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

  فٌه الحٌاة .

 هوم الكالسٌكٌة الجدٌدة ؟         ما مف -2س
هم تالمٌذ البارودي الذٌن ساروا على نهجه وجددوا بعده فقد استمدوا الشكل من القدٌم، أما المضمون فربطوه  -ج:

 .بالذات أو أحداث العصر

علً نهجه و اعتمدوا علً وا سارفقد  خطا تالمٌذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه أستاذهم -3س
 م منه بــ :التعل

 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 فأكملو هذا الجٌل الذي تكون أخذ ٌطور االتجاه الذي أرسً البارودي دعائمه

 ما العوامل التً أدت إلى تطوٌر الشعر على أٌدى هؤالء التالمٌذ ؟ -4س  
االنفتاح على الثقافة األوربٌة، عن طرٌق معرفتهم للغات األجنبٌة، واختالطهم باألجانب ، وقراءتهم للمترجمات  - 1

 الغربٌة وبخاصة بعد االحتالل البرٌطانً لمصر .
 .لنضال الوطنً، والذي أدي إلى الوعً بالتراث القدٌم وعظمة الماضً العرٌق ا - 2
اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسالمٌة، التً تعد رمز الوحدة بٌن المسلمٌن فً مواجهة االستعمار األجنبً ، مما  - 3

 ٌقول حافظ  متهكما عن حادثة دنشواٌكثورة علٌه وعلى جرائمه .الدفعهم لحث الشعب على 
 إنما نحن والحمام سواء                       لم تغــــادر اطواقـــــنا األجٌــــــاد  

 ال تقٌدوا من أمة بقتــــــٌل                       صادت الشمس نفسه حٌن صادا
الح ومن أهمها القصر الحاكم ، وجوانب اإلص ،مواقفهم من األحداث الجارٌة وبخاصة التً طرأت على األمة - 4

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

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

 تمثله الكالسٌكٌة الجدٌدة .
 استمدوا الشكل من القدٌم، وارتبط المضمون بالذات وبأحداث العصر. -3
 ه البارودي:فاقت ما صنع خطوا بالشعر خطوات عظٌمة  -4
جالل الصٌاغة و روعة البٌان و حالوة باهتموا ؛ فو لم ٌهتموا بالمحاكاة و التقلٌد  البٌانًاهتموا بالجانب  -أ

 الموسٌقا.
 أفسحوا المجال لمزٌد من التجارب الذاتٌة  -ب
 .هم، وابتكروا المعانًأغراض 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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هٌأ لغٌره من تالمٌذ البارودى ، ناقش ذلك مبٌنا دروه فى لقد تهٌأ لشوقى من الظروف ما لم ٌت -1س
 .تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة 

 مالم يتاح لغيره من العوامل التي كانت سببا في تفرده منها: لشوقى أتيح 
 . والتركٌة جمع بٌن الثقافة العربٌة واألوربٌة (1
 دراسته للحقوق.            (2
    .               اطالعه على اآلداب  الفرنسٌة (3
 مشاهدته للمسارح األوربٌة.                                 (4
   تأثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنٌة . (5
 وقرأ مظاهر التجدٌد فً الشعر الفرنسً لدى أعالمه " فٌكتور هوجو والمرتٌن ودي وسٌه "  ،جالس شعراء الغرب  (6

 الكالسيكية  فى تطوير المدرسة أحمد شوقى دورأما 
 ٌ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

 الرٌاحأعقاب فى عنان الجو الح         أم سحاب فر من هوج 
 اتجه فً شعره اتجاهاً إسالمٌاً .-3
عدة مسرحٌات ،  ألف كمل بناء المسرح الشعري ، وفقد أالمضمون ،  فً الشكل و هدٌجدو تلمسرح العربً لرٌادته -4

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

 الشاعر المعتمد بن عباد.

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

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

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

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

 ظاهر التقلٌد والمحاكاة عند تالمذة البارودي ؟ ما م  -4س 
 بدء الكثٌر من القصائد بالغزل التقلٌدي ووصف األطالل وبقاٌا الدٌار أحٌانا. -1

 فها هو حافظ إبراهيم يقول مادحا البارودى و قد بدأ قصيدته بالغزل :    

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

 سٌطرة المناسبات على أشعارهم بسبب انشغالهم بقضاٌا عصرهم المتعددة -2

                                    
 (.site/archives/1505https://darderyصٚسٚا ِٛلغ أؽّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ   ٚاٌزؤوذ ِٓ ا٦عبثبد) ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ 

) 

https://dardery.site/archives/1505
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 تدرٌبات على المدرسة الكالسٌكٌة) مدرسة البعث واإلحٌاء(

 أِبَ اٌؼجبسح غ١ش اٌظؾ١ؾخ:)×( ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ، ٚػالِخ أ: ػغ ػالِخ )
 ( )    ٌُ ٠ٙزُ شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ ثب٤ؽذاس اٌغبس٠خ ٌُٚ ٠زطشلٛا ٌٙب فٟ أشؼبسُ٘.  - .1

 ( )   ٝ فٟ أشؼبسُ٘. مٖ اٌظ١بغخ ٚسٚػخ اٌج١بْ ٚؽالٚح اٌّٛع١أًّ٘ شؼشاء ٘زا االرغب - .2

 ( )  الزظش شؼش شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ ػٍٝ اٌشؼش اٌغٕبئٟ ٌُٚ ٠ىزجٛا فٟ فْٕٛ اٌشؼش ا٤خشٜ.  - .3

 ( )       ٠ؼذ شٛلٟ سائذ اٌشؼش اٌٍّؾّٟ فٟ ا٤دة اٌؼشثٟ.  - .4

 ( )  ٠خ اٌٛؽ١ذح ػّٓ ِغشؽ١برٗ. رؼذ ِغشؽ١خ اٌغذ ٘ذٜ ١ِ٤ش اٌشؼشاء ٟ٘ اٌّغشؽ١خ إٌضش - .5

