرٌادته -4

) مسرحٌات تارٌخٌة ( و الست هدى ) مسرحٌة و قمبٌز مصـرع كلٌوباترا و مجنون لٌلى  ، مثل : علً بك الكبٌر ، و
مع أن بطلها أو أحد أبطالها  نثًراكتبت  و كل مسرحٌاته شعرٌة عدا مسرحٌة ) أمٌرة األندلس (  اجتماعٌة ( .

 البارزٌن هو الشاعر المعتمد بن عباد.

 الشاعر أحمد محرم فى تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة ؟ رما دو -2س 
و كان من دعاة الجامعة  ،لنهضة فً أدبنا العربً المعاصر ، كان شدٌد االعتزاز بعروبته و إسالمهٌعد من رواد ا

حاول أحمد محرم أن ٌطوع الشعر العربً للقصص التارٌخً الحماسً فألف سنة اإلسالمٌة و عودة الخالفة . و قد 
. و تعد اإللٌاذة اإلسالمٌة أهم أعماله و هى التً ٌسمٌها البعض "اإللٌاذة اإلسالمٌة"  ( مجد اإلسالم) دٌوان  1333

 و كان قد بدأها بقوله :   ،محاولة من الشاعر إلٌجاد فن الملحمة فً الشعر العربً ، على غرار مالحم األمم األوروبٌة 
 امـأل األرض ٌـا محمد نوًرا      و اغمر الناس حكمة  والدهورا

 ما خصائص مدرسة اإلحٌاء والبعث ؟ -3س 
 مجاراة القدماء فى تعدد األغراض .(  1) 
 ( قٌام القصٌدة على وحدة البٌت . 2) 
 ( العناٌة باألسلوب وبالغته مما جعل الجانب البٌانً ٌتغلب أحٌانا على المضمون الفكري . 3) 
 ( متابعة القدماء فً موضوعاتهم من : مدح ، رثاء ، غزل ، فخر . 4) 
 ول الشعراء القدامى مثل "مناجاة الصاحب ".( اقتباس المعانً واألخٌلة من فح 5) 

  ما مظاهر التقلٌد والمحاكاة عند تالمذة البارودي ؟   -4س 

 بدء الكثٌر من القصائد بالغزل التقلٌدي ووصف األطالل وبقاٌا الدٌار أحٌانا. -1

 فها هو حافظ إبراهٌم ٌقول مادحا البارودى و قد بدأ قصٌدته بالغزل :    

 الهوى و تعمدا       فما أثمت عٌنى و ال لحظه اعتدى تعمدُت قتلى فى

 سٌطرة المناسبات على أشعارهم بسبب انشغالهم بقضاٌا عصرهم المتعددة -2
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 تدرٌبات على المدرسة الكالسٌكٌة) مدرسة البعث واإلحٌاء(

 أيبو انؼجبسح غٛش انصذٛذخ:)×( ( أيبو انؼجبسح انصذٛذخ، ٔػاليخ : ضغ ػاليخ )أ
 ( )    نى ٚٓزى شؼشاء ْزِ انًذسسخ ثبٞدذاس انجبسٚخ ٔنى ٚزطشلٕا نٓب فٙ أشؼبسْى.  - .1

 ( )   ٗ فٙ أشؼبسْى. مشاء ْزا االرجبِ انصٛبغخ ٔسٔػخ انجٛبٌ ٔدالٔح انًٕسٛأًْم شؼ - .2

 ( )  الزصش شؼش شؼشاء ْزِ انًذسسخ ػهٗ انشؼش انغُبئٙ ٔنى ٚكزجٕا فٙ فٌُٕ انشؼش اٞخشٖ.  - .3

 ( )       ٚؼذ شٕلٙ سائذ انشؼش انًهذًٙ فٙ اٞدة انؼشثٙ.  - .4

 ( )  انًسشدٛخ انُضشٚخ انٕدٛذح ضًٍ يسشدٛبرّ. رؼذ يسشدٛخ انسذ ْذٖ ٞيٛش انشؼشاء ْٙ  - .5

 ( )  رًضم االْزًبو ثبنجبَت انجٛبَٙ ػُذ شؼشاء ْزِ انًذسسخ فٙ غهجخ انًضًٌٕ ػهٗ انشكم.  - .6

