
 الخبمس و الثالثونوع الموض

 السنذ:

 ػصشإٔٗ  ِرشدد:ٌمٍد غ١ش  ٌٛ عأٌرٕٟ ػٓ أُ٘ صفح ِٓ صفاخ ٘زا اٌؼصش اٌزٞ ٔؼ١ش ف١ٗ    

 اٌفشد،، ٌمٍد إٔٙا ل١ّح اٌؼًّ فٟ تٕاء ح١اج عأٌرٕٟ ػٓ أُ٘ ِىرشفاخ ٘زا اٌمشْاٌؼًّ، ٌٚٛ 

 اٌّجرّغ.ل١ّرٗ فٟ تٕاء ٚ

ٚي ٠ا تٕٟ ػٍّه جً ٚلره ، فأٚحذ ٌر١ّٕح انإٔغاْ ٚ صمً اٌطثغإْ اٌؼًّ ٘ٛ اٌطش٠ك األ

 اٌرٟإٌٝ اٌحشفح  (رّغ، ٚحاٚي )أْ ذشٜ طش٠مهف١ّا ذحة أْ ذىْٛ فٟ ٘زا اٌّج، فىش ذفى١شنٚ

، ٚ ل١ّح ٘زا اٌؼًّ ؼٍّه ػٍٝ أعاط ِٓ لذساذه ٚ ١ٌِٛه١ٌىٓ اخر١اسن ٌ ٚ، أْ ذحرشف ذش٠ذ

، ٌٚىٓ حزاس أْ ذظٓ أْ اٌغؼادج ذطشق تاب اٌىغالْ أٚ ذأذٟ جرٙذ، ٚ٘زا ٠حمك ٌه اٌغؼادجاٌّ

أْ )١ه أسدخ عؼادج حم١م١ح ٚجة ػٍ، فإْ ٟ ذغ١ش ػٍٝ ِٕٛاي ٚاحذ دْٚ ذغ١١شتاألػّاي اٌر

تؼذٖ ٚذىْٛ لثً ٘زا ٚ ،فٟ اٌم١اَ تؼًّ ِحثة، ٚػٍٝ ٚجٗ صح١ح، ٚتٙزا فمظ ذىْٛ فٕاْ (ذجرٙذ

 .صاٌحا ٚ إٔغأا ِٙزتاِٛاطٕا 

أس٠ذ أْ ذرخز ِٓ ، فأٔا أَ اٌؼٍُ ِٛلف لثً أْ ٠ىْٛ ِؼشفح، ٚال ذٕظ ػ١ٍه تاٌرغٍح تاٌؼٍُ  

، تاٌرٛاضغ ثا١ٔالفا ػ١ٍّا ٠رغُ تحة اٌحم١مح أٚال. ٌٚىثشٜ ِٛ، ٚلضا٠ان اِشىالذه ا١ِٛ١ٌح

                                                                                                                                 ٚتانإرػاْ ٌٍحك ثاٌثا.

 ـ أحمذ أميه ـ 

 لةئاألس

 (60)الفكري:بء البن 

 ظ ػٕٛأا ِٕاعثا ٌٍٕص .أػ .1

 ِا ٘ٛ أعاط اٌر١ّٕح فٟ ٔظش اٌىاذة ؟  .2

 ِا ٘ٛ ِؼ١اس اٌّٛاطٕح اٌصاٌحح ؟  .3

 (04)بء اللغوي نالب: 

 أػشب ِا ذحرٗ خظ فٟ إٌص  .1

 ِّٕٙا اعرخشج ِٓ إٌص جٍّر١ٓ ششط١ر١ٓ ٚحذد ػٕاصش وً  .2

 ت١ٓ ِحً اٌجٍّح اٌٛاسدج ت١ٓ لٛع١ٓ فٟ إٌص ِٓ انإػشاب. .3

 (02)بء الفنّي البن: 

 لاي شٛلٟ : ٚإّّٔا األُِ األخالق ِا تم١د *** فإْ ُ٘ ر٘ثد أخاللُٙ ر٘ثٛا  .1

 أورة اٌث١د وراتح ػشٚض١ح ، ثُ حذد سِٛصٖ ٚ ذفؼ١الذٗ .      