 ( )   رّضً اال٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌج١بٟٔ ػٕذ شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ فٟ غٍجخ اٌّؼّْٛ ػٍٝ اٌشىً.  - .6

 (      ) ٣داة اٌغشث١خ. ٌاػزّذ شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ فٟ طٛسُ٘ ٚأخ١ٍزُٙ ػٍٝ خ١بٌُٙ اٌخظت ِٚطبٌؼبرُٙ  - .7

 ( )     اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ لظبئذُ٘ . اٌزضَ  شؼشاء اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِجذأ  - .8

 ( )        رالِزح اٌجبسٚدٞ أوٍّٛا ِب ثذأٖ ٚصادٚا ػ١ٍٗ .  - .9

 ( )    رالِزح اٌجبسٚدٞ ا٘زّٛا ثؼالط ِشىالد ِغزّؼُٙ ٚشئْٛ اٌؼبٌُ ا٦عالِٟ . - .11

 ( )      ِٓ ِالِؼ اٌزغذ٠ذ ػٕذ شٛلٟ ٚطف اٌّخزشػبد اٌؾذ٠ضخ . - .11

 ( )        ٌغبٔت اٌزبس٠خٟ  .ا٘زُ شٛلٟ فٟ شؼشٖ ثب - .12

 ( )       رالِزح اٌجبسٚدٞ رخٍٛا ػٓ اٌمذ٠ُ و١ٍخ فٟ شؼشُ٘ . - .13

 ( )      أؽّذ ِؾشَ ؽٛع اٌشؼش اٌؼشثٟ ٌٍمض اٌزبس٠خٟ ٚاٌٍّؾّٟ . - .14

 ( )     رالِزح اٌجبسٚدٞ ٌُ ٠ؼجشٚا ػٓ سٚػ اٌؼظش اعزّبػ١بً ٚصمبف١بً ٚأخالل١بً . - .15

 ( )      ّذ اٌشىً ٚاٌّؼّْٛ ِٓ اٌمذ٠ُ .اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح رغز - .16

 ( )       ٌُ ٠زؤصش شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ ثفىشح إٌؼبي اٌٛؽٕٟ. - .17

 ( )  ا٠٦ّبْ ثفىشح اٌغبِؼخ ا٦عال١ِخ وبْ عججب فٟ اٌٛػٟ ثبٌزشاس اٌمذ٠ُ ٚػظّخ اٌّبػٟ اٌؼش٠ك .  - .11

 ( )      اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح رشثؾ اٌّؼّْٛ ثبٌزاد ٚأؽذس اٌؼظش . - .19

 ( )      رالِزح اٌجبسٚدٞ أفغؾٛا اٌّغبي ٌٍزغبسة اٌزار١خ فٟ شؼشُ٘ . - .21

 ( ) ظب٘شح اٌزغذ٠ذ ػٕذ رالِزح اٌجبسٚدٞ اال٘زّبَ ثبٌٕبؽ١خ اٌج١ب١ٔخ ٚػذَ االلزظبس ػٍٟ اٌّؾبوبح . ِِٓ  - .21

 ( )      الزظش رالِزح اٌجبسٚدٞ ػٍٟ ا٤غشاع اٌشؼش٠خ اٌمذ٠ّخ . - .22

 ( )  خ ا٦عال١ِخ وبْ عججب خؼٛػُٙ ٌٍّغزؼّش ٚاٌٍغٛء إٌٝ ػبٌُ اٌخ١بي. ا٠٦ّبْ ثفىشح اٌغبِؼ - .23

 ( ) ٚاءَ رالِزح اٌجبسٚدٞ فٟ شؼشُ٘ ث١ٓ ارغب١٘ٓ ، ّ٘ب : ا٤خز ِٓ اٌزشاس ، ٚاالٌزفبد إٌٟ صمبفخ اٌؼظش - .24

 (     ) اٌفىش٠خ . ؽبٚي رالِزح اٌجبسٚدٞ االثزؼبد ػٓ اٌظؾبفخ ٚاٌغّب١٘ش ؽفبظبً ػٍٟ أعٍٛثُٙ فٟ رٕبٚي اٌمؼب٠ب - .25

 ( )     اال٘زّبَ ثبٌزاد ٠فٛق وض١شاً اال٘زّبَ ثبٌغ١ش ػٕذ رالِزح اٌجبسٚدٞ . - .26

 ( )     ِٓ ا٤عّبء اٌزٟ أؽٍمذ ػٍٝ ٘زٖ اٌّذسعخ اعُ اٌٛالؼ١خ اٌغذ٠ذح.  - .27

 ( )        رؤصش شؼشاء ٘زٖ اٌّذسعخ ثب٢داة اٌغشث١خ.  - .21

 ( )      ّذسعخ اٌىالعى١خ. اخزفذ  إٌضػخ اٌزار١خ ػٕذد شؼشاء اٌ - .29
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 ( )        ِٓ ػٛاًِ ٔجٛؽ شٛلٟ دساعزٗ ا٤ص٘ش٠خ . - .31

 ( )       أٚي ِغشؽ١خ شؼش٠خ ٤ؽّذ شٛلٟ ٟ٘ : ِغْٕٛ ١ٌٍٟ . - .31

 ( )      اػزّذ رال١ِز اٌجبسٚدٞ ػٍٝ اٌّشبفٙخ فمؾ فٟ ا٤خز ػٕٗ .  - .32

 ( )     بفبد اٌغشث١خ. ِٓ ػٛاًِ اٌزطٛس ٌذٜ رالِزح اٌجبسٚدٞ أفزبؽُٙ ػٍٝ اٌضم - .33

 ( )    الزظش شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالعى١خ ػٍٝ اٌزشاس فشاؽٛا ٠غزّذْٚ ِٕٗ رغبسثُٙ.  - .34