 (      ٝداة انغشثٛخ. )ناػزًذ شؼشاء ْزِ انًذسسخ فٙ صٕسْى ٔأخٛهزٓى ػهٗ خٛبنٓى انخصت ٔيطبنؼبرٓى  - .7

 ( )    نجذٚذح يجذأ انٕدذح انؼضٕٚخ فٙ لصبئذْى . انزضو  شؼشاء انكالسٛكٛخ ا - .8

 ( )       راليزح انجبسٔد٘ أكًهٕا يب ثذأِ ٔصادٔا ػهّٛ .  - .9

 ( )    راليزح انجبسٔد٘ اْزًٕا ثؼالط يشكالد يجزًؼٓى ٔشئٌٕ انؼبنى اإلساليٙ . - .11

 ( )      يٍ ياليخ انزجذٚذ ػُذ شٕلٙ ٔصف انًخزشػبد انذذٚضخ . - .11

 ( )        فٙ شؼشِ ثبنجبَت انزبسٚخٙ  .اْزى شٕلٙ  - .12

 ( )       راليزح انجبسٔد٘ رخهٕا ػٍ انمذٚى كهٛخ فٙ شؼشْى . - .13

 ( )      أدًذ يذشو طٕع انشؼش انؼشثٙ نهمص انزبسٚخٙ ٔانًهذًٙ . - .14

 ( )    راليزح انجبسٔد٘ نى ٚؼجشٔا ػٍ سٔح انؼصش اجزًبػٛبً ٔصمبفٛبً ٔأخاللٛبً . - .15

 ( )      جذٚذح رسزًذ انشكم ٔانًضًٌٕ يٍ انمذٚى .انكالسٛكٛخ ان - .16

 ( )       نى ٚزأصش شؼشاء ْزِ انًذسسخ ثفكشح انُضبل انٕطُٙ. - .17

 ( )  اإلًٚبٌ ثفكشح انجبيؼخ اإلساليٛخ كبٌ سججب فٙ انٕػٙ ثبنزشاس انمذٚى ٔػظًخ انًبضٙ انؼشٚك .  - .11

 ( )      .انكالسٛكٛخ انجذٚذح رشثظ انًضًٌٕ ثبنزاد ٔأدذس انؼصش  - .19

 ( )      راليزح انجبسٔد٘ أفسذٕا انًجبل نهزجبسة انزارٛخ فٙ شؼشْى . - .21

 ( )  ظبْشح انزجذٚذ ػُذ راليزح انجبسٔد٘ االْزًبو ثبنُبدٛخ انجٛبَٛخ ٔػذو االلزصبس ػهٙ انًذبكبح .ييٍ  - .21

 ( )      الزصش راليزح انجبسٔد٘ ػهٙ اٞغشاض انشؼشٚخ انمذًٚخ . - .22

 ( )  شح انجبيؼخ اإلساليٛخ كبٌ سججب خضٕػٓى نهًسزؼًش ٔانهجٕء إنٗ ػبنى انخٛبل. اإلًٚبٌ ثفك - .23

 ( ) ٔاءو راليزح انجبسٔد٘ فٙ شؼشْى ثٍٛ ارجبٍْٛ ، ًْب : اٞخز يٍ انزشاس ، ٔاالنزفبد إنٙ صمبفخ انؼصش - .24

 (     ل انمضبٚب انفكشٚخ .)دبٔل راليزح انجبسٔد٘ االثزؼبد ػٍ انصذبفخ ٔانجًبْٛش دفبظبً ػهٙ أسهٕثٓى فٙ رُبٔ - .25

 ( )     االْزًبو ثبنزاد ٚفٕق كضٛشاً االْزًبو ثبنغٛش ػُذ راليزح انجبسٔد٘ . - .26

 ( )     يٍ اٞسًبء انزٙ أطهمذ ػهٗ ْزِ انًذسسخ اسى انٕالؼٛخ انجذٚذح.  - .27

 ( )        رأصش شؼشاء ْزِ انًذسسخ ثبٜداة انغشثٛخ.  - .21

 ( )      شؼشاء انًذسسخ انكالسكٛخ. اخزفذ  انُضػخ انزارٛخ ػُذد  - .29

 ( )        يٍ ػٕايم َجٕؽ شٕلٙ دساسزّ اٞصْشٚخ . - .31
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 ( )      أٔل يسشدٛخ شؼشٚخ ٞدًذ شٕلٙ ْٙ : يجٌُٕ نٛهٙ . - .31

