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 إكًال يادج نغىٌح
(3) 

 ()ٌٍدوح خصارةد.  أ.

ز٧ح ٧٤٠ةت صؽٱػؽ  ٦ػ٨ عٕٚػةؿ كعقػ٧ةل دػ٤ػخ  ٤٣٘ػح  ٣ٕؿثٲػح  ٌدخو:

زح ٥٣ د٨١ ٣٭ة ٔ٪ػؽ  ٣ٞػؽ٦ةل،  ٍٜٚ عث٪ٲح ٔؿثٲح، ك٨ٍ١٣ ثؽٹٹت ٦عؽى  ٧٣ٕةوؿ  كى

ـ، عزَّـ، ظةقػٮ.(و كثػة٣٪ْؿ ٣نػٲٮٔ٭ة، ٚػإف  ٣عةصػح  ػؽى ٕى ٍ ٢،  ٩ ذٞى ٍٔ ٦س٢ ٢ٕٚ ) 

ر قػح ٠ػ٢ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ ظػؽ ، كٹ قػٲ٧ة  ٵٕٚػةؿ، ٧٣ٕؿٚػح ٦ػؽل دؽٔٮ إ٣ػٯ د

و٤ٮظ٭ة ٣ؽػٮؿ  ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثٰ، ثٕؽ عف دػ٤ىخ ٦ٲؽ ف  ٹقذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ػٮمو 

تُّ ٤ٔٯ  ٵٕٚةؿ، ٚػؾ٣ٟ ٵف إٝؿ ر٬ػة ٱىٍكػذذجٓ ٦نػذٞةد٭ة  كإذ  ٠ةف ثعس٪ة قٲ٪ىى

 ٨٦ عق٧ةل ٚة٤ٔٲ٨ ك٦ٕٛٮ٣ٲ٨ كقةاؿ  ٣ىٛةتو

 ؾيً

كظؽٱسػ٫ٱع٢ٛ  ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثٰ ٝؽٱ٫٧ 
(1)

ث٪عػٮ قػذح كػ٧كػٲ٨ ٦ػؽػٺن  

(و كز د ٤ٔٲ٭ػة  ٹقػذ٧ٕةؿ  ٤٣٘ػٮم  ٧٣ٕةوػؿ قػجٕحن )٦٥٤ٔأػٮذ ن ٨٦  ٣ضؾر 

٬ػٮ صؽٱػؽ د٧ة٦ػةن  ٦٪٭ػة ٦ػة كٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن دذ٨َّ٧ٌ ٩عٮ قذٲ٨ دٹ٣ح صؽٱؽ ،

٧ٍ٤٪ح(، ث٪ةل كدٹ٣ح ٕى ٍٮ٣ى٥ ك ٣ ٔى   ٠ذكت دٹٹت إًةٚٲح ٤ٔٯ ٦ػة ، ك٦٪٭ة ٦ة٦س٢ )

 (و٤ى٥ٕك ٧٣ى ٷٔٺـ ، ٦س٢ ) ٠ة٩خ ٫٣

                                                 

() ٌٔٮ ٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜو 

ث٧ٕضػ٥ دػةج  ٣ٕػؿكس ٦ػ٨ صػٮ ٬ؿ  ٣ٞػة٦ٮس ٤٣ـثٲػؽم   ٧٣ٕض٥  ٣ٕؿثػٰ  ٣ٞػؽٱ٥ ٧٦ػسٺن  (1)

 وٲٍ ٧٣ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿ ثة٧٣ٕض٥  ٣ٮق  ٣عؽٱر ٧٦سٺن  ٕؿثٰ ٣ك ٧٣ٕض٥ 
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٧٣ٞذؿظػح ٷ٧٠ػةؿ  عك  ٣ضؽٱػؽ  دٹ٣ػح  ،ك ٧٣ؽ ػ٢  ٣ضؽٱؽ  ث٪ةل كدٹ٣ػح

 ٬ؾق  ٧٣ةد ، ٬ٰ:

 :و ك ٣ؽٹ٣ح  ٧٣ٕةوؿ  ٫٣ ٷػجةر :٬ٮ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥: إلؾالم  -1

  قػُح  ٷذ ٔػح ك ٣ذ٤ٛـٱػٮف ك ٣ىػعةٚح، كٱ١٧ػ٨ عف ٱٛػػؿَّع  ٣٪ٍَّنػؿ ثٮ

 ووك ٷٔٺـ  ٧٣ٞؿكل ،ك ٷٔٺـ  ٧٣ك٧ٮع ، ٷٔٺـ  ٧٣ؿاٰ :٤ٔٲ٫

  ث٧ة ٌُٰ ٥١ٍ، إٔػٺـ ثػة٣عي  :٦س٢ ،٤ٔٯ مؼه عك ٬ٲبح ٱذٕٲ٨َّإمٕةر ػ

 إٔٺـ ثة٣ٌؿٱجحوو

2-  ّٖ  : ٨٦ ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٦٭٪ح  ٷٔٺـ، ٠ةدجةن عك ٦عؿِّر ن عك ٦ؿ قٺن عك ٦ؾٱٕةنواإلؾالٌ

٤ػ٫ ٱٕػؿؼ اىخَّْؿيً٘-3 ٕى : كرد ٰٚ  ٧٣ٕةص٥ ٦ىؽر ن ٢ٕٛ٣ )٥َّ٤ٔ(، ث٧ٕ٪ٯ صى

ؿى  ٵ٦ؿ كٱذٞ ٍٛ  ٱ٤ٰ: و كٱٞذؿح إ٧٠ة٫٣ ث٧ةد ٫٣ ٦ؽػ٢ ػةص ث٫٪٫و ك٥٣ ٱي

 ٤ٲ٥: دؽرٱف  ٣ُٺ. ع٩ٮ ع  ٧٣ٕةرؼ ك ٤ٕ٣ٮـ ك ٣ٛ٪ٮفو ٍٕ   ٣ذَّ

ٌٰ كٱىذٛؿَّع ٤ٔٲ٫  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٣ؼػةٌص،  ،،  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٣ع١ػٮ٦ٰ:  ٣ذ٤ٕػٲ٥  ٷ٣ـ ٦ػ

  ٣ذ٤ٕٲ٥  ٧٣كذ٧ٌؿووو

 ن، إٹ كٱ٤عِ عف  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ص٤ٕخ  ٷٔٺـ ك ٣ذ٤ٕػٲ٥ مػٲبةن ك ظػؽ

عفَّ  ٷٔٺـ  ػذٌه ث٧ة ٬ٮ قؿٱٓ، ك ٣ذ٤ٕٲ٥  ػذٌه ث٧ة ٬ٮ ثذ١ؿٱؿ كد١سٲؿ
(2)

 و

ْؿئٌث-4 ٍَ  (: ٬ٰ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ٦ؤ٩ػر  قػ٥  ٧٣ٕٛػٮؿ )٤ٕ٦ػٮـاى

ذؿىح إًةٚح ٦ة ،ك٬ٰ وٛح ٍٞ  ٱ٤ٰ: كٱي

 ٱػؤدم إ٣ػٯ ٠نػٙ  ٣عٞػةاٜ  ك٠ػ٢ ٦ػة ،١ٚؿ  عك ػجؿ ٦يذى٪ةٝىػ٢ : ٤ٕ٧٣ٮ٦ح

 (و)كردىدٍ٪ة ٤ٕ٦ٮ٦ح صؽٱؽ :ٱٞةؿ و٤ٕ٦ٮ٦ةت كإٱٌةح  ٵ٦ٮر، ك ٣ض٧ٓ

ْؿئٌُات-5     ٍَ ٩ػح عك اى َـّ : ٦ض٧ٮٔػح  ٵػجػةر ك ٵ١ٚػةر ك ٣جٲة٩ػةت  ٧٣ؼى

)٣ػػؽٱ٪ة ٝةٔػػؽ  : ٱٞػػةؿ عك ٚػػٰ كزػػةاٜ ػُٲَّػػحو ، ٧٣٪كػػٞح ثٮ قػػُح  ٣عةقػػٮ.

