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 ايُٓٛشز األٍٚ
 اقطأ، ثِ أدب:

َِٛظتني ائتَٗاُب ِٚ َبطٕز ٜي١َِْع إىل املِطِٜض َتَعٗطض ْتٝذ١ٜ ،َسازٍّ أٚ َبٔػٕٝط بائتَٗإب أِسَٝاّْا ٕاايًٛظت ُتصاب َسُٝح بهتريٟ، ايتٗاب ٖٛ ايًَّ  َٔٔ بهتري١ٖٜ َعِس٣ٚ ٜأ
ٛٔني اأٜلِؾَداِص ٘ٔ، امٝلٔشٝ َٛ األطؿاٍ، بٗا ُٜصاب ََا َٜٚنٔجرّيا ب ُٖ ٛٔري، ٔبُطٍض ٜيَٝؼ ٚ ِٖ ٜيِ إشا يهٓ٘ َخ ُُطاٖزإت ايٜؿِٛض ع٢ًَٜ ٘ٔعالُد َٜت  ٜكسٜؾ َزَٚا١ٝ٥ٔ، َس١ٖٜٛٝ ٔب

َّٛٛض َُُٛع١ٕ َُشٔسَث١ٕ امٝلؿه١ًٜٔ َتَت  ٚنصيو ؼ،ايٖتٓؿُّ ََِذَط٣ يف أْػَساّزا بػٚبُٜ إٔ ُُٜهٔ ايصٟ از،ُخٖط سسٚخ إىل ُتؤٚزٟ اييت اـٛري٠ امٝلطاعؿات َٔٔ ََِذ
ًٞب اهٜلِطُٔٞ ٚاؾٗاظ ايه٢ً ع٢ًَٜ َُبأؾَط٠ َتٞأٔثريإت ُٜػٚبب  .ٚايٜك

َُِعِطٜؾ١ ايالظ١َ ايٖتَشأيٌٝ إدطا٤ جيبإْ٘ ؾ ايعاّ، يف ََٖطإت( 6 - 5) َٔ أنجط ضتَتهٖط ِٚإَشا ٌَ األَُط َٜػَتسٔعٞ َٜٚقس ايٛبٝب، ٔب  ُبٖس ٚال اؾطاسٞ، ايٖتسخ
ٍَ َٜشِطص إٔ ايًٛظتني ائتَٗاب ٔيُطِٜض ٘ٔ ٜؾَتَط٠ٔ خًٜٔا ِٝ٘ جٔيب ٜنُا اَس١ٔ،ايٖط َٔ ؾرت٠ ٔصِخأٜ ع٢ًَٜ َََطٔض ٍُٚ َعً  ٜؾِٗٞ امٝلؿٝس٠ ايُعؿٔب١ٖٝ امٜلؿُطَٚبات َٔٔ ٜنُٚٝإت َتٓا
٘ٔ َٔٔ ُتشٓػٔ  .ايٚؿٜؿا٤ يف عػٚطُٚت، ايَعا١َٖ ٔصشٔت

 ايًٛظتني؟ اغت٦صاٍ ع١ًُٝ إلدطا٤ ايٛبٝب؛ ظٜاض٠ ٜتًٛب ايصٟ ايػ١ٓ يف ايتكطٜيب املتٛغط َا (1)
 م.ذؾملّٕؼ٤ّمط٢ّمعّٕةمتغملّٕرمإذامممم.ذؾملّٕمط٢ّمعّٕتنيمتغملّٕرمإذا

 م.ذؾمل٦ّر(م4)مط٢ّمعّٕةمتغملّٕرمإذاممم.ذؾمل٦ّر(م3)مط٢ّمعّٕةمتغملّٕرمإذا

 ايتٗاب ايًٛظتني يٝؼ مبطض خٛري عاز٠، يهٓ٘ ٜصبض خٛريا إشا: (2)
 .مدىمإديمحّٓوثمخّٕاج.أممممأصؿملبمب٥ّماِّرظملال

 .مأثّٕمسػمل٧ّماىؾملازماهلسملؼمل٨ّ.ممممملمؼؿ٣ّمسالج٥ّمسػمل٧ّماظظمل٦ّر

 .يًٓص عٓٛإ أْػب -مما ًٜٞ-َٝع  (3)
 م.وآالع٥ّمايػمل٠ّممم.اظػمل٦ّزتنيماظؿؾملابممم.اِّرظملالمأعّٕاضمم.اظػمل٦ّزتان

٘ٔ ايَعا١َٖ، ُٚتػٚطع يف ايٚؿٜؿا٤»َا عالق١ قٛي٘  (4)  مبا قبً٘؟ «ٜؾِٗٞ ُتشٓػٔ َٔٔ ٔصشٔت
 .ّّت٦ّطؿملّٓ.ممممتظملزملؿمل٢ّ.م  مم.٢ّتضملػملؿملممت٦ّضؿمل 

 ايؿسٜس؟ االيتٗاب ساٍ يف اتباعٗا جيب اييتَا عسز ايٛطم  (5)
 .مدتمرّٕق.مممزيّٗمرّٕق.مممم.أربّٝمرّٕقمثالثمرّٕق

 ؟«ايٖتٓؿُّؼ ََِذَط٣ يف أْػَساّزا ُٜػٚبب إٔ ُُٜهٔ»يف قٛي٘  «فط٣»َا َع٢ٓ  (6)
 مباب.ممممبّٓاؼة.مممممعّٓخ٢ّ.مم.علار

 

 :اقرأ، ثم أجب 
 ٛدساْٞاي ايٖتَعاطـ ٖٛ ٙٔ ٔٗ ،ٜؾ ُ٘ ٚاالِغٔتَذاَب١ٔ ٘أِعَُأق ؾِٗ ع٢ً ايٝكِسَض٠ ُٖٛ ،باآلَخِط اإلِسَػاِؽ ٜؾ ِِ،ايٜؿ ع٢ً ٔبٓا٤ّ ٜي  االِغٔتَذاَب١ ٜناَِْت َغٛا٤ّ ِٗ

ِٚ ٔبامٜلَؿأعِط َُأت أ ِٚ ايهًٜٔ  .اأٜلؾعاٍ أ

 ٜأَضِزَْا ِإَشا ِٕ َٕ ٜأ ِٕ ُِْطُٜس ٜؾإَِْٖٓا ََُتعأطٔؿنَي َْٝهٛ َِ ٜأ ٍُ ،اآلَخط ٔؾٞ جٞيِطٟ ايصٟ ََا ٔبٔسٜق١ٕ َْٞؿَٗ َُْشاِٚ ٚ ِٕ َِ ََْط٣ ٜأ ُْٝٛٔ ايَعاٜي ٌُ َٖصا .٘بِع ِٓٝعِٛض ايٖتِبٔسٜ َُ  يً
 .يآلخط ايِِٛدَسا١ْٝٔ امٝلَؿاَضٜن١ٔ َٜٖتَذاَُٚظ اَُّتٜؿُٗٓ َٓايٜ َٜٞؿَتِض

 ايصٟ اآلَخُط ٜؾٗصا ٌُ ُٕ ٜٓؿع ََّطَفاَعٗا  َِٜشتاُز َساٜي١ٕ ٔؾٞ َٜٝهٛ ُٕ ايصٟ ي ِٚ ٜأََاََ٘ َٜٝهٛ َِٓتٔعُط ٜأ َٜ ُ٘ ِٓ ِٕ ٚاإِلِسَػاَؽ ٔبامٝلَػاََْس٠ ُِٜؿٔعُط َتٜؿاعًُٟا َٔ  ،ٔباأٜلََا
ِٔ ٜأٞنَجِط ؾٗٛ ايٛدساْٞ، بايٖتعاطـ ُٜػ٢ُ َا ٖصا ٌِ ،ايٓساخ١ًٔٝٔٔ ايٛدسا١ْٔٝ امٝلَؿاَضٜن١ٔ ٔزََُذطَٓ َٔ َُ اإلِصَػا٤ ع٢ً ايكسض٠ٝ ُٖٛ َب  ٔيُا بصسم اعٚاالِغٔت

ٌَُٚايٖت اآلخط، ٔب٘ َِٜؿُعُط ًٜٞكا١ٕٝ٥ٔ عا َِٝؼ ٜؾايٖتَعاطـ ،امٝلتَساخ١ًٜٔٔ ٚاأٜلٞؾٜهاِض َس٠ٔكٜٓامٝلَع ايَتِطٔتَٝبأت عٔ َبٔعّٝسا ٔبت َِّطا ٜي  ع٢ً ََكُصّٛضا اِسٔتَطأؾّٝا ٜأ
َُا األطبا٤، أٚ ايَٓٓٞؿٔػٝني امٝلَعأيذني ٞٚاال نا٤ايٖص َٔٔ ُدع٤ ُٖٛ ٚإِْٖ ٌُ ايصٟ ِْٜؿَعأي َٔ َِٜذَع ُِٔهّٓا، امٝلِؿَتطى ايعٝـ َٔ َُ َٛ ُٜ  امٝلج٢ًِٜ اؿاالت يف ُعغٔٓٚ

َِ ُٗ ََُضٖتَٚاي ايٖتٜؿ َِٓس َٚايَٓٓذاَح َػا َٔٔصايَّ ٝأٚي٦و ٔع  .ُُٜٖاِضُغَْٛ٘ ٜ
 ؿكط٠ ايجايج١؟باي ايٛاضز٠« تًكا١ٝ٥» ه١ًُب َا املطاز (7)

 مسػملؿملؾملا.ماظؿلرتمؼؿ٣ّمأصضملالمممم.هلاماإلسّٓادمدؾ٠ّمأصضملال

 م.رائرملةمأصضملالمممم.هلامخمشملّٛمشريمأصضملال

 َا ؼسثت عٓ٘ ايؿكط٠ األٚىل. -مما ًٜٞ-َٝع  (8)
 م.اإلحلاسمأغ٦ّاعمممم.اظ٦ّجّٓاغ٨ّماإلحلاسمعظملؾمل٦ّم

 ّٓم.االغظملضملاظ٨ّماظّٔطاءممممم.اظؽملظملل٨ّماظؾضمل

َُا»َا عالق١ قٛي٘  (9) ٞٚ ايٖصنا٤ َٔٔ ُدع٤ ُٖٛ ٚإِْٖ ِْٜؿَعأي  مبا قبً٘؟ يف ايؿكط٠ األخري٠ «اال
 .ّّم.ادؿّٓراكممممتظملزملؿمل٢ّ.م مم.غؿؿملفةمممت٦ّضؿمل
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 َٔ خالٍ ؾُٗو يًُٛضٛع ؾإٕ ايتعاطـ ايٛدساْٞ ٜػتٛٝع مماضغت٘: (11)
 .ّمماِّرؾاءمصعملّٛ.ممممماحملرتص٦ّنموحّٓػ٣ 

 مأيمأحّٓ.مممممماِّذطؿملاءمصقلب.م

 ال ميجٌ تعاطؿا ٚدساْٝا يف ض٤ٛ املكاٍ ايػابل؟ -مما ًٜٞ-أٟ  (11)
 مممغملػملؼملات.ا٦ٌّاداةمباظعملػملبمواٌرملاسّٕمدونماظ

 ّٙم.ععملارغةمبطملريهماالدؿكظملافمحبف٣ّمآالمماظرملك

 .ّمممحماوظةمبّٔلمسؼمل٢ّمخيظملّٟمسؼملؼي٤ّمأعاع١

 .ّماظؿكظملؿملّٟمس٤ّماظرملكّٙمبغملالممإجياب٨

 

 :ايؿطظزم ٜكٍٛ
مبذملذملطملذملذملاظذملذملِبمذطَّذملذملذملّٕاغذملذمل٨ّمإالماظذملذملذملرملذملذملذملؼملذملذملذملّٗشيموالمماذملذملطيرذملاظضملماظذملؾذملّٓرشيمأرىمالمذمل٨ّأغماظذملزملذملؾذملّٕشيمَأبذمل٧ّ

ماظغمل٦ّاطِبمض٦ّءشيمّّصيذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼشيؼملمظؿملػمل٧ّماب٤ّغيمذؾؿمل٥ّشيم٤ّضيذملذملؼغمُلموعشي٤ّضيمظؿملػمل٧ّمبذملابذمل٤ّغيمطذملاغذملامذذملؾذملؿملذملؾملشيذملؿملذمل٤ّغي

مِبذملذملذملذملوحذملذملاِجذملذملمبذملذملاٍبمبذملذملؿملذملذمل٤ّمؼذملذمل٦ّعطيذملذملامصذملذملادشيمإغيذامؾ٦ّغشي٥ّذملؼشيذملقذملِفمالماظذملؼملصيذملػملذمل١ِّمأػذمل٢ّصيمطذملانمصذملؿطيذمل٧ّ

مِبذملذملذملشذملذملاظذملذملمابذملذمل٤ّغيمؼذملذمل٦ّمغيمضذملذملؾذملذمل٢ّشيمحشيذملذملذملّٓشيثذملذملانظيموالمعذملذملزملذملذملؿملذملذملؾذملٌةمتصيذملذملزمِلذملذملؾضيذملذملؾملذملذملامَظذملذمل٣ّضيمتذملذملؼملذملذملؿملذملذملؼملطيذملذملامطفملنشيعي

م

 األٍٚ؟ ايبٝت يف «أب٢» َطاز َا (12)
 ممم.دشيضملشي٧ّمممممم.خسملشيّٝشي 

 م.َضِؾ٢ّشيممممممم.ت٦ّاضّٝشي

 األبٝات؟ سٛي٘ تسٚض ايصٟ ػطضاي َا (13)
 ّٕمم.اظرملغمل٦ّىمممممم.اظظملك 

 م.آٌّحمممممم.اظّٕثاء

 .«ايهٛانٔب ض٤َٛ َُُٜض» ايؿاعط قٍٛ يف ايٛاضز٠ ايبٝا١ْٝ ايصٛض٠ ٜأتٞ ممَّا سسٔٓز (14)
 مم.بػملؿملّٞمترملؾؿمل٥ّممممم.صظملةمس٤ّمطؽملاؼة 

 م.تزملّٕحيؿملةمادؿضملارةممممم.عّٕد٢ّمجماز

 .ايجايح ايبٝت َٔ ايطُين املػع٣ اغتٓتر (15)
 ّٓمم.اٌػمل٦ّكمسؽملّٓم«شاظبماب٤ّ»مسؼمل٢ّمتفملطؿمل 

 م.اٌػمل٦ّكمضزمل٦ّرمسػمل٧ّم«شاظبماب٤ّ»متّٕدؽيدمطـّٕةمإزؾملارم

 ّّمم.اٌػمل٦ّكمسؽملّٓم«شاظبماب٤ّ»معؽملّٖظةمسػمل٦ّمت٦ّضؿمل 

 ٌُػمل١ِّمأػ٢ّمسشملّٟمبؿملانم م.«شاظبماب٤ّ»مسػمل٧ّما

 :خايس بٔ ايٛيٝس  ٜكٍٛ

ٌُؽملريصيماظزملصيعيؾّّصيمابؿشيل٣ّشيموعاممماظذملّٓصيعيجشيذمل٧ّمَأزذملػملذمل٣ّشيمُطذملذملػملعَيذملذملؼملذملامسذملذملػملذملذملؿملذملذمل٥ِّمدفمَلبضيذملذملغمِلذملذمل٨ّ مادضيؿشيؾملشي٢ّعيضيموعاما

(16) ٟٙ  ايػابل؟ ايبٝت َٚع٢ٓ ٜتٛاؾل ايؿطظزم أبٝات َٔ أ
 ّمبذملذملطملذملذملاظذملذملِبمذطَّذملذملذملّٕاغذملذمل٨ّمإالماظذملذملذملرملذملذملذملؼملذملذملذملّٗشيموالمماذملذملطيرذملاظضملماظذملؾذملّٓرشيمأرىمالمأغذمل٨ّماظذملزملذملؾذملّٕشيمَأبذمل٧

 ماظغمل٦ّاطِبمءشيض٦ّمّّصيذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼشيؼملمظؿملػمل٧ّماب٤ّغيمذؾؿمل٥ّشيمم٤ّضيذملذملؼغمُلموعشي٤ّضيمظؿملػمل٧ّمبذملابذمل٤ّغيمطذملاغذملامذذملؾذملؿملذملؾملشيذملؿملذمل٤ّغي

 ّمِبذملذملذملذملوحذملذملاِجذملذملمبذملذملاٍبمبذملذملؿملذملذمل٤ّمؼذملذمل٦ّعطيذملذملامصذملذملادشيمإغيذاممؾ٦ّغشي٥ّذملؼشيذملقذملِفمالماظذملؼملصيذملػملذمل١ِّمأػذمل٢ّصيمطذملانمصذملؿطيذمل٧

مِبذملذملذملشذملذملاظذملذملمابذملذمل٤ّغيمؼذملذمل٦ّمغيمضذملذملؾذملذمل٢ّشيمحشيذملذملذملّٓشيثذملذملانظيموالممعذملذملزملذملذملؿملذملذملؾذملٌةمتصيذملذملزمِلذملذملؾضيذملذملؾملذملذملامَظذملذمل٣ّضيمتذملذملؼملذملذملؿملذملذملؼملطيذملذملامطفملنشيعي
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 :صٝؿٞ بٔ أنجِ ٜكٍٛ
 ٕايصسم. ٜأصسٝقٗا اـٛبا٤ ٚأؾطٌ أخصُبٗا، األظ١َٓ ٚخري ْؿّعا، أعُٗٗا املًٛى ٚأؾطٌ ًَٛٝنٗا، ايٚطداٍ ٚأع٢ً أعايٝٗا، األؾٝا٤ أؾطٌ إ 

َِٓذا٠، ِٗٛا٠، ٚايهصب ََ  َٛضاأل ٚخري ايؿكط، َٔؿتاح ٚايَعِذع اهل٣ٛ، ايطأٟ آؾ١. َٚٔط٤ٞ ََِطٜنب ٚايَعِذع صعب، ََِطٜنب ٚاؿعّ ٜيَذاَد١، ٚايؿط ََ
 َخاٜؾ٘ ََٔ املًٛى ؾطُٓ بٗا، أَري ال بالز ايبالز ؾطُٓ. باملا٤ نايػاصِٓ نإ ٔبٛاَُْت٘ ؾػست ََٔ. ٔعص١ُ ايعٔ ٚغ٤ٛ َِٚضط١، ايعٔ ُٚسػٔ ايصرب،
 بًَٜٓػو َا ايعاز َٔٔ ٜهؿٝو. غطٜطت٘ َسُػٓت َٔ بايٓصط اؾٓٛز أسلُٓ. بايٓصٝش١ ُٜطا٤ٔ مل َٔ األعٛإ خري. ايَبَطَض٠ األٚالز أؾطٌ. ايرب٤ٟ

ٌَٓ  صغٌٗ: َٚٔط٤ٞ اـص١َٛ، يف إؿاح: ٜيَذاَد١ط       .مساُع٘ َؾطٍٓ َٔٔ َسػُبو. امٜلش
 ؟«ُٜطا٤ٔ» َع٢ٓ َا (17)

 ّم.جيؾمل٢ّممممم.ؼفملخّٔممممم.ؼشيؾكشي٢ّمم.ؼصيؽملاص٠

(18) ٟٙ  ؟«عٓ٘ بايػهٛت ايباطٌ أَٝتٛا» َع٢ٓ عٔ «صٝؿٞ بٔ أنجِ» ب٘ عبَٓط ٜأتٞ مما أ
 ٌَق٢ّشيعيمبػملعَيطمل١ّمعاماظّٖادمع٤ّمؼغملظملؿمل١ّممممم.اهل٦ّىماظّٕأيمآصة م.ا

 ّم.أصُّٓضؾملاماًشملؾاءمأصسمل٢ّمممم.مساسصي٥ّمذّٕػيعيمع٤ّمحشيلؾصي١

 ؟«باملا٤ نايػاصِٓ نإ» ظ١ًُ «ٔبٛاَُْت٘ ؾػست ََٔ» مج١ً عالق١ َا (19)
 م.تضملػملؿمل٢ّمواظـاغؿملةمرأيمِّودياممم.غؿؿملفةمواظـاغؿملةمدؾبماِّودي

 م.ادؿّٓراكمواظـاغؿملةمحغمل٣ّماِّوديممم.دظؿمل٢ّمواظـاغؿملةمحعملؿملعملةماِّودي

ٟٗ اؾاًٖٞ، ايعصط يف ايٓجط ؾٕٓٛ أسس ايػابل ايٓص ميٚجٌ (21)  ؾٝ٘؟ ؼكَّكت اآلت١ٝ ايػُات ؾأ
 ّٝم.وشؼمل٦ّضؾملاماٌضملاغ٨ّمسؼمل٠ّممم.واإلغرملاءماًربمبنيماظؿؽمل٦ّؼ

 م.اظؾّٓؼضملؿملةماحمللؽملاتمغّٓرةمممم.اىؼمل٢ّموِضزملّٕماإلضؽملاع

 ُٖا؟ ؾُا بسٜعٝإ، قػٓإ «ٔعص١ُ ايعٔ غ٤ٛ»ٚ «َِٚضط١ ايعٔ سػٔ» بني (21)
 ،ّٝم.ععملابػملةمدفّٝ،ممممم.ؽملاسجمدف   

 ت٦ّرؼةمازدواج،مممممم.جؽملاسمازدواج،م. 