 ( )      اػزًذ راليٛز انجبسٔد٘ ػهٗ انًشبفٓخ فمظ فٙ اٞخز ػُّ .  - .32

 ( )    هٗ انضمبفبد انغشثٛخ. يٍ ػٕايم انزطٕس نذٖ راليزح انجبسٔد٘ اَفزبدٓى ػ - .33

 ( )   الزصش شؼشاء انًذسسخ انكالسكٛخ ػهٗ انزشاس فشادٕا ٚسزًذٌٔ يُّ رجبسثٓى.  - .34

انسجت فٗ إطالق اسى " اإلدٛبء ٔانجؼش " ػهىٗ ْىزِ انًذسسىخ ْىٕ أَٓىب أخشجىذ انشىؼش يىٍ جًىٕدِ ٔأػىبدح إنٛىّ لٕرىّ  - .35

 ( )            ٔجًبنّ. 

 
 ة لما ٌلً :تخٌر اإلجابة الصحٌح -ب

 يٍ أػالو يذسسخ اٞدٛبء : -1
 شكٛة أرسالٌ   □عثذ انْٕاب انثٛاذٙ         □عثذ انكزٚى انكزيٙ         □   أدًذ ددثٕر         □   

 سائذ يذسسخ اٞدٛبء ٔإيبو انُٓضخ انذذٚضخ ْٕ : -2
 يٛخائٛم َعًٛح      □   انثارٔد٘         □     دافظ إتزاْٛى         □  يعزٔف انزصافٙ         □ 

 يٍ انؼٕايم انًؤصشح فٙ شٕلٙ : -3
 .يجانسرّ نشعزاء انغزب          □اطالعّ عهٗ اٜداب اإلَجهٛزٚح            □  دسّ انًزْف         □ َشأذّ فٙ نثُاٌ  □

 (––– ": انسذ ْذٖ "يسشدٛخ -4
 .يسزدٛح سٛاسٛح .                □يسزدٛح دُٚٛح  .           □يسزدٛح ذارٚخٛح                  □  ) يسزدٛح اجرًاعٛح  □

 :يٍ يظبْش انزمهٛذ ػُذ شؼشاء انًذسسخ انكالسٛكٛخ انجذٚذح  -5
 .انثذء تانًقذياخ انطههٛح        □ْرًاو تثقافح انعصز اال .      □انٕدذج انعضٕٚح          □ ٔصف انًُجزاخ انعصزٚح  □

 :ذسسخ انكالسٛكٛخ انجذٚذح يب ػذا كم يًب ٚهٙ يٍ سًبد انً -6
 أفسذٕا انًجال نًزٚذ يٍ انرجارب انذاذٛح  □    انرزاو انٕدذج انعضٕٚح فٙ قصائذْى  □

 اقرزتٕا يٍ انجًاْٛز. □   َٕعٕا فٙ  أغزاضٓى، ٔاتركزٔا انًعاَٙ. □

 أٔل يٍ طٕع انشؼش انؼشثٙ نهمصص انًهذًٙ " انذًبسٙ " : -7

 .دافظ إتزاْٛى .                □أدًذ يذزو                  □  انثارٔد٘                        □   انثارٔد٘  □

 يٍ سٔاد انشؼش انًسشدٙ :  -1

 .دافظ إتزاْٛى .                □أدًذ يذزو                      □يطزاٌ                        □   أدًذ شٕقٙ  □

 اٞخز يٍ انزشاس ٔاالْزًبو ثبنصذبفخ يٍ سًبد انًذسسخ  :    -9
 .انٕاقعٛح .                □ انزٔياَسٛح           □انكالسٛكٛح انجذٚذج                       □ اإلدٛاء ٔانثعث  □

 :  ٔيبل أسهٕثٓب إنٗ انسٕٓنخ انًذسسخ انزٙ الزشثذ انجًبْٛش-11
 .انٕاقعٛح .                □ انزٔياَسٛح           □انكالسٛكٛح انجذٚذج                       □ اإلدٛاء ٔانثعث  □

