


 ايتعبري



 ايع١ًُٝ يًؿهط٠ ميهٔ ٫ٚ ، ايتػٝري إيٞ ؼبتاز ايعًِ تطٛض إٔ ايٛاقع أثبت يكس
 ايٓعط١ٜ ٚانع عٓ٘ أؾكح َا ٖصا ٚ .. ثابت١ زا٥ُا تهٕٛ إٔ يتطبٝكاتٗا أٚ

 يٓعطٜيت املػتكبٌ ؽبب٧ َاشا أزضٟ ٫ : قاٍ ايصٟ أٜٓؿتأٜ أيربت ايٓػب١ٝ
  ع١ًُٝ ْعط١ٜ أٟ ثبات تًػٞ ايعًِ زٜٓاَٝه١ٝ ٭ٕ

 : اقرتح ايعٓٛإ ا٭ْػب يًؿكط٠ ايػابك١  -1

 ايتػري مس١ ايعًِ 

 ايعًِ يف خس١َ ايٛاقع 

 ٚانع ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ 

 َػتكبٌ ْعط١ٜ ايٓػب١ٝ 



 :  سسز تعبريا مما ًٜٞ ٜسٍ عًٞ عسّ ا٫غتذاب١ يًٓكٝش١ .2

 أخص ٜؿًب نؿٝ٘ 

 أعطاْٞ ظٗطٙ 

 عض عًٞ أْاًَ٘ 

 تٛاْٞ عٔ املعطٚف  



 : ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ املكاب١ً .3

 ٫ ؾطٚم بني ايبؿط عًٞ أغاؽ عطقٞ 

 ايٛسس٠ بني ايبؿط ططٜل ايتعإٚ املجُط 

 يعب١ تؿابو ا٭ٜسٟ 

 ٫بس إٔ ْتشس جملاب١ٗ ايتشسٜات 



 اغتدسّ مما ًٜٞ ايتعبري ايساٍ عًٞ ايؿعٛض بايٓسّ .4

 ظاؽ بكطٙ 

 عض عًٞ ٜسٜ٘

 اضتعست ؾطا٥ك٘ 

 اَتعض ٚدٗ٘ 



أٟ ا٭بٝات اٯت١ٝ تػتدسّ ناغتؿٗاز عًٞ َٛنٛع بصٍ .5
 . ايتهش١ٝ يف غبٌٝ ايٛطٔ ٚ إٕ داض ايٛطٔ 

 ميذسٖا قًيب ٚ ٜسعٛ هلا ؾُٞ  ب٬زٟ ٖٛاٖا يف يػاْٞ ٚ يف زَٞ       

 ْاظعتين إيٝ٘ يف اشبـًس ْؿػٞ   ٚطين يٛ ؾػًت باشبًس عٓـــــ٘      

 ٚ أًٖٞ ٚ إٕ نٓٛا عًٞ نــــطاّ   ب٬زٟ ٚإٕ دــــاضت عًٞ ععٜع٠       

 ٚدسآْا نٌ ؾ٧ بعسنِ عـــسّ   ٜا َٔ ٜعــــع عًٝٓا إٔ ْؿاضقِٗ     



 : ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ املكاب١ً .6

 ايتعكب ايهطٟٚ قٓب١ً َٛقٛت١ 

 ايتعكب يًؿطٜل ضٚح ايؿطٜل 
 ايتؿذٝع أغاؽ ايؿٛظ 

 ايطٜان١ تعين ايؿٛظ املػتُط 



 (ُتب٢ٓ ا٭َِ با٭خ٬م.)7
 :ايؿاٖس ايص٣ ٜسعِ املٛنٛع ايص٣ ٜٓسضز ذبت ايعٓٛإ ايػابل 

 إشا ٢ْٚ ّٜٛ ذبكٌٝ ايع٬ ٚا٢ْ  ٫ ايكّٛ ق٢َٛ ٫ٚ ا٭عٛإ أعٛا٢ْ

 مل ٜؾب ًَو ع٢ً دٌٗ ٚإق٬ٍ  بايعًِ ٚاملاٍ ٜب٢ٓ ايٓاؽ ًَهِٗ

 ؾإٕ ِٖ شٖبت أخ٬قِٗ شٖبٛا  إمنا ا٭َِ ا٭خ٬م َا بكٝت

 ٫ ترتنٛا زْٚهِ ؾدطا إلْػإ   ابٓٛا نُا بٓت ا٭دٝاٍ قبًهِ



 (تهٔ سٝاتو غعاز٠ زا١ُ٥.)................. 8
 :ايه١ًُ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاؽ ؾ٢ بسا١ٜ ازب١ًُ ايػابك١ 

 تؿا٩ٍ

 تؿا٥ٌ
 تؿا٤ٍ

 تؿأٍ



.........  ؾإْٓا........ ٚعًٝو با٫دتٗاز ........... َا أمجٌ ايعًِ )
 ( :ْعؿل املػاَط٠ ٚازبس.......... املكطٜني

 : ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاغات ايػابك١ .9

 / !( ; /-  /- ) 
 (;/ : / ؟ ). / 

( ; /-  / ! /-) 
( ; /-  /- )! / 



أَا أٚيٛ ايععمي١ ؾريْٚ٘ غ٬ٗ .......  َا أقعب اجملس ع٢ً اشباًَني 
 .......( :٭ِْٗ ٜعؿكٕٛ املػاَط٠ ، ٚؼببٕٛ ايع٬ ....... 

 :  ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ مل٤ٌ ايؿطاغات ايػابك١ .10

 / !( ; /،) 
 / :(؟ ). / 

 / !( ;). / 

 / .( ;)! / 



 : ايتاىل ايػ٪اٍ عٔ أدب ثِ اقطأ.11
  ايؿسٜس بايٓعاؽ شيو بعس يتؿعط ايعؿا٤ أٚ ايػصا٤ َٔ يصٜص٠ ٚدب١ بتٓاٍٚ قُت ٌٖ)

 ؟ ا٭نٌ بعس ايٓعاؽ أغباب ٢ٖ َٚا ؟ بصيو ْؿعط ملا ؟ ٚايتعب
  زخٍٛ إىل بسٚضٙ ٜ٪ز٣ ٚايص٣ ايسّ ؾ٢ ا٭ْػٛيني ْػب١ اضتؿاع إىل ايطعاّ تٓاٍٚ ٜ٪ز٣

  اإلْػإ ؾعٛض مث١ َٚٔ ، ايسّ ؾ٢ ْػبت٘ اغبؿاض ٚبايتاىل ، اشب٬ٜا زاسٌ إىل ايبٛتاغّٝٛ
 (ايػهط٣ َطن٢ يس٣ خام بؿهٌ ا٫َط ٖصا ٬َسع١ ٚميهٔ ، بايتعب

 : ايػابكتني ايؿكطتني تطتٝب ؾ٢ ايهاتب اتبع٘ ايص٣ ايُٓٛشز

 ظعِ ٚتؿٓٝس

 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 ظاٖط٠ ٚتؿػري
 َكس١َ ْٚتٝذ١



 :اقطأ ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 12
قطأ أبٝاتا َٔ ايؿعط تؿٝض َٔ ضق١ ٚعصٚب١ ، ؾػاضع بٓػبٗا إىل ْؿػ٘ ، ْٚؿطٖا ع٢ً  )

