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 : ػالَو ٚطهق انؼقش انجاْهٙ ؟  ٔط

جـ : ٚطهق انؼقش انجاْهٙ ػهٗ انفرشج انريٙ عيث د وٓيٕس امعيالو ليٙ انجضٚيشج انؼشتٛيح تذيٕانٙ ينيح ٔ ًغيٍٛ 

 ػاياً. 

َٙ انؼقش انجاْهٙ تٓزا االعى ؟  ٕط ًِ  : نًارا ُع

َٙ تزنك نًا اَرؾش تٍٛ انؼشب قثم ام ًِ عالو يٍ لغاد ٔؽش ٔدًاقيح ٔهيٛؼ و ٔعيٕي ليٙ انًؼايهيح ٔ شياسج جـ : ُع

 نهذشٔب ألذفّ األعثاب ٔنغٛطشج انجٓم ٔانثؼذ ػٍ سٔح انص الح . 

 : يا انً قٕد تاألدب انجاْهٙ ؟  ٖط

 جـ : األدب انجاْهٙ ْٕ أدب انفرشج انرٙ عث د وٕٓس امعالو تُذٕ قشٌ َٔقف قشٌ .

 ٔانثٛنح انًكاَٛح لٙ انؼقش انجاْهٙ ؟ : يا انً قٕد انثٛنح انضياَٛح ٗط

 جـ : انً قٕد تـ :

:  انؼقش انجاْهٙ ْٕٔ انفرشج انرٙ عث د وٓيٕس امعيالو ليٙ انجضٚيشج انؼشتٛيح تذيٕانٙ ينيح  انثٛنح انضياَٛح - ٔ

 ٔ ًغٍٛ ػاياً و ٔاألدب انجاْهٙ ْٕ أدب ذهك انفرشج . 

 -ب انغشتيٙ ييٍ أعيٛا ٔذنيى  ًغيح أقغياو ْيٙ : ز انذجياص : دٛس ذ غ تالد انؼشب لٙ انجُيٕ انثٛنح انًكاَٛح - ٕ

 انًٍٛ ( . -انًٛايح  -َجذ  -ذٓايح 

 : ذذذز ػٍ دٛاج انؼشب االجرًاػٛح . ٘ط

 جـ : اَ غى انؼشب لٙ دٛاذٓى االجرًاػٛح  نٙ قغًٍٛ : زأْم انذنش( ٔ ز أْم انثذٔ( :

 نش .: انزٍٚ ػاؽٕا لٙ انًذٌ يصم يكح ٔعًٕا أْم انذ أْم انذنش   

 : انزٍٚ ػاؽٕا لٙ انقذشاي لٙ ذُ م ٔاسذذال . أْم انثذٔ   

 : ٚشجغ أفم انؼشب  نٗ أفهٍٛ يا ًْا ؟  ٙط

 ان ذطإٌَٛ : ػشب انجُٕب َغثح  نٗ جذْى األكثش قذطاٌ . - ٔجـ :

 انؼذَإٌَٛ : ػشب انؾًال َغثح  نٗ جذْى ػذَاٌ - ٕ      

 : تَى اؽرٓش انؼشب لٙ انؼقش انجاْهٙ ؟ 7ط

ـ : تييانكصٛش يييٍ انؾييٛى انُثٛهييح يصييم : انفشٔعييٛح ٔانؾييجاػح ٔانقييثش ٔانكييشو ٔانٕليياي َٔجييذج انًغييرغٛس و كًييا جيي

ف ػهٗ تٕاهٍ األيٕس يٍ وٕاْشْا( .  تشػٕا لٙ انفِشاعح زيٓاسج انرؼشُّ

: ييييييييارا ذؼيييييييشف ػيييييييٍ انذٛييييييياج انذُٚٛيييييييح ليييييييٙ انجضٚيييييييشج انؼشتٛيييييييح ؟ ٔأٚيييييييٍ اَرؾيييييييشخ انٕٛٓدٚيييييييح  8ط

 ٔانُقشاَٛح 

انؼشب انٕٛٓدٚح ٔانُقشاَٛح ٔنكٍ يؼظى انؼشب كإَا ٔشٍُٛ ٚؼثذٌٔ األفُاو و ٔتؼنٓى ػثذ انؾيًظ  جـ : ػشف

 أٔ ان ًش أٔ انظالو أٔ انُٕس و ٔتؼنٓى تذس تؼ هّ ػٍ هللا و ٔنى ُٚغًظ لٙ ػثادج األفُاو .

ؽيًال انجضٚيشج ٔقذ ٔجذخ انٕٛٓدٚح ليٙ ٚصيشب زانًذُٚيح( و ٔانًغيٛذٛح ليٙ َجيشاٌ تؾيًال انيًٍٛ ٔأجيضاي ييٍ  -

 انؼشتٛح 
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 : يارا ذؼشف ػٍ انذٛاج األدتٛح لٙ انجاْهٛح ؟  9ط

جـ : تشع انؼشب لٙ األدب ؽؼشِ َٔصشِ ٔٚذل رنك ػهٗ ركائٓى ٔلقادرٓى ٔٚؼرثش األدب انجياْهٙ فيٕسج فيادقح 

 راتح .نهثٛنح انجاْهٛح ٔعجالً نؼاداذٓى ٔأ القٓى و ٔكاٌ نهؼشب يؼاسك أدتٛح ذؾًم انؾؼش ٔانخطاتح ٔانك