 :" انسذ ْذ٘ " يسشدٛخ  -11
 ذارٚخٛح .                □ رٔياَسٛح .                     □  ذزاجٛذٚح                       □   كٕيٛذٚح  □

 " أيٛشح اَٞذنس " يسشدٛخ :  -12
 اجرًاعٛح .                □  دُٚٛح .                     □َثزٚح                        □   شعزٚح  □ 

 يٍ انؼٕايم انزٙ أصشد فٙ ركٍٕٚ راليزح انجبسٔد٘ :  -13
 .كم يا سثق  .          □ا إلًٚاٌ تفكزج انجايعح  .         □عًق انُضال انٕطُٙ       □ االَفراح عهٙ انثقافح األجُثٛح  □

 ػذل ػٍ انًذٚخ إنٙ انزبسٚخ :  -14
 .دافظ إتزاْٛى .                □أدًذ يذزو  .                     □ شٕقٙ                        □   انثارٔد٘  □

  رؼذد اٞغشاض فٙ انُص انٕادذ يٍ سًبد :  -15
 .انٕاقعٛح .                □ انزٔياَسٛح           □ انكالسٛكٛح انجذٚذج                      □ جًاعح أتٕنٕ  □

 :أخز شؼشاء  انكالسٛكٛخ انجذٚذح ػٍ انجبسٔد٘ يزْجّ ػٍ طشٚك  -16
 .كم يا سثق .                □قزاءج يا َشز تكراب انٕسٛهح  .                     □ انًزاسهح              □   انًشافٓح  □

 :نُضشٚخيٍ يسشدٛبد شٕلٙ ا -17
 .أيٛزج األَذنس .                □انسد ْذئ  .                     □عهٙ تك انكثٛز                        □ كهٕٛترزا  □
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 يٍ انؼٕايم انًؤصشح فٙ شٕلٙ : -11
 .ّ نشعزاء انغزبيجانسر          □اطالعّ عهٗ اٜداب اإلَجهٛزٚح            □  دسّ انًزْف         □ َشأذّ فٙ نثُاٌ  □

 (––– ": انسذ ْذٖ "يسشدٛخ -19
 .يسزدٛح سٛاسٛح .                □يسزدٛح دُٚٛح  .           □يسزدٛح ذارٚخٛح                  □  ) يسزدٛح اجرًاعٛح  □

 :يٍ يظبْش انزمهٛذ ػُذ شؼشاء انًذسسخ انكالسٛكٛخ انجذٚذح  -21
 .انثذء تانًقذياخ انطههٛح        □ْرًاو تثقافح انعصز اال .      □نٕدذج انعضٕٚح ا         □ ٔصف انًُجزاخ انعصزٚح  □

 :كم يًب ٚهٙ يٍ سًبد انًذسسخ انكالسٛكٛخ انجذٚذح يب ػذا  -21
 أفسذٕا انًجال نًزٚذ يٍ انرجارب انذاذٛح  □    انرزاو انٕدذج انعضٕٚح فٙ قصائذْى  □

 اقرزتٕا يٍ انجًاْٛز. □   .َٕعٕا فٙ  أغزاضٓى، ٔاتركزٔا انًعاَٙ □

 ٚمٕل انجبسٔد٘ فٙ ثذاٚخ لصٛذرّ : -22
    ٍ ىىىىىىىىىىى ٙ  ي  ًَبءَ »َأاَل، دىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىبص ل  « َأس  َُ ًَ ىىىىىىىىىىىَى ان  ىىىىىىىىىىىىىىغ  ثََٛبَىىىىىىىىىىىىىىبً ن َسىىىىىىىىىىىىىىبئ م      َسس  ج  َٙ َنىىىىىىىىىىىىىىى  رَش  ٌ  ْ ىىىىىىىىىىىىىى إ  َٔ 

 

 ػهٗ:َسزذل ثٓزا انججٛذ 
 اْرًايٓى تقضاٚا انعصز  □   انُزعح انذاذٛح نذٖ شعزاء يذرسح اإلدٛاء  □