ٍٗ َا َٚصًَٜٓا َٔٔ ْٔتاز أزبٞ َٔ ؾعط ْٚجط يًعصط اؾاًٖٞ؟ (22)  عالَّ ُٜس

 ّاظؿف٦ّؼّٓماٌلؿؼملّٕموإٌّاجضملاتمظػملؽملِّؿاجماِّدب٨ّماىاػػمل٨. 

 ّتؽمل٦ّؽيعماظـعملاصاتماظيتمأبّٓستماظؽملِّؿاجماِّدب٨ّماىاػػمل٨. 

 ِضزملشيّٕماظظملرتةماظّٖعؽملؿملةمع٤ّموضتمإغؿاجماِّدبماىاػػمل٨ّمحؿ٧ّماغؿرملاره. 

 وضّٓرتؾمل٣ّمسيماجملالماِّدب٨ّذطاءماظضملّٕبم. 

(23) ٟٙ  األَٟٛ؟ ايعصط يف اـٛب١ ََٝٓعت اييت ايؿ١ٖٝٓ ايػُات َٔ َُٜعس ال ٜأتٞ مما أ
 م.صؾملؼملؾملامؼلؾمل٢ّماظيتماٌؾاذّٕةماٌضملاغ٨ّمسػمل٧ّمواالسؿؼملادماًؿملالمضػملة

 م.اظلفّٝمخاصًةماظؾّٓؼضملؿملة،ماحمللؽملاتمادؿكّٓاممسػمل٧ّمايّٕص

 م.واظظمِلّٕشيقماِّحّٖابممبقاد٤ّماإلذادةمعـ٢ّمجّٓؼّٓة،مع٦ّض٦ّساتمتؽملاول

 اًشملؿملبمصزملاحةمؾاتإلثمواٌؾملف٦ّرة؛ماظطملّٕؼؾةماِّظظملازمسػمل٧ّماالسؿؼملاد. 

 يؿباب :اقطأ ثِ أدب : قاٍ ايؿاعط كاطبا ا
مؼغمل٤ّمزؾملريامظغمل٣ّمواظرملؿملبمعرملؿضمل٢ّممص٦ّغ٦ّاماظزملؾاماظؽملسملّٕمس٤ّمهل٦ّموس٤ّمسؾث

م٦ّت٥ّمصاظصمل٢ّمعؽملؿعمل٢ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصؾادروامصممؿملبماظصمل٢ّموارص٥ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملسؾملّٓماظرملؾابمرر

مؾملاماظؾرملّٕواِّع٢ّذملذملصؿملؾملاماىؼملالموصؿملممذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّرةاظؿمل٥ّمعؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاع٥ّموظؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأؼ

 قٛي٘ : )ٚايؿٝب َؿتعٌ( : ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ؾ٢ - (24)
 مترملؾؿمل٥ّمجمؼمل٢ّممترملؾؿمل٥ّمبػملؿملّٞممادؿضملارةمتزملّٕحيؿملةممادؿضملارةمعغملؽملؿملة

 بني ْٛع األغًٛب ٚغطض٘ ؾ٢ قٛي٘ : )ؾٝٗا اؾُاٍ ٚؾٝٗا ايبؿط ٚاألٌَ( . (25)
..........................................................................................................................  
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 . يف اؾ١ًُ ايػابك١ إىل َؿطز، ُتصٔبض اؾ١ًُ« َا ظاٍ»عٓس ؼٌٜٛ خرب «. َا ظاٍ ايعًِ ٜٓتؿط باْتؿاض اؾٌٗ» (26)

 ّعامزالماظصملػمل٣ّماغؿرملارهمباغؿرملارماىؾمل٢. 

 ّعامزالماظصملػمل٣ّمعؽملؿرملّٕطيامباغؿرملارماىؾمل٢. 

 ّعامزالماظصملػمل٣ّمسيماغؿرملارمباغؿرملارماىؾمل٢. 

 باغؿرملارماىؾمل٢ّمؼؽملؿرملّٕعامزالماظصملػمل٣ّم. 

ٍٗ ع٢ً ايؿطٚع يف اـرب؟ (27) ٟٗ اؾٌُ اآلت١ٝ تؿتٌُ ع٢ً ؾعٌ ٜس  أ

 اخػمل٦ّظعملتماظّٓوظةمأنمترملفّٝمسػمل٧ّمتّٕذؿملّٓماالدؿؾملالك. 

 رظملعملتماظظملؿاةمتلؿـؼملّٕمأوضاتؾملامسيماظعملّٕاءة. 

 َطّٕشيبماٌضملػمل٣ّمؼؽملؿؾمل٨ّمع٤ّمذّٕحماظّٓرس. 

 ّحّٕىماظرملؾابمأنمؼؾملؿؼمل٦ّامبؿلكريمراضاتؾمل٣ّمًّٓعةماظ٦ّر٤. 

(28) ٌْ  . ايػٖباح ايؿا٥ع يف ايػبام ْا٥

 اظ٦ّدامغي 

 وداعطيا 

 ودامظي 

 ودامػي 

 .َعُٛهلا سٍٛٚ َا ؼت٘ خط يف اؾ١ًُ ايػابك١ إىل صٝػ١ َبايػ١ عا١ًَ، ٚاضبط«. صسٜك٘ مبا ٜٓؿع٘ ٜٓصض ايصسٜل» (29)

 ّاظزملّٓؼ٠ّمغزمل٦ّحغيمصّٓؼعمَل٥ّممبامؼؽملظملضمل٥. 

 ّاظزملّٓؼ٠ّمغزمل٦ّحظيمصّٓؼعمَل٥ّممبامؼؽملظملضمل٥. 

 مبامؼؽملظملضمل٥ّاظزملّٓؼ٠ّمغاصّّظيمصّٓؼعمَل٥ّم. 

 ّاظزملّٓؼ٠ّمغزمل٦ّحشيمصّٓؼعمِل٥ّممبامؼؽملظملضمل٥. 

ُٜٔشٗب٘ ايٓاؽ» (31)  ُ٘  يف اؾ١ًُ ايػابك١؟« احملُٛز»َا غبب عٌُ اغِ املؿعٍٛ «. احملُُٛز ٔؾِعًٝ

 اسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 

 اسؿؼملّٓمسػمل٧ّمادؿظملؾملام. 

 ّاسؿؼملّٓمسػمل٧ّمغظمل٨. 

 أل»جاءمعصيقػمل٧ًّّمبذملم». 

 

ٌٍ َٔ أؾعاٍ ايطدا٤؟ (31) ٟٙ مما ٜأتٞ اؾتٌُ ع٢ً ؾع  أ

 َّٓطّٕشيبشيماظؽملؼيفشياحمؼشيؿشيقعمل٠َّّمظػمللؼياس٨ّمِبِف. 

 ذشيّٕشيعشيمزصيسشيؼملشياءماظضملشياَظ٣ّمؼشيّٓس٦ّنمظؿشيقعملؿمل٠ّماظلؼيالم. 

 سشيل٧ّماآلالممتصيؾارحمإٌّؼّٚ؛مصؿمللؿشملؿملّٝماظؽمل٦ّم. 

 صؾمل٨ّمحّٕؼيىمآدظملْةموبذملؽملذملظملذمللذمل٨ّمهلؼمل٦ّمظي 

 .أنٌُ َهإ ايٓكط باملٓاغب مما ٜأتٞ«. أَِؼ  …… ايؿًَّاح دأَع» (32)

 ضشملؽملطيا 

 اظعملشمل٤ّشي 

 اظعملشمل٤ّغي 

 اظعملشمل٤ّصي 
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 قاٍ ايؿاعط َتشسثا بًػإ ايًػ١:
 

 

 ابػط َطُٕٛ ايبٝت ايػابل ؾُٝا ال ٜكٌ عٔ غٛطٜٔ، ٚال ٜعٜس عٔ ثالث١ أغٛط. (33)
 

 ايًػ١ ٚايؿكطات ٚعالَات ايرتقِٝ. َطاعّٝا غال١َ أغٛط (01 - 8) يف سسٚز انتب َكاال ايعباض٠ ايػابك١يف ض٤ٛ  (34)
 

 ايجاْٞايُٓٛشز 
  اقطأ ثِ أدب:

  :ٚيًباز١ٜ َٔ أٌٖ ايُعُطإ طٙب ٜبْٓٛ٘ يف غايب األَط ع٢ً ػِطب١ قاصط٠ ع٢ً بعض األؾداص، »قاٍ ابٔ خًسٕٚ يف َكسَت٘ املؿٗٛض٠
ٍّٞ، ٚال ع٢ً َٛاؾك١ املعازَُتٛاَضخ عٔ َؿاٜذ اؿٞ ٚعذ ٍٕ طبٝع  «.ا٥عٙ، ٚضمبا َٜٔصٗض َٓ٘ ايبعض، إال أْ٘ يٝؼ ع٢ً قاْٛ

 .ُؾػٌ ايعطب يف بسا١ٜ اإلغالّ ؾرت٠ٟ َٔ ايعَٔ بايؿتٛسات، ٚظًُّٛا نصيو ست٢ ٚضعت سطٚب ايؿتض اإلغالَٞ أٚظاضٖا 
 َػتٓريٕٚ نايطؾٝس ٚملَّا اغتكط ايعطب بايبالز اييت اْبعجت َٓٗا املسْٝات ايكسمي١، نػ ٍْ ٛضٜا َٚصط ٚؾاضؽ ٚاهلٓس، ٚتٛي٢َّ اـالؾ١ٜ ضدا

ؿ١، ضدا٤َ ٚاملإَٔٛ، ٚاغتتب األَٔ يف أحنا٤ ايسٚي١ ٚعُٖٗا ايطخا٤، تٖٛدٗت اهٔلُِ إىل اغتٛالع عًّٛ ايكسَا٤ َٚتابع١ أعاثِٗ ايع١ًُٝ املدتً
ُٜتاح هلِ َٔ ايكٛاْني ايع١ًُٝ يف تطق١ٝ أسٛاهلِ املعٝؿ١ٝ.ايٛصٍٛ إىل نؿـ َا حيٝط بِٗ َٔ أغطاض ايٛبٝع١ ٚعذا٥بٗا، ٚاغ  تدساّ َا قس 

  َٔ ؾٓكًٛا عٔ اهلٓس ٚؾاضؽ ٚايْٝٛإ ٚايطَٚإ، ٚقس غاعسِٖ ع٢ً شيو ضداٍ ايٛا٥ؿ١ ايػطٜا١ْٝ، ٚعًُا٤ ايكبط ٚايٝٗٛز ايصٜٔ ٖادطٚا
 َصط َٚا داٚضٖا إىل تًو ايُبًسإ ؾطاّضا َٔ ظًِ ايطَٚإ.

 ًايع ِٗ ُّ ايٛب ٚايهُٝٝا٤ ٚايصٝسي١، ؾانتؿؿٛا خٛاص ايكًٜٛات ٚاألمحاض، ٚابتسعٛا ٚأٖ ٍِ ٚاؾٍط، عًٛ ّٛ اييت أخصٖا ايعطب، ٚضطبٛا ؾٝٗا بػٗ
 َُطنَّبات دسٜس٠.

 ملٛاز ْٚبؼ َٔ ايعطب عًُا٤ُ ظٗطٚا يف ايعصٛض ايصٖب١ٝ يسٚهلِ املتتابع١، ٚصاضت هلِ ؾٗط٠٠ ٚاغع٠١، ٚاخرتعٛا نجرّيا َٔ امٝلطنَّبات ٚا
ِِ أٍٚ ََٔ عَطؾٛا ايهشٍٛ ٚساَض ايهربٜتٝو ٚأنػٝس ايع٥بل ٚسذط دِٗٓ  ُٗ  «.ْرتات ايؿط١»ايهُٝٝا١ٝ٥، ؾ

 عن١ٝ، ٚأزخًٛا نجرّيا َٔ ايعكاقري ايٓبات١ٝ اييت نإ جيًٗٗا عًُا٤ اإلغطٜل، نايطاْٚس ٚايتُط ٚايهاؾٛض، ٚعَطؾٛا ايهجري َٔ أْٛاع ايٛٝب اي
 ؿٌ، ٚاخرتعٛا أدٗع٠ٟ يًتصعٝس ٚايتكٛري ٚايتػاَٞ ٚاـًط ٚاملعز.نذٛظ ايٛٝب ٚاملػو ٚايكطْ

 ايعطب ِٖ أٍٚ ََٔ أٚصٌ ؾٔ ايصٝسي١ إىل ايصٛض٠ ايعصط١ٜ اؿاضط٠ امٝلٓع١َُّ، ٚأٍٚ ََٔ أْؿأ سٛاَْٝت خاٖص ٖٕ  ١ٟ بٗا.ٚقس ؾِٗس عًُا٤ اإلؾطْر أ
  يف« َعطالت ايصٝسي١ عٔ ايعطب»ٚقس قاٍ إٜ٘ غٞ ٚٚتٔ َؤيِّـ نتاب  :ُ٘ ٚايعطب ِٖ ايصٜٔ ضؾعٛا ايصٝسي١ إىل َكاَٗا »شيو ايٛقت َا َْٗص

 «.اؾسٜط٠ ب٘
ٍِ ٚاؾٍط»َا املكصٛز بكٍٛ ايهاتب:  (1)  نُا تؿِٗ َٔ غٝام ايؿكط٠ اـاَػ١؟« ضطبٛا ؾٝٗا بػٗ

 مأرػملعمل٦ّامغشيقضي٦ّشيػامدؾملامماظؽملعملّٓ.مممم.أحّٕزوامصؿملؾملامإنازطيامطؾريطيا

 .مؾملامأض٦ّاعطيامآخشيّٕؼ٤ّ.دؾعمل٦ّامصؿملممممأدؾملؼمل٦ّامسيموج٦ّدػاموغرملفملتؾملا

 عالَّ ٜسٍ نالّ ابٔ خًسٕٚ عٔ ايٛٚب عٓس ايعطب يف ايؿكط٠ األٚىل؟ (2)
 .ّماىاػػملؿملة.محمّٓودؼةماظشملبِّمسؽملّٓماظضملّٕبمسيمممتفملثؽيّٕماىاػػملؿملنيمسيماظشملبِّمبطملريػ٣

 .متعملّٓؽيمماظشملبِّمظّٓىماظضملّٕبماىاػػملؿملني.ممطـّٕةماظضملػملؼملاءماظضملّٕبماىاػػملؿملنيمسيماظشملب

 ١ُٝ عٓس ايعطب يف بسا١ٜ ايعصط اإلغالَٞ نُا تؿِٗ َٔ غٝام ايؿكط٠ ايجا١ْٝ؟ملاشا مل تٓؿط اؿطن١ ايعً (3)
 .مإلحلاسماظضملّٕبمبضملّٓممأػؼملؿملةما٦ٌّض٦ّساتماظضملػملؼملؿملة.مممظؿ٦ّجؿمل٥ّماظضملّٕبماػؿؼملاعؾمل٣ّمإديماِّع٦ّرماظّٓؼؽملؿملة

 .ّمباظظملؿ٦ّحاتماإلدالعؿملة.مالغرملطملالماظضملّٕبمسيمػّٔهماظظملرتةممظضملّٓممترملفؿملّٝماًػملظملاءمسػمل٧ّماظؾقثماظضملػملؼمل٨

 

 ٛي١ ايػابك١.سسز َٔ املكاٍ ايػابل ايؿكط٠ اييت تتؿل َع املػع٣ ايطُين َع املك (4)
 .اظؿادضملة.ممماظلابضملة.مماًاعلة.ممماظـاظـة 

م
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ِِ ب٘ ايعطب يف فاٍ ايصٝسي١؟ (5) ُٜػِٗ ٟٙ َٔ اآلتٞ مل   أ
 .ٌُلؿكّٓشيعةمماطؿرملافمخ٦ّاصماظعملػمل٦ّؼاتمواِّرياض م.سيماظضملالجمابؿّٓاعمع٦ّادماظؿكّٓؼّٕما

 .م.اخرتاعمأجؾملّٖةمظػملؿزملضملؿملّٓمواظؿعملشملريمواظؿلاع٨ّمممإدخالماظغملـريمع٤ّماظضملعملاضريماظؽملؾاتؿملة

 

 ٖات َٔ املكاٍ ايػابل َا ٜؿٓس ٖصا ايععِ. (6)
 .مت٦ّجؾملتماهِلؼمل٣ّمالدؿشملالعمسػمل٦ّمماظعملّٓعاءموعؿابضملةمأحباثؾمل٣ّماظضملػملؼملؿملةماٌكؿػملظملة

 مػمل٣ّ.ذصيطمل٢ّماظضملّٕبمسيمبشيّٓضيءماإلدالممصرتةمع٤ّماظّٖع٤ّمباظظملؿ٦ّحات،مووضظملتمحّٕطةماظضمل

 .مأػ٣ّماظضملػمل٦ّمماظيتمأخّٔػاماظضملّٕب،موضّٕب٦ّامصؿملؾملامبلؾمل٣ّمواصّٕ،مػ٨ّمسػمل٦ّمماظشملبمواظغملؿملؼملؿملاءمواظزملؿملّٓظة

 .ٌُؽملصملَّؼملة مذؾملغيّٓمسػملؼملاءماإلصّٕغجمأنماظضملّٕبمػ٣ّمأولمع٤ّمأوص٢ّمص٤ّماظزملؿملّٓظةمإديماظزمل٦ّرةماظضملزملّٕؼةماياضّٕةما

 

 اقطأ، ثِ أدب:
 (تُٝٛدني) امس٘ َػٛيٞ ضدٌ ظٗط ٖٓاى آغٝا، ؾطم ايٛاقع١ «ٓػٛيٝاَ» أضض يف« خٓيت دباٍ» قُِ ع٢ً َٔ ٖـ 616 غ١ٓ ايتتاض قص١ تبسأ، 

 .املٓػٛي١ٝ بايًػ١ (ايعامل قاٖط: )تعين ن١ًُ ٖٚٞ( خإ دٓهٝع) اغِ بعس ؾُٝا عًٝ٘ ايتتاض أطًل ايصٟ ايطدٌ ْؿؼ ٖٚٛ

 ٕايػٓا٥ِ ٜأخص ٜهٔ مل ايترتٟ اؾٝـ إٔ اضايتت قص١ يف ؾايعذٝب ٚايتدطٜب، ايكتٌ إال اؿٝا٠ يف ي٘ ِٖ ال فطَا، غؿاّسا ايطدٌ ٖصا ٚنا 
 بني شيو يف ٜؿطقٕٛ ال أَاَِٗ، جيسْٚ٘ سٞ نا٥ٔ نٌ ٜكتًٕٛ ايتتاض ؾهإ! ايكتٌ جملطز ايكتٌ ٖٛ تًو سطٚبِٗ َٔ ايتتاض ٖسف نإ بٌ أبسا،
 !ٚسػب ايسَا٤ ضا٥ش١ تعؿل َتٛسؿ١ سٝٛاْات ٚنأِْٗ قاضب، أٚ َسْٞ ٚؾٝذ، صػري بني ٚال ٚؾاب، ضضٝع بني ٚال ٚاَطأ٠، ضدٌ

 املًو قصس ال ايعامل، ٚإباز٠ ايٓٛع، إؾٓا٤ قصسِٖ ٕأٚن: »بكٛي٘ «ايتتاض خرب» يف( ايًٛٝـ عبس املٛؾل) اإلغالَٞ املؤضر ٚصؿِٗ ٚيكس 
 !املا١٥ ععُا٥٘ ضُٔ( خإ دٓهٝع) اجملطّ صٓـ( املا١٥ ايععُا٤) نتاب صاسب (ٖاضت َاٜهٌ) إٔ األَط يف ٚاملطشو!«. ٚاملاٍ

 ٚغطبا« بٛيٓسا» إىل ؾطٟقا« نٛضٜا» َٔ ممتس٠ نبري٠ إَرباطٛض١ٜ ٜبٓٛا إٔ بٛسؿٝتِٗ ايتتاض اغتٛاع ست٢ ق١ًًٝ اتٛغٓ إال ٖٞ َا َٔٚ 
 .«دٓٛبا نُبٛزٜا» إىل مشاال« غٝبريٜا»

 ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ ايجايج١؟ «إؾٓا٤»ال ٜصض َطازؾا يه١ًُ  -مما ًٜٞ-أٟ  (7)
 .مم.إسّٓامممإبادة.مممإػالك.مممإصلاد

 مبا قبً٘ يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ؟ «ٚايتدطٜب ايكتٌ إال اؿٝا٠ يف ي٘ ِٖ ال»َا عالق١ قٍٛ ايهاتب  (8)
 .ّّغؿؿملفةمممتظملزملؿمل٢ّ.مممتضملػملؿمل٢ّ.مممت٦ّضؿمل. 