: اركيييييييش أؽيييييييٓش األعيييييييٕاز انرجاسٚيييييييح ليييييييٙ ؽيييييييثّ انجضٚيييييييشج انؼشتٛيييييييح قثيييييييم امعيييييييالو . ٔييييييييا  ٓٔط

 أًْٛرٓا ؟

 ر٘ انًجاص .   - ٖر٘ انًجُح .   - ٕعٕز ُػَكاو .   - ٔ:   أؽٓش األعٕاز انرجاسٚح ْٙجـ : 

 انؾؼش ٔانخطاتح . كاَد يُرذٚاخ أدتٛح كثش٘ ٚهر ٙ لٛٓا انؾؼشاي ٔانخطثاي كم ػاو نٛرُالغٕا لٙ  ن اي -

 : يا انًُٓج انز٘ كاٌ ٚغهكّ انؾؼشاي انجاْهٌٕٛ لٙ ققائذْى ؟  ٔٔط

جـ : نى ذؼشف ان قائذ انجاْهٛح ٔدذج انًٕمٕع و ٔ ًَا كاَد ذرؼذد األغشاك لٙ ان قٛذج انٕاديذج . دٛيس ذثيذأ 

ف كٕفيف انُاقيح و شيى  نيٗ تانٕقٕف ٔانثكاي ػهٗ األهالل و شيى ذُر يم  نيٗ وؼيٍ انًذثٕتيح و شيى ذُر يم  نيٗ انٕفي

 انغشك انز٘ ٚ قذِ انؾاػش و ٔقذ ذخرى تانذكى . َٔجذ ْزا انًُٓج تٕمٕح لٙ انًؼه اخ . 

 : يا انً قٕد تانًؼه اخ ؟  ٕٔط

جـ : ْٙ ققائذ هٕال ييٍ أجيٕد انؾيؼش انجياْهٙ قانٓيا كثياس انؾيؼشاي ليٙ انؼقيش انجياْهٙ ليٙ يُاعيثاخ  افيح 

 غشاك انؾؼـش انجاْهٙ . جًؼٕا لٛٓا تٍٛ ػذج أغشاك يٍ أ

 : نهُ اد آساي يرؼذدج لٙ ذغًٛح انًؼه اخ تٓزا االعى . ٔمخ رنك .  ٖٔط

 جـ : اٜساي انًرؼذدج دٕل ذغًٛح انًؼه اخ يٍ أًْٓا : 

 أَٓا ػهَّ د ػهٗ أعراس انكؼثح تؼذ أٌ كرثد تًاي انزْة .   - ٔ

 ألرْاٌ . أَٓا نجًانٓا ٔسٔػرٓا ٔقٕج أعهٕتٓا ػه د تان هٕب ٔا  - ٕ

 أَٓا كاَد ذكرة ػهٗ سقاع يٍ انجهذ ٔذؼهّق لٙ ػًٕد انخًٛح .   - ٖ

انشأ٘ األسجخ ْٕ أَٓا ػه د تاألرْاٌ ٔرنك ألَّ نى ٚقهُا يُٓا ؽٙي يكريٕب تًياي انيزْة أٔ غٛيشِ نؼيذو انريذٍٔٚ -

 لٙ رنك انؼقش 

 : ػهم : انًؼه اخ يٍ  ٛش ؽؼش انؼشب تالغح . ٗٔط

 ا نثٛنرٓى انفكشٚح ٔانُفغٛح ٔأدٕال يؼٛؾرٓى .جـ : نفقادرٓا ٔذقٕٚشْ

 : اركش ػذد انًؼه اخ ٔأفذاتٓا .  ٘ٔط

 جـ : أجًغ انشٔاج ٔانًؤس ٌٕ ػهٗ أٌ انًؼه اخ عثغ ٔأفذاب انًؼه اخ ْـى : 

 ػُرشج تٍ ؽـذاد .  - ٘نثٛذ تٍ ستٛؼح .  - ٗهشلح تٍ انؼثـذ .  - ُٖصْٛش تٍ أتٙ ُعهًـٗ .  - ٕايشؤ ان ٛـظ .  - ٔ

 ػًشٔ تٍ كهصـٕو . - 7انذاسز تٍ دهضج .  - ٙ

ْى .   ٍٔ ؤالي انؾؼشاي انغثؼح شالشح آ شٚ  ْٗ ضٚذ ػه ٔاج يٍٚ  ٍ انش  ي

 ػثٛذ تٍ األتشؿ . - ٖاألػؾـٗ .   - ٕانُاتغح انزتٛاَٙ .  - ٔ

 خصائص الشعر الجاهلي
ا تشص لٛٓيا ييٍ فيفاخ ٔييا ػياػ ٚؼرثش انؾؼش انجاْهٙ يشآِ ذُؼكظ ػهّٛ انثٛنح تؼاداذٓا ٔذ انٛذْا ٔدشٔتٓا ٔي

يٍ دٕٛاٌ ٔيا اعرخذو يٍ أدٔاخ يًا جؼيم نهؾيؼش انًكياٌ األٔل ٔرنيك ن يٕج ذيوشٛشِ ٔعيٕٓنح دفظيّ دريٗ ػيـذِ 

انًؤس يييٌٕ أقيييٕٖ انًقيييادس نذساعيييح انرييياسٚن انجييياْهٙ دٛيييس  َيييّ ٚقيييٕس دٛيييـاج انؼيييشب انغٛاعيييٛح ٔانذُٚٛيييح 

 ٔاالجرًاػٛح .