قؿشت٘ ايؿدك١ٝ ، َٚٗطٖا بتٛقٝع٘ ، ؾؿادأٙ أسس املعًكني ي٘ بإٔ ٖصٙ ا٭بٝات يؿاعط  
َعاقط ْؿطٖا ؾ٢ زٜٛاْ٘ َٓص غ١ٓ تكطٜبا ٚٚنع ي٘ قٛض٠ َٔ ايسٜٛإ ذبت٣ٛ ع٢ً أبٝات  

 (ايككٝس٠ ؾٛقـ غاضم ايؿهط َبٗٛتا

 امحط ٚدٗ٘

 ْهَّؼ ضأغ٘

 اضتعست ؾطا٥ك٘

 ناقت عًٝ٘ ا٭ضض



 :اقطأ ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 13
نِ َٔ َط٠ ُأغتبت ؾٝٗا أَاَو ؾًِ تطز غٝبت٢ ، ٚٚيؼ اي٦ًاّ ؾ٢ عطن٢ ؾًِ ! قسٜك٢ )

َا إٕ مسعت أسسِٖ ًٜٛى بني ؾهٝ٘ امسو مبا ٫ ًُٜٝل  ...... ؼبطى شيو َٓو غانٓا 
 (غاضعت ؾسَػت باطً٘ ، ٚزؾعت قا٥ً٘ ......... 

 :أزاتا ايطبط املٓاغبتإ يٛنعُٗا َهإ ايٓكط ؾ٢ ايؿكط٠ ايػابك١ 

 يهٔ –يصيو 

 َع شيو –بٌ إ٢ْٓ 

 إىل إٔ –سٝح إ٢ْٓ 

 ست٢ –َٚع شيو 



 :اقطأ املكاٍ ، ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 14
َٔ  ؿط٠مل تٓتؿط ايهتاب بني ايعطب إ٫ بسع٠ٛ اإلغ٬ّ ٚبكٓع اإلغ٬ّ ، ؾعكب غع٠ٚ بسض دعٌ ايطغٍٛ ؾسا٤ أغط٣ املؿطنني إٔ ٜعًِ ايٛاسس َِٓٗ ع -1

 .ٚغريِٖ َٔ نتاب ايٛس٢ ( ظٜس بٔ ثابت ، ٚأب٢ بٔ نعب ، ٚعبس اهلل بٔ غعس بٔ أب٢ ايػطح: )املػًُني ايكطا٠٤ ٚايهتاب ، ٚنإ َٔ ايصٜٔ تعًُٛا ايهتاب١ 
، ٚا٭َا١ْ  يؼ ايطٚا١ٜ ايؿؿ١ٝٗ َٔ املطاسٌ ا٭ٚىل ؾ٢ ْكٌ ايجكاؾ١ عٓس مجٝع ايؿعٛب ، بٝس إٔ ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اَتاظت بايسق١ ايها١ًَ ، ٚاسبطم ايبا -2

ٜـ ؾكط ،  يؿطايؿسٜس٠ ; باعتباض إٔ ايسٜٔ اإلغ٢َ٬ ٜسعٛ إىل شيو ، ٚايتعاّ ايعطب بايسق١ ؾ٢ ايطٚا١ٜ مل ٜهٔ قاقطا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ اسبسٜح ا
 .بٌ تعساُٖا إىل ايؿعط ازبا٢ًٖ ٚٚقا٥ع ايعطب 

أيؿت   نُاسني اتػعت ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ ٚاختًط ايعطب بايعذِ ، ٚبسأ ايًشٔ ٜعٗط ؾ٢ ايًػ١ ٚؾ٢ ن٬ّ ايعطب ، اقتهت ايهطٚض٠ إٔ ٜ٪يـ عًِ ايٓشٛ ،  -3
ـ  أي نتب اسبسٜح ايؿطٜـ ; يتهٕٛ َطدعا يًٓاؽ ، ثِ بسأت بعس شيو َطس١ً ايرتمج١ ٚايتأيٝـ ايت٢ ناْت ع٢ً ٜس خايس بٔ ٜعٜس بٔ َعا١ٜٚ ، ايص٣

 . بسٚضٙ نتبا ؾ٢ ايطب ، ٚايهُٝٝا٤ ٚغريُٖا ،ٚغريٖا َٔ ايعًّٛ 
١  ٚقس بسأ املػًُٕٛ مجع ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ٢ عٗس ايكسٜل أب٢ بهط سني أؾاض عًٝ٘ عُط بٔ اشبطاب بهطٚض٠ مجع٘ ، بعس إٔ اغتؿٗس غبعٕٛ َٔ سؿع -4

 .ايكطإٓ ايهطِٜ ؾ٢ َعطن١ ايُٝا١َ 
 :ايرتتٝب املٓطك٢ يًؿكطات إشا َا ضٚع٢ ؾ٢ عطض املكاٍ ايتػًػٌ ايع٢َٓ 

(1 – 2 – 3 – 4 ) 
(2 – 1 – 4 – 3 ) 
(4 – 3 – 1 – 2 ) 
(3 – 4 – 2 – 1 ) 



 :  اقطأ ايؿكط٠ ، ثِ أدب عٔ ايػ٪اٍ ايتاىل . 15
ؾاع ؾ٢ أٚغاط اجملتُع إٔ ايبٓات ؾ٢ َطس١ً ايكبا أنجط ٖسٚا٤ا َٔ ايبٓني ٚاْتؿط شيو )

اْتؿاضا نبريا ٚؾ٢ حبح َطٍٛ ع٢ً طا٥ؿ١ غري ق١ًًٝ َٔ ايبٓات ايكػاض تبني أْٗٔ أنجط  
 (سطن١ َٔ ايكبٝإ ايصنٛض

 :ع٬ق١ ايػطط ايجا٢ْ بايػطط ا٭ٍٚ 

 ظعِ ٚتؿٓٝس
 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 ظاٖط٠ ٚتؿػري

 َكس١َ ْٚتٝذ١



ؾ٢ املًُه١ ايٓبات١ٝ عُايكتٗا ، ؾٗٓاى أؾذاض ند١ُ ت٪يـ غابات ؾاغع١ تؿٌُ  . )16
املٓاطل ايؿُاي١ٝ َٔ أٚضٚبا ٚأَطٜها ، ٫ٚ ضٜب أْٗا أظًت ٚمحت نجري َٔ تًو ايٛسٛض ، 

ايت٢ قاغت ٫ٚ ضٜب نٌ احملٔ   –ًَه١ ايٓباتات  –( ايػٝهٜٛا)َٚٔ ٖصٙ ا٭ؾذاض ؾذط٠ 
ايت٢ أًَت بايها٥ٓات اسب١ٝ ايت٢ عاقطتٗا ، ٚيهٓٗا ظبت َٔ زْٚٗا ٚعاؾت إىل ٖصا ايٛقت  