 تٛظٝؿا ضا٥عا. ٚضض. «ٚنأِْٗ سٝٛاْات َتٛسؿ١ تعؿل ضا٥ش١ ايسَا٤ ٚسػب»ٚظـ ايهاتب ايتؿبٝ٘ يف قٛي٘  (9)
 مبمظػملؿؿار،موعامأحّٓث٦ّهمع٤ّمضؿ٢ّمودعار.أت٧ّماظؿرملؾؿمل٥ّمرائضملامع٦ّحؿملاممبّٓىمطّٕهماظغملات

 .مجاءماظؿرملؾؿمل٥ّمعؽملظملخملّٕامؼ٦ّح٨ّمباظؿعملّٖزمع٤ّمجّٕائ٣ّماظؿؿارمووحرملؿملؿؾمل٣ّماظيتمالمحّٓودمهلا

 .مطانماظؿرملؾؿمل٥ّمرائضملامع٦ّحؿملاممبّٓىموحرملؿملةماظؿؿار،موتػملّٔذػ٣ّممبامؼلظملغمل٦ّنمع٤ّمدعاء

 ماء.جاءماظؿرملؾؿمل٥ّمعصيؾشياِظطملطيامؼزمل٦ّرمظػملعملارئمعّٓىمعاموص٢ّمإظؿمل٥ّماظؿؿارمع٤ّمادؿؾملاغةمباظّٓع

 ؟ايعامل ٚإباز٠ ايٓٛع، إؾٓا٤صٛاب أّ خٛأ: ؼكل يًتتاض غطضِٗ َٔ  (11)
 م.خشملفملممممم.ص٦ّاب

 

 صـاسب ( ٖـاضت  َاٜهٌ) إٔ األَط يف ٚاملطشو»يف ض٤ٛ نالّ )َاٜهٌ ٖاضت( عٔ نتاب٘، نٝـ ؼهِ ع٢ً قٍٛ ايهاتب يف َكاي٘:  (11)
 ؟!«املا١٥ ععُا٥٘ ضُٔ( خإ دٓهٝع) اجملطّ صٓـ( املا١٥ ايععُا٤) نتاب

 ؾينمسػمل٧ّمضّٕاءةمعؿفملغؿملةمظغملؿابم)عاؼغمل٢ّمػارت(مسيمغلذملكؿ٥ّماإلنػملؿملّٖؼذملة؛مإذمإنم)عاؼغملذمل٢ّ(مغظمللذمل٥ّمممممرأيمع٦ّض٦ّس٨ّمع

ؼضملرتفمبفملغ٥ّمتّٕج٣ّمِّذذملّٕارمعـذمل٢ّم)دذملؿاظني(ماٌضملذملّٕوفمب٦ّحرملذملؿملؿ٥ّموجمذملازرهماظّٓع٦ّؼذملة،موتؾملؼملؿملرملذمل٥ّمظذملؾضملّٚماظعملّٓؼلذملنيممممممممممم

مسؼملّٓا.
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 (مأطذملّٓمسػملذمل٧ّمممرأيمشريمع٦ّض٦ّس٨ّ؛مِّنماظغملاتبمحغمل٣ّمع٤ّموجؾملةمغصملّٕمسارظملؿملذملةمالمسعملالغؿملذملة؛مإذمإنم)عاؼغملذمل٢ّمػذملارتمممم

،مصشملؾؿملضملذملذمل٨ّظيعيمأنمؼصيذملذملّٓرجمادذملذمل٣ّم)جؽملغملؿملذملذملّٖمخذملذملان(مودذملذملّٛماظضملصملؼملذملذملاءمماظؿذملذملارؼّْمسيمتذملذملفملثريطياماظؽملذملذملاسمِّطـذملذملّٕمئقذملذملةأنمطؿابذملذمل٥ّمال

ماٌقملثّٕؼ٤ّمتارخيؿملا.

 رأيمع٦ّض٦ّس٨ّ؛مِّغ٥ّمظؿملّٗمع٤ّماٌؽملشملعملذمل٨ّمأنمؼؿسملذملؼمل٤ّمطؿذملابظيمؼؿقذملّٓثمسذمل٤ّماظضملصملؼملذملاءمذكزملذملؿملةمدع٦ّؼذملةمعرملذملؾمل٦ّرةمممممممممم

ار،محؿذمل٧ّموإنماسذملذملرتفماٌقملظذملذملّٟمبذملذملّٔطّٕهمظذملذملؾضملّٚمممبفازرػذملاماظذملذمليتمتصيذملذملّٖط٣ّماِّغذملذمل٦ّفمعـذمل٢ّم)جؽملغملؿملذملذملّٖمخذملذملان(مضائذملذملّٓماظؿؿذملذملمم

مجمّٕع٨ّمايّٕبمسيمطؿاب٥ّ.

 م«اظؿذملارؼّْممسيمتذملفملثريطيامماظرملكزملذملؿملاتممأطـذملّٕممتّٕتؿملذملبم:ماٌائذملةم»رأيمشريمع٦ّض٦ّس٨ّ؛مِّنماد٣ّمطؿابم)عاؼغمل٢ّمػذملارت(مم،

طؼملامسيماظرتذيةماظضملّٕبؿملة،مصؿملؾّٓومأنماظغملاتبمحغمل٣ّمسػمل٧ّماظغملؿابمع٤ّمتّٕذيؿذمل٥ّماظضملّٕبؿملذملةمممم«اًاظّٓونمعائة»وظؿملّٗم

م.طؿاب٥ّمع٤ّماإلنػملؿملّٖؼةماظؽمللكةمسيامأنم)عاؼغمل٢ّمػارت(مأطّٓمػّٔامالماِّص٢ّ،مطؼمل

 

 : ظٖري بٔ نعبٜكٍٛ 















 اـاَؼ؟ ايبٝت يف «ُِٜطَعس» َع٢ٓ َا (12)
 م.وؼّٕوّٟمخيافمم.وؼلكّٛمؼطملسملبمم.وحيّٖنمؼفملد٧ّمم.وحيعملّٓمؼغملّٕه

 ؟ ايٓيب إىل نعب شٖاب غبب َا (13)
 ماظؽمليبمإديماالسؿّٔارماظؽمليبمعّٓحممم.عؽمل٥ّماظضملظمل٦ّمواظؿؼملاسمم.وسشملائ٥ّمغ٦ّاظ٥ّمسيمرؼملضملطيام

 ماظؽمليبمحثماظؽمليبمجمػملّٗمحسمل٦ّرمم.اظ٦ّاذنيمع٤ّمظ٥ّماالغؿعملاممسػمل٧ّمم.إظؿمل٥ّمواالدؿؼملاعم

 .ٚغطض٘ ْٛع٘، ٚبٝٚٔ بالغٝ٘ا، أغًّٛبا ايجاْٞ ايبٝت َٔ سٚسز (14)
 «مم.واإلرذادماظؽملزملّّمرػمليب،مإغرملائ٨ّم،«عؾملػمًلا 

 «م.واظؿ٦ّطؿملّٓماظؿعملّٕؼّٕمخربي،م،«أسشملاكماظّٔيمػّٓاك

 «مم.االدؿضملشملافمرػمليب،مشريمإغرملائ٨ّم،«عؾملػمًلا 

 «اظّٓساءمعضملؽمل٧ّ،مإغرملائ٨ّمظظملصمًلامخربيم،«أسشملاكماظّٔيمػّٓاك. 

ٛٔط٠ ايعاطؿ١ َا (15)  األبٝات؟ يف ايؿاعط ع٢ً امٝلػٝ
 مم.واظشملؼملفملغؿملؽملةماظؿظملاؤل

 مم.واظؿملفملسمايّٖن

 مم.واظطملسملبم٦ّرةاظـ

 واظّٕجاءما٦ًّف. 

م

م
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 :املٓصض بٔ ايٓعُإ إىل َعتصّضا ايصبٝاْٞ ايٓابػ١ ٜكٍٛ
موأطذملّٔشيبصيمأَشذملّ٘صيعيماظذمل٦ّاذذمل٨ّمَظذملؼملصيذملؾذملػمِلذملطملصيذمل١َّممًةذملذملذملِخؿملاغمسشيؽملعي٨ّمبصيذملػملعيذملطملتشيمضذملّٓمُطذملؽملذملتشيمَظذملِؽذمل٤ّ

م

مأجّٕشيبصيمعملارصياظمب٥ِّمعشيشملػمِل٨ّظيعيماسغيذملذملذملذملاظؽملمإديممطفملغذملؽملذمل٨ّمبذملذملاظذملذمل٦ّسذملذملؿملذملِّٓمتشيذملذملؿذملذملّٕصيَطذملذملؽملِّذملذمل٨ّمَصذملذملال

م

ٍّ َٛقـ سٝح َٔ  ظٖري بٔ نعب قصٝس٠ َٔ ايجايح ٚايبٝت ايػابٜكني ايبَٝتني بني ٚاظٕ (16)  .اعتصاضٙ يف ايؿاعَطٜٔ َٔ ن
 م.واٌلاحمةماظضملظمل٦ّمؼشملػملبموطالػؼملامذغؾطيا،مارتغملبمأغ٥ّمؼّٕىماظرملاسّٕشيؼ٤ّمطال

 م.لاحمةواٌماظضملظمل٦ّمؼشملػملبمذظ١ّمع٤ّماظّٕش٣ّموسػمل٧ّمذغؾطيا،مؼّٕتغملبمملمأغ٥ّمؼّٕىماظرملاسّٕشيؼ٤ّمطال

 ّٕماظؽمليبمع٤ّماظضملظمل٦ّموؼشملػملبمبّٔغؾ٥ّمصؿملضملرتفمطضملبمأعاماظؽملضملؼملان،مع٤ّماظضملظمل٦ّموؼشملػملبماظّٔغبماظؽملابطملةمؼصيؽملغمل.م

 ماظؽمليبمع٤ّماظضملظمل٦ّمؼشملػملبمظغملؽمل٥ّماظّٔغبمصؿملصيؽملغملّٕمطضملبمأعاماظؽملضملؼملان،مع٤ّماظضملظمل٦ّموؼشملػملبمبّٔغؾ٥ّماظؽملابطملةمؼضملرتف.م
 

 :ايبصطٟ اؿػٔ ٜكٍٛ
 َِ  ناْٛا قبًهِ نإ ََٔ إٕ. اهلل أَط سٝح َٚضُعٖٛا اهلل، ٖٚدٗٗا سٝح ايؿطٍٛ ٖصٙ ٚٚدٗٛا. ؾطًٟا ّٚقٖس قصّسا، ٚأْؿل طّٝبا، نػب عبّسا اهلل َضٔس

ُٜؤٔثطٕٚ َبالغِٗ، ايسْٝا َٔ ٜأخصٕٚ ٕٖ أٜيا. بايؿطٌ ٚ  ٖٚصٙ ؾإٜٖانِ ؾطّسا؛ ؾٝٗا ٝيبٍّ شٚ ٚدس َا ٚاهلل ؾال ؾؿطشٗا، بايسْٝا أضٖط قس املٛت ٖصا إ
ّْ ايًٌٝ َدِٖٓٗ إشا ناْٛا قَّٛا األ١َ ٖصٙ َصسض َٔ أزضنت. ايٓاض َٚٝعازٖا ايطالي١، مجاعٗا يتاي امٝلتؿٚطق١ ايٗػُبٌ  ٜؿرتؾٕٛ أططاؾِٗ، ع٢ً ؾٔكٝا

ِٕ اهلل ٚغأيٛا غٖطتِٗ اؿػ١ٓ عًُٛا إشا ِضقابِٗ، ٔؾهاى يف َٛالِٖ ُٜٓادٕٛ خسٚزِٖ، ع٢ً زَٛعِٗ ػطٟ ُخسٚزِٖ،  ٚإشا َِٓٗ، ٜتكٖبًٗا أ
 .هلِ ٜػؿطٖا إٔ اهلل ٚغأيٛا غا٤تِٗ غ١٦ٝ عًُٛا

 آزّ، بٔ ٜا ِٕ  تعٌُ ال آزّ، بٔ ٜا. ٜهؿٝو ايسْٝا َٔٔ ؾايكًٌٝ ٜهؿٝو، َا ُِٜػٓٝو نإ ٚإٕ ُِٜػٓٔٝو، ؾ٤ْٞ ٖٓا ٖا ؾًٝؼ ٜهؿٝو َا ُِٜػٓٝو ال نإ إ
 صايعٝـ َٔ ٜهؿِٝٗ َا أٟ: َبالغِٗط  .َسٝا٤ّ ترتن٘ ٚال ِضٜا٤ّ، اؿل َٔٔ ؾ٦ّٝا

 األٚىل؟ ايؿكط٠ بسا١ٜ يف «قصّسا» َطاز َا (17)
 م.دؾمل٦ّمممم.إدّٕافممم.اسؿّٓالممم.رؼاء

 .عالقت٘ ٚبٝٚٔ َطغال، فاّظا ايٓص َٔ سٚسز (18)
 ،ّم.اظغملػملؿملةمأرّٕاصؾمل٣ّ،مم.اياظؿملةمدع٦ّسؾمل٣ّ،مم.احملػملؿملةمصّٓر،مم.اىّٖئؿملةمرضابؾمل٣

َٔ نُا ايسْٝا َع قبًٓا ََٔ َتعاٌَ نٝـ (19)  ايبصطٟ؟ اؿػٔ بٖٝ
 م.أشؽملؿملاءمأبؽملاءػ٣ّمظؿملرتط٦ّامباجؿؾملادمسؼملػمل٦ّامم.عؾاػجمع٤ّمؾملابمعامبغمل٢ّمودضملّٓوامبؾملامصّٕح٦ّا

 م.ٌضملؿملرملؿؾمل٣ّمحيؿاج٦ّنمعامعؽملؾملاموأخّٔوامصؿملؾملامزػّٓواممم.عضملؿملرملؿؾمل٣ّمسيموأػؼملػمل٦ّامعؽملؾملامترملاءع٦ّا

ُِٜػٓٔٝو» عالق١ َا (21)  األخري٠؟ ايؿكط٠ يف قبًٗا مبا «ؾًٝؼ ٖا ٖٓا ؾ٤ْٞ 
 م.تضملػملؿمل٢ّممممم.ت٦ّضؿملّّممم.تظملزملؿمل٢ّممم.غؿؿملفة

 :ايسْٝا يف ايؿاعط ٜكٍٛ

 .ايبٝت ٖصا َٚع٢ٓ ٜتٛاؾل َا ايٓص َٔ ٖأت (21)
 م.ؼصيطملضيؽمِلؿمل١ّمذ٨ّءظيمػؽملامػامظؿملّٗمممم.صّٕحطيامصؿملؾملامُظبدملمذوموجّٓمعا

 م.ؼغملظملؿمل١ّماظّٓغؿملامِع٤ّماظعملػملؿمل٢ّممممم.بشيالشؾمل٣ّماظّٓغؿملامع٤ّمؼفملخّٔون

 

 نٝـ اغتٛاع اإلغالّ تٗصٜب أيؿاظ ايًػ١ امٝلػتدَس١َ يف ؾعط عصط صسض اإلغالّ؟ (22)

 ّٕبؿ٦ّجؿمل٥ّماظرملضملّٕاءمإديمادؿكّٓاممعزملشملػملقاتمجّٓؼّٓةمسيماظرملضمل. 

 ٌُؾؿغمَلّٕمظطملريماظضملّٕبمبرملارطةم  .اإلغؿاجماظرملضملّٕيما

 ّبرتجؿملّّمطظملةماظرملضملّٕمسػمل٧ّماظؽملـّٕ،موضّٓمأسشملاهمذظ١ّماظعمل٦ّةموايؿمل٦ّؼؼيةموأثؼيّٕمسيمأظظملاز٥. 

 مبقاطاةماظرملضملّٕاءمأظظملازماظعملّٕآنمواظلؽملةموجماغؾةمحصي٦ِّذ٨ِّّماِّظظملاز. 

 :ضب٘ عبس ابٔ ٜكٍٛ

ٟٙ ايبسٜع١ٝ؛ باحملػٓات األٍٚ ايبٝت سٜؿٌ (23)  كتًٜؿني؟ قػَٓني ع٢ً اؾتٌُ ٜأتٞ امم ؾأ
 ّمممم.ودوائ٨ّمدائ٨ّممممم.وبالئ٨ّمدائ٨ 

 ّوذظملائ٨ّمدائ٨ّمممممم.وذظملائ٨ّمدوائ٨. 
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 اقطأ ثِ أدب ، قاٍ أبٛ متاّ :
مّٕؼبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل١ّمواظذملذملذملالءماظرملعؿ٦ّغؾمل٤ّمجممممبؿملّٚماظزملظملائّّمالمد٦ّدماظزملقائّٟمص٧ّ

مبذملذملذملؿمللنيمالمص٧ّماظلؾضملةماظرملؾملؼملبنيماًمممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاحمِّعضملةواظضملػمل٣ّمص٧ّمذؾملبماِّرع

م٤ّمطّٔبم؟ذملذملصاش٦ّهمع٤ّمزخّٕفمصؿملؾملاموعمممم٦ّمموعاذملذملذملذملذملذملذملأؼ٤ّماظّٕواؼةم؟مب٢ّمأؼ٤ّماظؽملف

 ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ؾ٢ قٛي٘ )دال٤ ايؿو( : - (24)
 مطؽملاؼةممترملؾؿمل٥ّمبػملؿملّٞممادؿضملارةمتزملّٕحيؿملةممادؿضملارةمعغملؽملؿملة

 

 . يف اؾ١ًُ ايػابك١ يف قٌ« أَػُٝت»ايتا٤ يف ن١ًُ «. نًُا أَػُٝت تصنَّطُت دستٞ ٚابتػُُت» (25)

 ّرصّٝمصاس٢ّمممممغزملبمخربمأعل٧ 

 ّرصّٝماد٣ّمأعل٧ّمممممرصّٝمغائبمصاس٢ 

ٍٗ ع٢ً ايطدا٤؟ (26) ٌٍ ْاقص ٜس ٟٙ ممَّا ٜأتٞ اؾتٌُ ع٢ً ؾع  أ

 َظضملشي٢ّؼيماظشملاحمنيمحيعملعمل٦ّنمَأحالعؾمل٣ّماظيتمؼشيزملضيؾ٦ّنمإظؿملؾملا. 