 ( )اٌغجت فٝ إؽالق اعُ " ا٦ؽ١بء ٚاٌجؼش " ػٍٝ ٘زٖ اٌّذسعخ ٘ٛ أٔٙب أخشعذ اٌشؼش ِٓ عّٛدٖ ٚأػبدح إ١ٌٗ لٛرٗ ٚعّبٌٗ. - .35

 ( https://dardery.site/archives/1505اػغؾ اٌشاثؾ    ؤوذ ِٓ ا٦عبثبد  ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚاٌز) 

) 

 

 -: اٌجذائً اٌّزبؽخ : رخ١ش ا٦عبثخ اٌظٛاة ٌّب ٠ٍٟ ِّب ث١ٓ  ة
 ِٓ أػالَ ِذسعخ ا٤ؽ١بء : -1

 شى١ت أسعالْ   □ػجذ اٌٛ٘بة اٌج١برٟ         □اٌىش٠ُ اٌىشِٟ       ػجذ   □   أؽّذ دؽجٛس         □   

 سائذ ِذسعخ ا٤ؽ١بء ٚإِبَ إٌٙؼخ اٌؾذ٠ضخ ٘ٛ : -2

 ١ِخبئ١ً ٔؼ١ّخ      □  اٌجبسٚدٞ          □     ؽبفع إثشا١ُ٘         □  ِؼشٚف اٌشطبفٟ         □ 

 ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ شٛلٟ : -3

 .ِغبٌغزٗ ٌشؼشاء اٌغشة          □اؽالػٗ ػٍٝ ا٢داة ا٦ٔغ١ٍض٠خ            □ ؽغٗ اٌّش٘ف          □ ٔشؤرٗ فٟ ٌجٕبْ  □

 (––– ": اٌغذ ٘ذٜ "ِغشؽ١خ -4

 .ِغشؽ١خ ع١بع١خ .                □ِغشؽ١خ د١ٕ٠خ  .           □ِغشؽ١خ ربس٠خ١خ                  □ ) ِغشؽ١خ اعزّبػ١خ  □

 :١ٍذ ػٕذ شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِٓ ِظب٘ش اٌزم -5

 .اٌجذء ثبٌّمذِبد اٌط١ٍٍخ        □٘زّبَ ثضمبفخ اٌؼظش اال .      □اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ          □ ٚطف إٌّغضاد اٌؼظش٠خ  □

 :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِب ػذا  -6

 أفغؾٛا اٌّغبي ٌّض٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌزار١خ  □    اٌزضاَ اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ لظبئذُ٘  □

 الزشثٛا ِٓ اٌغّب١٘ش. □   ٔٛػٛا فٟ  أغشاػُٙ، ٚاثزىشٚا اٌّؼبٟٔ. □

 أٚي ِٓ ؽٛع اٌشؼش اٌؼشثٟ ٌٍمظض اٌٍّؾّٟ " اٌؾّبعٟ " : -7

 .بفع إثشا١ُ٘ؽ .                □أؽّذ ِؾشَ                  □  اٌجبسٚدٞ                        □   اٌجبسٚدٞ  □

 ِٓ سٚاد اٌشؼش اٌّغشؽٟ :  -1

 .ؽبفع إثشا١ُ٘ .                □أؽّذ ِؾشَ                      □ِطشاْ                        □   أؽّذ شٛلٟ  □

 ا٤خز ِٓ اٌزشاس ٚاال٘زّبَ ثبٌظؾبفخ ِٓ عّبد اٌّذسعخ  :    -9

 .اٌٛالؼ١خ .                □ اٌشِٚبٔغ١خ           □ع١ى١خ اٌغذ٠ذح  اٌىال                     □ ا٦ؽ١بء ٚاٌجؼش  □
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األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 6

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 :  ِٚبي أعٍٛثٙب إٌٝ اٌغٌٙٛخ اٌّذسعخ اٌزٟ الزشثذ اٌغّب١٘ش-11

 .اٌٛالؼ١خ .                □ اٌشِٚبٔغ١خ           □اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح                       □ ا٦ؽ١بء ٚاٌجؼش  □

 :١ٍذ ػٕذ شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِٓ ِظب٘ش اٌزم -11

 .شؼش اٌّؼبسػبد        □ ِبٌذ ٌغزُٙ إٌٝ اٌغٌٙٛخ .      □اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ          □ ٚطف إٌّغضاد اٌؼظش٠خ  □

 " أ١ِشح ا٤ٔذٌظ " ِغشؽ١خ :  -12

 اعزّبػ١خ .                □  د١ٕ٠خ .                     □ٔضش٠خ                        □   شؼش٠خ  □ 

 ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أصشد فٟ رى٠ٛٓ رالِزح اٌجبسٚدٞ :  -13

 .وً ِب عجك  .          □ا ٠٦ّبْ ثفىشح اٌغبِؼخ  .         □ػّك إٌؼبي اٌٛؽٕٟ       □ االٔفزبػ ػٍٟ اٌضمبفخ ا٤عٕج١خ  □

 ػذي ػٓ اٌّذ٠ؼ إٌٟ اٌزبس٠خ :  -14

 .ؽبفع إثشا١ُ٘ .                □أؽّذ ِؾشَ  .                     □ شٛلٟ                        □   اٌجبسٚدٞ  □

  رؼذد ا٤غشاع فٟ إٌض اٌٛاؽذ ِٓ عّبد :  -15

 .اٌٛالؼ١خ .                □ اٌشِٚبٔغ١خ           □اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح                       □ عّبػخ أثٌٛٛ  □

 :ع١ى١خ اٌغذ٠ذح ػٓ اٌجبسٚدٞ ِز٘جٗ ػٓ ؽش٠ك أخز شؼشاء  اٌىال -16

 .وً ِب عجك .                □لشاءح ِب ٔشش ثىزبة اٌٛع١ٍخ  .                     □ اٌّشاعٍخ              □   اٌّشبفٙخ  □