 (ربربْا ؾ٢ قُت ضٖٝب عٔ َاض بعٝس ٤٢ًَ بايهٛاضخ ٚاشبطٛب
 :ايعٓٛإ ا٭ْػب يًؿكط٠ ايػابك١ 

 نجط٠ املداطط ٚاشبطٛب

 ًَه١ ايٓباتات

 محا١ٜ ايٛسٛف

 ايػابات ايؿاغع١



 (زٚض ايطٜان١ ٚذبكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ. )17
 :سسز ايتؿك١ًٝ ايت٢ ٫ غ٢ٓ عٓٗا يؿطح ايؿهط٠ ايػابك١ 

قاّ اجملتُع ايسٚىل، بكٝسا٠ ا٭َِ املتشس٠ بع١ًُٝ تؿاٚض ؾ٢ مجٝع اجملا٫يت ، ٚاتؿل ع٢ً خط١  •
 .ّ بايتطًع ايؿاٌَ إىل تػدري ايطٜان١ ٭ٖساف اقتكاز١ٜ َاز١ٜ حبت٘  2030عاّ 

٫ ميهٔ بأ٣ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اغتدساّ ايطٜان١ نأزا٠ صبس١ٜ ملٓع ايٓعاع ٚايعٌُ ع٢ً ذبكٝل •
 .غ٬ّ زا٥ِ ; ٭ٕ ايطٜان١ بعاملٝتٗا يٝؼ يسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً ربط٢ سسٚز ايجكاؾات 

املؿانط٠ املٓتعع١ُ ؾ٢ ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايبس١ْٝ تٛؾط ؾٛا٥س ادتُاع١ٝ ٚقش١ٝ ، ٢ٖٚ  •
 .َ٪ثط٠ ع٢ً ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ؾكط ، ٫ٚ تٗتِ بػطؽ أغايٝب سٝا٠ قش١ٝ يس٣ قػاض ايػٔ 

ا٭ْؿط١ ايبس١ْٝ ٚايطٜان١ٝ املكرت١ْ مبٓٗر َسضغ٢ نطٚض٠ يًتعًِٝ ايؿاٌَ يهُإ ايتعًِٝ  •
 .ازبٝس املٓكـ ٚايؿاٌَ يًذُٝع ٚتععٜع ايكِٝ ايط٥ٝػ١ يس٣ ايت٬َٝص 



٫ ْػتؿٝس َٔ ايعًّٛ ايطٜان١ٝ اسبسٜج١ ، ْٚطٖل ٫عبٝٓا َٓص   –أسٝاْا  –عبٔ . )18
قػطِٖ بتسضٜبات ايك٠ٛ ٚا٭ثكاٍ ، ْٚسخًِٗ بط٫ٛت نجري٠، َع عسّ تٛاؾط اإلَهاْٝات  

ٚا٭دٗع٠ اشباق١ باملط١ْٚ ٚايكٝاغات اي٬ظ١َ يًبٓا٤ ايبس٢ْ ايكشٝح يٮطؿاٍ ٚايٓاؾ٦ني ،  
باإلناؾ١ إىل نعـ بطاَر اإلعساز ايبس٢ْ ٚاملٗاض٣ املب٢ٓ ع٢ً خطط ع١ًُٝ َجٌ عسّ  

سٌ ٫عبْٛا ؾ٢   –.............  -ايطبط بني ايعًِ ٚايتطبٝل ، ٚايعًِ ٚامل٬عب ، 
 (شٖب١ٝ ٚؾه١ٝ ٚبطْٚع١ٜ: ايتاٜهْٛسٚ ٚايهاضت١ٝ ع٢ً َٝسايٝات أٚملُٝب١ٝ 

 :اقطأ ايؿكط٠ ايػابك١ ، ثِ اَٮ ايؿطاؽ بايعباض٠ ايطابط١ بني املكٛيتني 

 بٌ إْٓا

 يصيو نً٘

 سٝح إْٓا

 ضغِ شيو



 :ايطغِ ايكشٝح يًه١ًُ ايت٢ ذبتٗا خط ؾ٢ ازب١ًُ ايتاي١ٝ .19
 (ايٛيٝس بْٔعِ قشابٝا قاتٌ ؾ٢ غبٌٝ اهلل ، خايس )

ُٔ  ب
َٔ  ب

ُٔ  اب

ِٔ  ب



 :قاٍ ايؿاعط .20
 َٔ َٓعط اشب٬ٕ ٚا٭قشاب  ٫ ؾ٧ ؾ٢ ايسٜٓا أسب يٓاظط٣

 قٛت ايبؿري بعٛز٠ ا٭سباب  ٚأيص َٛغٝك٢ تػط َػاَع٢

 :املٛقـ ايص٣ ٜٓاغب٘ ايبٝتإ ايػابكإ ي٬غؿتٗاز بُٗا ؾ٢ غٝاقُٗا 

 ْس٠ٚ ايتعطٜـ بأ١ُٖٝ اسبب ٚايػ٬ّ ٚايتػاَح  

 َكاي١ أزب١ٝ عٔ نٝؿ١ٝ اختٝاض ايكسٜل ايكسٚم

 خطب١ مبٓاغب١ ا٫ ستؿاٍ بايّٝٛ ايعامل٢ يًكساق١

 اؾتتاس١ٝ نتاب عٔ زٚض ايكساق١ ؾ٢ تٛطني احملب١



ؾاعت بني ايٓا ا٭غطٛض٠ ايكا١ً٥ بهطٚض٠ تٓعٝـ ا٭غٓإ قبٌ ؾطب املا٤ ; ٭ٕ املا٤ قبٌ  -1
 .شيو ٜػبب زخٍٛ ايبهتريٜا َٔ دبٜٛـ ايؿِ إىل ازبػِ 

٭ٕ ايبهرتٜا َٛدٛز٠ أغاغا ؾ٢ ايرتغبات ازبري١ٜ ايت٢ تتهٕٛ ع٢ً : ٖصا غري قشٝح  -2
ا٭غٓإ ، ٖٚصٙ ٫ ميهٔ إظايتٗا إ٫ عٔ ططٜل اسبو ٚايؿطى ، ٚيٝؼ يًُا٤ ق٠ٛ استهاى 

ناؾ١ٝ إلظاي١ ٖصٙ ايرتغبات ، إناؾ١ إىل إ محٛن١ ا٭َعا٤ قازض٠ ع٢ً قتٌ ايبهتريٜا املػبب١ 
 .يٮَطاض 

 :ايُٓٛشز ايص٣ اتبع٘ ايهاتب ؾ٢ تطتٝب ايؿكطتني ايًتني ٜتأيـ َُٗا املكاٍ ايػابل .21

 ظعِ ٚتؿٓٝس

 ضأ٣ ٚزيٌٝ

 َكس١َ ْٚتٝذ١

 ظاٖط٠ ٚتؿػري



 :قاٍ ايؿاعط .22
 ٚمل أغتؿس عًُا ؾُا شيو َٔ عُط٣  إشا َط ب٢ ّٜٛ ٚمل أنتػب ٜسا

 :سسز املٛقـ ايص٣ ٜٓاغب٘ بٝت ايؿعط ايػابل ي٬غتؿٗاز ب٘ ؾ٢ غٝاق٘ 

 َكاي١ ؾ٢ اغتٓاّ ايٛقت ٚا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ يٛقت ايؿطاؽ