 تشيذملذملذملذملعملذملذملذملذمل٦ّلصيموشيإغيغؼيذملذملذملذملؼملذملذملذملذملامذشيػذملذملذملبشيماظذملذملذملرملشيذملذملذملؾذملذملذملابصيممالمَظذملذملذملؿملذملذملذملتماظذملذملذملرملشيذملذملذملؾذملذملذملابمؼشيذملذملذملضملذملذمل٦ّدصيمؼشيذملذمل٦ّعطيذملذملاَأم 

 ًُػمْلّٓمذامأع٢ّػي  ودصيوضينشيمعذملامؼشيذملّٕضيتشيذملفذمل٨ّماِّضّٓارصيمواِّج٢ّصيمممؼشيّٕضيجصي٦ّماظؼيّٕاءشيموؼشيّٕضيجصي٦ّما

 ٌُلضيؿشيّٓشياعةد  .اخضيػمَل٦َّظ٠ّشيماٌـعملظمل٦ّنمأنمؼصيرملشيفِّضمل٦ّامسػمل٧ّماظؿؼيؽملضيؼملؿملةما

َُػأعس٠ ايؿكطا٤ احملتادني (27)  َا عٌُ اغِ ايؿاعٌ يف اؾ١ًُ ايػابك١؟«. املٓعُات اـري١ٜ 
 اظظملعملّٕاء»رصّٝمصاسػمًلامامسطيامزاػّٕطيا،موغزملبمعظملضمل٦ًّظامب٥ّم». 

 احملؿاجنياظظملعملّٕاء،م»رصّٝمصاسػمًلامضؼملريطيامعلؿرتطيا،موغزملبمعظملضمل٦ّظنيم». 

 اظظملعملّٕاء»رصّٝمصاسػمًلامضؼملريطيامعلؿرتطيا،موغزملبمعظملضمل٦ًّظامب٥ّم». 

 احملؿاجني»رصّٝمصاسػمًلامضؼملريطيامعلؿرتطيا،موغزملبمعظملضمل٦ًّظامب٥ّم». 

 . َٔ ايؿعٌ« ال تهٔ ٖٖٝاّبا أعسا٤ى»اؾُتكَّت صٝػ١ املبايػ١ ايٛاضز٠ يف قٛيٓا:  (28)

 أػاب 

 ػبؼي 

 ػابشي 

 ػؿملؼيبشي 

 .سٚسز اغِ املؿعٍٛ ايعاٌَ َٚعُٛي٘ يف اؾ١ًُ ايػابك١ «.اؿل املػُٛع صٛت٘ َٓتصط» (29)

 ّاٌلؼمل٦ّع،مص٦ّت٥. 

 ّعؽملؿزملّٕ،مص٦ّت٥. 

 ّعؽملؿزملّٕ،ماي٠. 

 ّٕاٌلؼمل٦ّع،معؽملؿزمل. 

َُتكٚسَٕٛ سٝح ناْٛا» (31)  عًٝٗا؟« ظٌ»َا ايصٛض٠ ايصشٝش١ يًذ١ًُ ايػابك١ بعس إزخاٍ «. املجابطٕٚ يف ايعًِ ٚايعٌُ 

 عصيؿعملِّّٓع٦ّنمحؿملثمطاغ٦ّاز٢ّماٌـابّٕؼ٤ّمسيماظضملػمل٣ّمواظضملؼمل٢ّم. 

 ز٢ّماٌـابّٕؼ٤ّمسيماظضملػمل٣ّمواظضملؼمل٢ّمعصيؿعملِّّٓعنيمحؿملثمطاغ٦ّا. 

 ز٢ّماٌـابّٕونمسيماظضملػمل٣ّمواظضملؼمل٢ّمعصيؿعملِّّٓع٦ّنمحؿملثمطاغ٦ّا. 

 م.ز٢ّماٌـابّٕونمسيماظضملػمل٣ّمواظضملؼمل٢ّمعصيؿعملِّّٓعنيمحؿملثمطاغ٦ّا

ٍٗ ع٢ً ايؿطٚع يف اـرب (31) ٌْ ٜس  .َسٚسز اؾ١ًُ اييت ٚضز بٗا ؾع

 إٌّض٧ّأخّٔماظشملؾؿملبمؼضملاجلم. 

 ّأخّٔماظشملؾؿملبمعغملاصفملةمسػمل٧ّمجمؾمل٦ّدات٥. 

 ذّٕعماهللمظؽملامض٦ّاغنيمهؼمل٨ّماِّرواحمواٌؼملؿػملغملات. 

 جضمل٢ّماٌؾملؽملّٓسماظعملزملّٕمحمغمل٣ّماظؾؽملاء 
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 ٜعٜس عٔ ثالث١ أغٛط َطاعّٝا َٗاضات ايهتاب١. ـص ايكٛع١ ايتاي١ٝ ؾُٝا ال (32)
  ّيكتاٍ دالٍ ايسٜٔ، ؾًِ ٜجبت ٚبًؼ دٓهٝع خإ َا ٚقع ظٝؿ٘ َٔ اهلعمي١، ؾاؾتس غٝع٘، ٚظاز سٓك٘، ؾذُع دٝٛؾ٘ ٚقازٖا بٓؿػ٘، ٚتكس

ي٘ دالٍ ايسٜٔ، ٚؾط إىل غع١ْ ؾتشصٔ بٗا أٜاَّا، ثِ ضأ٣ إٔ ال قبٌ ي٘ بسؾع املػرئٜ عٓٗا، ٚخؿٞ َٔ ٚقٛع٘ ٚٚقٛع أًٖ٘ يف قبط١ عسٚٙ، 
ؾعرب بِٗ ممط خٝرب،  ؾشعّ أَتعت٘، ٚمجع أَٛاي٘ ٚشخا٥طٙ، ؾشًُٗا ٚضسٌ بأًٖ٘ ٚساؾٝت٘ صٛب اهلٓس، ٚغاض َع٘ غبع١ آالف َٔ خاص١ ضداي٘،

ٚمل ٜهس ٜؿطٞ إىل غٌٗ اهلٓس ست٢ ؿكت٘ طال٥ع دٓهٝع خإ، ؾهط عًِٝٗ ٚقاتًِٗ ٚؾطزِٖ، ٚيهٓ٘ أٜكٔ باهلعمي١ سني تٛايت عًٝ٘ 
 اؾُٛع، ؾتكٗكط بطداي٘ إىل ْٗط ايػٓس، ٚععّ إٔ خيٛض٘ إىل ايعس٠ٚ األخط٣، ٚيهٔ ايعسٚ عادً٘ قبٌ إٔ جيس ايػؿٔ ايالظ١َ ؿٌُ أًٖ٘

ع ي٘ ايعسٚ ؾطص١ يًتشػط ع٢ً أعع أسباب٘ يف اؿٝا٠ ٚايتؿهري يف ٚمل َٜس، ٚسطمي٘ ٚأثكاي٘، ْٚتر عٔ شيو غطم ايٓػ٠ٛ َٔ أٌٖ بٝت٘
 ..... بٓؿػ٘ يف َكسَتِٗ ؾاْسؾعٛا ٜػبشٕٛ يف أثطٙ ٢ؾأَط ضداي٘ غٛض ايٓٗط، ٚأيك َصٝبت٘،ؾأِْٗ َٔ ٍٖٛ 

 :اإلَاّ ايؿاؾعٞقاٍ 

 ايًػ١ ٚايؿكطات ٚعالَات ايرتقِٝ. َطاعّٝا غال١َ أغٛط( 01 - 8) سسٚز يف انتب َكاال ايبٝتني ايػابكنييف ض٤ٛ  (33)
 

 يجايحايُٓٛشز ا
  اقطأ، ثِ أدب:

 (ُّٛٝ ٜٛأت ائبَشاِض َٔٔ امٝلتبدط٠ املا٤ٔ ُدَع٦َٜأت َٔٔ َصٔػرَي٠ٕ َزٜقا٥َٔل َعٔ ٔعَباَض٠ ٖٔٞ( ايٗػُشب) أٚ( ايُػ َِْٗاض، َٚامٝلٔشٝ  ٚبايتايٞ ايٖجًر، َٛضاتبًَٝٓ َٜٚنَصيو َٚاأٜل
ُّٝٛ ؾإٕ  .ـثايتها ٜأِؾهاٍ إسس٣ ٖٞ ايُػ

 ُّٛٝ ِٓ ٚايُػ َٕ ؾَُا َرٍت أيٜؿٞ اِضتؿاع ع٢ًَٜ األِضض، غٛض إىل ايُػّٝٛ ٜأقَطب َٔٔ ١ٔؿطَدامٝل  ٚسٖت٢ نًَٝٛرتٜٔ بني اِضتٜؿاَعات ع٢ًٜ َٚامٝلتٛٓغ١ٛ َشيٜو، ُزٚ
 .نًَٝٛرتات أضبع١ ع٢ً تعٜس اِضتؿاعات ع٢ًَٜ ٚايعاي١ٝ ،اتنًَٝٛرت أضبع١

 َِٔتساز ٜيَٗا ٚايٖطَدا١ََ ايهجاؾ١ َؾٔسَٜس٠ ُغشب ٖٞ ايٗطٜنا١َٝٔ امٝلعٕ ٜؾُػشب اعٗا،اضتؿ سػب متٝٝعٖا ُُٜهٔ اييت شبػاي َٔ كتًؿ١ أْٛاع َُٖٓاٜى  ا
َٖا ٜنبري، ضٞأٔغٞ ُِشام، ُٚغُشب َرٍت، أيٜؿٞ زٕٚ ٚتهٕٛ ،(ٔبِٝايٖص) باغِ ايعطب ٔعٓس َُٚتِعطف ٜغأيّبا، أؾباٍ طََٞعَٗ ُِٜؿٔب٘ ََٞعَٗط  ُغُشب ٖٚٞ ايػ

ُٖٓاى تكطّٜبا، َرٍت ت١ٔ آالٔفغ اضتؿاع ع٢ًَٜ َدًٝس١ٖٜ ِٓٔدؿض اضتؿاع َشاَت َضَبأب١ٝ ََُٓبٔػ١ٛ ُغشب َٚ َُتؿاٚت١ َُ ٚ ،ِٕٛ  د٘سا امٝلِطَتٔؿع١ ايٗػُشب أَٖا ايًَّ
ُٜٝٛط تؿب٘ غايّبا ؾإْٗا  .املػعٍ ُخ

 ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ ايجايج١؟ «متٝٝع»َا َع٢ٓ ن١ًُ  (1)
 ّٟمممتظملّٕؼ٠ّ.مممممم.تزملؽملؿمل 

 متظملسملؿمل٢ّ.مممممممسّٖل.م

ُّٝٛ ٖٞ إسس٣ ٜأِؾهاٍ ايتهاثـ»عالق١ قٛي٘ اغتٓتر  (2)  مبا قبً٘ يف ايؿكط٠ األٚىل. «ٚبايتايٞ ؾإٕ ايُػ
 .ّّممتضملػملؿمل٢ّ.ممممممت٦ّضؿمل  

 ت٦ّطؿملّٓ.مممممممتظملزملؿمل٢ّ.م 

 نٝـ ميهٓٓا متٝٝع ايػّٝٛ؟ (3)
 .محلبمطـاصؿؾملا.مممممحلبمارتظملاسؾملا  

 حلبمعّٓارػا.ممممممحلبموزغؾملا.م 

 ايعٓٛإ األْػب يًكٛع١ ايػابك١. -مما ًٜٞ-َٝع  (4)
 ّم.واِّعشملارماظلقبممممم.وارتظملاسؾملاماظلقبمترملغمل٢

 م.وأمساؤػاماظلقبمأغ٦ّاعمممممم.اظسملؾابؿملةماظلقب

 :آالت َٔ بآي١ املطتؿع ايػشاب ايهاتب ؾب٘ (5)
 مم.اظؽمللؿملجمممممم.اظشملؾاسة  

 م.اظؿفارةممممممم.اظّٖراسةم

 ؟ايػُشام غشبتٓسضز  -مما ًٜٞ-ؼت أٟ  (6)
 م.اٌؿ٦ّدشملةماظلقبممم م.اٌؽملكظملسملةماظلقب 

 م.اىاصةماظلقبمممممم.إٌّتظملضملةماظلقب
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  اقطأ، ثِ أدب:
 ُُٛٞاعاَٚ ﴿ٙ يٛ تٛسس ايعطب!! ٚمل ال؟ أمل ٜعًُٛا قٍٛ اهلل: آ ؟!ٚمل ال؟ أمل ٜعًُٛا إٔ ٜس اهلل َع اؾُاع١ !َا أمجٌ إٔ ٜتشس ايعطب  ٌِٔبَشب  َتٔص

٘ٔا  ؾٗٞ  بؿط١ٜ؛ٖٚٞ اآلٕ ؾطٜط١ ؾطع١ٝ ٚضطٚض٠  ،َٓص ايكسِٜ ؾايٛسس٠ أٌَ ايؿعٛب ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ..  ؟﴾َتٜؿٖطٝقٛٞا  َٜٚيا  اَدُٔٝع  يًَّ
َٚٔ ايٛبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ  ،﴾ِضحٝيٝهِ  ََٖبََٚتص  َؿًٝٛٞاٜؾَتؿ  َظُعٛٞااَتَٓ  َٜٚيا﴿ تعاىل:قاٍ  األٖساف،ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اآلٕ يًٓصط ع٢ً األعسا٤ ٚؼكٝل 

عطب١ٝ ٚٚضع ؾٝٗا بصٚض ايؿطق١ ٚاـالف ٚاعتعاظ نٌ زٚي١ بٓؿػٗا ٖٓاى صعٛبات أَاّ ٖصٙ ايٛسس٠ بػبب االغتعُاض ايصٟ قػِ ايسٍٚ اي
 ْٚػٝإ سكٛم ايسٍٚ األخط٣.

  ٙٚيٝؼ َع٢ٓ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ إٔ ٜصبض ايٛطٔ ايعطبٞ نً٘ زٚي١  ايٛسس٠،ٚالبس َٔ بصٍ ايهجري َٔ اؾٗٛز َٔ أدٌ ؼكٝل ٖص
ٚسس٠ يف االقتصاز غًل ايػٛم ايعطب١ٝ  ٚاسس٠،َٚٛاقـ  ،اى آضا٤ ٚاسس٠هٕٛ ٖٓبإٔ تٚيهٔ  ضطٚضٜا،ٚاسس بط٥اغ١ ٚاسس٠ ؾٗصا يٝؼ 

 .خلإٚسس٠ يف ايٓاس١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ ...  ،املؿرتن١

 ُْٛٞا﴿: تعاىل قاٍ ايعطب١ٝ، اؾاَع١ زٚض تؿعٌٝ َٔ بس ٚال ُْٛٞا  َٜٚيا  يٖتك٣َٛاَٚ  ٔبٚطيا ع٢ًَٜ  ََٚتَعاَٚ  بني ٚايتعإٚ ؾايٛسس٠ ؛﴾ِٕايُعسَٚاَٚ  ِِإِلثا  ع٢ًَٜ  َتَعاَٚ
ُِٗ  َٜٚأٔعٗسٚٞا ﴿: تعاىل قاٍ ايعسٚ، ع٢ً ايٓصط َكَٛات أِٖ َٔ ايعطب١ٝ ايؿعٛب ٜٛعا  َٖا  ٜي َُٕتط  ٌِـٜٝا ٚضَبأط  ََٚٔٔ  ٝق٠ٖٛ  َٚٔ  ُتِغَت ٘ٔ  ُٖٔبٛ ٘ٔا  َعُسٖٚ  ٔب  يًَّ

ٌُ: » اهلل ضغٍٛ قاٍ عطٛ، َٓ٘ ٜٓعع إٔ ٜصض ال ٚاسس دػس ايعطب١ٝ ؾاأل١َ ،﴾ََٚعُسٖٚٝنِ  ُُِؤَٔٓٔنَي  َََج ِِ  ٔؾٞ  اٞي ٖٔ ِِ َتَٛاٚز ُِٗٔ ِِ ََٚتَطاُس ٌُ ََٚتَعاٝطٔؿِٗ  َََج
ُ٘ اِؾَتٜه٢ ِإَشا اٞيَذَػٔس، ِٓ َٔ ْٛ ُ٘ َتَساَع٢ ُعِط  ال ُتػًب، ال عطٜك١ أ١َ ايكسِٜ َٓص ايعطب١ٝ األ١َ َها١ْ ٖٞ ؾٗصٙ ،«َٚاٞيُش٢ُٖ ٔبايٖػَِٗط اٞيَذَػٔس َغا٥ُٔط ٜي

 قاٍ سني ايؿاعط ٚصسم ايكرُب، أٚ ايعاملني زٕٚ ايصسُض هلا ُتػتصٍ، ال ُتٗعّ،

 َِْطٔدَػت ُّ َِٜشأَْتٞ َٚايَؿا َٛأْٞ  ٞـََِٔٚٔصُط َض ِٓ ِٜٔدٞ َُٚع َِٜط٠ٔ َتاِض  َٚٔؾٞ اٞيَذِع

 ٗـ ٌٚ  ٞــاملِذٔس َتِطٜؾُعٓ ٚيف ايعطام ٜأٝن ٍٕ َٚخـٖٛــــب ع٢ً ٝن ِٕاٍؽ َٚأؾٛ  ا

 َٜٚٓاملػـذُس األقص٢ ٚٝقب ُٔ ـُ ُِ٘ػه ُٙ ٜٚطعـاْيف َسٖب  ُتـ  ٞـ١ٔ ايكًٔب أضعا

 ْعطات ْٓعط ايػاز٠ أٜٗا بٓا ٚتعايٛا ٚضطٚضٜا، ٚادبا أَطا إمتاَٗا يف ايػعٞ أصبض ٚقس املؿرتن١، ايعطب١ٝ ايػٛم إىل أخط٣ َط٠ ْٚعٛز 
 زٚي١ عؿط٠ مخؼ َٔ أنجط ػُعت أٚضٚبا ؾؿٞ ٚاختالؾات، ؾٛاضم َٔ ٘بٝٓ َا ضغِ ٜٚتذُع ٜتشس نٝـ سٛيٓا َٔ املتكسّ ايعامل إىل غطٜع١

 ٚيف بهجري، َٓٗا أقسّ املؿرتن١ ايعطب١ٝ ايػٛم ؾهط٠ إٔ ضغِ( ايٝٛضٚ) ٖٞ َٛسس٠ ع١ًُ هلا ٚصسضت املؿرتن١ األٚضٚب١ٝ ايػٛم َػ٢ُ ؼت
 أَطٜها يف( َري) ٚغٛم ،(ايهَٛب) أؾطٜكٝا ؾطم دٓٛب يسٍٚ آخط اقتصازٟ ٚتهتٌ ،(آغٝإ) ٜػ٢ُ آخط اقتصازٟ تهتٌ آغٝا ؾطم دٓٛب

 مما اـًٝر؛ إىل احملٝط َٔ ؾطٜس َٛقع يف تكع زٚي١ ٚعؿطٜٔ اثٓتني ٜطِ ايعطبٞ ٚايٛطٔ ْتذُع؟ ال ٚمل ْتشس؟ ال ؾًُاشا اؾٓٛب١ٝ،
 عطبٞ ؾهٌ ايٛبٝعٞ، ٚايػاظ ٚايبرتٍٚ اـاّ ٚاملٛاز ايعضاع١ٝ املػاسات َٔ غريْا ميًه٘ ال َا ٚمنًو ٚاؿطب١ٝ، ايتذاض١ٜ املها١ْ ٜعٛٝ٘
 !سكٝك١؟ إىل اؿًِ ٜتشٍٛ ؾُت٢ ايٛسس٠، بتًو حيًِ ايبالز ٖصٙ يف َٚػًِ

 امٜلٛأي ٌُ َُٔٓٓـــََٚا َْٝ  َٜٚئهٔ ُتؤَخُص ايُسْٝا ٔغالبا  ٞٔب ٔبايَت

 ٍْ ُِٗ ِضنابا   ََٚا اغَتعص٢ َع٢ً ٜقٍّٛ ََٓا َٕ ٜي ُّ نا  ِإشا اإِلقسا

 إٔ ايٛسس٠: ٚىلاألْػتٓتر َٔ ايؿكط٠  (7)
 .مأع٢ّماظرملضمل٦ّبماظضملّٕبؿملةمواإلدالعؿملةمضّٓمياموحّٓؼـا.مممأع٢ّماظرملضمل٦ّبماظضملّٕبؿملةمعؽملّٔماظعملّٓم

 مأصؾقتمصّٕؼسملةمذّٕسؿملة.مأع٢ّماظرملضمل٦ّبمضّٓميا،مواآلنمم.أصؾقتمأع٢ّماظرملضمل٦ّبماظضملّٕبؿملةمحّٓؼـا

 ؟مبا قبً٘يف ايؿكط٠ األٚىل  «ايصٟ قػِ ايسٍٚ ايعطب١ٝ االغتعُاضبػبب »َا عالق١ قٛي٘  (8)
 .ّمت٦ّطؿملّٓ.ممممت٦ّضؿملّّ.ممممغؿؿملفة.مممتضملػملؿمل٢

 إٔ ايػٛم ايعطب١ٝ املؿرتن١: ايطابع١ٜؿِٗ َٔ ايؿكط٠  (9)
 ّم.أدغ٧ّمصائّٓةماظؿملّٗمهلممم.أصؾقتمأعّٕامؼلؿقؿمل٢ّمحّٓوث٥

 دشملقؿملةمغصملّٕةماؼؽملصملّٕمإظؿملؾملمممم.ضّٕورؼامأصؾقتمإمناء. 