 ح يٍ دٛس انًؼاَٙ ٔاأل ٛهح ٔاألعانٛة ٔاألنفاو ؟: يا أْى عًاخ ان قٛذج انجاْهٛ ٙٔط

 جـ : أْى عًاخ ان قٛذج انجاْهٛح :

 ٔمٕح انًؼاَٙ ٔقهح انًثانغح أٔ انغهٕ لٛٓا . -ٔ

 قهح انروَق لٙ ذشذٛة انًؼاَٙ ٔانفِكش . -ٕ

 جٕدج اعرؼًال األنفاو لٙ يؼاَٛٓا انًٕمٕػح نٓا . -ٖ

 العرؼاساخ انجًٛهح .األ ٛهح انثذٚؼح ٔانرؾاتّٛ انطشٚفح ٔا -ٗ
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 قهح اعرؼًال أنفاو انًجاص . -٘

 ػذو ذكهف انًذغُاخ انثذٚؼٛح . -ٙ

 يراَح األعهٕب تذغٍ  ٚشاد انًؼـُٗ  نٗ انُفظ . -7

  ٚصاس زذفنٛم( امٚجاص  ال  را دػد انذال غٛش رنك . -8
 ( https://dardery.site/archives/1641  نهرذسٚة امنكرشَٔٙ صٔسٔا يٕقغ أدًذ دسدٚش٘ نهرذسٚثاخ امنكرشَٔٛح  ز 

 تدريبات

 : مغ ػاليح ز       ( أٔ ػاليح ز      ( أياو انؼثاساخ انرانٛح أ ( 

 ز         (       ػؾشجٔصادْا انثؼل  نٗ عثؼح   ػذد انًؼه اخ -ٔ

 ( ز       عًٗ جاْهًّٛا نؼذو يؼشلرٓى ان شايج ٔانكراتح . . - ٕ

 ( ز     ٚرفق يؼظى ؽؼشاي انؼقش انجاْهٙ لٙ تُاي ان قٛذج انؼشتٛح . . - ٖ 

 ( ز      . . األػؾٗ يًٌٕٛ تٍ قٛظ أدذ ؽؼشاي انًؼه اخ انؼؾش – ٗ

 ( ز       . .يرُٕػح األغشاك ان قٛذج لٙ انؼقش انجاْهٙ  - ٘

 ( ز انًؼه اخ ققائذ هٕٚهح يٍ انؾؼش انجاْهٙ جٛذج األعهٕب يرُٕػح األغشاك لقٛذح انرؼثٛش. -ٙ

 ( ز      عًٛد انًؼه اخ تٓزا االعى ألَٓا كاَد ذؼهق لٙ األرْاٌ . . - 7

 ( ز     مذح ٔتٓا يثانغح . .انًؼاَٙ لٙ انؼقش انجاْهٙ كاَد غٛش ٔا - 8

 ( ز      األنفاو لٙ انؼقش انجاْهٙ تٓا تذأج ٔ ؾَٕح أدٛاَا . . - 9

 ( ز     اَرؾشخ انٕٛٓدٚح لٙ ؽثّ انجضٚشج انؼشتٛح ٔداٌ تٓا انكصٛشٌٔ.  -ٓٔ

 ( ز  يؼظى انؼشب لٙ انؼقش انجاْهٙ كإَا ٔشٍُٛ ٚؼثذٌٔ األفُاو ٔغٛشْا يٍ األٔشاٌ.  -ٔٔ

 ( ز  دب انجاْهٙ ْٕ أدب انفرشج انرٙ عث د وٕٓس امعالو تُذٕ قشٌ َٔقف قشٌ . األ -ٕٔ

َٙ  انؼقش انجاْهٙ تزنك االعى تغثة يا  اَرؾش تٍٛ انؼشب قثم امعالو يٍ لغاد ٔؽش -ٖٔ ًِ  ( ز ُع

 ( ز       ذ غ تالد انؼشب لٙ انجُٕب انؾشقٙ يٍ أعٛا -ٗٔ

 ( ز   ح  نٙ قغًٍٛ : زأْم انذنش( ٔ ز أْم انثذٔ( اَ غى انؼشب لٙ دٛاذٓى االجرًاػٛ -٘ٔ

 ( ز     أْم انثذٔ : انزٍٚ ػاؽٕا لٙ انقذشاي لٙ ذُ م ٔاسذذال .    -ٙٔ

 ( ز     ٔان ذطإٌَٛٚشجغ أفم انؼشب  نٗ أفهٍٛ ًْا: انؼذَإٌَٛ   -7ٔ

 ( ز    ان ذطإٌَٛ : ػشب انجُٕب َغثح  نٗ دٛاج ان ذو ٔانجفاف لٙ تٛنرٓى.  -8ٔ

 ( ز      تشع انؼشب  لٙ انفِشاعح  ٔانً قٕد تٓا انفشٔعٛح .   -9ٔ

 ( ز       . يٍ أفذاب انًؼه اخ انغثؼح انُاتغح انزتٛاَٙ؟ -ٕٓ

 ( ز        ٔقذ ٔجذخ انٕٛٓدٚح لٙ يكح ٔانطائف .  -ٕٔ

 ( ز          .ٔقذ ٔجذخ انًغٛذٛح  لٙ ٚصشب  -ٕٕ

 ( ز     ذل رنك ػهٗ ش الرٓى. تشع انؼشب لٙ األدب ؽؼشِ َٔصشِ ٔٚ -ٖٕ

 ( ز   ٚؼرثش األدب انجاْهٙ فٕسج فادقح نهثٛنح انجاْهٛح ٔعجالً نؼاداذٓى ٔأ القٓى.  -ٕٗ