 َكاي١ عٔ ايعًِ ٚزٚضٙ ؾ٢ ايطق٢

 َكاي١ عٔ غطع١ َطٚض ا٭ٜاّ

 ْس٠ٚ عٔ ايتاٌَ ؾ٢ غطع١ تعاقب ا٭ظَإ



 (َٚٔ اغتبس بطأٜ٘ ًٖو.)23
 :سسز مما ًٜٞ ايرتنٝب ا٭زم ؾ٢ أزا٤ َع٢ٓ اسبه١ُ ايػابك١ 

 ايػع٢ ايسا٥ِ ٚغ١ًٝ ايٓذاح

 اسبكٝك١ بٓت ايبشح

 ا٫غتبساز ٚا٫ْؿطاز بايطأ٣ ططٜل اهل٬ى

 ايعًِ ظًُات ّٜٛ ايكٝا١َ



أضاز ؾدل إٔ ٜٓكح ابٓ٘ بإٔ ٜتشًٞ بايؿها٥ٌ  .24
 ..ايهطمي١ 

 اغًو بين َٓاٖر ايػـــازات     ٚ ربًكــــٔ بأؾطف ايعازات 
َّ َيِؿٞ اِيُؿَ٪اِز ََّٕ اِيهًََا ُٕ ع٢ًََ إ ٌَ ايًََِّػا َُــا      ُدِع ًّٝا اِيُؿَ٪اِز َٚإََِّْ  َزِي
 ٜا َايٞ: إشا ْازُٜت ؽبصيين    إ٫ ْسا٥ٞ نٌ ايٓسا٤ إشا ْازُٜت

 عًََٝـــُهِ      َؾًــــــََٝؼ ِيٗاِضٍب ََِّٓٞ َْذا٤ُ آت٢ َأْا امَلُٛت ايََّصٟ



اسبل ؾإْ٘ ٜطؾع قسضى يف ٚقت ؾسٜس اهلٍٛ عًٞ .)25
 :اسبه١ُ اييت تعرب عٔ َعين ايكٍٛ ايػابل ( ايبؿط

o ًٖ٘اعطف اسبل تعطف أ 
o َٔايباطٌ ٫ ٜكري سكا مبطٚض ايع 
o ًُٕٛ٫ تًبػٛ اسبل بايباطٌ ٚ أْتِ تع ٚ 
o ٞايعّ اسبل ٜٓعيو َٓاظٍ أٌٖ اسبل ّٜٛ ٫ ٜكه

 إ٫ باسبل 



 :ايتعبري ايصٟ ٜسٍ عًٞ إٔ ؾ٬ٕ تاضى ق٬ت٘ .26

o ٜ٘عض عًٞ ٜس 
o ؾ٬ٕ عؿٝـ ازبب١ٗ 
o ؾ٬ٕ ْاعِ ايٝس 
o ٘ؾ٬ٕ ٫ ٜهع ايعكا عًٞ عاتك 



أقٝب قسٜكو حبازخ أيِٝ ، ٚ تطٜس إٔ تعٌٜ . 27
 : عٓ٘ بعض اهلُّٛ ٚ تؿذع٘ ، ؾتكٍٛ 

o ٞايكرب عٓس ايكس١َ ا٭ٚي 
o ايكرب َؿتاح ايؿطز 
o ٕقرب عًٞ َا عبب ٚ قرب عًٞ َا : ايكرب قربا

 ْهطٙ 
o  ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ 



إٕ ا٭ّ هلا تأثري نبري عًٞ ازبٌٝ ايٓاؾ٧ ٚ .28
 :ايبٝت ايصٟ ٜسٍ عًٞ ٖصا املعين .. تٛعٝت٘

o ؾعكٛقٗا إسسٟ ايهرب   اخهع ٭َو ٚ اضنٗا 
oِإَي٢ ايَهـأِؽ اييت ؾـطبِت ِبٗـا َُّٔ  َأِسـ

 َٚأٖـ٣ٛ ِيُجـٛاٖـا ايتَُّـطاب َٚا َنـَُّا   
o٘ٚا٭ّ أٚيــ٢ بإنطاّ ٚإسػإ      ايعٝـ َاض ؾأنطّ ٚايسٜو ب 
oؾ٢ أ١َ،     َا مل تهٔ قس تطقت ا٭َٗات يٝؼ ٜطق٢ ا٭بٓـــا٤ 



يسٜو قسٜل ٜبشح عٔ ايطظم بهٌ ايططم ٚ . 29
 :  ؾٓكٍٛ ي٘ .. تطٜس إٔ تطؾسٙ إيٞ ايططٜل ايكشٝح 

o  ٜأتٝو با٭ضظام َٔ سٝح ٫ تسضٟ عًٝو تكٟٛ اهلل إٕ نٓت غاؾـ٬ 

o ٫ ٜٓكل ايعـُط إقساّ ٚ تكُِٝ  ن٬ ٚضبو ٫ ػبسٟ ايؿطاض نُــا 

o  َٔ ٙايًذـــــني يهإ ايكُت َٔ شٖب   ٚ يٛ ٜهٕٛ ن٬َٞ سني أْؿط 

o  ٙيكازّ يف ايٛغٞ ٚ اسبطب َهطّٚ ٌٖ تعذٌ عٔ َٝكات َٛعـــس 



 أْا ايصٟ ْعط ا٭عُٞ إيٞ أزبٞ 
 ٚ أمسعت نًُاتٞ َٔ ب٘ قُِ      

 سسز املٛقـ ايصٟ ٜٓاغب٘ ايبٝت ايؿعطٟ ي٬غتؿٗاز ب٘ يف غٝاق٘ . 30

o  َٟٛنٛع عٔ ايتعبري  عٔ سط١ٜ ايطأ 

o  َٛنٛع عًُٞ َتأزب ٜبشح يف قه١ٝ ايتسخني 

o َٛنٛع ٜتشسخ ؾٝ٘ اإلْػإ عٔ ْؿػ٘ ٚ اعتعاظٙ بٗا 

o َٔٛنٛع عٔ قه١ٝ ايتعًل بايٛط 



 َا ضادِت اشبُط يف غٛم ايتذاضات يٛ مل ُٜو ايسٖط غٛقّا ضابح باطًٗا
 بني ايـــٛض٣ ٖٚٛ َطًٛب نأقٛات  ٫ٚ أغتُطَّ زخإ ايَتبؼُ َٓتؿــــطّا