 إٔ َع٢ٓ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ: ايجا١ْٜٝػتٓبط َٔ ايؿكط٠  (11)
 م.إضاعةماىاعضملةماظضملّٕبؿملةمم.أنمؼزملؾّّماظ٦ّر٤ّماظضملّٕب٨ّمدوظةمواحّٓة

 م.واآلراءمأنمتغمل٦ّنموحّٓةمسيمط٢ّماجملاالتموا٦ٌّاضّٟمممم.خػمل٠ّمد٦ّقمسّٕبؿملةمعرملرتطة

 ايبٝت ايصٟ ٜتؿل َع املػع٣ ايطُين يًُٛضٛع. -مما ًٜٞ-َٝع  (11)
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 :ُغ٢ًُ أبٞ بٔ ظٖري ٜكٍٛ
م٣ّغي؟ذملذملذملذملعصيعمْللشيمط٢ّشيعيمَأضلؼملؿصي٣ّصيمػ٢ّ:موذصيبؿملانشيمرغيدشياظًةمسينماِّحذملالِفمعصيذملؾضيذملػملذملّٞصيمصذملؼملشيذمل٤ّ

م٣ّغيذملذملذملذملؼشيذملضملػمَلماهلُلمؼصيذملغملذملؿشيذمل٣ّغيموشيعشيذملؾملؼملامِظؿملشيكذملظملذمل٧ّمغصيظمُل٦ِّدغمُل٣ّضيمصذمل٨ّمعذملاماهلَلمتشيذملغملذملؿصيذملؼملصيذمل٤ّؼيمَصذملال

م٣ّغيذملذملذملَصؿملصيؽملعمَلمؼصيذملضملشيذملفؼيذمل٢ّضيمأوماظذملِقذمللذملاِبمِظذملؿملشي٦ّمغيمّٕضيذملذملذملذملَصؿملصيّٓؼيخشيمِطؿاٍبمسيمَصؿملصي٦ّضشيّٝضيمؼصيذملقملشيخؼيذملّٕضي

ٌُّٕشيمِبذملاظذملقشيّٓؼِثمسشيذملؽملذملؾملذملامػصيذمل٦ّشيموشيعذملام٣ّصيذملذملوشيذصيضؿصيمسشيػمِلؼملؿصي٣ّضيمعذملامإغيالماظذملقشيذملّٕبصيموشيعذملا مجؼي٣ّغيا

مذملّٕشيمغيذملذملذملذملذملذملذملَصذملؿشيذملسملمضشيذملّٕؼيؼؿصيؼملصيذمل٦ّػذملامإغيذاموشيتشيذملسملضيّٕشيمًةذملذملذملذملذملذملذشيعؿملؼملشيمتشيؾضملشيـ٦ّػذملامتشيذملؾذملضملشيذملـذمل٦ّػامعشيذملؿ٧ّ

مَصؿصيؿضيِؽ٣ّغيم٢ّضيذملذملذملذملذملتشيذملقذملؼمِلمثصيذمل٣ّؼيمِطذملرملذملاًصذملاموشيتشيذملػملعمَلّّضيماذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملِبـِظملاِظؾملماظّٕؼيحشي٧ّمسشيذملّٕضيَكم٣ّصيَصذملؿشيضملّٕصيطُّ

 األخري؟ ايبٝت يف «َتعُطنِٝٓ» بـ امٝلطاز َا (12)
 ّم.تصيؾملػملغملغمل٣ّمممم.تصيقاربغمل٣ّمممم.تصيقّٕضغمل٣ّمم.تصيضملاضؾغمل٣

 األبٝات؟ َطُٕٛ عٔ ُتعبٔٓط اييت ايط٥ٝػ١َٓٝ ايؿهط٠ َا (13)
 ّٝم.اٌضملاعالتمسيمواظؽملظملاقماظّٕؼاءمع٤ّماظؿؽملظملريممم.ايّٕبمخ٦ّضمسػمل٧ّماظؿرملفؿمل

 ّٕم.اظؽملظمل٦ّسمتصيكظمل٨ّممباماهللمِسػمل٣ّصيمممم.ايّٕبمإذضملالمساضؾةمع٤ّماظؿقّٔؼ

 .ايجاْٞ ايبٝت يف اإلطٓاب ْٛع سٚسز (14)
 م.واظرتادفماظؿغملّٕارم مممم.اظؿّٔؼؿمل٢ّاظؿضملػملؿمل٢ّمو

 م.اإلذيالمبضملّٓماظؿظملزملؿمل٢ّاظرتادفموممم.واظؿ٦ّضؿملّّمبضملّٓمإبؾملامماالسرتاض

 .يًؿاعط ايؿدص١َٓٝ ايػُات َٔ مس١ يألبٝات ؾُٗو خالٍ َٔ اغتٓتر (15)
 ّم.واظلؿملادةمواظضملصملؼملةمظػملرملؾملّٕةمحمبمممم.اٌضملاركموضؿملادةمايّٕبمبظملؽمل٦ّنمساِظ٣

 ّٓاظضملّٕبمبفملح٦ّالمخؾريماظؿفاربمطـريممم.ترملاؤعؿملةمغّٖسةمذوماظّٓغؿملامسيمزاػ. 

 .غ٢ًُ أبٞ بٔ ظٖري أبٝات سٛي٘ زاضت ايصٟ ايؿعطٟ ايػطض سٚسز (16)
 م.اظؽمللؿملبمممم.ايغملؼملةمممم.اظّٕثاءممم.ّٕاظظملك

 :اـالؾ١ تٛيٝ٘ خٛب١ يف  اـٛاب بٔ عُط ٜكٍٛ
 ٜٛاع إٔ سك٘ يف سل شٚ ٜبًؼ مل إْ٘ ايٓاؽ، أٜٗا ٍْ إال ُٜصًٔش٘ املاٍ ٖصا أدس ال ٚإْٞ اهلل، َعص١ٝ يف ُٜ ٢ٜٛ باؿل، ُٜؤَخص إٔ: ثالخ خال ُٜع  يف ٚ

َُُٜٓع اؿل، ِٞٓ َِٚاٝيه أْا ٚإمنا ايباطٌ، َٔ ٚ  أسّسا ٜعًِ أسّسا ٜأَزُع ٚيػُت باملعطٚف، أنًُت اؾتكطُت ٚإٕ اغتعؿؿُت، اغتػُٓٝت إٕ ايٝتِٝ؛ ٜنَٛي
 .يًشل ُٜصٔعٔ ست٢ اآلَخط اـسٔٓ ع٢ً قسَٞ ٚأضُع األضض، ع٢ً خٖسٙ أضَع ست٢ عًٝ٘، ٜٚعتسٟ

 ِٚيه َٓٞ َٞٓ يهِ: بٗا ؾدصْٚٞ يهِ أشنطٖا ٔخَصاٍ -ايٓاؽ أٜٗا- عً  ٚيهِ ٚدٗ٘، َٔٔ إال عًٝهِ اهلل أؾا٤ مما ٚال َخَطادهِ َٔ ؾ٦ّٝا تيَبأد أيَّا عً
َٓٞ َٞٓ ٚيهِ سك٘، يف إال َين َٜدُطَز أيَّا ٜٔسٟ يف ٚقع إشا عً ٛٔٝاتهِ ٜأظٜس إٔ عً َٞٓ ٚيهِ ُثػٛضنِ، ٚأُغسَٓ -اهلل ؾا٤ إٕ- ٚأضظاقهِ ٝأِع  ٝأئكَٝهِ أيَّا عً

 .ُثػٛضنِ يف ٝأمجٔٓطنِ ٚال املٗايو، يف

 األٚىل؟ ايؿكط٠ يف «خالٍ» به١ًُ املكصٛز َا (17)
 مم.أسؼملالمممممم.حاجات  

 م.عزملادرممممممم.أخالقم

ِٞٓ َََٚاٝيٝهِ أْا إَُْٓا» قٛي٘ يف ايبٝا١َْٓٝ ايصٛض٠ ْٛع سٚسز (18) ِِ ٜنَٛي  .األٚىل ايؿكط٠ يف «ايَٝتٝ
 ممم.ادؿضملارةمممممم.طؽملاؼة 

 ّم.جمازممممممم.ترملؾؿمل٥

 األٚىل؟ ايؿكط٠ يف «اآلخط اـسٔٓ ع٢ً قسَٞ ٚأَضُع األضض، ع٢ً َخسَٓٙ أضَع ست٢»  اـٛاب بٔ عُط قٍٛ زالي١ َا (19)
 م.اظّٕسؿملةمسػمل٧ّموادؿضملالؤهمسؼملّٕمدؿملّٓغاممتؿملؽيّٖمم.اظضملّٓلموإضاعةماي٠ّمسيمسؼملّٕمدؿملّٓغامحّٖم

 اظؽملاسمحصيغملؼمل٥ّمسيمسؼملّٕمدؿملّٓغامضل٦ّةممممم.اىلؼملاغؿملةمسؼملّٕمدؿملّٓغامض٦ّة. 

م
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َٞٓ ٜٚيٝهِ» مج١ً عالق١ َا (21) ٍْ -ايَٓٓاؽ أُٜٓٗا- عً  بعسٖا؟ مبا «بٗا ٜؾُدُصْٚٞ يهِ ٜأشٝنُطٖا ٔخَصا
 مم.غؿؿملفةمبضملّٓهمدؾب   م.تظملزملؿمل٢ّمبضملّٓهمإذيال

 م.تّٓظؿمل٢ّمبضملّٓػامحعملؿملعملةمممممم.تضملػملؿمل٢ّمبضملّٓهمرأي

ٍّ ؾإىل اإلغالّ، صسض عصط يف اـٛاب١ أْٛاع تعٖسزت (21)  اـٛب١؟ ٖصٙ تٓتُٞ َٓٗا أ
 مممم.االجؿؼملاسؿملشيعيةماًشملب 

 مم.اظّٓؼؽملؿملشيعيةماًشملب 

 مممم.احملظملػملؿملشيعيةماًشملب 

 م.اظلؿملادؿملشيعيةماًشملب

 

 :ايؿطظزم يف دطٜط ٜكٍٛ
ٌُّٕشياِج٣ّغيمِسّٕضؾملاممتؿمل٣ّػيموحذملاِع٨ّمشاظٍبماب٤ّغيماظّٓعيؼاِتمحبؼملشيعيالغيمُصِفضملؽملا موا

ماظذملضملشيصملاِئ٣ّغيمُأعذمل٦ّرصيمغذملابشيذملتضيمإذمذملؽملذملاَكبذملغملذملؿملمموإغشيعيذملؼملذملاماظذملظمِلذملّٕاقغيمِحذملّٓضيثذملانشيمبذملذملغملذملذملؿملذملذملؽملذملذملاَك

ماظّٕشيعيواِد٣ّغيماظذملؼملشيشمِل٨ِّّمأغضيذمللشيذملاعصيمذصيذملّٓشيعيموالمعشيؾملريشيٌةمظؿملػمل٧ّماب٤ّغيمبضملّٓشيمحشيذملؼملشيذملػملتضيمصذملال

 .بٝاتاأل متجً٘ ايصٟ ايؿعطٟ ايػطض اغتٓتر (22)
 مممممم.آٌّح 

 مممم.اهلفاء 

 ّٓممممممم.اظّٖػ 

 م.اظّٕثاء

 
 َبٝٚٔ ثالّثا َٔ مسات ايؿٔ ايٓجطٟ ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١؟ (23)

 .ممماإلجياز،مذيالماظزملؿملاشة،موض٦ّحماظّٓالظة

 .ماإلجياز،مشؼمل٦ّضماظزملؿملاشة،مسؼمل٠ّماظّٓالظة

 ممماظّٓالظة.اإلجياز،مشؼمل٦ّضماِّظظملاز،متضملعملؿملّٓم

 .مدؾمل٦ّظةماِّظظملاز،موض٦ّحماٌضملاغ٨ّ،مسّٓممارتؾارؾملاممبؽملادؾة

 قاٍ ايؿاعط:

 يف ايبٝتني قػٔ بسٜعٞ. سسزٙ، ٚبني ْٛع٘ ٚقُٝت٘ ايؿ١ٝٓ. (24)
 «متام،مإحّٓاثمجّٕسمع٦ّدؿملعمل٨ّ.م،مجؽملاس«تغملاد،متغملاد

 «م،مرؾاق،متعمل٦ّؼةماٌضملؽمل٧ّموت٦ّطؿملّٓهمباظؿسملاد.«زالم،مغ٦ّر

 «ّم،مت٦ّرؼة،مإثارةماظّٔػ٤ّموجّٔبماالغؿؾاه.«عصيعمْلِؾػمَلاتظيماَِّعشياِغ٨

 .ذشملّٕاماظؾؿملتماظـاغ٨ّ،مععملابػملة،متعمل٦ّؼةماٌضملؽمل٧ّموت٦ّطؿملّٓهمباظؿسملاد 

 اقطأ ثِ أدب : قاٍ أبٛ ايكاغِ ايؿاب٢ :
مرملضملّٕاءذملذملذملذملذملذملذملذملذملشّٕداموتػمل١ّمرؾؿملضملةماظمذملذملذملذملذملاٌاوأدريمص٧ّمدغؿملاماٌرملاسّٕمح

م٢ّمبالءذملذملذملذملذملذملذملذملس٤ّمحّٕبمآعاديمبغملمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٔىمالمؼـؽمل٧ّوأض٦ّلمظػملعملّٓرماظ

مزاءػ٦ّجماِّد٧ّموس٦ّاصّٟماِّرمالمؼشملظملئماظػملؾملبما٦ٌّجّٝمص٧ّمدعّٝ

 ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ؾ٢ قٛي٘ : )أقٍٛ يًكسض( : - (25)
 ّمادؿضملارةمعغملؽملؿملةممترملؾؿمل٥ّمضؼملؽمل٧ّممترملؾؿمل٥ّممتـؿملػمل٧ّممترملؾؿمل٥ّمعظملزمل٢
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 يف اؾ١ًُ ايػابك١؟« غعسا٤»ٚ« ايٛالب»إعطاب ايهًُتني َا «. صاض ايٛالب غعسا٤ عٓسَا ؽٖطدٛا يف ايجا١ْٜٛ (26)

 خربمصارمعؽملزمل٦ّبموسالعةمغزملؾ٥ّماظظملؿقة،مغضملتمعؽملزمل٦ّبموسالعةمغزملؾ٥ّماظظملؿقة. 

 اد٣ّمصارمعّٕص٦ّعموسالعةمرصضمل٥ّماظسملؼملة،مغضملتمعّٕص٦ّعموسالعةمرصضمل٥ّماظسملؼملة. 

 اد٣ّمصارمعّٕص٦ّعموسالعةمرصضمل٥ّماظسملؼملة،مخربمصارمعؽملزمل٦ّبموسالعةمغزملؾ٥ّماظظملؿقة. 

 عّٕص٦ّعموسالعةمرصضمل٥ّماظسملؼملة،مغضملتمعّٕص٦ّعموسالعةمرصضمل٥ّماظسملؼملةصاس٢ّم. 

 زايِّا ع٢ً ايبس٤ يف اـرب؟« أْؿأ»أٟ اؾٌُ اآلت١ٝ ٚضز بٗا ايؿعٌ  (27)

 أغرملفملماٌضملػملخمل٣ّمخشملةمظؿقعملؿمل٠ّمأػّٓافماٌؽملؾملج. 

 ّأغرملفملمآٌّرِّبمؼؽملصملخمل٣ّمخشمل٦ّطماظظملّٕؼ٠. 

 أغرملفملتماِّدّٕةماظضملالضةمبنيمأصّٕادػامسػمل٧ّماِّعاغةمواظزملّٓق. 

 اظّٓوظةماظضملّٓؼّٓمع٤ّماجملؼملضملاتماظلغملؽملؿملةأغرملفملتم. 

 يف اؾ١ًُ ايػابك١؟« أخٛى»َا إعطاب ن١ًُ «. أغا٥ْب أخٛى عٔ اؾاَع١ غّسا؟ (28)

 خربمعّٕص٦ّع. 

 عظملضمل٦ّلمب٥ّمعؽملزمل٦ّب. 

 صاس٢ّمعّٕص٦ّع. 

 غضملتمعّٕص٦ّع. 

 َا ٚظٕ صٝػ١ املبايػ١ يف اؾ١ًُ ايػابك١؟«. ايٛايسٕ صٖباضإ ع٢ً املهاضٙ ألدٌ أبٓا٥ُٗا» (29)

 َصضملصي٦ّل. 

 ظملضملالِب. 

 َّصضمِل٢. 

 َصضملؼيال 

٘ٔ»يف مج١ً « قبٛب»سٚسز ْٛع ن١ًُ  (31) َُعًُِّٔٝ ٚ ٔ٘ ِٜ  .، ٚأعطبٗا«اجملتٗس قبٛب َٔ ٚايَس

 اد٣ّمصاس٢ّ،مبّٓل. 

 ّاد٣ّمصاس٢ّ،مغائبمصاس٢. 

 اد٣ّمعظملضمل٦ّل،مغضملت. 

 اد٣ّمعظملضمل٦ّل،مخرب. 

َُٓتٔؿط يف ايبالز، ؾأصبشٓا غاملني بؿطٌ اهلل» (31)  .سٚسز خرب ايؿعٌ ايٓاغذ يف ايعباض٠ ايػابك١، ٚبٝٚٔ ْٛع٘، ٚأعطب٘ «.ٔبِتٓا ٚاألَٔ 

 بظملسمل٢ّماهلل،مذؾ٥ّمذيػملة،مسيمحم٢ّمغزملبأ. 

 معظملّٕد،مسيمحم٢ّمغزملب«ِبؿضيؽملا»اظسملؼملريمسيمب،. 

 اِّع٤ّمعؽملؿرملّٕ،مذيػملة،مسيمحم٢ّمغزملبج. 

 داٌني،معظملّٕد،معؽملزمل٦ّبموسالعةمغزملؾ٥ّماظؿملاءد. 

 .اؾٌُ اآلت١ََٝٝٚع اؾ١ًُ اييت خًت َٔ ؾعٌ ْاقص َٔ بني  (32)

 حّٕىمإٌّؼّٚمأنمؼؿؽملاولمدواءهمباغؿصملامأ. 

 فملخّٔمإٌّؼّٚمؼؿؽملاولمدواءهمباغؿصملامب. 

 ؿملفملخّٔمإٌّؼّٚمدواءهمباغؿصملامج. 

 سل٧ّمإٌّؼّٚمؼؿؽملاولمدواءهمباغؿصملامد. 

م

م

م
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 ؾُٝا ال ٜكٌ عٔ غٛطٜٔ، ٚال ٜعٜس عٔ ثالث١ أغٛط.ابػط َطُٕٛ اؿه١ُ ايػابك١  (33)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
َطاعّٝا  تتشسخ ؾٝ٘ عٔ أ١ُٖٝ ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ يف اؿؿاظ ع٢ً اجملتُع املصطٟ َٔ ايتؿهو، أغٛط( 01 - 8) سسٚز يف انتب َكاال

 ايًػ١ ٚايؿكطات ٚعالَات ايرتقِٝ. غال١َ
................................................................................................................................................  