 :ِٓ ِغشؽ١بد شٛلٟ إٌضش٠خ -17

 .أ١ِشح ا٤ٔذٌظ .                □اٌغذ ٘ذئ  .                     □ػٍٟ ثه اٌىج١ش                        □ و١ٍٛثزشا  □

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ شٛلٟ ِب ػذا::  -11

رؤصشٖ ثبٌؾشوخ اٌٛؽ١ٕخ            □ اٌفشٔغ١خاؽالػٗ ػٍٝ ا٢داة            □ٔشؤرٗ فٟ ٌجٕبْ         □دساعزٗ ٌٍؾمٛق  □

 .ٚاٌغّٙٛس

 لٝ : *ِٓ ِظب٘ش اٌزط٠ٛش ػٕذ شٛ - -19

 رط٠ٛغ اٌشؼش ٌٍمظض اٌزبس٠خٝ اٌؾّبعٝ –□     اال٘زّبَ ثبٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ –□ 

 االٔزمبي ِٓ اٌّذ٠ؼ ٌٍزبس٠خ –□      وضشح شؼش إٌّبعجبد  –□ 

 :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِب ػذا  -21

 ٓ اٌمذ٠ُ ٚسثؾ اٌّؼّْٛ ثبٌزاد ٚأخذاس اٌؼظشأخز اٌشىً ِ □  ِبي أعٍٛثُٙ إٌٝ اٌغٌٙٛخ السرجبؽُٙ ثبٌظؾبفخ □

  ػجشٚا ػٓ سٚػ ػظشُ٘ □    .اٌؾ١ٕٓ ٌّٛؽٓ اٌزوش٠بد □

  :ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح -21

  اٌذػٛح إٌٝ اٌشؼش اٌّشعً □       اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؾ١خ □

 .اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ □   ٔٛػٛا فٟ  أغشاػُٙ، ٚاثزىشٚا اٌّؼبٟٔ. □

 



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 شٛلٟ ٌـــ:إٌٝ س٠بدح  ٌشٛلٟ رش١ش  ١خ " ػٍٟ ثه اٌىج١ش" ِغشؽ -22

 اٌفٓ اٌزّض١ٍٟ اٌؾّبعٟ. □اٌّغشػ اٌشؼشٞ               □           ٔظش٠بد اٌشؼش اٌّؼبطش. □            اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش. □

 :: ......................اٌجبسٚدٞ رالِزح شؼش ػٍٝ َغٍَتَ   -23

 .ا٤عٍٛة ِٓ أوضش ثبٌفىش اٌؼٕب٠خ □ .ار١خاٌزؼج١ش ػٓ اٌزغبسة اٌز □

 .اال٘زّبَ ثبٌخ١بي اٌىٍٟ □ اال٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌج١بٟٔ □

 .ِب ػذا : اٌجبسٚدٞ رالِزح شؼش فٟ اٌمذ٠ُ ِظب٘ش وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ -24

 اٌجذء ثبٌّمذِبد اٌط١ٍٍخ □   .الزجبط اٌّؼبٟٔ ٚا٤خ١ٍخ ِٓ اٌمذِبء □

 رؼذد ا٤غشاع فٟ اٌمظ١ذح □ ظبئذُ٘.ِؼبٌغخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ فٟ ل □

 :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ِب ػذا  -25

  ػبٌغٛا ِشىالد ِغزّؼُٙ ٚػبٌُّٙ ا٦عالِٟ □      اٌذػٛح إٌٝ اٌشؼش اٌّشعً □

 الزشثٛا ِٓ اٌغّب١٘ش. □   ٔٛػٛا فٟ  أغشاػُٙ، ٚاثزىشٚا اٌّؼبٟٔ. □

 ( https://dardery.site/archives/1505اػغؾ اٌشاثؾ    ؤوذ ِٓ ا٦عبثبد  ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚاٌز) 

 

 -: البدائل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ج

 ٠مٛي اٌجبسٚدٞ فٟ ثذا٠خ لظ١ذرٗ : -1

ٓ  أاَلَ، ؽ                           ِِ بءَ »ِّٟ  َّ َٕ            بِصيِ « أَع              َّ  ٌ َُ ا  َسع             
  

  ًِ ِع                غ  ث١ََبٔ               بً ٌَِغ                بئِ ُ  رَش                 ٌَ َٟ                ِ٘   ْ إِ َٚ 
 

 ػٍٝ:ٔغزذي ثٙزا اٌججذ 

 ا٘زّبُِٙ ثمؼب٠ب اٌؼظش  □   إٌضػخ اٌزار١خ ٌذٜ شؼشاء ِذسعخ ا٦ؽ١بء  □

 .١ًِ ا٤عٍٛة إٌٝ اٌغٌٙٛخ  □  ِؾبوبح اٌمذِبء فٟ اٌجذء ثبٌٛلٛف ػٍٝ ا٤ؽالي  □

  ٠مٛي شٛلٟ :  -2

 سػ                    غ اٌشع                    بي عٙبٌ                    خ ٚخّ                    ٛال    ٚإرا إٌغ                      بء ٔش                      ؤْ ف                      ٟ أ١ِ                      خ
 

   

 ٠ٚمٛي ؽبفع إثشا١ُ٘:

 

 أٔ               ب ال أل               ٛي دػ               ٛا إٌغ               بء ع               ٛافشاً 
  

 ث               ١ٓ اٌشع               بي ٠ٍغ               ٓ ف               ٟ ا٤ع               ٛاق 
 

  إٌٝ عّخ ِٓ عّبد ِذسعخ اٌجؼش ٚا٦ؽ١بء ٟ٘: بْ اٌج١ز ا٠ْش١ش ٘ز

 أفغؾٛا اٌّغبي ٌّض٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌزار١خ   □  ُ ا٦عالِٟ ..ػبٌغٛا ِشىالد ِغزّؼُٙ ٚ ػبٌّٙ  □