 :ايبٝتإ ايػابكإ ٜتشسثإ عٔ قه١ٝ اْتؿطت يف ظَآْا ٚ ٖٞ . 31

o  ايتذاض٠ ايعامل١ٝ يف ا٭غٛام احمل١ًٝ 

o  ًِٝقه١ٝ ايتع 

o  ؾٝٛع ايتسخني ٚ اشبُٛض يف ا٭غٛام 

oغ٤ٛ ساٍ ا٭١َ بػبب دباضتٗا 



أٟ .. نٞ ْأنس ؾهط٠ ق١ً ايطسِ ٚ تعُٝكٗا زاخٌ ايٓؿٛؽ . 32
 : ايتعبريات اٯت١ٝ تكًح يتًو ايؿهط٠ 

o  ق١ً ا٭ضساّ تػؿط ايصْٛب ٚ تكطبٓا َٔ اهلل عع ٚ دٌ ٚغبب

 يسخٍٛ ازب١ٓ  

o  ق١ً ا٭ضساّ تٓؿط اسبب ٚ اإلخ٠ٛ 

o ؾك١ً ايطسِ ٚادب١    قاؾشٞ ايٛضز نًُا َط بو 

o  نٌ اإلدابات قشٝش١ 



 تسؾل َٔ زَا٩ْا ٚ ، تطاب٘ َٔ سبُٓا ، منًو َا أغًٞ ايٛطٔ إٕ
 ؼبٝا إٔ أدٌ َٔ بأْؿػٓا ْهشٞ إٔ عًٝٓا ٚدب يصا ، َا٥٘

 نٌ عًٞ ؾًًٛطٔ ، سطا ٜعٝـ يهٞ بأدػازْا ْٚهشٞ ، غعٝسا
   . ب٘ ايٛؾا٤ ؼبب ععِٝ زٜٔ َكطٟ

   : ايؿكط٠ ٖصٙ بعس ا٭ْػب ايؿعطٟ ايؿاٖس .33

 ْاظعتين إيٝ٘ يف اشبًس ْؿػٞ   ٚطين يٛ ؾػًت باشبًس عٓ٘ 

 يف خبٝح َٔ املصاٖب ضدؼ   نٌ زاض أسل با٭ٌٖ إ٫ 

 شْب أزإ ب٘ ظًُا ٚ أغرتب  ؾٌٗ زؾاعٞ عٔ زٜين ٚ عٔ ٚطين 

 ٜس غًؿت ٚ زٜٔ َػتشل   ٚ يٮٚطإ يف زّ نٌ سط 



 :اغتدسّ مما ٢ًٜ ايتعبري ايص٣ ٜسٍ ع٢ً ايػهب . 34

 ًٜٛسٕٛ بػكٔ ايعٜتٕٛ
 ؾ٬ٕ ٫ ٜهع ايعكا ع٢ً عاْك٘

 ظاؽ بكطٙ
 اْتؿدت أٚزاز ايطدٌ



قٌ ٫ ٜػتٟٛ اشببٝـح ٚ ايطٝـب ٚ يـٛ أعذبـو     )قاٍ تعايٞ .35
 : املٛقـ ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١ مما ًٜٞ (  نجط٠ اشببٝح

o بٝإ ايؿطم بني ايطٝب ٚ اشببٝح 
o بٝإ ق٠ٛ ايطٝب ٚ نعـ اشببٝح 
o بٝإ عسّ ا٫غرتاض بايهجط٠ 
o بٝإ ٖعمي١ اشببٝح أَا ايطٝب 



أ٣ ايتعبريات ايتاي١ٝ أزم ؾ٢ ايتعبري عٔ َع٢ٓ ايكٍٛ .36
 ( :ايه٬ّ قس ٜ٪ز٣ بكاسب٘ ي٬ًٗى)اٯت٢ 

 ْطدٛ اسبٝا٠ ؾإٕ ُٖت ٖٛادؿٓا     باشبري قاٍ ضدا٤ ايٓؿؼ إضدا٤
 ٚايٓاؽ َٔ ًٜل خريا قا٥ًٕٛ ي٘     َا ٜؿت٢ٗ ٥٫ِٚ املدط٤٢ اهلبٌ
 نِ ؾ٢ املكابط َٔ قتٌٝ يػاْ٘       ناْت تٗاب يكــــــا٤ٙ ا٭قطإ
 إشا نٓت شا ضأ٣ ؾهٔ شا ععمي١       ؾإٕ ؾػاز ايـــــطأ٣ إٔ ترتززا



٭ٕ ايػؿٝ٘ ٜ٪شٜو )...( ٫ متاظح غؿٝٗا ٫ٚ سًُٝا .37
 :ع١َ٬ ايرتقِٝ ملا بني ايكٛغني . ٚاسبًِٝ ٜؿ٦ُع َٓو

، 
. 
; 
: 



 ظًب ٚ ازبسٜس٠ اإلزاض١ٜ ايعاق١ُ إيٞ بعٜاض٠ قُت.39
 ايعاق١ُ يف ؾاٖست َا تهتب إٔ اهل١٦ٝ ض٥ٝؼ َٓو

 : املٛقـ هلصا املٓاغب ايٛظٝؿٞ ايتعبري ... اإلزاض١ٜ

 اي٬ؾت١ 
 اإلع٬ٕ  

 ايتًدٝل 
 ايتكطٜط 



 : ْكٍٛ ايؿح ٚ بايبدٌ َا ؾدل تكـ إٔ أضزت إشا.4

 ٖصا ايطدٌ ٜسٙ ط١ًٜٛ 
 ٖصا ضدٌ بٝاض املطابذ 

 ٖصا ضدٌ َٓدطم ازبٝب 
 ٖصا ضدٌ ميؿٞ عًٞ بٝض  



 : ايؿكط عًٞ ٜسٍ ايصٟ ايتعبري.41

 تًو اسبػٓا٤ بعٝس٠ َٟٗٛ ايكطط 
 أؾهٛ إيٝو إٕ ٖصا ٫ ٜطٟ غري ْؿػ٘ 

 أؾهٛ إيٝو ق١ً ايؿ٦طإ يف بٝيت 
 ايطدٌ نجري اإلخٛإ َؿتٍٛ ايعه٬ت 



 :أٟ ايتعبريات اٯت١ٝ أْػب نربق١ٝ ت١٦ٓٗ .42

 ٜا َطســـــــبا باملٛثل املعتل  ٚ اٯٕ ٜا َٛت َين اقتـــطب  

 ٚ تٓـازٟ ايهٌ قس ظإ ايكباح  زاَت ا٭ؾطاح يف ظٌ ايٓذاح 

 عًٞ ٚد٘ عكط بازبٗاي١ َعًِ   ؾأؾطف ْٛض ايعًِ َٔ سذطات٘ 

 ؾــــــــٗصا ٖا٥ٌ ٚ شاى ضؾٝل أبسعت٘ َٔ اسبٝا٠ ٜس ايؿــٔ  



ايعٌُ ايصٟ  .. نٌ عاّ ٚ أْتِ بأيـ قش١ ٚ عاؾ١ٝ .43
 :  ٜٓاغب ٖصا ايكٍٛ 

 ايطغاي١ 

  ايربق١ٝ

 ايتكطٜط 

 ايطًب 



 سجٓا يكس ٚ ( ) أَتو ْٗه١ يف ايػعٞ ٚ ازبس عًٝو ( ) ايعطبٞ أٜٗا.44
  ) ازبس ٚ ايػعٞ أععِ ؾُا ( ) عًٝ٘ ( ) غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل قًٞ ( ) ايٓيب