 
 

 ايُٓٛشز ايطابع
 ِ أدب:اقطأ، ث
 أيهػٓسض» ايبهتريٜٛيٛد٢ ايعامل عٓٗا نؿـ يًػا١ٜ، ٖا١َ غشط١ٜ مباز٠ اؿ١ٜٛٝ املطازات عصط بسأ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ األضبعٝٓٝات بسا١ٜ َع 

 سٝح بًٓسٕ« َٟاض غاْت» مبػتؿؿ٢ ٜعٌُ« ؾًُٓر» نإ عٓسَاّ 0٢٩8 عاّ إىل ايبٓػًني عكاض انتؿاف قص١ ٚتطدع ايبٓػًني، ٖٞ ؛«ؾًُٓر
 .عًٝ٘ ٚمنا ايعؿٔ دٛاْب٘ ع٢ً غكط ست٢ أغابٝع يعس٠ ايعٓكٛز١ٜ املهٛضات َٔ َعضع١ ٚب٘ ايبهتريٜا الختباضات منٛشدا غٗٛا تطى

 ٜهْٛٗا َاز٠ إىل ايتأثري ٖصا« ؾًُٓر» ْػب ٚقس. متاَا منٖٛا تٛقـ قس ايعؿٔ سٍٛ ايعٓكٛز١ٜ املهٛضات َػتعُطات إٔ« ؾًُٓر» السغ ٚقس 
 .«بٓٝػًٝٝاّ» باغِ املعطٚف األخطط ايعؿٔ ٛطؾ إؾطاظات إىل ْػب١« ايبٓػًني» ِاغ عًٝٗا ٚأطًل ايعؿٔ

 دا٤ ٚقس ،«ايباثٛيٛدٞ» ايتذطٜيب األَطاض يعًِ ايربٜٛا١ْٝ اجمل١ً يف َٓؿٛضا ايبشح ٖصا نإ ست٢« ؾًُٓر» نؿـ ع٢ً ٚاسس عاّ ميض مل 
 .ضسٖا ؾاعًٝت٘ ثبتت ٚاييت املٝهطٚبات تػببٗا اييت ٣ايعسٚ يٝٛقـ املطٜض دػِ يف سكٓ٘ ٚميهٔ ق٣ٛ َٛٗط ايبٓػًني إٔ ؾٝ٘

 ٌؾعاٍ عكاض إْتاز إىل املًش١ اؿاد١ ظٗطت عٓسَا ايجا١ْٝ، ايعامل١ٝ اؿطب بسا١ٜ ست٢ احملؿٛظ١ ايع١ًُٝ ايػذالت طٞ يف ٖصا« ؾًُٓر» عح ظ 
 .األٚىل ايعامل١ٝ اؿطب أثٓا٤ اؾٓٛز أصاب ايصٟ املٝهطٚبٞ ايتػُِ أسساخ تتهطض إٔ خؿ١ٝ ٚاإلصابات اؾطٚح تكٝض يف ٜؿٝس

 ؾصٌ مت إٔ إىل إيِٝٗ املٛنٌ بايعٌُ ٚايبهتريٜٛيٛدٞ ٚايباثٛيٛدٞ ايهُٝٝا٤ عًُا٤ َٔ ايػطض هلصا ٚاملؤيـ املتهاٌَ ايبشح ؾطٜل ٢ٚؾَّ ٚيكس 
 .َطاعؿ١ اأضعاٟؾ «ْٝالَٝس غًؿا» عكاض ١ًٝؾاع تؿٛم ؾاعًٝتٗا إٔ تبني ايالظ١َ االختباضات إدطا٤ ٚبعس. األخطط ايعؿٔ ؾٛط َٔ ايؿعاي١ املاز٠

 سسثت اؾسٜس، بايعكاض سكٓٗا ثِ ٚايتكٝشات، ٚايػبش١ٝ ايعٓكٛز١ٜ باملهٛضات سكٓٗا ٚبعس ايؿ٦طإ، ع٢ً ايع١ًُٝ ايتذاضب أٚىل شيو بعس بسأت 
 !يًؿؿا٤ متاَا ايؿ٦طإ ٚمتاثًت املعذع٠

 .ايكٛع١ خالٍ ب٘ تٚضز ايصٟ ايػٝام إطاض يف« منا» ن١ًُ تعٓٝ٘ َا اغتٓتر (1)
 ّٝم.زادمممم.سالممممطرب.ممم.ارتظمل

 .ايػابك١ يًكٛع١ ايعٓٛإ األْػب -ًٜٞ مما- سسز (2)
 م.اىّٕاثؿمل٣ّمإبادةمممم.اٌؿملغملّٕوباتمس٤ّماظؾقث  

 م.ايؿمل٦ّؼةماٌسملاداتمأولمممم.ايامسةماظؿفّٕبةم

 ايكٛع١؟ َٔ عطؾت َا ض٤ٛ يف ايبٓػًني انتؿاف إىل تٛصٌ ايصٟ املدرتع َٔ (3)
 مم.دؿملؽملاماب٤ّمممم.نيػ٦ّدجغملمث٨ّدور 

 مر.بريطؾمل٦ّظّٓمممممم.صػملؼملؽملجمأظغمللؽملّٓر

 .قبًٗا مبا« ايبٓػًني ٖٞ» مج١ً عالق١ اغتٓتر (4)
 ّم.تظملزملؿمل٢ّممممم.ت٦ّضؿملّّممم.غؿؿملفةممم.تضملػملؿمل٢

 .ايربٜٛا١ْٝ اجمل١ً يف ايبٓػًني ٚصـ ايػابل املٛضٛع َٔ سسز (5)
 ّٕم.اٌظملضمل٦ّلمذّٓؼّٓمصشملّٕيمغؾاتمممم.اظضملّٓوىمؼ٦ّضّٟمض٦ّىمعشملؾمل

 ّٕم.وعؽملرملّٛمسالجمممم.اظضملّٓوىمؼ٦ّضّٟموالمعشملؾمل

 .َط٠ ألٍٚ يًٓٛض ٜعٗط« ؾًُٓر» حع دعٌ ايصٟ األَط اغتدًص (6)
 م.اظـاغؿملةماظضملاٌؿملةمايّٕبمممم.اظربؼشملاغؿملةماجملػملةمسيمغرملّٕه

 م.اظظملؽّٕانمسػمل٧ّموّٕبؿ٥ّمبّٓأتمسؽملّٓعامممممم.اظزملؽملاسؿملةماظـ٦ّرة
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 اقطأ، ثِ أدب: َٔ َكاٍ ملصٛؿ٢ صازم ايطاؾعٞ:
 أْت: ٚقايت ضَاْٛغ١أ ؾطشهت ؛ٜتٛدع سعٜٔ صٛت يف ايؿاؼني املػًُني عٔ« املكٛقؼ اب١ٓ» أضَاْٛغ١ ع٢ً ٚغاٚغٗا كصت داض١ٜ شٖبت 

 ايٓيب إىل املكٛقؼ أٖساٖا اييت «ايكب١ٝٛ َاض١ٜ» ايػٝس٠ بصيو تكصس« )أْصٓا» بٓت ْبِٝٗ إىل أٖس٣ قس أبٞ إٔ أْػٝت ،داض١ٜ ٜا ٚا١ُٖ
، ٖٞٚ ّايٓيب أبٓا٤ آخط إبطاِٖٝ أ  )ايكًب؟ ٚبعطٗا ايػُا٤ بعطٗا ممًه١ يف عٓسٙ ؾهاْت 
 املػًُني ٖؤال٤ إٔ ٜعًُ٘ زغٝػا إيٝ٘ أْؿصت ٚأْٗا ايٓيب، ٖصا ٚسكٝك١ ايسٜٔ ٖصا سكٝك١ عٔ ي٘ يتهؿـ بٗا بعح أْ٘ أب٢ أخربْٞ يكس ِٖ 

ٌُ  سسٚز َٔ ٜٓبعجٕٛ مجّٝعا ِْٗٚأ مسا٥ٗا، يف ايػشاب١ َٔ أطٗط ْبِٝٗ ٚإٔ ٚايباطٌ، اؿل بني ٙمتَٝٝع ايعامل يف غٝطع ايصٟ اؾسُٜس ايعك
 .بكإْٛ ُسٚٙغأ أغُسٚٙ ٚإشا بكإْٛ، ٛٙغًُّ ايػٝـ ٛاغًُّ ٚإشا ٚؾٗٛاتٗا، أْؿػِٗ سسٚز َٔ ال ،ٚؾطا٥ً٘ زِٜٓٗ

 ايكًب ٚادبات يف مجّٝعا ؾإِْٗ ايٓيب؛ ٖصا أصشاب َٔ عًٝٗا ؽاف إٔ َٔ أقطب أبٝٗا َٔ عؿتٗا ع٢ً املطأ٠ ؽاف ألٕ :ايٓػا٤ عٔ ٚقايت 
 .مبدايؿت٘ َِٖٖ إشا صاسب٘ ٜططب غالّسا ساَال ٜهٕٛ َِٓٗ ايطدٌ يف اإلغالَٞ ايطُري ٜٚهاز ايعكٌ، دباتٚٚا
 ٍسا١ًَ ايسْٝا يف تتكسّ اؾسٜس٠، يًؿطٜع١ اؿطن١ طبٝع١ تًو ٚإمنا املًو، سطب حياضبْٛٗا ٚال األَِ، ع٢ً ٜػريٕٚ ال إِْٗ: أبٞ ٚقا 

 !أخالم شات ْؿػٗا أغًشتِٗ تهٕٛ ٚبصيو أخالقِٗ أغًشتِٗ ٚضا٤ ؾُٔ ٓٗا،ٚباط ظاٖطٖا يف ق١ٜٛ ٚاألخالم، ايػالح
 ايجا١ْٝ. ايؿكط٠ يف «زغٝػا» ن١ًُ َطازف -ًٜٞ مما- سسز (7)

 م.خائؽملاممممم.دّٕامممم.رداظةمم.جاد٦ّدا

 .يًُٛضٛع ايعا١َ ايؿهط٠ اغتٓتر (8)
 ّٕم.إمياغؾمل٣ّموض٦ّةماٌلػملؼملنيمسّٓاظةممممم.اٌعمل٦ّضّٗمؽملةبامأد

 ّٗم.اٌلػملؼملنيميؼضملادماٌعمل٦ّضّٗممم.لػملؼملنياٌمسػمل٧ّمؼؿفلّٗماٌعمل٦ّض

 ؟يف ايؿكط٠ ايجايج١ قبً٘ مبا «ايعكٌ ٚٚادبات ايكًب ٚادبات يف مجّٝعا ؾإِْٗ» قٛي٘ عالق١ َا (9)
 .ّّغؿؿملفةمممممتظملزملؿمل٢ّ.ممممتضملػملؿمل٢ّ.مممت٦ّضؿمل. 

 .«ايكًب ٚبعطٗا ايػُا٤ بعطٗا ممًه١ يف ناْت» ايهاتب قٍٛ َٔ املػع٣ اغتٓتر (11)
 ماظؽمليبمطّٕممإبّٕازم.إٌّأةمعّٝمتضملاعػمل٥ّمسيمودكائ٥ّم

 م.باًؿملالمأذؾ٥ّمسارظملؿملةمروعاغلؿملةمحؿملاةمساذتمأغؾملامبؿملان

 ماظؽمليبمضػملبموص٧ّماإلدالممص٧ّماظزملايةمإٌّأةمضؿملؼملةمإزؾملار.م

 ّّم.هلامباظؽمللؾةمطاٌؼملػملغملةمػ٦ّماظّٔيمبؿملؿؾملامسيمدؿملشملّٕتؾملامعّٓىمت٦ّضؿمل

 .يًُطأ٠ اإلغالّ استكاض ٜط٣ َٔ َعاعِ ٜؿٓس َا املٛضٛع َٔ اتٖ (11)
 م.واظؾار٢ّماي٠ّمبنيممتؿملؿملّٖشيهماظضملاملمسيمدؿملسملّٝماظّٔيماىّٓؼّٓصيماظضملعمل٢ّصيمػ٣ّماٌلػملؼملنيمػقملالء

 ماظؽمليبمسؽملّٓمطاغتم«اظعملؾشملؿملةمعارؼة»ماظلؿملّٓةم.اظعملػملبموبضملسملؾملاماظلؼملاءمبضملسملؾملامممػملغملةمسيم

 ماظؽمليبمػّٔامأصقابمع٤ّمسػملؿملؾملامختافمأنمع٤ّمأضّٕبمأبؿملؾملامع٤ّمسظملؿؾملامسػمل٧ّمإٌّأةمختافمِّن.م

 مغؾؿملؾمل٣ّمأنم.وصسملائػمل٥ّمدؼؽملؾمل٣ّمحّٓودمع٤ّمؼؽملؾضملـ٦ّنمذيؿملضملطيامأغؾمل٣ّوممسائؾملا،مسيماظلقابةمع٤ّمأرؾملّٕم

 :نًجّٛ بٔ عُطٚ ٜكٍٛ

مُشرمِلؿملؽملامإذامباظلؽيؿمل٦ِّفمّٕبصيذملذملذملذملذملذملذملذملذملوغسملمماذملذملذملذملذملؼيسؽملماظؽملاسصيمتشيّٕاخشي٧ّمعامذملشمَلذملاسذمل٤ّصيغصي

مؼذملذملكضيذملذملؿذملػملذملؿملذملؽملذملامبذملذملؾذملذملؿملذملذملّٚػيمأومذوابذملذمل٢ّشيممّٓنػيذملذملُظذملماظذملكشيذملشملخملذمل٨ّمَضذملؽملذملامعذمل٤ّمبذمللصيذملؼملضيذملّٕػي

مؿذملػمِلؿملؽملاذملذملذملذملصذملؿذملكضيذملماظذملِّّٕضذملابشيموغصيذملكضيذملػملذملؿملذملؾملذملامماذملذملذملذملذملذملذملذعملًّماظذملعملذمل٦ّمغيمرءوسشيمبذملؾملذملامغذملرملصيذمل٠ّؽي

مذملذملؽملذملاذملذملؼذملذملّٕتشيذملذملؼمِلذملذملؿملمبذملذملاِّعذملذملاسذملذملّٖغيمدصيذملذمل٦ّقظيوصيممصذملؿملذملؾملذملاماِّبذملذملشملذملالغيمجذملذملؼملذملذملاجذملذمل٣ّشيمفملنؼيط

مؽملاذملذملذملذملاظّٓؼيصؿملماظّٓؼياءشيموؼصيذملكذملّٕجصيمسذملػملذملؿملذمل١َّممّٓوذملذملذملذملذملذملذملؼؾماظسملِّطمل٤ّمبضملّٓماظسملِّطمل٤ّموإنؼي

مؽملذملاذملؼشيذملذملِؾذملؿملذملمحذملذملؿذملذمل٧ّمدوغشيذملذمل٥ّمغصيذملذملشملذملذملاسذملذمل٤ّممٌّّٓذملذملذملذملعشيضملشيمسشيػمِلؼملشيتضيمضذملّٓماظذملؼملذملفذملّٓشيمورغيثذملؽملذملا

(12) ٟٙ  األٍٚ؟ ايبٝت يف تطازٍّ عالق١ بُٝٓٗا ٜأتٞ مما أ
 ،م.ُشرمِلؿملؽملامتشيّٕاخشي٧ّ،مممم.غصيشملاِس٤ّمتّٕاخشي٧ّ،م  م.غسملّٕبمغصيشملاِس٤ّ،م.غسملّٕبمُشرمِلؿملؽملا

 ايطابع؟ ايبٝت يف ايتؿبٝ٘ ْٛع َا (13)
 ّٞم.ضؼملينممممم.عظملزملؼي٢ّممممم.جمؼمل٢ّمم.بػملؿمل
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ٟٗ ايػطض َا (14)  األبٝات؟ ٖصٙ َٔ ايؿعط
 م.وختاذهل٣ّمضضملظملؾمل٣ّموبؿملانمض٦ّع٥ّمأسّٓاءمػفاءممم.ض٦ّع٥ّمسيمعغملاغؿ٥ّموتزمل٦ّؼّٕمبؽملظملل٥ّماإلذادة

 م.ايّٕبمسيموذّٓتؾمل٣ّمعؾملارتؾمل٣ّمووصّٟمبعمل٦ّع٥ّماظظملكّٕمم.وعلاوئؾملامأػ٦ّاهلاموبؿملانمايّٕوبمع٤ّماظؿؽملظملري

 ٚملاشا؟ األبٝات، ٖصٙ يف ايؿاعط عًٝ٘ اعتُس ايصٟ األغًٛب َا (15)
 م.االغؿؾاهموجّٔبمواظؿرمل٦ّؼ٠ّمظإلثارةماإلغرملائ٨ّ؛ماِّدػمل٦ّب

 م.بؾملاموتفملثّٕماظرملاسّٕمساذؾملامأحّٓاثمظ٦ّصّٟماًربي؛ماِّدػمل٦ّب

 م.حّٓوث٥ّموؼؿؼملؽمل٧ّماظرملاسّٕمب٥ّمحيػمل٣ّمعامظؿعملّٕؼّٕماًربي؛ماِّدػمل٦ّب

 م.وعلؿؼملضملؿمل٥ّماظرملاسّٕمبنيماظ٦ّجّٓاغؿملةمظػملؼملرملارطةماإلغرملائ٨ّ؛ماِّدػمل٦ّب

(16) ٟٙ  اـاَؼ؟ ايبٝت َع٢ٓ عٔ ُٜعٚبط ٜأتٞ امم أ
 م.ذّٕورمع٤ّماظعملػمل٦ّبمسيمعامتصيصملؾملغيّٕماظغملّٕاػؿملةمذّٓةمإنمم.ظإلغلانمإٌّضمتصيلؾِّبماظغملّٕاػؿملةمذّٓةمإن

 م.صاحؾؾملامضؿملؼملةمع٤ّمتصيسملضمِلّٟماِّحعملادمإنمم.اظعملػمل٦ّبمصلادمإديمتقملديماِّحعملادمطـّٕةمإن

 

ٜٛب  :اهلل محس إٔ بعس ؾكاٍ َّٜٛا  اـٛاب بٔ عُط خ
 تأنًٕٛ، ال َا َتِذُعٕٛ ٚإْهِ غ٢ّٓ، ايٝأؽ بعض ٚإٕ ؾكط، ايُٛع بعض إٕ ،ايٓاؽ أٜٗا ًَُٕٛ  غطٚض، زاض يف َؤدًٕٛ ٚأْتِ ُتسِضنٕٛ، ال َا ٚتأ

 أخالقهِ، أسػٔ يٓا ؾأظِٗطٚا بعالْٝت٘؛ ٝأخص ؾ٦ّٝا أعًٔ َٚٔ بػطٜطت٘، ٝأخص ؾ٦ّٝا أغٖط ؾُٔ بايٛسٞ؛ تؤخصٕٚ  اهلل ضغٍٛ عٗس ع٢ً نٓتِ
 ٚاعًُٛا ُسػّٓا، ب٘ ظٓٓا سػ١ٟٓ عال١ْٟٝ يٓا أظٗط َٚٔ ُْصٚسق٘، مل سػ١ٓ غطٜطت٘ إٔ ٚظعِ قبّٝشا، يٓا أظٗط َٔ ؾإْ٘ بايػطا٥ط؛ ِأعً ٚاهلل

 .املؿًشٕٛ ِٖ ؾأٚي٦و ْؿػ٘ ُؾض َُٜٛم َٚٔ ألْؿػهِ، خرّيا ؾأْؿكٛا ايٓؿام؛ َٔ ُؾعب١ ايٗؿض بعض إٔ
(17) ٟٙ  َتطازٍّ؟ عالق١ ُُٜٚجٌ ٜأتٞ مما أ

 مم.شّٕورمصعملّٕ،ممممم.سالغؿملؿ٥ّم٥ّ،دّٕؼّٕت 

 ،ّّم.اظؿملفملسماظشملؼملّٝ،ممممم.اظؽملظملاقماظرمل

 ؟«غ٢ّٓ ايٝأؽ بعض ٚإٕ ؾكط، ايُٛع بعض إٕ» قٛي٘ َٔ ايٚطُيٗن املػع٣ َا (18)
 م.واظطملؽمل٧ّماظـّٕاءمع٤ّماظؿقّٔؼّٕمممم.وايّٕعانماظظملعملّٕمسيماظرتشؿملب

 م.واظؿملفملسماظشملؼملّٝمع٤ّماظؿقّٔؼّٕمممم.واظّٖػّٓماظعملؽملاسةمسيماظرتشؿملب

 قبًٗا؟ مبا «بعالْٝت٘ ٝأخص ؾ٦ّٝا أعًٔ َٚٔ» مج١ً عالق١ َا (19)
 ممم.اظؿضملػملؿمل٢ّممممم.اظرتادف 

 اظؿعملابصي٢ّممممم.االدؿّٓراكم. 