 وزجٛا فٟ فْٕٛ عذ٠ذح ِضً : اٌشؼش اٌّغشؽٟ ٚ اٌمظظٟ    □  ٔٛػٛا فٟ  أغشاػُٙ، ٚاثزىشٚا اٌّؼبٟٔ.  □
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األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 8

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 ٠مٛي  شٛلٟ:   -3

 ِٗ ش   ث                    ٘ ٛ  َعٍَ                  ـَف اٌَ                  ذ  َو                  تد ٌَ                   ش  َِ 
  

َِ                   ـبء    ٌ م َذ ؼ غ                   َضاِد  ا  ِ َْ إؽ                   َذٜ   َو                   ب
 

ِٔظ                       ـفد ثََش                      شد ِٔظ                        َٚ  فٗ   ؽَ                      ـ١ شد  
  

ٌ مََؼ                  ـبء    َٙ                  ب إِؽ                   َذٜ أَػبع١ِ                  ِت  ا  ٠َبٌَ
 

 ٠ٛش ػٕذ شٛلٟ ٘ٛ :طِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌز إٌٝ اٌغبثمبْ  ْب٠ش١ش اٌج١ز

 ارغب٘ٗ فٟ شؼشٖ ارغب٘بً إعال١ِبً .  □     ػذٌٚٗ ػٓ اٌّذ٠ؼ ٌٍزبس٠خ  □

 س٠بدرٗ ٌٍّغشػ اٌشؼشٞ.  □  ارغب٘ٗ فٟ شؼشٖ إٌٝ ٚطف إٌّغضاد اٌؼظش٠خ  □

 ٠مٛي  شٛلٟ:   -4

 ٌٚ                      ذ اٌٙ                      ذٜ فبٌىبئٕ                      بد ػ                      ١بء
  

 ٚف                       ُ اٌضِ                       بْ رجغ                       ُ ٚصٕ                       بء 
 

 ث                      ه ثش                      ش   اٌغ                      ّبء فض٠ٕ                      ذ
  

 ٚرؼ                    ٛػذ ِغ                    ىب ث                    ه اٌغج                    شاء 
 

 ٠ٛش ػٕذ شٛلٟ ٘ٛ :طِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌز إٌٝ اٌغبثمبْ  ْب٠ش١ش اٌج١ز

 ارغب٘بً إعال١ِبً .ارغب٘ٗ فٟ شؼشٖ   □     ػذٌٚٗ ػٓ اٌّذ٠ؼ ٌٍزبس٠خ  □

 س٠بدرٗ ٌٍّغشػ اٌشؼشٞ.  □  ارغب٘ٗ فٟ شؼشٖ إٌٝ ٚطف إٌّغضاد اٌؼظش٠خ  □

 

 اثشا١ُ٘ ؽبفع: ٠مٛي -5

ٓ  ػ١                 َذَن ٠                 ب َػج                  بط  أَٔطَمَٕ                 ٟ  ٌَِى                 
  

ًِ اٌطَ              ِشةِ   ج                 َوبٌجَ              ذِس أَؽٍَ              َك َط              َٛد اٌجٍ 
 

زَ                 ٗ    ِ ٍ                 ِٛط ٌَمَ                 ذ َرو                  شد  أ   ػ١                 َذ اٌغ 
  

اٌِؾمَ                تِ  ٠َِٛ                بً رَؤَث                 َٗ ف                ٟ  َٚ  َِ  ا٠َ٤                 ب
 

  

 .ا٦ؽ١بئ١١ٓ ػٍٝ اٌذ٠ٛا١١ٔٓ ِآخز ِٓ ِؤخًزا اٌغبثم١ٓ اٌج١ز١ٓ ِٓ اعزٕزظ 

 .اٌظٛس رضاؽُ  □ .إٌّبعجبد ثشؼش اٌضائذ اال٘زّبَ  □

 غ١ش وبٔذ ٚإْ اٌّؼغ١ّخ اٌٍغخ إٌٝ اٌٍغٛء  □ .ٚعطؾ١زٙب اٌّٛػٛػبد رفب٘خ  □

 .ِفِٙٛخ

 

 لبي اٌجبسٚدٞ: -6

ُ  اٌظ                         جَب ٔ زَجَ                        َٗ اٌط                         بئِش   ٔ                         ا َٚ 
  

َٙ                            بِدس     ٌ ا َٚ   ً ِ٘ اع                             زََؾَش اٌظ                             ب َٚ 
 

ٌ َؾ١َ                           ب ع  ٌِفَ                           ١ ِغ ا أَػ                            َؾِذ ا٤َس  َٚ 
  

َٙ                      ب إٌ                       بِظش    ٙ                       ٛ ثِ  ٍ ٌَخً ٠َ ظ                       مٛ  َِ 
 

 :اٌجبسٚدٜ شؼش ثٙب ر١ّض عّخ اٌج١ذ ِٓ اعزٕزظ

  .اٌّٛع١مٝ اٌغشط ػٍٛ  □   . .اٌفىشٜ اٌزشاثؾ  □

 .رشاص١خ وٍّبد اعزخذاَ  □    .اٌزوش٠بد ِٛاؽٓ إٌٝ اٌؾ١ٕٓ  □

 



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 9

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 :شٛلٝ فٟ ِطٍغ لظ١ذرٗ ٠مٛي -7

ٍَ                 َه اٌَغٛاث                 ب َِ  ٛ                 ٌَ َُ  أٔ                  بدٜ اٌَشع                 
  

َٟ ٌَ                    ٛ أَصبث                    ب  ِٗ ثِـــ                    ـَذِِؼ أ عض٠ــ                    ـ َٚ 
 

ِٗ اٌَؼجَ                       شاد  رَغ                       شٜ ً  ٌَِؾمِّ                        لَ                        َٚ 
  