) 

 ؟ / . / ، / ! / ; / ، 

 ؟ / ، /  -/ ! / ، / ، 

 ، / ، /-  /-  / ،! / 

 ; / ، /-  /-  / ،  ! / 



  : ضبطّ أمحس ٜكٍٛ.45
 املػًُني تطاخ ايسْٝا يف ناع   تهع إٕ َكطا إٕ اسؿعٖٛا

   : عًٞ ايبٝت ٖصا َٔ ْػتسٍ

 تاضٜذ َكط امل٬سغ 

 ايرتاخ اإلغ٬َٞ ايصٟ تطنت٘ َكط 

 َكط ضبط ٚ َٗس اسبهاضات  

 زٚض َكط ايباضظ ٚ ؾهًٗا عًٞ ايعامل اإلغ٬َٞ



 ضبُٛز : إيٝ٘ املطغٌ اغِ.46
  : عٓٛاْ٘

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ ثِ أَا بعس 
 ؾدري َا ؾعًت ٚ دعاى اهلل عين خريا  .. ؾكس بًػين نتابو 

 ضبُس : املطغٌ اغِ       
 : عٓٛاْ٘       

 : ايػابك١ ايطغاي١ يف ايٛاضز اشبطأ َا

 أخطا٤ إ١ٝ٥٬َ  
 عسّ ٚدٛز ايتاضٜذ  

 شنط اغِ املطغٌ إيٝ٘ ، املطغٌ 
 .غري شيو 



 تهٕٛ اٯت١ٝ ايعباضات أٟ .. يًك١ُ ايٛقٍٛ َٔ ٜٗاب ؾدل.47
  . يًك١ُ ٜكٌ نٞ ي٘ زاؾع

 هلل سهِ  يٝـــــــؼ باملسؾٛع      تاهلل َا اخرتت اشبٍُٛ ٚ إمنا 

 ٖٞ ايكٓاع١ ؾايعَٗا تعـ ًَها    يٛ مل ٜهٔ َٓو إ٫ ضاس١ ايبسٕ 

 َٔ ٜتٗـــٝب قـــعٛز ازبباٍ     ٜعـ أبس ايسٖــــط بني اسبؿط 

 ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١  



   يًعباض٠ ايكشٝح ايؿطح .. أَو تًسٙ مل أر ضب.48

 أنطّ أخاى َٔ أبٝو ٚ إٕ مل ٜهٔ ؾكٝكو 

 ق٬ًٝ َا ظبس قسٜكا ٚؾٝا َجٌ إخٛاْو  

 ا٭قسقا٤ نا٭خ٠ٛ ٫ ٜكًٕٛ أ١ُٖٝ عِٓٗ 

َٚٔ أقسقا٥و َٔ ِٖ أٚيف يو َٔ أٟ أسس أٚي٦و ِٖ إخٛتو ؾ٬ 

 تؿطط ؾِٝٗ 



َٝع ) ( .. ٚ سطف ) ( ٚ ؾعٌ ) ( اغِ ) ( ث٬ث١ أقػاّ .49
 : ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ عًٞ ايرتتٝب 

( ):(،( )،  )!( )   
(;).( ).( ).( ) 

( ):(،( )،).( )   
( ):(;( );  ).( ) 



 إٔ ايعٌُ قاسب ؾأضاز َا دطٜس٠ يف يًعٌُ أسسِٖ تكسّ-50
 َٓ٘ ؾطًب ، ايرتقِٝ ع٬َات ٚ اهلُعات بكٛاعس َعطؾت٘ ؽبترب
  ناتبٗا ادتاظ اييت ازب١ًُ َٝع . شيو يٝدترب مج١ً نتاب١

   أخطا٤ ب٬ ا٫ختباض

 .  إسرتاّ اٯخطٜٔ ٚادب : قاٍ ايٛايس إلبٓ٘ 

 .  قاٍ ايٛايس ٫بٓ٘ اسرتاّ اٯخطٕٚ ٚادب 

 .إسرتاّ اٯخطٜٔ ٚادب : قاٍ ايٛايس ٫ِبٓ٘ 
 .  اسرتاّ اٯخطٜٔ ٚادب : قاٍ ايٛايس ٫بٓ٘ 



 ٭سس ايتعبري َٛنٛع تكشٝح َٓو طًب ٚ َعًِ أْو ربٌٝ .51
 قٛاعس َطاعا٠ قاسبٗا اغتطاع اٯت١ٝ ازبٌُ ؾأٟ ايط٬ب
  ؟ ايٓش١ٜٛ ا٭خطا٤ دبٓب ٚ ايرتقِٝ ع٬َات ٚ اإل٤٬َ

 من األدباء الفزنسيني الذين اهتموا بالعزب المارتني ، وفيكتور هوجو 

 " .فيكتور هوجو"و " المارتني"من األدباء الفزنسيون الذين إهتموا بالعزب 

 " فيكتور هوجو"و " المارتني"من األدباء الفزنسيني الذين إهتموا بالعزب 

 " .فيكتور هوجو"مارتني و "ال"من األدباء الفزنسيني الذين اهتموا بالعزب 



 َٝع بطق١ٝ ايتعع١ٜ اشباي١ٝ َٔ ا٭خطا٤ اإل١ٝ٥٬َ . 52

 .  اصرب لكل مصيبة و جتلد ، و اعلم بأن املزء غري خملد 

 . إقرب يهٌ َكٝب٘ ٚ دبًس ، ٚ إعًِ بإ املط٤ غري طبًس 

 .اقرب يهٌ َكٝب٘ ٚ دبًس ، ٚ اعًِ بإٔ املط٤ غري طبًس 
 .اقرب يهٌ َكٝب١ ٚ دبًس ، ٚ إعًِ بإٔ املط٤ غري طبًس 



 ايكاٖط٠ إيٞ بطس١ً املسضغ١ قاَت 8 / 30 املٛاؾل ا٭سس ّٜٛ يف إْ٘-53
 متاّ يف ايطس١ً بسأت ٚ طايبا ث٬ثني ٚ أضبع١ املؿرتنني عسز نإ ٚ

   .َػا٤ ايتاغع١ ايػاع١ متاّ يف ايعٛز٠ ٚناْت ، قباسا ايػابع١ ايػاع١
   : ايػابل ايتعبري منط َٝع

 إع٬ٕ عٔ ضس١ً  

  تكطٜط
 بطاق١ زع٠ٛ 

 َكاٍ  



 ٜا قسٜكٞ َا ضأٜو يف بطاَر ايهاَريا اشبؿ١ٝ ؟ 54

 . أضٟ أْٗا ْٛع َٔ ا٫غتٗعا٤ بايٓاؽ ٚ ايػدط١ٜ َِٓٗ  -

 ٚملاشا ٫ تهٕٛ ْٛعا َٔ ايهشو ٚ ايتػ١ًٝ ؟  -

 ٚ ٌٖ ايهشو ٜهٕٛ بإٖساض نطا١َ اإلْػإ ؟  -

 ! أٜٔ إٖساض ايهطا١َ ٚ ٖٛ َٔ ٚاؾل عًٞ إشاع١ ايربْاَر ؟ -

 : منط ايتعبري 

 قطاع أزبٞ  

 يكا٤ قشؿٞ  

   َٓاظط٠
 َكاض١ْ  



إيٝو بعض ازبٌُ املؿت١ًُ عًٞ أخطا٤ عب١ٜٛ أٚ .55
 . إ١ٝ٥٬َ ؾا٥ع١ عسا مج١ً ٚاسس٠ ، سسزٖا 