 يٛم األسهٕب إنٗ انسٕٓنح.  □  يذاكاج انقذياء فٙ انثذء تانٕقٕف عهٗ األطالل  □

 ٚمٕل شٕلٙ :  -23
 سضىىىىىىىىىىىىىىىىىىغ انشجىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل جٓبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ ٔخًىىىىىىىىىىىىىىىىىىٕال    ٔإرا انُسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبء َشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأٌ فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٙ أيٛىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ

 

   
 ٔٚمٕل دبفع إثشاْٛى:

 
 ثىىىىىىىىىىىىىىٍٛ انشجىىىىىىىىىىىىىىبل ٚهجىىىىىىىىىىىىىىٍ فىىىىىىىىىىىىىىٙ اٞسىىىىىىىىىىىىىىٕاق    أَىىىىىىىىىىىىىىب ال ألىىىىىىىىىىىىىىٕل دػىىىىىىىىىىىىىىٕا انُسىىىىىىىىىىىىىىبء سىىىىىىىىىىىىىىٕافشاً 

 

  نٗ سًخ يٍ سًبد يذسسخ انجؼش ٔاإلدٛبء ْٙ:إ بٌ انجٛز اٌٚشٛش ْز
 أفسذٕا انًجال نًزٚذ يٍ انرجارب انذاذٛح   □  عانجٕا يشكالخ يجرًعٓى ٔ عانًٓى اإلساليٙ ..  □

 كرثٕا فٙ فٌُٕ جذٚذج يثم : انشعز انًسزدٙ ٔ انقصصٙ    □  َٕعٕا فٙ  أغزاضٓى، ٔاتركزٔا انًعاَٙ.  □

 شٕلٙ:  ٚمٕل   -24
  ٕ َكىىىىىىىىىىىىىىىىت  َنىىىىىىىىىىىىىىىى ش   ثىىىىىىىىىىىىىىىىّ   َيش   ْ م َذَيىىىىىىىىىىىىىىىىىىهبء      َسَهىىىىىىىىىىىىىىىىهَف َانىىىىىىىىىىىىىىىىذ  ٌَ إدىىىىىىىىىىىىىىىىىىَذٖ ي ؼ جىىىىىىىىىىىىىىىىىىَضاد   ان   َكىىىىىىىىىىىىىىىىىىب

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهف  ثََشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىش   َ ص  َٔ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف ّ  َطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهٛ ش    َمَضىىىىىىىىىىىىىىىىىهبء      َ ص  ىىىىىىىىىىىىىىىىىَذٖ َأػبجٛ ىىىىىىىىىىىىىىىىىت   ان   َٚبَنَٓىىىىىىىىىىىىىىىىىب إ د 
 

 ٕٚش ػُذ شٕلٙ ْٕ :طيظٓش يٍ يظبْش انز إنٗ انسبثمبٌ  ٌبٚشٛش انجٛز
 شعزِ اذجاْاً إساليٛاً . اذجاّْ فٙ  □     عذٔنّ عٍ انًذٚخ نهرارٚخ  □

 رٚادذّ نهًسزح انشعز٘.  □  فٙ شعزِ إنٗ ٔصف انًُجزاخ انعصزٚحاذجاّْ   □

 ٚمٕل  شٕلٙ:   -25
 ٔفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى انضيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبٌ رجسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ٔصُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبء    ٔنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ انٓىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذٖ فبنكبئُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبد ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٛبء

 

 ٔرضىىىىىىىىىىىىىىىىىىٕػذ يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىكب ثىىىىىىىىىىىىىىىىىى  انغجىىىىىىىىىىىىىىىىىىشاء    ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ثشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىش   انسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًبء فضُٚىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ
 

 ٕٚش ػُذ شٕلٙ ْٕ :طش انزيظٓش يٍ يظبْ إنٗ انسبثمبٌ  ٌبٚشٛش انجٛز
 اذجاّْ فٙ شعزِ اذجاْاً إساليٛاً .  □     عذٔنّ عٍ انًذٚخ نهرارٚخ  □

 رٚادذّ نهًسزح انشعز٘.  □  اذجاّْ فٙ شعزِ إنٗ ٔصف انًُجزاخ انعصزٚح  □
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