 ( ز     ٔكاٌ نهؼشب يؼاسك أدتٛح ذؾًم انؾؼش ٔانخطاتح ٔانكراتح.  -ٕ٘

 ( ز        .ذًٛضخ  ان قائذ انجاْهٛح تٕدذج انًٕمٕع -ٕٙ

 ( ش انؼشب تالغح .نفقادرٓا ٔذقٕٚشْا نثٛنرٓى انفكشٚح ٔانُفغٛح ٔأدٕال يؼٛؾرٓىزانًؼه اخ يٍ  ٛش ؽؼ -7ٕ

https://dardery.site/archives/1641
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ٚؼذ انؾؼش انجاْهٙ أقٕٖ انًقادس نذساعح انراسٚن انجاْهٙ دٛس  َّ ٚقٕس دٛـاج انؼشب انغٛاعٛح   -8ٕ

 ( ز           ٔانذُٚٛح ٔاالجرًاػٛح

 ( ز      نجاْهٙ. ادرم انؾؼش انًشذثح انصاَٛح تؼذ انُصش لٙ انؼقش ا -9ٕ

 ( ز   يٍ عًاخ انؾؼش انجاْهٙ  ٚصاس زذفنٛم( امٚجاص  ال  را دػد انذال غٛش رنك .   -ٖٓ

 ( https://dardery.site/archives/1641  نهرذسٚة امنكرشَٔٙ صٔسٔا يٕقغ أدًذ دسدٚش٘ نهرذسٚثاخ امنكرشَٔٛح  ز 

 ذخٛش انقٕاب  يًا تٍٛ ان ٕعٍٛ -ب(

 .ٔانُغٛة ٔٔفف انخٛم  أجاد ان ٕل لٙ اعرٛ اف األفذاب ٔانرؾثٛة -ٔ
    نثٛذ تٍ ستٛؼح□          انذاسز تٍ دهضج□     هشلح تٍ انؼثذ□        ايشؤ ان ٛظ□  

 ٚطهق انؼقش انجاْهٙ ػهٗ انفرشج انرٙ عث د وٕٓس امعالو لٙ انجضٚشج انؼشتٛح تذٕانٙ :  -ٕ

 يائرٍٛ ٔ ًغٍٛ ػايا□   يائرٍٛ ػايا□   يائح ٔ ًغٍٛ ػاياً □     ينح ػايا□  

 قال انًٓهٓم: -ٖ

 دػيييييييييييييـٕذك ٚيييييييييييييا كهٛييييييييييييية لهيييييييييييييى ذجثُيييييييييييييٙ       -

  
 هـيييييييييييييييـذ ان فييييييييييييييياسُ ٔكٛيييييييييييييييف  ٚجٛثُيييييييييييييييـٙ انث  

 
 عيييييييييييييييييي ا   انغٛييييييييييييييييييس   َييييييييييييييييييك  كُييييييييييييييييييد       -

  
 غٛصيييييييييياً ٔٚغييييييييييشاً دييييييييييٍٛ ٚهييييييييييرًظ انٛغيييييييييياسُ   

 
 يا انغشك انؾؼش٘  انز٘ ذًصهّ األتٛاخ  ؟

 انًذح □   انذكًح   □   انششاي  □    انفخش  □

َٙ  انؼقش انجاْهٙ تزنك االعى تغثة  -ٗ ًِ  ُع

 كصشج انذشٔب ألذفّ األعثاب □      يا  اَرؾش تٍٛ انؼشب قثم امعالو يٍ لغاد ٔؽش .□ 

 كم يا عثق.□     نغٛطشج انجٓم ٔانثؼذ ػٍ سٔح انص الح□ 

 ذنى  تالد انؼشب قذًٚا  ًغح أقغاو ْٙ :  -٘

 انًذُٚح (  -انًٛايح  -َجذ  -ذٓايح  -انذجاص □ ز  انثذشٍٚ ( .  -انًٛايح  -َجذ  -ذٓايح  -يكح □ ز 

 انًذُٚح ( -انًٛايح  -َجذ  -يكح  -انذجاص □ ز   انًٍٛ (  -انًٛايح  -َجذ  -ذٓايح  -انذجاص □ ز 

 ٚشجغ أفم انؼشب  نٗ أفهٍٛ ًْا: -ٙ

 انغايٌٕٛ ٔانؼذَإٌَٛ( □ ز      ٔانًٌُٕٛٛ(  –ان ذطإٌَٛ □ ز 

 (انغايٌٕٛ  ٔانًٌُٕٛٛ □ ز     انؼذَإٌَٛ ٔ ان ذطإٌَٛ( □ ز 

 انؾؼش لٙ انؼقش انجاْهٙ: يٍ عًاخ  - 7

  ال  را دػد انذال غٛش رنك .  امٚجاص  ٚصاس  -□                        انًثانغح لٙ انًؼاَٙ  ٔ انغهٕ لٛٓا . -□

                           انروَق لٙ ذشذٛة انًؼاَٙ ٔانفِكش . -□          مؼف  األعهٕب  -□

 شب لٙ انجاْهٛح :يٍ انؾٛى انُثٛهح  انرٙ اذقف تٓا انؼ -8

 كم يا عثق.  □ ٔانٕلاي َٔجذج انًغرغٛس- □ ٔانقثش ٔانكشو  □ انفشٔعٛح ٔانؾجاػح   □ 

 تشع انؼشب لٙ انفشاعح و انً قٕد تانفشاعح ُْا ٓ-9

 كم يا عثق. □ يؼشلح تٕاهٍ األيٕس يٍ وٕاْشْا□   ان رال  لٌُٕ□  سكٕب انخٛم  □
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 :َٕا ٔشٍُٛ ٚؼثذٌٔيؼظى انؼشب لٙ انؼقش انجاْهٙ كا -ٓٔ