 و(عك ) ٤ٕ٧٣ٮ٦ةت  ٧٣ذٮٚؿ  ٣ؽٱ٪ة ٤ٝٲ٤ح ،(٤ٕ٦ٮ٦ةت ك قٕح

                                                 

 و٥٤ٔ -٣كةف  ٣ٕؿ.  - ث٨ ٦٪ْٮر  (2)
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   6-  ٍَ ك٬ػٰ ٦ض٧ػٮع  ٣ذٞة٩ػةت  ،ث٪ػةل كدٹ٣ػح ٧٤٠ح صؽٱػؽ  :ْؿئٌاحّ٘ثاى

  ٧٣ذ٤ٕٞح ث٤ٕٮـ  ٣عةقٮ. ك ٹدىةٹتو كديكذ٢٧ٕ وٛحن ثة٤٣ِٛ ٩ٛك٫ ٚٲٞػةؿ:

 و()٤٠ٲح  ٣٭٪ؽقح  ٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح

ْؿيًَ -7 ٍَ  ٵزػؿ ٱيكػذؽؿُّ ثػ٫ ٤ٔػٯ : ٬ٮ ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح ك ٣عؽٱسػح :اى

ة٥ً٣(و كٱٞذؿح إًةٚح ٦ة ٕى ٫ )٦ى ٕي ٧  ٱ٤ٰ إ٣ٯ ٦ٕ٪ةق:  ٣ُؿٱٜ كصى

 ثؿز  ٳزةر عك  ٵث٪ٲح عك  ٧٣ؿ ٜٚ  ٣ذٰ دنذ٭ؿ ث٭ة ٦ؽٱ٪ػح عك دك٣ػح دكف ع

عك:  () ٵ٬ؿ ٦ػػةت ع٬ػػ٥  ٧٣ٕػػة٥٣  ٵزؿٱػػح ٚػػٰ ٦ىػػؿ :ٱٞػػةؿ ٗٲؿ٬ػػةو

٤ى٥ ٰٚ د٦نٜ(و ٍٕ  ) ٣ضة٦ٓ  ٵ٦ٮم ع٥٬ُّ ٦ى

 ؽىثه دةرٱؼٰ ٬ةـ  :ٱٞػةؿ و٬ٲبػح٠ةف ٫٣ آزػةر ٠جٲػؿ  ٤ٔػٯ دك٣ػح عك ، ظى

٤ى٥ ثةرز ٰٚ د ٍٕ  و(ةرٱغ  ٵ٦ح) قذٞٺؿ  ٣ضـ اؿ ٦ى

ْؿيٍَةةث-8    ٍَ ذػػؿح ٣٭ػػة  ٧٣ٕ٪ػػٯ  ،:٣ػػ٥ دػػؿد ٚػػٰ  ٧٣ٕػػةص٥اى كٱ١٧ػػ٨ عف ٱٞي

 : ٧٣ٕةوؿ  ٳدٰ

 ك٬ػػٰ ٦ٕضػػ٥ ك قػػٓ ٣ٶ١ٚػػةر ك ٧٣ٛػػة٬ٲ٥ ك ٵظػػؽ ث  :ٍٮقػػٮٔح٧ى  ٣

ه ٣ٶٔٺـ، ك٧٣ػة ك ٵٔٺـو ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ )٠ذػت  كٱ٨١٧ عف دؼىَّ

ةت  ١٣ذت ٨٦ ٦س٢ )٠نٙ  ٣ْ٪ٮف َّٛ٪ ( ٣ذؿ ص٥(، كعق٧ةلي ٦يىى
(3)

 و

ْؿئم -9   ٍَ كٱ١٧ػ٨ عف  ،(٥٣ دؿد إٹ  ق٥  ٧٣ٕٛٮؿ ٦ػ٨  ٣ٕٛػ٢ )٤ٔػ٥ :اى

 ٱٞذؿح ٣٭ة:

 و٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ ٔ٪ةوؿ  ٧٣ٕةد٣ح ٰٚ  ٣ضجؿو كٱٞةث٤٭ة  ٧٣ض٭ٮؿ ٦ة 

  و)عُٔةق  ٤ٕ٧٣ٮـ( :ٱٞةؿ، ٠٪ةٱح ٨ٔ  ٣ؿَّمٮ 

ْؿئٌَّ٘ث -11 ٍَ كردت ٚػٰ  ٧٣ٕػةص٥  ،٦ىؽر وػ٪ةٰٔ ٦ػ٨ ) ٤ٕ٧٣ػٮـ( :اى

 كٱٞذؿح ٣٭ة: ٕٲ٪حوث٧ٕ٪ٯ ٚؿٝح وٮٚٲَّح ٦

                                                 

ػ٫ ٦ىػُٛٯ ثػ٨ ٔجػؽ  :  ٣نػ٭ٲؿ: (3) ِّٛ  ٬ٮ ٠نٙ  ٣ْ٪ٮف ٔػ٨ عقػة٦ٰ  ١٣ذػت ك ٣ٛ٪ػٮف ٧٣ؤ٣

 و(1667٬ثعةصٰ ػ٤ٲٛح )ت 
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  ًن امشْ وعنِوا ِْ َك
(4)

 عنّ ِغرار )وَْظنِؤّة(. 

 ٓنْ وي امىعاًْ إمُٔا: وٓقترح إضافة وا :مالُهَعل   -11

 ومكي وجدًا أجٔره ،امُىَعنِّه: َربُّ امعىل ٓقال: مه ًجد امىعنه. 

 ُٓقال فٔىا بئي امىيِينٔي: ،أو امرئٔس فْ إدارة أو وؤّسسة: امىدٓر 

 .(َعنِّه بعد)مه ٓحضر امىُ 

وٓقتيرح مُيا  ٓستدلُّ بٍ عنّ امطرٓق. وا: َْ فْ امىعاجه :الَعالنة -11

 :امىعاًْ امتامٔة

 ًال جىأًي َعالوية،  :امدَّرجة امرقىَّٔة فْ امتقِٓه أو االوتحان، ٓقال(

 .(وأحرز عالوات عامٔة فْ امشُادة امحآًِة

 وعالويية جهوييٍ امسييكِن :ٓقييال ،حركيية ارعييراب عنييّ امكنىيية، 

ه امكسرة  ....وعالوة جرِّ

 ْكتي  تُ : ٓقيال ،َروْه ٓيدل عنيّ ًيِل امطيِت ووسيتِاه امىِسئق

 .األمحان بعالوات وِسٔقٔة

  وَيْ ؛َروْه حسابْ ٓدل عنّ إحيدى امعىنٔيات امحسيابٔة األربي: 

 ÷(.، ×، -)+، امجى  وامطرح وامضرب وامتقسٔه

 وٓقترح مُا:، مه ترد فْ امىعاجه :االْستِعالنات -11

 تنسارات واالستٔضاحاتاالس. 

  .وكت  أو وركه وُىتٍ إعطاء امىعنِوات حِل خدوٍة أو وسأمة 

 راج  االستعالوات( أي امىكت  امىكنَّف بتقدٓه امىعنِوات مطامبُا.: )ٓقال

 وٓقترح مُا: (: َْ وطدر ضٌاعْ وي )امِعنْهالِعلهيَّة -11

 امٔقئيوَِ اردراك عنّ وجيٍ  ،كِن امشْء وتَّطناً بخطائص امعنه، 

 ٓقال: )امِعنْىّٔة أَّه شروط امبحث(.، ووجرَّداً وي امخٔال وامعاطنة

                                                 

 .56: 8ونتاح امعنِم منسكاكْ  -84::8امتعرٓنات  امجرجاًْ،  (4)
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 ٫  ٧٣ذًَّىػٙ ثػة٥٤ٕ٣، ٰلوٛح  ٣نػ ًَ ٠ة٣جعػر ك ٹقذٞىػةل ، كمػؿك