إِْ وبَٔ                     ذ َع                     ٛاَد اٌمٍَ                     ِت راث                     ب  َٚ 
 

 

 :و١ٍخ اٌمذ٠ُ ػٓ ٠زخٍٛا ٌُ اٌىالع١ى١خ شؼشاء أْ ػٍٝ د١ًٌ ش٠ؼزج ِب   اخزش اٌغبثم١ٓ اٌج١ز١ٓ ِٓ- 

 ١ًِ ا٤عٍٛة إٌٝ اٌغٌٙٛخ.  □         .ا٤ؽالي ٚطف  □         .ثبٌغضي اٌجذء  □         .ػظشُ٘ ثمؼب٠ب أشغبٌُٙ  □

 

 -: شٛلٟ لبي  -1

 أِ                              خ إال ٚاٌم                              جؾ أػٙ                              ذرٕب

 
  

 ِشاِ                    ب ر                    شَٚ ٚاؽ                    ذح ٌ                    ٥سع

  

 ٤عٍٙ                    ُ اٌّغ                    ١ؼ رؼ                    ب١ٌُ ٔؼٍ                    ٟ

  
  

 ا٦ع                            الِب ٤عٍٕ                            ب ٠ٚ                            ٛلشْٚ

  

 : ٟٚ٘ اٌجبسٚدٞ رال١ِز ثٙب ا٘زُ اٌزٟ اٌمؼب٠ب ِٓ لؼ١خ ػٍٝ ٠ذالْ اٌج١زبْ 

 ا٤ِخ ػٕظشٞ ٚؽذح□    اٌّطجٛػبد لبْٔٛ   □ ا٤ؽضاة رؼذد  □   اٌّشأح رؾش٠ش  □

 

 :شٛلٝ ٠مٛي -9

 اٌٍّىخ ٌٍىب٘ٓ أٔٛث١ظ :

 برهوب٘ٓ اٌٍّه عــــالَ الػذِٕب ثشو -

 طً ِٓ أعٍٟ ٚال رٕظ طغبسٞ فٟ طـالره -

 أٔٛث١ظ:

 سثخ ا١ًٌٕ، اٌزؾ١بد اٌضو١بد ٌزاره. -

 -ؽشعذ ربعه إ٠ض٠ظ ِٚــذد فٟ ؽ١بره -

 :إٌٝ شٛلٝ ارغبٖ اٌغبثك اٌّمطغ ٠ؼىظ 

 .اٌّغشؽٝ اٌشؼش وزبثخ  □     .اٌؼظش٠خ ا٦ٔغبصاد سطذ  □

 .عجبدإٌّب شؼش  □    .اٌزبس٠خٝ ٌٍمظض اٌشؼش رط٠ٛغ  □

 



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 10

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 شٛلٟ: ٠مٛي  -11

 الح الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أعقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 
  

 ال يااااااااااااااااااااا ح هااااااااااااااااااااا   مااااااااااااااااااااا  فااااااااااااااااااااا  سااااااااااااااااااااا    أم 

  

 :إٌٝ شٛلٝ ارغبٖ اٌغبثك اٌج١ذ ٠ؼىظ

 اٌزبس٠خٝ ٌٍمظض اٌشؼش رط٠ٛغ□    .اٌؾذ٠ضخ ٚطف اٌّخزشػبد   □ .ا١ًٌّ إٌٝ اٌزبس٠خ  □ اٌّغشؽٝ اٌشؼش وزبثخ  □

 

 ٠مٛي ؽبفع إثشا١ُ٘  :  -11

 

ٌ م١ٙ              بَؽغ              ت  اٌمَ              ٛاف  ٟ َٚؽغ              جٟ ؽ              ١ٓ أ 
  

٘                ِذ٠ٙب   أَِّٔ               ٟ إٌ               ٝ ع               بَؽِخ اٌف               بسِٚق أ 
 

ٓ  ث             ٗ َ٘             ت  ٌ             ٟ ث١بٔ             بً أع             زَؼ١  ،  ُ               ٘  ال 
  

ََ لبِػ               ١ٙب  م               ٛق  ٔ               ب  ػٍ               ٝ لؼ               بِء ؽ 
 

 

 :اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح عّبد اٌزظٛس فٟ ارغب٘بد اٌشؼش اٌؼشثٟ ػٍٝ ٠ذ ٠ش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ ثؼغ 

 اٌجذء ثبٌّمذِخ اٌط١ٍٍخ□      االرغبٖ ثبٌشؼش ٚعٙخ إعال١ِخ□        اٌزغذ٠ذ فٟ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ□      اٌزطٍغ ٌٍّضً اٌؼ١ٍب□  

 

 ٠مٛي ؽبفع إثشا١ُ٘:  :  -12

ِد اٌِغ                       ٍَؼخ  اٌَز١ٌٍَ                       خ  َؽز                        ٝ   َػ                       ض 
  

غ               بِب  غ               ؼ  اٌِؾ               زاِء َخطج               بً ع  َِ  ث               بَد 
 

َغ             ذا اٌم             ٛد  ف             ٟ ٠َ             ِذ إٌ             بِط َوب١ٌ             ب َٚ 
  

 اٌِظ               ١بِب ل               ِٛد َؽز                ٝ َٔ               ٜٛ اٌفَم١               ش   
 

 :ِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌزغذ٠ذ ٌذٜ رال١ِز اٌجبسٚدٞ ٠ٛ٘ٚش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ 

 ِؼبٌغخ ِشىالد ِغزّؼبرُٙ□      االرغبٖ ثبٌشؼش ٚعٙخ إعال١ِخ□        اٌزؼج١ش ػٓ اٌزاد□      اٌزطٍغ ٌٍّضً اٌؼ١ٍب□  

 

 ٠مٛي أؽذ اٌشؼشاء :  -13

ٛالٔ                        ب اٌَظ                        غ١ِش َِ  ف                        ٟ ػ١                        ِذ 
  