  (08):الوضعية اإلدمبجية 

ت١ّٕا وٕد راخ ٠َٛ ػائذا ِٓ اٌّذسعح ٌّحد ش١خا طاػٕا فٟ اٌغٓ ٠مٍة ذشتح حذ٠مرٗ تجذ الوضعيــــــة:

 ِٕظشٖ.فأػجثه  ٚٔشاط،

ش رٌه اٌش١خ فٟ ٔفغ١ره، ِٛظفا ِا : فٟ خاطشج ِٓ ػششج أعطش ػثش ػٓ ِذٜ ذأث١ش ِٕظالتعليمـــــــة

 ششط١ر١ٓـ حٍّر١ٓ  ٠أذٟ:

 ـ د١ٌال ششػ١ا أٚ حىّح ذشغة فٟ اٌؼًّ.       

 

 



 هالثالثي الخبمس و الموضوعاإلجببة عه 

 :البنبء اللغوي 

  ل١ّح اٌؼًّ. :ٌٍٕص ّٕاعةاٌ ؼٕٛاْاٌ .1

 أعاط اٌر١ّٕح اٌؼًّ ٚ االجرٙاد ف١ٗ ٘ٛ  فٟ ٔظش اٌىاذة .2

 صح١حاٌٛجٗ اٌػٍٝ ٚ  د فٟ اٌم١اَ تؼًّ ِحثةاجرٙ٘ٛ اال ِؼ١اس اٌّٛاطٕح اٌصاٌحح .3

 

 :البنبء اللغوي 

 انإػشاب: .1

 إػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاتٙا اٌىٍــــــّح 

 ػصش

 اٌرٟ

ح اٌظا٘شج ػٍٝ آخشٖ. ّّ ّْ ِشفٛع ٚ ػالِح سفؼٗ اٌض  خثش إ

 جّش ٔؼد.اعُ ِٛصٛي ِثٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً 

 :ذ ػٕاصش وً ِّٕٙا٠حذذ ح ٚششط١اٌ حجٍّاٌ .2

 ١ه أْ ذجرٙذ فٟ اٌم١اَ تؼًّ ِحثةفإْ أسدخ عؼادج حم١م١ح ٚجة ػٍـ 

 

 جملة جواة الشرط        جملة الشرط                                

 ِحً اٌجًّ ِٓ انإػشاب: .1

 (أْ ذشٜ طش٠مه): .ٗجٍّح فؼ١ٍح فٟ ِحً ٔصة ِفؼٛي ت 

 (أْ ذجرٙذ): .ًجٍّح فؼ١ٍح فٟ ِحً سفغ فاػ 

 :البنبء الفني 

 لاي شٛلٟ : ٚإّّٔا األُِ األخالق ِا تم١د *** فإْ ُ٘ ر٘ثد أخاللُٙ ر٘ثٛا  .1

 :اٌث١د وراتح ػشٚض١ح حتاور 

 فإْ ُ٘ ر٘ثد أخاللُٙ ر٘ثٛا       ُ األخالق ِا تم١د ٚإّّٔا األِ

 فإْ ُ٘ ر٘ثد أخاللُٙ ر٘ثٛا        ألخالق ِا تم١د ألُِ  ُٕٚإٔ 

 //0 //0///0/0/0//0///0           //0 /0 ///0  /0/0//0///0  

 

 :الوضعية اإلدمبجية 

 اٌش١خ  ّٕظشت نشذأثِطاتمح اٌرؼ١ٍّح: ِح: ءاٌّال .1

 وراتح خاطشجِطاتمح اٌرم١ٕح: ـ             

 ـ ذٛظ١ف ششٚط انإٔجاص                

 صّحح اٌشٛا٘ذ / ٙاذشاتط ذغٍغً األفىاساالٔغجاَ: ـ  .2

ّٛ ِٓ األخطاء اٌٍغ٠ٛح ٚ انإِالئ١حعالِح اٌٍّغح: .3  احرشاَ ػالِاخ اٌرشل١ُ /  ـ اٌخٍ

 حغٓ اٌؼشضاٌر١ّض: انإتذاع ٚ .4

 