٨ٔ  ٣٭ػٮلو ٱٞةؿ:) ٣٪ْؿٱػةت  ٧٤ٕ٣ٲػح ٬ػٰ  ٳر ل  ك ٣ذع٤ٲ٢ ك ٣جٕؽ

 َّ ضش ك ٵد٣  ح ك ٣جؿ ٬ٲ٨(وك ٵ١ٚةر  ٧٣ؽٔٮ٦ح ثة٣عي

٤ىػ٥(، ك٬ػٮ  ٣ػؽ ؿٌ  :اىَؿيٍََّ٘ث -15    ٕى ةق  ٦ىؽر و٪ةٰٔ ٨٦ ) ٣ ػ٧َّ ٤ٔػٯ ٦يكى

 دكف ٝؿٱ٪٫و ك٥٣ ٱيؾ٠ؿ ٦ؽػٺن كٱٞذؿح ٫٣:

 ٤ىػ٥و ٱٞػةؿ ٔى ؼه ٦ٕؿكٚةن ٦ٕؽكد ن ٰٚ  ٵٔٺـ عك ٬ٮ  ق٥   :٠ىٍٮف  ٣نَّ

ٕيٍض٧ح(و٪ً )٦ي  ٤ى٧ٲح ك ٣ ٕى  ٓ ٨٦  ٣ىؿؼ ٤٣

ف ٣ذىػٮُّ  كرد ٚػٰ  ٧٣ٕػةص٥ عف ٦ٕ٪ػةق: ٱٛ٭٥ ٧٦ػة :َؾيًَّ-16  ر ٩جَّػ٫  ٣ػ٪َّٛ

٤ى٫ ٱذ٥َّ٤ٕ، ، ٧٣ٕة٩ٰ ٕى  :كٱٞذؿح إًةٚح  ٣ؽٹٹت  ٳدٲح كصى

 وكٹقٲ٧ة ٰٚ  ٧٣ؽ رس  ٹثذؽ اٲح ،دىرَّس :٥َّ٤ٔ 

 :٥َّ٤ ٫٧َّ٤  ٣٪ضةر  ،درَّ. ٤ٔٯ ظؿٚح عك و٪ٕح ٔى ٔى  و(ٱٞةؿ:)

  ٥ِّ٤ ٣ٰ ٔ٪ؽ  ٱٞةؿ: ،عرق٢ إ٣ٲ٫ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ  ٣٭ةدٙ  ٣ضٮَّ ؿ :٥َّ٤ ٫٣ٔى ٔى (

 كوٮ٣ٟ(و

 ٔ ًٍٓٛخ  ٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ةٔى٥َّ٤ ٤ٔٯ: ك  وٺ٦ح عك ر٦ـ ن ٤ٔٯ كرٝح كٗٲؿ٬ة ٤٣ى

 ٥َّ٤ ٤ٔٲ٫ ـ ٦٪٫ ٤ٛ٘٣ح ٚٲ٫ :ٔى  ،(دىؽىٔٮ  ٗٲؿ٩ػة ٱ٤ِّٕػ٥ ٤ٔٲ٪ػة ٱٞةؿ: )ٹ، ٗى٧ى

٤ىذ٪ػة: ك٬ٮ دٕجٲؿ ٦٭ؾَّ. ث٧ٕ٪ػٯ )ٹ ٍٛ ٗى ٭ػؿ  ٱكػؿؽ ٦٪َّػة مػٲبةن ٠ىػأىٍف  ٱْي

 و(٤ٝٲٺنو عك ٱ٪ج٫ِّ ٤ٔٯ ٬ٛٮ  ٣٪ة

 - ٝٲةقػةن  -و ك١٣٪٭ػة ة٩ى   (٧٤٠ح ) ٣ذ٤ٕٲ٧ح ٣ٲف ٰٚ  ٧٣ٕةص٥ :اىخَّْؿيٍِ٘ث -17

ٔى٥َّ٤( عم  ٣ذ٤ٕٲ٥ ٦ؿ  ك ظؽ   كٱٞذؿح إًةٚح  ٣ؽٹ٣ذٲ٨  ٳدٲذٲ٨:و ٦ىؽر ٦ؿَّ  ٨٦ )