 ايػابك١؟ اـٛب١ َٔ ايػطض اغتٓتر (21)
 ّٜم.اظّٓس٦ّةمخزمل٦ّممسػمل٧ّماظّٕدممممم.واهلّٓاؼةمواإلرذادماظ٦ّس

 م.واظشملؼملّٝماظرملّّمس٦ّاضبمت٦ّضؿملّّممم.ايؽملؿملّٟماظّٓؼ٤ّمأحغملاممبؿملان

 ؟«غطٚض ضزا» يف ايبٝا١ْٝ ايصٛض٠ ْٛع َا (21)
 م.عغملؽملؿملةمادؿضملارةمممممم.تزملّٕحيؿملةمادؿضملارة  

 م.ع٦ّص٦ّفمس٤ّمطؽملاؼةمممممم.جمؼمل٢ّمترملؾؿمل٥ّم

ٟٙ َٔ اآلتٞ ال حيتاز إيٝ٘ اـٛٝب يف خٛبت٘؟ (22)  أ

 هلنيماظزمل٦ّت. 

 تؽمل٦ّؼّٝماِّدػمل٦ّب. 

 اظ٦ّزنمواظعملاصؿملة. 

 ج٦ّدةماإلظعملاء. 
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 َا ايػبب ايط٥ٝػٞ يعٗٛض ايؿعط ايػٝاغٞ يف ايعصط األَٟٛ؟ (23)

 اظؿفملثؽيّٕمباظعملّٓعاء. 

 ذؿمل٦ّعماظّٕخاء. 

 طـّٕةماظظملؿ٦ّحات. 

 تضملّٓؽيدماِّحّٖاب. 

 قاٍ ايؿاعط:
موشيػشيفؼيّٕاماظؽملشيؾملارصيمصامشيمإغينموشيؼشيؾملفصيّٕمزاِظؼمل٨ّم٢ّصيذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظػمَلؿملمأَزػمَل٣ّشيمعامإغيذامَصؿملصيؼملل٨ّ

مّٔشيطَّّٕاذملذملذملشيؼشيؿمَأنمِظػملؼملشيقّٖصيونغيمبصيّٓؼيموشيالمِبامِس٥ِّمتصيذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبصيقمَأغؼيينمإغيظَّامغبشيذشيموشيال

موشيؼصيؽملزملشيّٕامؼصيضملانشيمَأنمِظؼمِلـػمل٨ّمَصقصي٠ّؼيماهَل٦ّىمعشي٦ِّضِّٟمسيمِذؽتشيمإغينمغاِصّٕيمَصغمُل٤ّضي

 سسز ْٛع احملػٔ ايبسٜعٞ يف ايبٝت األٍٚ، ٚبني قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ. (24)
 مجؽملاسمغاضّٙ،مإسشملاءمجّٕسمع٦ّدؿملعمل٨ّمؼصيشملّٕبماظؽملظملّٗ.مم٦ّطؿملّٓهمباظؿسملاد.رؾاق،متعمل٦ّؼةماٌضملؽمل٧ّموت

 .م.باظؿسملادموت٦ّطؿملّٓهماٌضملؽمل٧ّمتعمل٦ّؼةععملابػملة،ممممت٦ّرؼة،مإثارةماظّٔػ٤ّموجّٔبماالغؿؾاه

 م.اظؽملظملّٗمؼصيشملّٕبمع٦ّدؿملعمل٨ّمجّٕسمإسشملاءجؽملاسمتام،م

مطؿملّٟمأبؽمل٧ّمض٦ّاسّٓماجملّٓموحّٓى؟ممؼملؿملضملاذملذملذملذملذملذملوضّٟماًػمل٠ّمؼؽملصملّٕونمج

مّٓىذملذملذملذملذملذملطظمل٦ّغ٧ّمايّٓؼثمس٤ّماظؿقممذملّٓػّٕوبؽملاةماِّػّٕاممص٧ّمداظّٟماظ

مّٓىذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕائّٓمسعملذملذملذملذملذملذملذملذمل٥ّمصذملذملذملودارتممّٕقذملأغامتاجماظضملالءمص٧ّمعظملّٕقماظرمل

 ؾ٢ قٛي٘ )نٝـ اب٢ٓ قٛاعس اجملس ٚسس٣( : - (25)
 مترملؾؿمل٥ّممجمازمعّٕد٢ّمممطؽملاؼةممادؿضملارةمعغملؽملؿملة

 .عٝٚٔ اغِ ايٓاغذ ٚخربٙ ع٢ً ايرتتٝب«. َصًش١ ايٛطٔ َا ظايت أِٖ َٔ َصاؿٓا ايؿدص١ٝ» (26)

 ّمأػ٣ّ«عامزاظت»اظؿاءمسيممممم.عزملػملقةماظ٦ّر٤ّ،مأػ٣،. 

 أػ٣ّ،مع٤ّمعزملايؽملاممم.،مأػ٣ّ«ػ٨ّ»ضؼملريمعلؿرتمتعملّٓؼّٕهم. 

 .ايؿطٚع يف اـربزايِّا ع٢ً « َٖٖب»َسٚسز اؾ١ًُ اييت ٚضز ؾٝٗا ايؿعٌ  (27)

 ػشيؾؼيتضيمرؼاحمساصظملةمسػمل٧ّماظؾالد. 

 ػشيؾؼيِتماظعملؾؿملػملةمظػملّٓصاعمس٤ّمعّٕاسؿملؾملا. 

 ػشيؾؼيتضيمايغمل٦ّعةمتصيشمل٦ِّّرماظؾؽملؿملةماظؿقؿؿملةمظإلغرتغت. 

 ػشيؾؼيِتماظظملؿاةمع٤ّمغ٦ّعؾملامغرملؿملشملة. 

َـٔ سٝـح ايتُـاّ    « أخص»َا ْٛع ايؿعٌ  «.أخصت ايؿطط١ إدطا٤ات سامس١ ضس املدايؿني»، «أخصت ايؿطط١ تٛاضز اجملطَني» (28)
 ٚايٓكصإ يف اؾًُتني ايػابكتني ع٢ً ايرتتٝب؟

 صضمل٢ّمتام،مصضمل٢ّمتام. 

 ّٙصضمل٢ّمتام،مصضمل٢ّمغاض. 

 ّٙصضمل٢ّمغاضّٙ،مصضمل٢ّمغاض. 

 صضمل٢ّمغاضّٙ،مصضمل٢ّمتام. 

 .عٝٚٔ اغِ ايؿاعٌ يف اؾ١ًُ ايػابك١، ٚبٝٚٔ غبب عًُ٘ عٌُ ؾعً٘ «.خري ايٓاؽ ايباشيٕٛ أَٛاٜيِٗ يًؿكطا٤ ٚاملػانني» (29)

 اظؾاذظ٦ّن؛مِّغ٥ّمحمػمل٧ًّّمبفملل. 

 اظؾاذظ٦ّن؛مِّغ٥ّماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 

 اظظملعملّٕاء؛مِّغ٥ّمحمػمل٧ًّّمبفملل. 

 اٌلاطني؛مِّغ٥ّماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 
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 .ؾطٚطَٝٚع مما ٜأتٞ اؾ١ًُ اييت اؾتًُت ع٢ً صٝػ١ َبايػ١ عًُت عٌُ ؾعًٗا زٕٚ  (31)

 ّأخ٨ّمبرمل٦ّشموجؾمل٥. 

 ّٕؼامبرمل٦ّشماظ٦ّج٥ّ،مأبرمل! 

 اظؾرمل٦ّشموجؾمل٥ّمحيؾ٥ّماظؽملاس. 

 ّؼلّٕغ٨ّمصؿ٧ّمبرمل٦ّشموجؾمل٥. 

 .عٝٚٔٔ اغِ ايؿاعٌ ايعاٌَ يف اؾ١ًُ ايػابك١، ٚبٚٝٔٔ غبب عًُ٘«. أٚاضْع عاقٌ َاي٘ يف غري َٛضع٘ ايصشٝض؟» (31)

 واضّٝ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمادؿظملؾملام. 

 ساض٢ّ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 

 ّٓسػمل٧ّمعؾؿّٓأمواضّٝ،ماسؿؼمل. 

 ساض٢ّ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمع٦ّص٦ّف 

َِٓشاظ إىل ايٛايب إلؾازت٘ ٚت١ُٝٓ قسضات٘» (32) َُ ٘ٔ»، «امٝلعًِِّ  َُعًُِّٔٝ ٚ ٔ٘ ِٜ ٌِ ٚايَس ِٔ ٔقَب َِٓشاظ إيٝ٘ َٔ َُ َِٓشاظ»َا ْٛع ن١ًُ «. ايٛايب  يف « َُ
ٍّ َٔ اؾًُتني ايػابكتني ع٢ً ايرتتٝب  .ن

 ّاد٣ّمعظملضمل٦ّل،ماد٣ّمصاس٢. 

 عظملضمل٦ّلاد٣ّمعظملضمل٦ّل،ماد٣ّم. 

 ّاد٣ّمصاس٢ّ،ماد٣ّمصاس٢. 

 اد٣ّمصاس٢ّ،ماد٣ّمعظملضمل٦ّل. 
 

 
 ابػط َطُٕٛ اؿه١ُ ايػابك١ ؾُٝا ال ٜكٌ عٔ غٛطٜٔ، ٚال ٜعٜس عٔ ثالث١ أغٛط. (33)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

......... 
 
 ايًػ١ ٚايؿكطات ٚعالَات ايرتقِٝ. َطاعّٝا غال١َ أغٛط( 01 - 8) سسٚز يف انتب َكااليف ض٤ٛ ايعباض٠ ايػابك١  (34)
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 ايُٓٛشز اـاَؼ
 اقطأ، ثِ أدب:

 بعس عٔ ايتعًِٝ خسَات يتكسِٜ هلا تابع َهتب ضبؿت االْتعا١َٝ اؾاَع١ تكّٛ إٔ إسساٖا بعس: عٔ ايتعًِ َطانع يعٌُ ططم ثالخ ٖٓاى 
ٚقس  ايٓعاَٞ بربْافٗا املعطٚؾ١ بٛغٛٔ داَع١ ٚشيو َجٌ ،ايط٥ٝؼ َكطٖا يف اؾاَع١ٝ يًسضاغ١ ايتكًٝسٟ بايؿهٌ استؿاظٗا إىل باإلضاؾ١

 ٚايؿٝسٜٛ، اإلْرتْت، تك١ٝٓ خالٍ َٔ ايعايٞ يًتعًِٝ َعتُس٠ أنازمي١ٝ بطاَر يتكسِٜ بعس عٔ ايتعًِ َهتب باؾتتاح ٩111ّ عاّ أنًُت٘
 املطػٛط١. ٚاألقطاص

 ططٜل عٔ ايٛالب َع تتٛاصٌ املؿتٛس١ باؾاَع١ تػ٢ُ َا عاز٠ داَع١ خالٍ َٔ بعس عٔ ايتعًِٝ خسَات تكسِٜ ع٢ً ٜعٌُ ايجاْٞ ايٓٛع 
 زٍٚ َٔ ايعسٜس يف َؿتٛس١ داَعات س اؾتتشتٚق بعس. عٔ املتعًُني زٍٚ يف هلا ٚتؿتض َهاتب ٚاإلْرتْت، ٚاألقُاض ايصٓاع١ٝ، املطاغالت،

 بعس، عٔ ايتعًِ َٚتدصص١ يف َعطٚؾ١ ٚأؾطٌ داَع١ أَطٜها، يف اؾاَعات أنرب َٔ تعس اييت (phoenix) ؾْٛٝهؼ داَع١ َجٌ ايعامل
 يكبٍٛ تؿرتط يصيو ؛ايسضاغ١ َٛاص١ً ٚبني بِٝٓٗ ظطٚؾِٗ ؼٍٛ ايصٜٔ ايعاًَني يًبايػني ايتعًِٝ إنُاٍ ؾطص١ يتتٝض ٚتأغػت َبس٥ٝا

 َٚطنعا سٍٛ تعًُٝٝا َب٢ٓ َا٥تني ٚتػع١ ٚثالثني َٔ ٚهلا أنجط ،َٛظؿني ٚإٔ ٜهْٛٛا عاَا، ثالث١ ٚعؿطٜٔ عٔ عُطِٖ ٜكٌ الأ ايٛالب
 ٚايتعًِٝ اإليٝهرتْٚٞ. ٚايتعًِٝ ايٓعاَٞ بعس عٔ ايتعًِ َٔ خًٝط عٔ عباض٠ ؾٝٗا ٚططم ايتعًِٝ ايعامل،

 اإلْرتْت، ططٜل عٔ خسَاتٗا تكسّ باملا١٥؛ َا١٥ إيٝهرت١ْٝٚ اؾاَع١ ؾٝ٘ ٚتهٕٛ األْع١ُ ٖصٙ َٔ ايجايح ايٓٛع اضؾع ٖٛ أغٛاض بال داَع١ 
اإلْرتْت،  ع٢ً بايهاٌَ املعتُس٠ األٚىل اؾاَع١ ٖٚٞ( jones) ايسٚي١ٝ دْٛع داَع١ َجٌ ٚايربٜس اإليٝهرتْٚٞ ٚاملهتبات اإليٝهرت١ْٝٚ،

 ٥ٝػٞ يًسضاغ١.ٖٚصٙ اؾاَع١ يٝؼ هلا َكط ض
ِ  إنُاٍ ؾطص١ يتتٝض»مبعٓاٙ يف قٍٛ ايهاتب  «حيٍٛ»اؾ١ًُ اييت اؾتًُت ع٢ً ايؿعٌ  -مما ًٜٞ-َٝع  (1)  ايعـاًَني  يًبـايػني  ايتعًـٝ

 ؟«١ايسضاغ َٛاص١ً ٚبني بِٝٓٗ ظطٚؾِٗ ؼٍٛ ايصٜٔ

 ؟ْؿأتٗا َٓص بٛغٛٔ داَع١ ٗطتؿتمباشا  (2)
 م.اظؿعملػملؿملّٓيماظؽملصملاع٨ّمبربغاجمؾملاممم.بضملّٓمس٤ّماظؿضملػمل٣ّمتشملؾؿمل٠ّمبظملغملّٕة

 م.بّٕغاجمؾملامسيمبضملّٓمس٤ّماظؿضملػمل٣ّمصغملّٕةمبفملصاظةممم.بضملّٓمس٤ّماظؿضملػمل٣ّمظؿشملؾؿمل٠ّمبادؿضملّٓادػا

 :بعس عٔ ايتعًِ داَعات َٔ األٍٚ ايٓٛع (3)
 ّمممم.واحّٓمرئؿملل٨ّمععملّٕمهلامجاعضملات٥

 ّّم.ّٓاردنياظمبػملّٓانمسيمعؿضملّٓدةمعغملاتبمؼظملؿؿ

 ّمممم.رئؿملل٨ّمععملّٕمع٤ّمأطـّٕمهلامجاعضملات٥

 ّم.دوظةمط٢ّمسيمرئؿملل٨ّمععملّٕمهلامجاعضملات٥

 
 ٚٚغا٥ٌ االتصاٍ؟ باإلْرتْت ١ ٖصٙ اؾاَع١عالق َا (4)

 م.طػملؿملاماسؿؼملادامسػملؿملؾملاماسؿؼملّٓتممم.جّٖئ٨ّمبرملغمل٢ّمسػملؿملؾملاماسؿؼملّٓت

 م.اىّٓؼّٓمذغملػملؾملامسيمظػملفاعضملةمتشمل٦ّؼّٕامطاغتممم.ؿملؼملؿملةاظؿضملػملمودائػملؾملامضؼمل٤ّمع٤ّمطاغت

 ؟املؿتٛس١ اؾاَعات يف َبس٥ٝا بعس عٔ ايتعًِ اييت نإ َٛدٗا إيٝٗا ايؿ١٦َٔ  (5)
 م.اظؽملصملاع٨ّمايسمل٦ّرمسػمل٧ّمؼ٤ّعملادراظمشريمم.ايسمل٦ّرمسػمل٧ّمضادرؼ٤ّموشريمنواظعملادر

 ّم.عضملةاىامععملّٕمشريمبالدمسيماظؽملصملاعؿملنيماظشملالبممم.ضادرؼ٤ّمواظطملريمواٌضملاضنيمإٌّض٧

 بسا١ٜ؟ ؾْٛٝهؼ داَع١َٔ أدً٘  أْؿ٦تَا ايػبب ايصٟ  (6)
 م.واظّٓاردنيماظشملالبمصؽاتمخمؿػملّٟمخّٓعةمممم.اظضملاعػملنيماظؾاظطملنيمخّٓعة

 اظضملاعػملنيمظػملؾاظطملنيمغصملاعؿملةمخّٓعاتمتعملّٓؼ٣ّممممم.اِّعّٕؼغملؿملنيماظشملالبمخّٓعة. 

م
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 اقطأ، ثِ أدب:
 اييت ايكِٝ ٝأٚىل َٔ ؾتًو ٚاـاص؛ ايعاّ بني تاَ٘ا تٛسّٝسا أشٖآْا يف ُْٛٚسس مل حنٔ إشا ٝأمٝن١ًٕ ٔقٝس سٝاتٓا َٔ ْايت قس ايتػٝري إضاز٠ تهٕٛ ال 

ٍّ تكًٕٝس َٔ ٚضثٓاٙ مبا ؾٓشٔ األشٖإ؛ يف ٚتطغٝدٗا ايٓؿٛؽ يف بجٗا َٔ بس ال  ْهٕٛ َا ٚأؾس اـاص، امٔلًٔو ع٢ً ْهٕٛ َا أسطص ادتُاع
 َٔ ايساض بتٓعٝـ ايعٓا١ٜ بني ايبعٝس، بامٝلٛأطٔ ايٛادب١ ٚايعٓا١ٜ باالبٔ ايٛادب١ ايعٓا١ٜ بني بعْٝس أْعاضْا يف ؾايؿطم ايعاّ؛ يًًُو إُٖاٟيا
 .ايٛطٜل بتٓعٝـ ٚايعٓا١ٜ زاخٌ

 ًُٔه٘ ٚاملاٍ منًه٘ املاٍ بني بعٝس أْعاضْا يف ايؿطم  ايعاّ ٚاملػتؿؿ٢ ٜػتػًٗا ايصٟ ايٛبٝب ٜسٜطٖا اـاص١ ايعٝاز٠ بني يًذُٝع، ايسٚي١ َت
 ايصٟ ظاٍ ؾُا ؛«ِٖ»ٚ «ٖٛ» ٚبني «حنٔ»ٚ «أْا» َع٢ٓ بني بعْٝس أْعاضْا يف ايؿطم ايسٚي١، باغِ ٜسٜطٙ ٚيهٓ٘ ْؿػ٘ ٝبايٛب ٜسٜطٙ
 تعاالٕ ؾُا مجّٝعا ايٛطٔ أبٓا٤ يتؿُال متتسإ ايًتإ ِٖٚ ٖٛ ٚأَٖا. ٚسسٚزٖا اأٝلغط٠ َٔ أنجط تعٓٝإ ال ايًتإ ٚايٓشٔ األْا ٖصٙ ٖٛ ٜؿػًٓا

 .ٚايتعصٜب ايتذٜٛع ُٜؤشٜٗا ال اييت األؾباح ٜؿب٘ َا ع٢ً ٕتسال أٖٚآَا يف

 يًدطٛع َطٛ٘طا يٝؼ ألْ٘ بٓؿػ٘ املط٤ ُٜع٢ٖ إٔ ؾبسٍ ايعٖٛ؛ َٛاضع ْٓكٌ مل إشا ٝأمٝن١ًٕ ٔقٝس سٝاتٓا َٔ ْايت قس ايتػٝري إضاز٠ تهٕٛ ٚال 
 يف غ٘طا أٚ املأل أَاّ عال١ْٟٝ ٖصا خطٛع٘ دا٤ غٛا٤ْ ايسٚي١ يكإْٛ خاضْع ٖٛ َا بٜكِسض بٓؿػ٘ املط٤ ُٜع٢ٖ ايػٛاز، عا١َ ي٘ خيطع نُا يًكإْٛ
 .اؾُاٖري ع٢ً غطٜاْٗا ايكٛاْني عًِٝٗ تػطٟ ال ايصٜٔ َها١ْ َٔ ُْعًٞ ْعاٍ َا ٚضثٓاٙ ايصٟ االدتُاعٞ ايتكًٝس عهِ ؾٓشٔ اـؿا٤؛

