
 السبدس و الثالثونالموضوع 
 :السند

ج " ال عٍّب فً ٘زا اٌّشع طذلذ اٌذىّخ اٌزً رمٛي " دسُ٘ ٚلبٌخ خٍش ِٓ لٕطبس ػال    

ٍى ػ (رؼًّ)، ٚإّّٔب وٍٙب ذ ٌذٌٙب اٌمؼبء ػٍى فٍشٚط اإلٌذصغٚ أْ آٌٍخ اٌؼالج ٌٍ خبطخ ،اٌٍؼٍٓ

 ؼٕبْ، فبٌّغججبد وٍّٙب ٔبجّخ ػٓ اإلٔغبْ ٔفغٗ اٌزي أؽٍك اٌ اٌذذّ ِٓ رىبثشٖ فمؾرثجٍطٗ ٚ

 بٌب ٚاٌششٚس اٌزً ٌضٌٕٙب اٌشٍطبْوبفخ اٌخطاإلثبدٍخ ٚاإلدِبْ ٌٚغشائضٖ ٚأغّظ فً اٌشزٚر ٚ

جشٌخ  ادزىبنأٚػٕذ ٔمً اٌذَ أٚ صسع األػؼبء  ٕزمً فٍٙب ٘زا اٌّشعإالّ ثؼغ اٌذبالد اٌزً ٌ،

 .ٓ ؽشق ػذٚح ِؼشٚفخ جذاِظبة ثآخش عٍٍُ فً ثذاٌخ ظٙٛس اٌّشع، إر ٌُ رى

ٌمبدبد ٌٍمؼبء ػٍى ٘زا اٌّشع فإْ اٌمٛي اٌغٍطشح ٚسغُ اعزّشاس اٌجذٛس ػٓ أدٌٚخ ٚ     

 ٌفمذٚاٌُ ، ٚاٌؼٍّبء أْ اٌذشة رجمى ً٘ ِغزّشح٘ٛ اٌىالَ عبثك ألٚأٗ، غٍش  ٗجّبد ٚ وجخ ػٍٍٗ

ّْ اٌٛلبٌخ رجمى ً٘ اٌطشٌمخ اثؼذ األًِ ، ألوثش إِٔب (، ألْ األعجبة ِؼشٚفخ، ٌىٓ فٍٍؼٍُ اٌجٍّغ )أ

 .ِٚٓ اثزؼذ ػٓ اٌفؼٍٍخ ٚ أغّظ فً اٌشرٌٍخ فّظٍشٖ اٌّؼبٔبح اٌزً عزٕزًٙ إٌى اٌٙالن دزّب

                                                                                                                                           دسداس ـ   ـ فزذً 

 :لةاألسئ

 (60)الفكري:بء البن 

 أروش ثالس ِغججبد اإلٌذص اٌزً ٚسدد فً إٌض. .1

 ِب ٘ٛ أفؼً ؽشٌمخ ٌزجٕت ٘زا اٌذاء اٌمبرً؟  .2

 أب ِٕبعجب .أػؾ إٌض ػٕٛ .3

 اششح ٌىٍّبد اَرٍخ دغت ِذٌٌٛٙب فً إٌض: رثجٍطٗ ـ أغّظ ـ اٌشرٌٍخ. .4

 (04)بء اللغوي البن: 

 أػشة ِب رذزٗ خؾ فً إٌض . .1

 اٌٛالؼخ ثٍٓ لٛعٍٓ فً إٌض . دذد ٔٛع ٚ ٚظٍفخ اٌجًّ .2

 (02)بء الفنّي البن: 

 ٍٗ اعزخشج ِٓ إٌض أعٍٛثب ِجبصٌب ثُ اششح ٚجٗ اٌّجبص ف .1

 ٘زا إٌض رٚ ؽجٍؼخ ػٍٍّخ، اعزخشج خّغخ ِظطٍذبد داٌخ ػٍى رٌه. .2

  (08):الوضعية اإلدمبجية 

 أطجذ ثٛػىخ طذٍخ فضسد اٌطجٍت ٚ ثؼذ أْ شّخض ِشػه ساح ٌمذَ ٌه ثؼغ  خ:اٌٛػؼٍ

 إٌظبئخ ٌٍذفبظ ػٍى طذزه .