 كم يا عثق  □          انظالو أٔ انُٕس □                      انؾًظ أٔ ان ًش□                         األفُاو □ 

 :ل انُاتغح قا -ٔٔ

 لكفييييييييييييييـكفُد يُييييييييييييييـٙ ػثييييييييييييييـشج لـشددذييييييييييييييـٓا             -

  
 ػهييييييييييٗ انُذييييييييييش يُٓييييييييييا يغرييييييييييـٓم ٔدايييييييييييغُ   

 
 نقيييييييثا           ػهيييييييٗ ديييييييٍٛ ػاذثيييييييد انًؾيييييييٛة ػهيييييييٗ ا -

  
ييييييييييييا أفييييييييييييُخ ٔانؾٛييييييييييييـة ٔاصع   ًّ  ٔقهييييييييييييد: أن

 
 ٔقيييييييييييـذ ديييييييييييـال ْيييييييييييى  دٌٔ رنيييييييييييك ؽـاغيييييييييييـم             -

  
 يكييييييييييييييياٌ انؾيييييييييييييييغاف ذثرغٛيييييييييييييييّ األفيييييييييييييييـاتغُ 

 
 اعرُرج يٍ األتٛاخ  عًح يٍ عًاخ األنفاو ػُذ انؾؼشاي انجاْهٍٛٛ

 انرؾاتّٛ انطشٚفح ٔاالعرؼاساخ انجًٛهح □ قهح انًذغُاخ   □انروَق لٙ ذشذٛة انًؼاَٙ  □ جضانح األنفاو  □

 كم يًا ٚهٙ كاٌ يٍ أْى يا ًُّٚٛض انًؼه اخ ياػذا .... -ٕٔ

 ان َِقش□                       سٔػح انرقٕٚش □                جضانح انهفظ□            سفاَح انؼثاسج□

 تشع انؼشب لٙ األدب ؽؼشِ َٔصشِ ٔٚذل رنك ػهٗ :  -ٖٔ

 انصاَٛح ٔانصانصح.□    لقادرٓى  □  ركائٓى   □            ش الرٓى   □

 ٚ ٕل انذادسج نقادثرّ عًٛح: -ٗٔ

َْٚذييييييييييييَك ْييييييييييييم عييييييييييييًؼِد تَِغييييييييييييْذَسج   - َٔ  َٙ ًَّ  أَُعييييييييييي

  
اُي نَُييييييييييا تِٓييييييييييا لييييييييييٙ َيجًييييييييييغِ    َٕ  ُسلييييييييييغ انهايييييييييي

 
  ََِّييييييييييييييا ََِؼييييييييييييييفُّ لييييييييييييييال َُِشٚييييييييييييييُة َدهِٛفََُييييييييييييييا -

  
يييييييييييغِ    ًَ ْط ًَ  َُٔكيييييييييييفُّ ُؽيييييييييييخَّ َُفِٕعيييييييييييُا ليييييييييييٙ ان

 
 رُرج يٍ انثٛرٍٛ عًح يٍ عًاخ انؾخقٛح انؼشتٛح لٙ انجاْهٛح ْٙ: َغ

 انكشو  □    انٕلاي□    انؾجاػح  □   انفشٔعٛح  □

كاَد يُريذٚاخ أدتٛيح كثيش٘ ٚهر يٙ لٛٓيا انؾيؼشاي ٔانخطثياي كيم ػياو نٛرُالغيٕا ليٙ  ن ياي انؾيؼش ٔانخطاتيح.  -٘ٔ

 انً قٕد تزنك .

 األعٕاز األدتٛح. □         سدهح انًٍٛ  □    سدهح انؾاو  □     انذج  نٗ يكح   □

 يٍ األعٕاز األدتٛح انًؾٕٓسج لٙ انجاْهٛح : -ٙٔ

 األٔنٗ ٔانصاَٛح□  انطائف   □   ػكاو □     انًشتذ □

 انغشك انز٘ تذأ تّ انجاْهٌٕٛ ققائذْى ْٕ : -7ٔ

 هالل.انثكاي ػهٗ األ □  انذكًح  □    انفخش انؾخقٙ □            ٔفف انُاقح  □

 عًٛد انًؼه اخ تٓزا االعى ألَٓا:  -8ٔ

 . نجًانٓاأَٓا ػه د تان هٕب ٔاألرْاٌ   -□      أَٓا ػهَّ د ػهٗ أعراس انكؼثح تؼذ أٌ كرثد تًاي انزْة   -□

 كم يا عثق فذٛخ -□    أَٓا كاَد ذكرة ػهٗ سقاع يٍ انجهذ ٔذؼهّق لٙ ػًٕد انخًٛح .  -□
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 :انؼايش٘قال ػايش تٍ هفٛم  -9ٔ

 ٔيييييييييييييا االسك اال قييييييييييييٛظ ػييييييييييييٛالٌ اْهٓيييييييييييييا -

  
 نٓييييييييييييييى عييييييييييييييادراْا عييييييييييييييٓهٓا ٔدضَٔٓييييييييييييييا  

 
 ٔقييييييييييييذ َييييييييييييال اليييييييييييياز انغييييييييييييًٕاخ يجييييييييييييذَا -