 ٤ٲ٧ح  كقذأدٰو ٬ٰ ٦ٛؿد )د٤ٕٲ٧ةت(، : ٣ذَّٕ

 ٤ٍٕٲ٧ح ٕىٺ٦ح:  ٣ذَّ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ كرٝح عك ٔجةر  ٤٣ٛخ  ك٬ٰ كًٓ إمةر  عك:  ٣

 و(٦ذعةفٔٺ٦ح عك د٤ٕٲ٧ح ٤ٔٯ كرٝح  ٹ )ٱي٧٪ٓ كًٓ  ٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٱٞةؿ:
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 ٤ٲ٧ح إرقةؿ إمةر  إ٣ٯ ٬ةدٙ صٮَّ ؿ، عك ٤َت ر٥ٝ ٬ػةدٙ دكف  : ٣ذَّٕ

ت ١٦ة٧٣ح ٦أصٮر  ، ٣بٺ ديٍعكى ٌٍ ٤ٍٕٲ٧ح ٱٞةؿ: ،ٚذط  ٣ؼ ى  و()د٤ٞٲخ ٦٪٫ د

٤ٲ٧ػح و٥٣ دؿد ٰٚ  ٧٣ٕػةص٥ :اىخَّْؿيٍ٘ات -18 ٍٕ ى و كٱٞذػؿح (ك٬ػٰ ص٧ػٓ )د

٭ةت ك صجػح  ٣ذ٪ٛٲػؾ قػٮ ل ع٠ة٩ػخ مػٛ٭ٲح عـ إًةٚذ٭ة ث٧ٕ٪ٯ إرمةد ت كدٮصٲ

 و، كٱٞةؿ عٱٌةن: )د٤ٕٲ٧ةت  ٹقذ٧ٕةؿ(()٬ؾق د٤ٕٲ٧ةت ٔك١ؿٱح ٠ذةثٲح ٱٞةؿ:

٤ٲ٥ ٍٕ ى ، ك٩ؿل عف  ٵٌٚػ٢ (كصةل ٰٚ ثٕي  ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح ع٩٭ة ص٧ٓ )د

٤ٲ٥ ،عف د١ٮف ص٧ٕةن ٣ذ٤ٕٲ٧ح ٍٕ ى ػة٣ًٲ٥ (كعف ٱض٧ٓ )د ٕى ى كإف  -ك ٧٤١٣ذػةف  و٤ٔػٯ د

 ٌٚؿؽ ثٲ٪٭٧ة ٧٠ة ق٪ؿلو٧ٕةوؿ ٚإف  ٹقذ٧ٕةؿ  ٣ -  ظؽ٠ة٩ذة ث٧ٕ٪ٯ ك

ك٥٣ دؿد ٦ؽػٺن ٚػٰ  ،٥٣ دؿد  ٧٤١٣ح ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٣ٞؽٱ٧ح :اىخَّؿاىً٘ -19

 ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح
(5)

ك١٣٪٭ة كردت ٚػٰ قػٲةؽ ٔجػةر ت مػةرظح  و ٣ذٰ ذ٠ىؿدي٭ة 

  ٣ذٕة٣ٲ٥  ٧٣كٲعٲحوو(و ،٦س٢ ) ٣ذٕة٣ٲ٥  ٣ٞؿآ٩ٲح

ٌٰ ٨٦  ٧٣نذٞةت ث٢ ٦ػةإف  ٧٣ٕةص٥ ٹ د :ٝؽ ٱٞةؿك ٬ػٮ ٣ػٲف  ؾ٠ؿ  ٣ٞٲةق

،  ٚ٪ٞٮؿ: ٌٰ ، ٣ػ٥ ٱٕػؽ ٣٭ػة ٦ٕ٪ػٯ (إف ٧٤٠ػح )د٤ٕػٲ٥( كص٧ٕ٭ػة )دٕػة٣ٲ٥ ثٞٲةق

ػؿؼ ث٭ػة  ٧٣ىؽر ٌٰ ٨٦ )٥َّ٤ٔ( ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٣٪ٛكػ٫ ع٦ػةر  ٱٕي عك ص٤ٕػ٫  ، ٣ٞٲةق