َ اٌزي داس ثٍٕىّب، ِٛظفب ِب فً ٔض دٛاسي ال ٌمً ػٓ ػششح أعطش، ٌخض اٌىال :خاٌزؼٍٍّ

  ٌؤرً:

  ِجبصٌب.رؼجٍشا 

  أسثؼخ ِظطٍذبد ػٍٍّخ 

 ؼذ ِفؼٛال ثٗجٍّخ فؼٍٍخ ٚل.  
 

 

 



 

 هالثالثي السبدس و اإلجببة عه الموضوع

 :البنبء اللغوي 

ٔمً اٌذَ أٚ صسع األػؼبء أٚ ادزىبن جشٌخ  :ٚسدد فً إٌض روش ثالس ِغججبد اإلٌذص .1

 ِظبة ثآخش عٍٍُ فً ثذاٌخ ظٙٛس اٌّشع

 .اٌٛلبٌخً٘  أفؼً ؽشٌمخ ٌزجٕت ٘زا اٌذاء اٌمبرً .2

 : اإلٌذص ٚ ِغججبرٗ.ٍٕضٌ ّٕبعتاٌ ؼٕٛاْاٌ .3

 اٌششح: .4

 ــٙبششد اٌىٍّخ

 رثجٍطٗ

 أغّظ

 رٌٍخاٌش

 رؼٍمٗ

 غبص

 اٌغٍئبد

 :البنبء اللغوي 

 اإلػشاة: .1

 إػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاثٙب اٌىٍــــــّخ 

 ٌُ 

  ٌفمذٚا

 

 األًِ

 دشف جضَ ٚ ٔفً ٚ لٍت ِجًٕ ػٍى اٌغىْٛ ال ِذً ٌٗ ِٓ اإلػشاة.

ّٔٗ ِٓ األفؼبي ْ ألِؼبسع ِجضَٚ ثـ:"ٌُ"ٚ ػالِخ جضِٗ دزف إٌٛفؼً 

 اٌٛاٚ ػٍّش ِزظً ِجًٕ ػٍى اٌغىْٛ فً ِذً سفغ فبػً.ٚاٌخّغخ 

 ػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ اٌظب٘شح ػٍى آخشِٖفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚ

 ِذً اٌجًّ ِٓ اإلػشاة: .2

 اٌٛلبٌخ رجمى ً٘ اٌطشٌمخ ا ّْ  ذً ٔظت ِفؼٛي ثٗ.جٍّخ اعٍّخ فً ِ :(ألوثش إِٔب)أ

 )ًّجٍّخ فؼٍٍخ فً ِذً سفغ خجش. :)رؼ 

 :البنبء الفني 

 ٗجّبد وجخ: ِٓ إٌض ج أعٍٛة ِجبصيااعزخش .1

ششدٗ: اٌجّبح وٍّخ رغزؼًّ ٌٍذظبْ ٚ اٌىبرت اعزؼٍّٙب ِجبصا ٌٍذالٌخ ػٍى ٚلف اٌّشع 

 إٌّزشش.

ّْ إٌض رٚ ؽبثغ ػًٍّ: ج خّغخ ِظطٍذبد داٌخ ػٍى ااعزخش .2  أ

 األػؼبءـ اٌذَ  ـ ٌمبدبد ـ ِظبة ـ ٚطفٍش

 :الوضعية اإلدمبجية 

 ٚ ثٍٓ اٌطجٍت ض اٌىالَ اٌزي داس ثٍٕهٍٍخرِطبثمخ اٌزؼٍٍّخ: ِخ: ءاٌّال .1

 وزبثخ ٔض دٛاسيِطبثمخ اٌزمٍٕخ:     

 رٛظٍف ششٚؽ اإلٔجبص            

 طّذخ اٌشٛا٘ذ / ٙبرشاثط رغٍغً األفىبساالٔغجبَ: ـ  .2

ّٛ ِٓ األخطبء اٌٍغٌٛخ ٚ  الِخ اٌٍّغخ:ع .3  ػالِبد اٌزشلٍُ ادزشاَ/اإلِالئٍخ اٌخٍ

 .اٌزٍّض: اإلثذاع ٚ دغٓ اٌؼشع .4