  
 نُيييييييييييا انقيييييييييييذٕ ليييييييييييٙ الاقٓيييييييييييا ٔغٕٛيٓيييييييييييا  

 
 يا انغشك انؾؼش٘  انز٘ ذًصهّ األتٛاخ  ؟

 انفخش □   انذكًح   □   انششاي  □     انٓجاي □

 

 جاْهٙ يا ػذا :كم يًا ٚوذٙ يٍ عًاخ انؾؼش ان - ٕٓ

 جٕدج اعرؼًال األنفاو لٙ يؼاَٛٓا انًٕمٕػح نٓا  -□        ٔمٕح انًؼاَٙ ٔقهح انًثانغح أٔ انغهٕ لٛٓا . -□

 ذكهف انًذغُاخ انثذٚؼٛح . -□                           قهح اعرؼًال أنفاو انًجاص . -□

 قال ػًشٔ تٍ كهصٕو: -ٕٔ

َُْٛييييييييييييييييييييييييـاأاَلَ الَ َٚجْ  - ٍَّ أََدييييييييييييييييييييييييـذ  َػهَ  َٓهَييييييييييييييييييييييييـ

  
َُْٛيييييييييييييييـا   هِ ِْ يييييييييييييييِم انَجا ْٓ َز َج ْٕ َٓيييييييييييييييـَم لَييييييييييييييي  لََُْج

 
   :انجاْهٙ ْٕ شَغرُرج يٍ ْزا انثٛد أٌ عثة ذغًٛح ْزا انؼقش تانؼق

 يا لّٛ يٍ هٛؼ ٔعفّ ٔدًق □      عٛطشج انجٓم ٔانخشالح□

 انجٓم تان شايج ٔانكراتح.□       كصشج ػثادج األٔشاٌ  □ 

 سٚذ تٍ انقًح :قال د -ٕٕ

 ٚغيييييييييييييييياس ػهُٛييييييييييييييييا ٔاذييييييييييييييييشٍٚ لٛؾييييييييييييييييرفٗ - 

  
 تُيييييييييييا  ٌ أفيييييييييييثُا أٔ َغٛيييييييييييش ػهيييييييييييٗ ٔذيييييييييييش  

 
َُُْٛيييييييييييا - ْْش ؽيييييييييييطشٍٚ تَ  قغيييييييييييًُا تِيييييييييييَزاَ  انيييييييييييذَّ

  
َذييييييييييٍ ػهييييييييييٗ ؽييييييييييطش   َٔ ُْ َِنييييييييييٙ  اِلَّ  ييييييييييا َٚ ًَ  لَ

 
  ٚؾٛش انثٛرٍٛ انغات ٍٛ  نٗ هثٛؼح انذٛاج لٙ انؼقش انجاْهٙ يٍ دٛس:

 كصشج انرُ م ٔاذهشدال  □     كصشج انذشٔب تٍٛ ان ثائم   □

 شب تانفشاعحؼاؽرٓاس ان □      اذقاف انؼشتٙ تانكشو  □

 قال داذى انطائٙ:  -ٖٕ

  را يييييييييييييا تخٛييييييييييييُم انُيييييييييييياِط ْييييييييييييّشْخ كالتُييييييييييييّ -

  
 ٔؽييييييييقَّ ػهييييييييٗ انّنيييييييييِٛف انغشٚييييييييِة ػ ُٕسْيييييييييا  

 
هّيييييييييييييا   - َٕ ٌُ انكهيييييييييييييِة تٛريييييييييييييٙ ُي  ليييييييييييييكَّٙ جثيييييييييييييا

  
 جييييييييييٕاد   را يييييييييييا انييييييييييُفُظ ؽييييييييييخَّ مييييييييييًٛشْا  

 
 ج يٍ انثٛرٍٛ عًح يٍ عًاخ انؾخقٛح انؼشتٛح لٙ انجاْهٛح ْٙ: َغرُر

 انكشو  □   انقثش  □   انؾجاػح  □   انفشٔعٛح  □
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 قال هشلح تٍ انؼثذ: -ٕٗ

 أَسٖ انؼيييييييييييٛؼ كُيييييييييييًضا َاقًقيييييييييييا كيييييييييييمَّ نٛهيييييييييييح -

  
ُْفَيييييييييييذِ    انيييييييييييّذُْش َٚ َٔ ـِ األّٚييييييييييياُو  ُ ُْ َٔييييييييييييا ذَييييييييييي  ٍ 

 
يييييييييييَٕخ ييييييييييييا أ طيييييييييييو انفريييييييييييٗ - ًَ ٌّ اْن  نََؼًيييييييييييُش   

  
ُْٛييييييييييييييياُِ تانَٛيييييييييييييييذِ    شِ َٔ ْشَ يييييييييييييييٗ  ًُ ِل اْن َٕ  نكييييييييييييييانطا

 
 يا  انغشك انؾؼش٘ انز٘ ًٚصهّ انثٛراٌ:

 انًذح □   انذكًح   □   انششاي  □    انفخش □

 قال ػذ٘ تٍ صٚذ: -ٕ٘

ٌَ َؽييييييييييييييييّشاً  -  َعييييييييييييييييؼٗ األَػييييييييييييييييذاُي ال َٚييييييييييييييييونٕ

  
انَقييييييييييييييييييييييهٛةِ    َٔ ييييييييييييييييييييييحَ  َسبا َيكَّ َٔ  َػهَٛييييييييييييييييييييييَك 