 ٖصا غًٛى غ٧ 

 إعطب َا ذبت٘ خط 

 قسَٛا املػاؾطٕٚ 

 سهط َٗٓسغٛ املؿطٚع  



ْػتسٍ بٗصا ( َكط ٖب١ ايٌٓٝ)ٜكٍٛ ٖريٚزٚت .56
 :  ايؿاٖس يف ؾكط٠ تتشسخ عٔ 

 ؾهٌ َكط عًٞ ايٌٓٝ 

 أثط ايٌٓٝ عًٞ ْٗه١ َكط ٚ سهاضتٗا  

 أسك١ٝ َكط يف ايسؾاع عٔ سكٗا يف ايٌٓٝ 

 أ١ُٖٝ ايٌٓٝ يف اظزٖاض ايعضاع١  



نتبت َكا٫ تكٜٛطٜا ؾأضزت إٔ تػتعني بكٛض٠ َٓاغب١ ؾهإ . 57
 :  اختٝاضى يًكٛض٠ اييت أَاَو ٚ ٖصا ٜعين إٔ عٓٛإ املٛنٛع 

 ٫ تػطف يف اسبعٕ ٚ يٛ نٓت عًٞ ِٖ داض 

 أخاى اسبل َٔ نإ َعو 
 ٖٝا ْٓعع ا٭سكاز 

 ايؿكط غبب نٌ زا٤ ٚ نٌ سعٕ



َٝع ع١َ٬ ) ( ٚ ايٓػِٝ عًٌٝ ) ( ايؿُؼ طايع١ . 58
 : ايرتقِٝ املٓاغب١ عًٞ ايرتتٝب 

 ).( ):(   
(،  ).( ) 

)!( )!(   
 ).( ).( 



 آخط ٚ ( ) بآخطت٘ َؿػٍٛ ٚاسس ( ) ث٬ث١ امل٪َٕٓٛ.59
 ( ) اٯخط٠ ٚ ايسْٝا بني مجع ثايح ٚ ( ) بسْٝاٙ َؿػٍٛ

   املٓاغب١ ايرتقِٝ بع٬َات أنٌُ

(;  )!( )!( )!( )   
( ):(-( )-).( ) 

(،( )،( )،)!( )   
( ):(،( )،).( ) 



 ايػٝس َسٜط ؾطط١ املطاؾل .60
أضدٛ َٔ غٝازتهِ ارباش اي٬ظّ سٝاٍ ايباع١ ازبا٥ًني يف ايؿاضع  

 سٝح أقِٝ ٚ َا ٜػببْٛ٘ َٔ نٛنا٤  

 :منط ايتعبري  

 طًب

 ضغاي١ ضمس١ٝ 

 َٓاظط٠ 

   ؾهٟٛ



 : اخرت ايتعًٝل املٓاغب هلصٙ ايكٛض٠ .61

 اضمحٛا َٔ يف ا٭ضض ٜطمحهِ َٔ يف ايػُا٤  

 أس٬ّ ايؿباب اهلا١ً٥ 

 ٖٛؽ اإلْرتْت ٚ أنطاضٙ  
 أعسزت ؾعبا طٝب ا٭عطام   ا٭ّ َسضغ١ إشا أعسزتٗا  



 ايػٝس َسٜط ايه١ًٝ  .62

 أضدٛ َٔ غٝازتهِ اغتدطاز ؾٗاز٠ ايتدطز 

 َطؾل طٝ٘ املػتٓسات ٚ ا٭ٚضام املطًٛب١  : ًَشٛظ١  

 :  منط ايتعبري ايػابل 

 إع٬ٕ 

 ضغاي١ 

  طًب
 َٓاظط٠ 



قٌ ٫ ٜػتٟٛ اشببٝـح ٚ ايطٝـب ٚ يـٛ أعذبـو     )قاٍ تعايٞ .63
 : املٛقـ ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١ مما ًٜٞ (  نجط٠ اشببٝح

o بٝإ ايؿطم بني ايطٝب ٚ اشببٝح 
o بٝإ ق٠ٛ ايطٝب ٚ نعـ اشببٝح 
o بٝإ عسّ ا٫غرتاض بايهجط٠ 
o بٝإ ٖعمي١ اشببٝح أَا ايطٝب 



املٛقــ  ( َا أقابو مل ٜهٔ يٝدط٦و ، َٚا أخطأى مل ٜهٔ ٜكٝبو.64
 : ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١ مما ًٜٞ 

o اسبح عًٞ اشبطأ 
o ايطنا باشبطأ 
o  ايطنا بايكها٤ ٚ ايكسض 
o اسبح عًٞ ذبٌُ ايكعاب 



 (  أخ٬م ْبٝٓا)غًٝكٞ ض٥ٝؼ مجاع١ اشبطاب١ باملسضغ١ ْس٠ٚ بعٓٛإ .65
 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ املٓاغب إلع٬ّ ايط٬ب مبٛعس ايٓس٠ٚ مما ًٜٞ 

o ٫ؾت١ 
o  ضغاي١ 
o بطق١ٝ 
oٕإع٬   



قاّ ٚظٜط ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ بعٜاض٠ ملسضغتو ٚ طًب َٓو نطايب إٔ .66
 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ املٓاغب هلصا املٛقـ . تهتب َا سسخ يف ٖصا ايّٝٛ 

o  ايتًدٝل 
oايتكطٜط   
o اي٬ؾت١ 
o  ايبػط 



 َٝاٙ غ٤ٛ َٔ ؾٝ٘ تػهٔ ايصٟ اسبٞ أٌٖ ٜعاْٞ).67
 (ا٭َط ٖصا بؿإٔ املػ٦ٛيني إيٞ ؾهتبت ، ايؿطب
   : املٛقـ هلصا املٓاغب ايٛظٝؿٞ ايتعبري

 ٫ؾت١ 
 تكطٜط 

 تًدٝل 
 بطق١ٝ



ايعباض٠ ايػابك١  ( َا أمجٌ املعٗط َع غ٤ٛ املدرب.)68
 : تػتدسّ عٓس ايهتاب١ يف َٛنٛع مما ًٜٞ 

   ٫ؾت١
 تكطٜط 

 تًدٝل 
 بطق١ٝ



ايعباض٠  ( َٔ غبكو إيٞ اشبري ؾاطًب أثطٙ.)69
 :تػتدسّ عٓس ايهتاب١ يف َٛنٛع مما ًٜٞ 