  َِ ػ١                                  ِذ   ٛالٔ                                  ب اٌَىج١                                  شِ َٚ
 

 إِش                                    شاق  ػ١                                    ِذ اٌفِط                                    شِ 

  

ا٤َػ                   ؾٝ َػٍ                   ٝ َػ                   شِػ ا١َِ٤                   شِ   َٚ 

 

 ِٓ خالي دساعزه ٌٍّذاسط ا٤دث١خ ٠ٕزّٟ ٘زا إٌض إٌٝ:

 اٌٛالؼ١خ – □   اٌذ٠ٛاْ - □ ِطشاْ    ػٕذ اٌٛعذأٟ اٌز١بس - □  ٚاٌجؼش ا٦ؽ١بء - □

 

 



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 11

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 ٠مٛي ؽبفع إثشا١ُ٘ فٟ ِذػ إٌجٟ :  -14

يِ  ثٍََغز                   َه ٌَ                  ُ ٌَ                  ُ أَرََغ                  ض  َٚ  أَٔغ                   ت 
  

  ًِ اٌزَ               َزٌ  َٚ  ٜٛ               َٙ َٓ اٌ ّ                ب أَلِ               ف ثَ               ١ ٌَ َٚ 
 

ٕ             ِضالً  َِ ٌَ             ُ أَث             ِه  َٚ ّ              ب أَِط             ف َوؤع             بً  ٌَ َٚ 
  

  ًِ ٌَ                 ُ أَرََٕج                   َٚ ٌَ                 ُ أَٔزَِؾ                 ً فَخ                 شاً  َٚ 
 

ِٛػ            ؼبً  َِ َه  َِ            ذ٠ؾ   فٍََ            ُ ٠ ج            ِك ف            ٟ لٍَج            ٟ 
  

ٕ               ِضيِ   َِ َٚ ِٗ ِرو               شٜ َؽج١               ت    رَغ               ٛي  ثِ               
 

 ٌّب وبْ ع١ً اٌزط٠ٛش ٠جذأْٚ ثٗ لظبئذُ٘ . ٟٚ٘: فٟ ا٤ث١بد إشبسح -

 ٚاٌغضي ا٤ؽالي ػٍٝ اٌٛلٛف ِضً اٌزم١ٍذ٠خ اٌّمذِبد - □  ٌّؼبٟٔ ا ٚاثزىبس اٌغشاع فٟ اٌزٕٛع - □

 اٌؼظش. صمبفخ إٌٝ ٚاالٌزفبد اٌزشاس ِٓ ا٤خز:  ارغب١٘ٓ ث١ٓ اٌّٛاءِخ - □ اٌزبس٠خٟ ٌٍمظض اٌؼشثٟ اٌشؼش رط٠ٛغ - □

 

  : شٛل٠ٟمٛي  -15

 : * ػٍٝ د١ًٌ اٌج١ذ فٟ. 

 ثبٌطج١ؼخ ا٦ؽ١بئ١١ٓ ا٘زّبَ - □   اٌظبؽت خطبة فٟ اٌمذِبء ا٦ؽ١بئ١١ٓ رم١ٍذ - □

 ا٤ؽالي ٚٚطف ثبٌغضي جذءاٌ فٟ اٌمذِبء ا٦ؽ١بئ١١ٓ رم١ٍذ - □    اٌج١ب١ٔخ ثبٌٕبؽ١خ ا٦ؽ١بئ١١ٓ ا٘زّبَ - □

  

 : *فٟ ثذا٠خ  لظ١ذرٗ ٔٙظ اٌجشدح اٌزٟ ِذػ ثٙب إٌجٟ)ص(  لبي شٛلٟ -16

 س٠              ُ ػٍ              ٝ اٌم              بع ث              ١ٓ اٌج              بْ ٚاٌؼٍ              ُ  

  
 أؽ             ً ع             فه دِ             ٟ ف             ٟ ا٤ش             ٙش اٌؾ             شَ  

  

 سِ                ٝ اٌمؼ                بء ثؼ١ٕ                ٟ ع                ؤرس أع                ذا  

  
 ٠                ب ع                بوٓ اٌم                بع أدسن ع                بوٓ ا٤ع                ُ  

  

 شؼشاء ا٤رغبٖ ا٦ؽ١بئٟ ٟٚ٘: ٠ش١ش اٌج١زبْ إٌٝ عّخ ر١ّض ثٙب

 االٔظشاف ػٓ إٌفظ ِٚب ٠شغٍٙب ِٓ أؽبع١ظ   □          أخز اٌشىً ِٓ اٌمذ٠ُ ٚسثؾ اٌّؼّْٛ ثبٌزاد أٚ أؽذاس اٌؼظش   □

 اال٘زّبَ ثبٌٛؽذح اٌف١ٕخ   □ رم١ٍذ اٌمذِبء فٟ اٌجذء ثبٌّمذِبد اٌغض١ٌخ   □

 

 لبي أؽّذ ِؾشَ:  -17

 ــــ             ـجبٖ ٚٔشو             غ  ؽز             ٝ ِز             ٝ ٔؾٕ             ٟ اٌغــــــ
  

 ٚثى                   ف خ                   ـٕض٠ش ٚ ل                   شد ٔظـــ                   ـفغ 
 

 ٔؼط                 ٟ اٌغ                 ش٠ؼ ٚاٌّغ                 زغ١ش ػ                  ّبدح       
  

 ٚ ػالعـــ                        ـٗ دثــ                        ـبثخ ٚ ِــــ                        ـذفغ 
 

 ٠              ب أٌ              ف ١ٍِـــــ              ـْٛ أػ              ذٚا ع١شــ              ـىُ   
  

 ٌزؾ                  شسٚا ا٤لظ                  ٝ ٚ لذع                  بً رٕ                  ضع 
 