 
 شب قثم امعالو.ؼا ٚرؼهق تانذٛاج انذُٚٛح نهيا انز٘ ذغرُرجّ يٍ ْزا انثٛد لًٛ

 ػثادج انؼشب نهُجٕو  □ يؼشلح انؼشب نهٕٛٓدٚح  □  يؼشلح انؼشب تانًغٛذٛح  □  اَرؾاس انٕشُٛح  □

 :قال األ ُظ تٍ ؽٓاب  -ٕٙ

ٍِ َػيييييييييييييٕف  َيُييييييييييييياِصل   - ٌَ تييييييييييييي  التَُيييييييييييييِح ِدطّيييييييييييييا

  
ٌَ لييييييييٙ انييييييييِشزا كاذِييييييييةُ     َكًييييييييا َسقييييييييؼَّ انؼُُييييييييٕا

 
 رجّ يٍ ْزا انثٛد؟يا انز٘ ذغرُ 

 دثٓى نه شايج. □  يؼشلح تؼنٓى تانكراتح  □ اؽرٓاسْى تانفشاعح   □ تشاػح انؼشب لٙ انؾؼش   □ 

 قال أدذ انؾؼشاي ٚغخش يٍ تُٙ ذغهة :  -7ٕ

 أنٓييييييييييٗ تُييييييييييٙ ذغهيييييييييية ػييييييييييٍ كييييييييييم يكشيييييييييييح -

  
 ققييييييييييييٛذج قانٓييييييييييييا ػًييييييييييييشٔ تييييييييييييٍ كهصييييييييييييٕو  

 
 ٚشَٔٓييييييييييييييا أتييييييييييييييذا  يييييييييييييييز كيييييييييييييياٌ أٔنٓييييييييييييييى -

  
 غٛييييييييييييش يغييييييييييييؤٔو ٚييييييييييييا نهشجييييييييييييال نؾييييييييييييؼش  

 
 ٚؾٛش انثٛرٍٛ  نٗ:

 اػرًاد انؼشب ػهٗ انشٔاٚح انؾفٓٛح □   .اػرًاد انؼشب ػهٗ انكراتح ٔانرذٍٔٚ  □

 مؼف قذسذٓى ػهٗ انذفظ □     ؽٕٛع انكراتح ػُذ انؼشب. □

 قال ستٛؼح تٍ ي شٔو: -8ٕ

ُعييييييييييييييييَٕيا - ُْييييييييييييييييذ  َػَشْلييييييييييييييييَد انشُّ ِْ ٍْ آِل   أَِييييييييييييييييي

  
ٌَ قَْفييييييييييييييييشاً أَتَييييييييييييييييدْ    ييييييييييييييييَشا ًْ ٌْ ذَِشًٚييييييييييييييييا تُِج  أَ

 
َٓييييييييييييييييييييا تَْؼييييييييييييييييييييَذ َيييييييييييييييييييييا -  ذََذيييييييييييييييييييياُل َيَؼاِسلَ

  
ُؽييييييييييييييييَٕيا   ُٕ ٌِ ػهٛٓييييييييييييييييا ان  أَذَييييييييييييييييْد َعييييييييييييييييَُرَا

 
َٓا ََييييييييييييييييييييييييييياقَرَٙ - قَْفيييييييييييييييييييييييييييُد أَُعيييييييييييييييييييييييييييائِهُ َٔ 

  
ُعيييييييييييَٕيا   يييييييييييا ُعيييييييييييَؤانِٙ انشُّ  َٔييييييييييييا أَََيييييييييييا أَْو يَّ

 
 يا انطٕس انز٘ ذًصهّ ْزِ األتٛاخ يٍ يُٓج ان قٛذج انؼشتٛح؟ 

  رايح ان قٛذج تانذكًح□  ٔفف انًذثٕتح  □ ٔفف انُاقح  □  انٕقٕف ػهٗ األهالل □
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 قاند انخُغاي: -9ٕ

ٌَّ َػُٛييييييييييييييييٙ نِييييييييييييييييِزكشاُِ  ِرا َ طَييييييييييييييييَشخ -  َكييييييييييييييييوَ

  
ٍِ ِييييييييييييذساسُ    ٚ  لَيييييييييييٛل  َٚغيييييييييييُٛم َػهيييييييييييٗ انَخيييييييييييذَّ

 
َٓييييييييد - نَ َٔ قَييييييييذ  َٔ َٙ انَؼثييييييييشٖ  يييييييي ِْ  ذَثكييييييييٙ نَِقييييييييخش  

  
 ٔدَٔيييييييييييّ يييييييييييييٍ جذٚيييييييييييذ انرييييييييييييشب أعييييييييييييراس  

 
 ّ انثٛراٌيا  انغشك انؾؼش٘ انز٘ ًٚصه   

 انًذح □   انذكًح   □   انششاي  □    انفخش □

 قال انُاتغح:  -ٖٓ

ٌْ أذــٛـيييييييـُد تــَؾـيييييييـٙي  أَـيييييييـَد ذَــْكـيييييييـشُُّْ  -  ييييييييـا  

  
َّٙ َٚـــيييييـِذ٘   هـيييييـٙ  نـــيييييـ ْٕ   ًرا لـــيييييـال َسلَــــَؼـيييييـْد َعــ

 
ـييييييييييييـٙ ُيــؼـــاقــثـــييييييييييييـحً  -   ًرا لَــؼــاقــثــُـييييييييييييـٙ ستـا

  
ٍْ ٚوذـٛييييـَك تانــفــََُـييييـذِ قَـــييييـشَّ   ٍُ يـييييـ  ْخ تــــٓـييييـا َػــٛـييييـ