ح ث٧ة ٬ػٮ ٔٞةاػؽٌم  ،ث٢ وةرت ث٧ٕ٪ٯ  ٣ذٮصٲ٭ةت ك ٷرمةد ت ،ٱذ٥َّ٤ٕ ٦ؼذىَّ

 ٌٰ د ن ٨٦ ٦ٕ٪ٯ  ٣عؽث ٰٚ  ٧٣ىؽروعم و ،عك عػٺٝ  ةرت  ق٧ةن ٦ضؿَّ

ْٔىٍث -21  ك٬ٰ: ،٥٣ دؿد ٰٚ  ٧٣ٕةص٥  ٧٣ؿصٕٲح ٔ٪ؽ٩ة، كٱٞذؿح إًةٚذ٭ة :اىَؿ

  ػػ٤ٓى ك ٵ١ٚػػةر ٱَّػػح  ٩ذٞػػةؿ  ٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت كرمكس  ٵ٦ػػٮ ؿ ك ٣كِّ ؿِّ ظي

 وك ٧٣٪ذضةت ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ  ٧٣ضذ٧ٕةت  ٣جنؿٱٌح

ىٍَث -21 ْٔ ىً َؾ ْٔ ىً َُٗؿ ْٔ َّ  :َؾ ٢ٍٕه ٦ٮ٣  ٤٧٣عػٜ  (٤ٔٯ ث٪ػةل )ٚٮٔػ٢ ؽ ظؽٱسةن ًٚ

ذؿىح ٫٣: ثة٣ؿثةٰٔ  ٧٣ضؿدو ٍٞ  كٱي

                                                 

  ٧٣ٕةوؿ  ٤٣ؽ٠ذٮر عظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ٩ٕ٪ٰ ثٕجةر   ٧٣ٕةص٥  ٣عؽٱسح ٦ٕض٥  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح  (5)

 و٨٦ دٕؿٱٛةت  ٧٣ؽ ػ٢  ٣ضؽٱؽ  عػؾ٩ة ٦٪٫ ٠سٲؿ ن  ؽكٝ وكٚؿٱ٫ٞ
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 هًة فٔ االقجصاد واهدقافة وٍحِْا ْْ هًَات  ٕقاال ، أَخَذ بَظام اهَػ ْْ )َغ

 اهدوهة اقجصادِا(.

ماو    -22 ل لم  تََعول داد يادٕداه وِاْ ي ااوع اه ػان تََعولم  يَتََعوول   فػان يْه

هَى( وٕػَٔ  ْْ  )َغ

هًة صار ذا صبغة غاهًّٖة ْْ هى االقجصادُ ٕقال  ،واثدصف باهَػ ْْ إذا صار  ،ثََػ

هًَة ،ذا صبغة غاهًٖة ْْ  .وظّر غوُٖ طابَع اهَػ

بًػَآ إلسااا اهػواى  ،اهجػواٖى()ِٔ ٍسبة يؤٍداة إهآ  :التعليايّة -22

يااٌ  ،واهًػرفااة أو اهجاادرٕو.  وهمااٌ ٍقوّااا بػاان اهجرباإٌْٖ فاأ اهًغاارا

  اهْص ٖة إهٓ االسًٖة وصارت بًػَٓ

 ُ(ة اهوغات األرَبٖةٖد فٖقْهْن يداله  )ثػوًٖ ،يَاِذ اهجػوٖى وأساهٖب.. 