 رش١ش ا٤ث١بد إٌٝ عّخ ر١ّض ثٙب أؽّذ ِؾشَ:

 ا١ًٌّ إٌٝ اٌزؤًِ  فٟ اٌىْٛ  □     بؽت اٌطج١ؼخ ٚاٌٌٛغ ثٙ  □

  إٌضػخ اٌشٚؽ١خ  □  االػزضاص ثؼشٚثزٗ ٚ إعالِٗ  □

 تلااااااااااااااااااااي الاري اااااااااااااااااااا      اااااااااااااااااااا   ناااااااااااااااااااا  ياااااااااااااااااااا  ساااااااااااااااااااا    

  
 حتاااااااااااااااااااااااااا  أ  يااااااااااااااااااااااااااي   اااااااااااااااااااااااااا ي     اااااااااااااااااااااااااان    الراااااااااااااااااااااااااا      

  



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 12

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01157335050

 " اٌزشو١خ ثؼذ ؽظبس٘ب:" أَِدسَٔخ  ِذ٠ٕخ   عمٛؽ ػٍٝ ِزؾغشا " شٛلٟ" ٠مٛي  -11

  

ًد  ٍ                  ه  صائِ                    ِ   ً  َط                  جشاً أَِدسَٔ                  خ  و                   
  

   َ ٠َجم                      ٝ اٌّبٌِ                      ه  اٌَؼ                      ال  َٚ  ٠َِٛ                      بً 
 

ْ  فَ  ؽِّ                    ذدح       َخفَ                    ِذ ا٤َرا َٛ  ِ  ّ                    ب َػ١ٍَ                    ِه 
  

   َ ْ  ر م                   ب َّ                   غ  اٌِؾغ                   ب ال اٌغ  َٚ  ٠َغ                   ؼٝ 
 

ؼ                بً  ِِ ٓ  ٔ                ٛساً عب غ                بِعذ  و                  َِ َخجَ                ذ  َٚ 
  

   َ ا٢سا َٚ ِٗ ا٤ ع                             ذ    رَّش                             ٟ إ١ٌَِ                             
 

 :اٌجبسٚدٞ رالِزح ٌذٜ اٌغبثم١ٓ اٌج١ز١ٓ ِٓ ٔغزٕزغٙب اٌزٟ ٚاٌزغذ٠ذ اٌزطٛس ِظب٘ش ِٓ

 .ا٦عالِٟ ٌٍؼبٌُ اٌخبسع١خ ثبٌشئْٛ اٌجبسٚدٞ رالِزح أشغبي  □                  .اٌزم١ٍذٞ اٌغضي ِضً اٌمذ٠ّخ ثب٤غشاع اٌؼٕب٠خ  □

 .ِٚخزشػبرٗ اٌؼظش ِٕغضاد ػٓ اٌزؼج١ش  □                          .شؼشُ٘ فٟ اٌزار١خ اٌزغبسة ػٓ اٌزؼج١ش  □

 ":أؽذ" غضٚح فٟ" ِؾشَ أؽّذ" لبي  -19

َٞ اٌؾ                     ٛي ٚا١ٌٍ                     ب ِٛ  ٌٟ ؽج                     بٌٝؽ                      
  

 رٍ                      ذ إٌ                      بس، ٚاٌش                      شاس ر                      ٛاٌٝ 
 

 ِى                         خ ٌفٙ                         ب اٌؼ                         شاَ ٌض                         ؤس
  

 ٘ جٍَ                        ٟ ر                        ذن ف١                        ٗ اٌغج                        بال 
 

 ٌ                  ُ رّ                  ظ ا١ٌّ                  بٖ ٘بِ                  خ فؾ                  ً
  

 ثبغزغ                            بي ٚال اٌط١                            ٛة ٔ                            ٛاال 
 

 ٚثٕٙ                  ذ ِ                  ٓ اٌٍظ                  ٝ ٔ                  بس ّٔ                  شٚ
  

 د  ٚرٙ                              زٞ ثضؤس٘                              ب إػ                              ٛاال 
 

  وزبثزٗ: خالي ِٓ اٌؼشثٟ اٌشؼش رط٠ٛش فٟ ِؾشَ دٚسأؽّذ رؼىظ ا٤ث١بد

 .اٌؾش اٌشؼش  □             .اٌّغشؽٟ اٌشؼش  □ .اٌّشعً اٌشؼش  □ .اٌٍّؾّٟ اٌشؼش  □

 :" ؽبفع إثشا١ُ٘ "  لبي  -21

 ٠ـ              ـب َؽــذ٠ـ              ـذاً ٠َـٕـغ              ـبة  فَ              ـَٛق َؽـذ٠              ـذ  .

  
   َِ  َوـبِٔـِغـ١                   ـبِة اٌَشلـط                   ـبِء فَ                   َٛق اٌَشغ                   ب

  

َغ               ـشثبً  َٚ ـَغـؾ               ـَذ اٌجِ               ـالَد َشـشل               ـبً  َِ  لَ               ـذ 

  
   َِ ــــمـــ                       ـذا ِِ ش   ِّّ ــــَشـــ                       ـ  ِ  ثِــــِزساَػـــ                       ـٟ 

  

 .............ٚ٘ٛ شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذح ٌذٜ اٌزغذ٠ذ ارغب٘بد ِٓ ارغبٖ ػٓ ٠زشعّبْ اٌج١زبْ

 .اٌطج١ؼخ ٌٛطف االرغبٖ  □ .اٌؾذ٠ضخ اٌّخزشػبد ٚطف إٌٝ االرغبٖ  □

 .ىالد  ِغزّؼُِٙؼبٌغخ ِش  □ .اٌزؤًِ فٟ اٌىْٛ ٚاٌؾ١بح  □

 ( https://dardery.site/archives/1505اػغؾ اٌشاثؾ    ؤوذ ِٓ ا٦عبثبد  ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚاٌز) 

) 
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