 ايتٓاؾؼ َٔ قؿات ا٭خٝاض 
 طًب اشبري ٜهٕٛ بطؾل

 ارباش ايكس٠ٚ اسبػ١ٓ  
 طًب اشبري ٜهًؿو املؿك١



 :  قاٍ ايؿاعط . 70
 ضأٜت٘ ناٌَ املعاْٞ   َٚٔ أتٞ بعني مت 

 :  ايبػط املٓاغب يًبٝت ايػابل مما ًٜٞ 

 َٔ ٜٓعط إيٞ ؾًٝٓعط بعني ثاقب١ ; يتتهح ايط١ٜ٩ 

 ايٓعط يٮَٛض ٜهٕٛ بعني اسبه١ُ ٚ اإلْكاف  

 املعاْٞ ايها١ًَ تعٜس ا٭َٛض ٚنٛسا ٫ خؿا٤ ؾٝ٘ 

 َٔ ضآْٞ بعني ايتكسٜط بازيت٘ اسرتاَا باسرتاّ 



 : قاٍ ايؿاعط .71
  َٚٔ َٓح ازبٗاٍ عًُا أناع٘ 

 ٚ َٔ َٓع املػتٛدبني ؾكس ظًِ         
 : ايبػط املٓاغب يًبٝت ايػابل مما ًٜٞ 

 ٫ ٜتعًِ إ٫ اسبطٜل عًٞ ايعًِ ، أَا ازبٗاٍ ؾ٬ ٜتعًُٕٛ 

 نٝاع ايعًِ ٜهٕٛ بايتٗإٚ يف ايعًِ ، ؾٝذب عًٝٓا ا٫دتٗاز 

 َٔ َٓح ايعًِ يًذٗاٍ أناع٘ ، ٕٚ َٓع ايعًِ عُٔ ٜػتشكْٛ٘ نإ ظاملا 

 ٜهٝع ايعًِ عٓس تٓاؾؼ ازبٗاٍ ٚ املتعًُني َع بعهُٗا 



 دٖٛط٠ ايطاٖط قًب٘ ، ٚايسٜ٘ عٓس أَا١ْ ايطؿٌ.72
 ٖٛ ٚ ، قٛض٠ ٚ ْكـ نٌ َٔ خاي١ٝ ، غاشد١ ْؿػ١ٝ

 ؾإٕ ، إيٝ٘ مياٍ َا نٌ إيٞ َٚا٥ٌ ، ٜٓكـ َا يهٌ قابٌ
 ... يصا ، عًٝ٘ ْؿأ اشبري عٛز

 ؾايطؿٌ قػري ٚ ؼبتاز يٛايسٜ٘  :  الختام المناسب للعبارة السابقت مما يلي 
 ؾايٛايسإ ضبتادإ ٭بٓا٥ُٗا 

 ؾايٛايسإ قس٠ٚ ٭بٓا٥ُٗا 
 ؾكًب ا٭طؿاٍ ٧ًَ باحملب١ 



  يف ايعٌُ أٚ ايعًِ يطًب ايػؿط عٔ عاملٓا يف غين يٮبٓا٤ ٜعس مل.73
  خبؿٞ عازٚا ٚ ملداطط ؾتعطنٛا غاؾطٚا ا٭بٓا٤ َٔ ٚنِ ، اشباضز

  املباز٨ ٚ بايكِٝ اعتكِ َٔ َِٓٗ قًٌٝ ٚ ٜعس مل َٔ َِٚٓٗ ، سٓني
 ...... يصا..  غِٓ ٚ ؾػًِ

   : ًٜٞ مما ايػابل يًعباض٠ املٓاغب اشبتاّ

 ٚدب عًٞ ا٭بٓا٤ عسّ ايػؿط 
 ٚدب عًٞ اٯبا٤ ايػؿط َع أبٓا٥ِٗ 

 ٚدب عًٞ ا٭بٓا٤ ايتشًٞ بايكِٝ 
 ٚدب عًٞ اٯبا٤ ْكح ا٭بٓا٤ قبٌ ايػؿط 



 إٔ ٜٓبػٞ اإلْػإ أٜٗا : ًٜٞ مما ايػابل يًعباض٠ املٓاغب اشبتاّ) .74
 تطُح ؾ٬ ، ايعٌُ ذبػٔ ٚ ، ا٭دٌ تٓتعط ، ا٭ٌَ قكري تهٕٛ

  ٚ ، عًٝ٘ دٗٛزى ؾرتنع ، ؾٝ٘ تعٝـ ايصٟ ايّٝٛ ٖصا يػري بَُٗٛو
 اشبتاّ (... أعُايو تٓذع ٚ ؾٝ٘ اٖتُاَو تكب ٚ ، أعُايو تطتب

  : ًٜٞ مما ايػابك١ يًعباض٠ املٓاغب

 ٚ تٛنٌ عًٞ اسبٞ ايصٟ ٫ ميٛت 
 ؾطدت ٚ نٓت أظٓٗا ٫ تؿطز    ناقت ؾًُا اغتشهُت  

 إشا أقبشت ؾ٬ تٓتعط املػا٤ ، ٚ إشا أَػٝت ؾ٬ تٓتعط ايكباح  
 َتطًب يف املا٤ دص٠ٚ ْاض   ٚ َهًـ ا٭ٜاّ نس طباعٗا 



  : ايتاي١ٝ ايربق١ٝ أسسِٖ نتب .75
 /......اغِ املطغٌ 

 /........ايعٓٛإ 
 خايل ايتٗاْٞ ، ٚقازم ايسعٛات ، بسٚاّ ايٓذاح ٚ ايتُٝع 

 /.....اغِ املطغٌ إيٝ٘ 
 /.......ايعٓٛإ 

 : اشبطأ ايٛاضز يف ايربق١ٝ ايػابك١ مما ًٜٞ 

 عسّ اغتدساّ ع٬َات ايرتقِٝ  
 ا٫ختكاض املدٌ ملٛنٛع ايربق١ٝ  

 عسّ نتاب١ ايتاضٜذ 
 نتاب١ اغِ املطغٌ قبٌ اغِ املطغٌ إيٝ٘ 
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 ايتعًٝل املٓاغب ي٬ؾت١.76

o  عًُا٩ْا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
oعًُا٩ْا شٟٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
o  عًُا٥ٓا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
o عًُا٤ْا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 



  إشا املط٤ مل ٜسْؼ َٔ ايً٪ّ عطن٘ 
 ؾهٌ ضزا٤ ٜطتسٜ٘ مجٌٝ    

 ٖصا ايبٝت اغتؿٗاز عًٞ َٛنٛع .77

o ايٓؿام 
o  املهط ٚ اشبسٜع١ 
o  ٍسب املا 
o ٌايتطًع إيٞ املج 



غـ١ٓ  .... امل٪ٌٖ .... تاضٜذ امل٬ٝز ... ا٫غِ .78
 ....اشبرب٠ .... ا٭عُاٍ ايػابك١ ... ايتدطز 

 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ ايصٟ ميجٌ ٖصٙ ازب١ًُ 

o بطق١ٝ 
o ٫ؾت١ 
o ٕإع٬ 
o  طًب ٚظٝؿ١ 