 
َػـَذَييييييييييـٙ - ْٔ ٌَّ أتـييييييييييـا قــاتــييييييييييـَٕط أ َْــثِــْنـييييييييييـُد أ  أُ

  
ٍَ األَعــــيييييـذِ     ٔال قَــــيييييـشاَس ػــــهــــيييييـٗ َصْأس  يــــــيييييـ

 
 يا انغشك انؾؼش٘  انز٘ ذًصهّ األتٛاخ  ؟

 انٓجاي □   انذكًح   □    االػرزاس □    انفخش  □

 قال عٕٚذ تٍ أتٙ كاْم انٛؾكش٘:  -ٖٔ

اِمييييييييييييييييييذاً  - َٔ ج  ذَْجهُييييييييييييييييييٕ َؽييييييييييييييييييرِٛراً   ُدييييييييييييييييييشَّ

  
ْٛى َعيييييييييييطَغْ     كُؾيييييييييييَؼاِع انؾيييييييييييًِظ ليييييييييييٙ انَغييييييييييي

 
اِميييييييييييييييييذاً  - َٔ ْجٓييييييييييييييييياً  َٔ يييييييييييييييييشآجَ  ًِ يييييييييييييييييَُُخ ان ًْ  ذَ

  
ِٕ اْسذَفَيييييييغْ    يييييييْذ ٌِ انؾيييييييًِظ ليييييييٙ انقَّ  يصيييييييَم قَيييييييْش

 
 انجاْهٍٛٛ: عرُرج يٍ انثٛرٍٛ عًح يٍ عًاخ انخٛال ػُذ انؾؼشايا

 انرؾاتّٛ انطشٚفح ٔاالعرؼاساخ انجًٛهح   □قهح انًذغُاخ □انروَق لٙ ذشذٛة انًؼاَٙ    □ جضانح األنفاو  □

 قال هشلح تٍ انؼثذ: -ٕٖ

-  ِِ ُْييييييييييَذ اْدرَِنيييييييييياِس َٓييييييييييىَّ ِػ  ٔ َِاييييييييييٙ ألُْيِنييييييييييٙ ان

  
َجيييييييييييييياَي ِيْشقَييييييييييييييال  ذَهُييييييييييييييُٕح ٔذَْغرَييييييييييييييـِذ٘   ْٕ  تَِؼ

 
 ِجَٛييييييييييييييياخ  ٔأَْذثََؼيييييييييييييييـدْ ذُثَييييييييييييييياِس٘ ِػرَاقييييييييييييييياً ََا -

  
س  ُيْؼثَّيييييييييييـذِ    ْٕ َز َيييييييييييي ْٕ ْٛفييييييييييياً لَييييييييييي ْٛفيييييييييييـاً ِٔو  ِٔو

 
 يا انطٕس انز٘ ًٚصهّ ْزٍٚ انثٛرٍٛ يٍ يُٓج ان قٛذج انؼشتٛح؟   

  راو ان قٛذج تانذكًح□    ٔفف انًذثٕتح □  ٔفف انُاقح □   انٕقٕف ػهٗ األهالل  □

 قال صْٛش:-ٖٖ

-  ٌِ يييييييييييييييـٛاَذا ُٛيييييييييييييييـاً نَيييييييييييييييُِْؼَى انغَّ ًِ ييييييييييييييييـاَٚ ًَ ِجْذذُ ُٔ 

  
ُيْثيييييييييـَشوِ    َٔ ْٛم   ٍْ َعيييييييييِذ  َػهَيييييييييٗ ُكيييييييييما َديييييييييال  ِيييييييييي

 
ٌَ تَْؼَذَييييييييييييييييـا - ُرْتَٛيييييييييييييييا َٔ ا َػْثًغيييييييييييييييا  ًَ  ذََذاَسْكرُيييييييييييييييـ

  
َُْؾييييييييييـى   ْٛييييييييييَُُْٓى ِػْطييييييييييَش َي َدقُّييييييييييٕا تَ َٔ ا  ْٕ  ذَفَييييييييييـاََ

 
 يا انغشك انؾؼش٘  انز٘ ذًصهّ األتٛاخ  ؟

 انًذح □   انذكًح   □   انششاي  □    انفخش  □
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 :ػُرشجقال  -ٖٗ

 ٚييييييييييا ػثييييييييييم  ٌ ْييييييييييٕا  قييييييييييذ جيييييييييياص انًييييييييييذٖ -

  
 ٔأَييييييييييا انًؼُييييييييييٗ لٛييييييييييك يييييييييييٍ دٌٔ انييييييييييٕسٖ  

 
 ٚييييييييا ػثييييييييم دثييييييييك لييييييييٙ ػظييييييييايٙ يييييييييغ ديييييييييٙ -

  
 نًييييييييا جييييييييشخ سٔدييييييييٙ تجغييييييييًٙ قييييييييذ جييييييييشٖ  

 
 ؟  انثٛراًٌصهّ ٚ يا انغشك انؾؼش٘  انز٘

  انًذح □    انغضل  □   انششاي  □    انفخش  □

 قال صْٛش: -ٖ٘

 ال أدس٘   ٔييييييييييييييييييييا أدس٘ ٔعيييييييييييييييييييٕف أ ييييييييييييييييييي -

  
 أقييييييييييييييييييييييييٕو آل دقييييييييييييييييييييييييٍ أو َغيييييييييييييييييييييييياي  

 
 ؟  انثٛديا انغشك انؾؼش٘  انز٘ ًٚصهّ 

 انًذح□    انغضل □      انٓجاي□     انفخش □ 
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