 ٚأصسقا٥٘ أقطبا٥٘ ُٚزٚض زاضٙ َأل قس االدتُاع١ٝ املها١ْ صاسب ٜتضأ مبكساض، ٚايعٜت ايػهط ٜهٕٛ أٚ مبكساض ايًشِ ٜهٕٛ - َجًٟا - قٌٝ ؾإشا 
 .ايكإْٛ سهِ َٔ اإلؾالت ُِٚغع٘ يف نإ إشا إال - ايتكًٝس عهِ - داٙ صاسب ٜهٕٛ ال ألْ٘ ٚظّٜتا؛ ٚغهّطا ؿُّا

 ايٛاضز٠ يف ايػٛط األخري؟ «ٚغع٘» ن١ًُ َكابٌَا  (7)
 ّم.سفّٖهمم.اغعملؾاض٥ّمم.ضػملؿ٥ّممم.ضؿملعمل٥

 

 يف ايؿكط٠ ايػابك١؟ «األؾباح»َا زالي١ شنط  (8)
 .مبؿملانموحرملؿملةماجملؿؼملّٝمسيماظؿضملاع٢ّمعّٝمأصّٕاده

 .ماظؿك٦ّؼّٟمع٤ّمأثّٕمسّٓمماظؿ٦ّحؿملّٓمبنيماظضملاممواًاص

 مإلذارةمظرملؿمل٦ّعماِّغاغؿملة،موسّٓمماظرملضمل٦ّرمبـملالمماآلخّٕؼ٤ّ.ا

 .مت٦ّضؿملّّمتفملثّٕماظغملاتبمباظلريماظرملضملؾؿملةموضزملّٙماظضملظملارؼت

 .ايػابك١ يًكٛع١ ايط٥ٝػ١ ايؿهط٠اغتٓتر  (9)
 م.اًارئماظظملكّٕمعظملؾمل٦ّمممم.واًاصماظضملاممبنيماظؿ٦ّحؿملّٓمضّٕورة

 م.اظعملاغ٦ّنمحغمل٣ّمع٤ّماإلصالتمخشملفملممم.حؿملاتؽملامسيماظؿطملؿملريمإرادةمتفملثريمذّٕوط

 ؟َصسضٖا ، ؾُاايتػٝري ؼكٝل َٔ متٓع عٛا٥ل ٖٓاى (11)
 ّٓم.اظؿطملؿملريمإلرادةماًارئماظظملؾمل٣ّممممم.االجؿؼملاسؿملةماظؿعملاظؿمل

 م.اظضملاممحلابمسػمل٧ّماًاصمباٌػمل١ّماالػؿؼملاممممم.اظعملاغ٦ّنمثطملّٕاتمادؿطملالل

 

 اغتٓتر املػع٣ ايطُين ايصٟ ؼًُ٘ ايؿكط٠ ايػابك١. (11)
 ّم.اظؾضملّٚمبضملسملؾمل٣ّمعّٝمورؾعملؿملةمبضملؽملزملّٕؼةماظؽملاسمتضملاع٢

 م.اجملؿؼملّٝمسيمواظؽملظمل٦ّذماظلػملشملةمأصقابمسػمل٧ّماظعمل٦ّاغنيمدّٕؼانمسّٓم

 م.ظػملعملاغ٦ّنماحرتاعؾمل٣ّمع٤ّمأطـّٕماالجؿؼملاسؿملةمتعملاظؿملّٓػ٣ّمحيرتع٦ّنماظؽملاس

 خّٕض٥ّمسػمل٧ّماظؽملاسموحّٕصماظعملاغ٦ّن،مشملؾؿمل٠ّتمبفملػؼملؿملةماظرملضمليبماظ٦ّس٨ّمسّٓم. 

م

م

م
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 :دطٜط ٜكٍٛ
 

 

 

 

 

 األٍٚ؟ ايبٝت يف ايؿاعط ٜؿتدط مَب (12)
 ّم.اظعملؾائ٢ّمبنيموغلؾ٥ّم٠ّاظضملّٕؼمأصػمل٥ّم مم.ضزملائّٓهموروسةماظرملضملّٕؼةمع٦ّػؾؿ٥

 ّم.ايؼملؿملّٓةموخزملاظ٥ّمأخالض٥ّمعغملارمممم.ايّٕوبمسيموصّٕودؿملؿ٥ّمذفاسؿ٥

 األٍٚ؟ ايبٝت يف «ايصٛاعل» بـ املكصٛز َا (13)
 م.اظرملّٓؼّٓةماظغمل٦ّارثممم.اظعملارضملةماظلؿمل٦ّفممم.اظعمل٦ّؼةماِّذضملارمم.احملّٕضةماظؽملريان

 غطض٘؟ َٚا ايطابع؟ ايبٝت يف األغًٛب ْٛع َا (14)
 ،ّم.اظؿ٦ّبؿملّْم،خربيممممم.اظّٓساءمإغرملائ٨

 ،ّم.اظّٓساءمعضملؽملطي٧ّ،مإغرملائ٨ّمظظملصمًلامخربيممممم.اظّٔممإغرملائ٨

 ؟«َا ََٚظِْت ُشباَبا» قٛي٘ يف ايبٝاْٞ ايًٕٛ َا (15)
 م.طؽملاؼةممم.عّٕد٢ّمجمازم م.عغملؽملؿملةمادؿضملارةممم.تزملّٕحيؿملةمادؿضملارة

 اغتٓتر املػع٣ ايطُين يكٍٛ ايؿاعط يف ايبٝت األخري: (16)

ٌِؿملّٖانغيمعاموشيزغتضيمذصيبابشياسشيػمل٧ّمممؽمِل٨ّمغصيؼملشيريػيوشيظ٦ّضيموصيزغيغشيتمحصيػمل٦ّمصيمبشي ما

 

 ماحؿعملارهمظضملعمل٦ّلمبينممنري،موتلظملؿملؾمل٥ّمآلرائؾمل٣ّ.م٤ّاظؿضملؾريمس

 .ّماظلكّٕؼةمع٤ّمدماصةمأجلادمبينممنري،مواحؿعملارمرجاهل٣

 .مبؿملانمسّٓممصؼمل٦ّدمصّٕدانمبينممنريمأعاع٥ّمسيمايّٕبمواظؽملّٖال

 مبينممنريمععملارغةمبفملحالع٥ّمػ٦ّموضؾؿملػملؿ٥ّ.مورؼمل٦ّحاتمهعملريمأحالم

 

 :ٜكٍٛ األدٓاز َٔ َع٘ َٚٔ  ٚقاص أبٞ بٔ غعس إىل  باـٛا بٔ عُط نتب
 َُُطٜى ؾإْٞ بعُس، أَٖا ٌٚ ع٢ً اهلل بتك٣ٛ األدٓاز َٔٔ َعو ََٚٔ آ ٕٖ ساٍ؛ ٝن ٌُ اهلل تك٣ٛ ؾإ َُُطٜى اؿطب، يف امٜلهَٝس٠ ٚأق٣ٛ ايعسٚ، ع٢ً ايُعٖس٠ أؾط  ٚآ

ِٕ َعو ََٚٔ ٕٖ َعُسٚٚنِ؛ َٔٔ َٓهِ املعاصٞ َٔٔ اسرتاّغا ٜأَؾٖس تهْٛٛا أ  مبعص١ٝ املػًُٕٛ َُٜٓصط ٚإُْٖا عسِٖٚ، َٔٔ عًِٝٗ ٜأخَُٛف اؾٝـ شْٛب ؾإ
ِٔ ٜيِ شيو ٚيٛال هلل، َعُسِٖٚٚ ٕٖ ق٠ٛ؛ بِٗ يٓا َتٝه ِٕ نُعٖستِٗ؛ ُعٖسَتٓا ٚال نعسزِٖ، يٝؼ َعَسَزْا أل ِٜٓا ؾِإ َٛ ٌُ هلِ نإ املعص١َٝ، يف اغَت  عًٝٓا ايؿط

ٕٖ ؾاعًُٛا. بٝكٖٛٔتٓا َْػًِِٔبِٗ مل بؿطًٓا عًِٝٗ َُْٓصِط اٚإيَّ ايٝك٠ٖٛ، يف ِِٝطنِ يف عًٝهِ أ  ٚال َِٓٗ ؾاغتشٝٛا تؿعًٕٛ، َا ٜعًُٕٛ اهلل َٔٔ َسٜؿٜع١ٟ َغ
ًَُٛا َٕ اهلل ٚاغأيٛا اهلل، غبٌٝ يف ٚأْتِ اهلل مبعاصٞ َتِع  .ٚيهِ يٓا شيو اهلل ٚأغأٍ َعُسٚٚنِ، ع٢ً ايٖٓصَط تػأيْٛ٘ نُا أْٝؿٔػهِ ع٢ً ايعٛ

 ؟«اسرتاّغا» َع٢ٓ َا (17)
 م.تفملثؽيّٕممم.تّٕضُّبممم.خت٦ّؽيفممم.وؽملؽيب

 ؟«بكٛتٓا َْػًِبِٗ مل بؿطًٓا عًِٝٗ َُْٓصِط ٚإيَّا» يف بايؿطٌ املكصٛز َا (18)
 م.عضملاصؿمل٥ّمووؽملؽيبماهللمتعمل٦ّىمممم.اىؿملّ٘مضائّٓمتضملػملؿملؼملاتماظؿّٖام

 م.اظعملؿاظؿملةموعؾملاراتؾمل٣ّماىؽمل٦ّدمذفاسةممم.أدػملقؿ٥ّموتؽمل٦ّؽيعماىؿملّ٘مسّٓدمطـّٕة

ٕٖ» عالق١ َا (19) ٌُ اهلل تك٣ٛ ؾإ  قبًٗا؟ مبا «ايعسٚ ع٢ً ايُعٖس٠ أؾط
 .ّّممتضملػملؿمل٢ّ.ممممممت٦ّضؿمل  

 غؿؿملفةممممممتظملزملؿمل٢ّ.م. 
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ٕٖ» امٝلٛٔصٞ قٍٛ يف (21) ٌُ اهلل تك٣ٛ ؾإ  ايؿ١ٝٓ؟ قُٝت٘ َٚا ْٛع٘؟ ؾُا بٝاْٞ، يٕٛ «ايعسٚ ع٢ً ايُعٖس٠ أؾط
 ّم.اهللمتعمل٦ّىمسػمل٧ّمايّٕصمأػؼملؿملةمبؿملانمبػملؿملّٞ،مترملؾؿمل٥

 ،م.اِّسّٓاءمسػمل٧ّماظؽملزملّٕمسيماهللمتعمل٦ّىمصسمل٢ّمبؿملانمطؽملاؼة

 ّم.اهللمتعمل٦ّىمسػمل٧ّمايّٕؼّٙماٌلػمل٣ّمبعمل٦ّةمؼ٦ّح٨ّمجمؼمل٢ّ،مترملؾؿمل٥

 م.اهللمتعمل٦ّىمسػمل٧ّماٌلػمل٣ّمحّٕصمبرملّٓةمت٦ّح٨ّمعغملؽملؿملة،مادؿضملارة

 ْٛعٗا؟ ؾُا ايػا١َٝ، املبازئ َٔ ايعسٜس ايٛص١ٝ تطُٖٓت (21)
 م.حّٕبؿملةمدؿملادؿملةمعؾادئممممم.أخالضؿملةمأدبؿملةمعؾادئ

 م.أخالضؿملةمدؼؽملؿملةمعؾادئمممم.دؿملادؿملةمؼؽملؿملةدمعؾادئ

 

ٟٙ ممَّا ٜأتٞ مل َٜػتدٔسَ٘ ايٝهٖتاب يف نتاباتِٗ يف ايعصط األَٟٛ؟ (22)  أ

 اظؿرملؾؿملؾملاتماظرملضملّٕؼة. 

 اِيغمَل٣ّمواِّعـال. 

 اِّظظملازمذاتماٌضملاغ٨ّماظطملّٕؼؾة. 

 ّاالضؿؾاسمع٤ّماظعملّٕآنموسؾارات٥. 

(23) ٟٙ  اإلغالّ؟ صسض عصط يف اـٛب١ خصا٥ص َٔ َُٜعٗس ال ٜأتٞ مما أ
 ممم.عضملاغؿملؾملامسػمل٧ّماظعملؾػمل٨ّماظشملابّٝمشػملؾة 

 م.ِصغملّٕػاموتّٕابّٛمأظظملازؾملامدؾمل٦ّظة

 ٌُؿطملؿملِّّٕاتماِّحّٓاثمع٦ّاطؾؿؾملا  ممم.وا

 م.أداظؿملؾؾملاموتؽمل٦ّؽيعمغؿملؾملاعضملاموض٦ّح

 

مؿملؽملاذملؼملذملذملّٓىمذارس١ّمؼامأعاهمضعذملذملذملمذملذملذملذملذملذملذملقملوؼؽملاؼامعزملّٕمؼامواحةمظػملقبمت

مؿملؽملاذملذملشملذملرياتمتضملذملذملكذملوطّٟمبّٕكمباظمذملذملذملذملذملآّغذملذملذملذملذملّٓػذملذملذملذملدضاتمضػملؾ١ّمودمتؾمل

مّٓؼؽملاذملوغشملػملّٝماظزملؾّّمع٤ّمتػملعملاءمأؼمظؽملؾّٓأماظؿمل٦ّممغؾؽمل٧ّماجملّٓمص٧ّمثعملة

 ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ؾ٢ قٛي٘ )يٓبسأ ايّٝٛ ْب٢ٓ اجملس ؾ٢ ثك١( : - (24)
 ّمادؿضملارةمعغملؽملؿملةممادؿضملارةمتزملّٕحيؿملةممترملؾؿمل٥ّمعظملزمل٢ّممترملؾؿمل٥ّممتـؿملػمل٨

 احملػٔ ايبسٜع٢ ؾ٢ ايبٝت األٍٚ : - (25)
 ّٙمؼةت٦ّرمممتزملّٕؼّٝمممفّٝدممجؽملاسمغاض

 

 .«ايعسٍ أغاؽ املًو سٝح نإٜعٌ »عٝٚٔ ايؿعٌ ايٓاغذ ٚامس٘ ٚخربٙ ع٢ً ايرتتٝب يف مج١ً  (26)

 طان،ماظضملّٓل،مأداس. 

 طان،مضؼملريمعلؿرت،مأداس. 

 ؼصمل٢ّ،ماظضملّٓل،مأداس. 

 ؼصمل٢ّ،ماظضملّٓل،محؿملثمطان. 

ٌٍ َٔ أؾعاٍ املكاضب١؟ (27) ٟٙ َٔ اآلتٞ اؾتٌُ ع٢ً ؾع  أ

 ٌَّشمْلػمل٦ّبةمِعؽملضيؾملصي٣ ٌَرملشيارؼّٝما  .َأخشئّشيماٌؿشيّٓشيرب٦ّنمؼؽملشيظملخملّٔونما

 ٌُضملػمل٣ّمباغضيِؿؾشياهضملشي٢ّشيماظشملالبمؼشيلضيؿشيؼملضمل٦ّنمإديمذشيّٕحمجشي  .ا

 سشيل٧ّمعامعشيسمل٧ّمِع٤ّضيمتشيّٓانػيمؼشيضملصي٦ّدصيمممسذملذملذمللذملذملذمل٧ّمبذملذملذملاِخذملذمل٢ّظيمبذملذملػملذملذملعملذملذملاٍءمؼذملذملفذملذمل٦ّدصي 

 َطذملذملادشيماظذملذملؼملذملذملضملذملذملػملذمل٣ّصيمأنمؼذملغملذمل٦ّنشيمردذمل٦ّالمممِضذملذملّٟضيمظذملذملػملذملذملؼملذملذملضملذملذملػملذملذمل٣ّموشيصخملذملذمل٥ّماظذملؿذملؾذملفذملؿملذملال 

م
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، ؾُا غبب «َْٖؿٜأ»اغِ ؾاعٌ عاٌَ عٌُ ؾعً٘ َٔ ايؿعٌ ايطباعٞ « امٝلٓٚؿ٦ات» «.خري األَٗات امٝلٓٚؿ٦اُت أٚالزٖٔ ع٢ً ُسػٔ اـًل» (28)
 عًُ٘؟

 دالظؿ٥ّمسػمل٧ّمايال،مواسؿؼملادهمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 

 تضملّٕؼظمل٥ّمبفملل. 

 دالظؿ٥ّمسػمل٧ّماالدؿعملؾال،مواسؿؼملادهمسػمل٧ّمادؿظملؾملام. 

 دالظؿ٥ّمسػمل٧ّماالدؿعملؾال،مواسؿؼملادهمسػمل٧ّمع٦ّص٦ّف. 

ُٛٗز بٝٓٓا َا زاّ اـري  (29)  .«قا٥ُّازاّ اي
 يف اؾ١ًُ ايػابك١ ع٢ً ايرتتٝب َٔ سٝح ايتُاّ ٚايٓكصإ؟« زاّ»َا ْٛعا 

 غاضزملة،مغاضزملة. 

 تاعة،متاعة. 

 غاضزملة،متاعة. 

 تاعة،مغاضزملة 

ُٜٛأصًٕٛ غِعَِٝٗ» (31)  .ع٢ً اؾ١ًُ ايػابك١، ٜٚغٝٚط َا ًٜعّ« اخًٛيل»أزٔخٌ ايؿعٌ «. اجملٗسٕٚ 

 دضملضيؿملشيؾمل٣ّاخػمل٦ّظ٠ّماجملِّّٓؼ٤ّمأنمؼ٦ّاصػمل٦ّام. 

 ّاخػمل٦ّظ٠ّماجملّٓؽيونمأنمؼ٦ّاصػمل٦ّنمدضملضيؿملشيؾمل٣. 

 ّاخػمل٦ّظ٠ّماجملّٓؽيونمؼ٦ّاصػمل٦ّنمدضملضيؿملشيؾمل٣. 

 ّاخػمل٦ّظ٠ّماجملّٓؽيونمأنمؼ٦ّاصػمل٦ّامدضملضيؿملشيؾمل٣. 

ْٔ صٓعت٘» (31) َُتك  .سٚسز اغِ ايؿاعٌ ايعاٌَ يف اؾ١ًُ ايػابك١، ٚبٝٚٔ غبب عًُ٘«. ايصاْع اـبري 

 اظزملاغّٝ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿّٓأ. 

 ّٓأعؿعمل٤ّ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمعؾؿ. 

 اظزملاغّٝ،محمػمل٧ًّّمبفملل. 

 عؿعمل٤ّ،ماسؿؼملّٓمسػمل٧ّمع٦ّص٦ّف. 

ٟٗ اؾٌُ اآلت١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً اغِ َؿعٍٛ َؿتل َٔ ؾعٌ غري ثالثٞ؟ (32)  أ

 اظلؼمل١ّماٌزملؿملّٓمحّٓؼطيامؼغمل٦ّنمرازجطيا. 

 ّط٢ّؽيمساع٢ّمعفملج٦ّرمسػمل٧ّمسؼملػمل٥. 

 اظعملزملّٕمعؾينٌّمسػمل٧ّماظشملّٕازمايّٓؼث. 

 ِّاظشملاظبماظؽملفؿملبمعصيعملّٓؼيرمع٤ّمذيؿملّٝمعصيضملػملخملؼمِلؿمل٥. 

عٌُٔ اغِ ايؿاعٌ يف اؾ١ًُ ايػابك١ عٌُ ؾعً٘؛ ألْ٘، َع زاليت٘ ع٢ً اؿـاٍ ٚاالغـتكباٍ، اعتُـس    «. َُْٛٝع ٚايسٜ٘ َهطَٚٙا » (33)
 . ع٢ً

 ادؿظملؾملام 

 ّغظمل٨ 

 ع٦ّص٦ّف 

 عؾؿّٓأ 

م