ياْاه ب اٌ  أو لنُّ ياا ،اهَخوق ُلوُُّ افٔ اهًػارى أٍّ تورد  الع لَم -42

 .أو لنُّ صاَف ياٌ أصاَال اهخواق لػااهى اهحٖاْان وغااهى اهَباات اه وَك،

 اهدالالت اهًسجحدخة ؤِ  اوٕقجرح أن ٕضال إهّٖ

 زًْغااة يااٌ اهاادول أو اهمٖاٍااات اهسٖاسااٖة ذات طااابع ي  اهػاااهَى

 اهػاهى اإلسالئ(. )اهَػاهَى األوربٔ، ًٕٖزِا يٌ سْاِا ٕقال 

 يزًْغة اهقارات واألقاهٖى واهدول غوآ اهمارا األرةاٖة  اهػاهَى. 

 .()خرٕ ة اهػاهَى ٕقال 

 هدول اهًجخوِّ ة غٌ غٖرِا غوًًّٖا واقجصادًّٕاا  اهػاهَى اهداهح.. 

  َ  ،)غاهى االقجصاد  يزال َغًٍن بشرّي أو ٍشاط إٍسأٍ، ٕقال ى اهػاه

 .(.وغاهى اهرِّٕاةة ،غاهى اهًالو

يسابقات )  فقْهَا .وثَْحجًن اهَسبة إهّٖا يخجوف يػاٍّٖا بحسو اهسٖاق

 ()اهًاَُاخ اهػاهًٔو .و يػظًّاإٔػَٔ أٍُ ٕشجرك فّٖا لنُّ دول اهػاهى  (غاهًَٖة

 .يٌ يرارا وبرودا وأي ار ٕػَٔ يَاخ اهمرا األرةٖة
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  يػَاِاو ،ثرد فٔ اهًػارى، وٕقجرح إةافجّا هى  لَعللا نيةا -49

  َْثٖة يٌ اهػالقاات َّ ّٔ ُْٕخِرج االغجبارات اهدَٕٖدة واهَم َِو سٖاس يَْذ

 .()دَْوهة َغوًْاٍٖدة  ٕقال ،اهًدٍٖدة واهجػوٖى واإلدارا

داد  َعللانة َعللَان يمَعللان -42  (يادٕداه غوآ بَااف )فَْػوَاٌ وِاْ فػان يْه

رد اهًوحق باهرباغٔ اهًزد
(2)

  . وٕػَٔ

ّٔ ال ًَاٌ  ،ّٕاجى إال بشاؤون اهادٍٖا َرَػن ٍظام اهحمى غٖار دَٕا ٕقاال  َغوْ

ٌْ ْوهة أو َغوًٌْ اهجػوٖى إذا رػوًّا غٖر دَٕٖٖد  .اهدد

ًٌَ  تََعللَان -42  .وٕػَٔ أٍاُ صاار غٖار دَٕأ وال لَّاْثٔ (ي اوع )َغوْ

ًٌَ اهجػوٖىُ )  ٕقال ًََت اهدوهة اهجػوَٖى فَجََػوْ  .(َغوْ

*   *   * 

ة لغوية
َّ
 إكمال ماد

(4) 

 جاهر

ورد فٔ اهًػارى اهػربٖة يا
(2)

  يٌ ِذه اهًادا ٍحْ َغَشرا يػاٍن ِٔ 

ر اهش - َّ ًْ ًَػُُ.  ٔفَر  َر

ر اهًجاع  أَخَذ يُْػَظًُ - َّ ًْ  .َر

غوآ غٖار  َظًُ أو ببػضُ،، أخبره بزًّْره ويُػْ ُأَْرًوَ   رًّر اهمالمَ  -

 .اهًرادوأَْخ ٓ غَُ ، ورُّ

                                                 

اهَْن ياٌ يارول ألن  ،( واهصْاا ياذلرٍاهغوٓ بَاف )فَْػوَن - بػضّى يع أيداهُ ُٕزػو (2)

 .بحسو قْاغد اهصرل اهزٕادا ويقّا أن ثزاد فٔ اهًٖزان

 اله هوًػزاى اهقادٕى واهًػزاى اهمبٖار يًادِّ  اله ػَٔ باهًػارى اهػربٖة ثااج اهػاروم يًادِّ ٍ (2)

 هوًػزى اهحدٕح.
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-  ٍ٧  و٭ٮر:  ٣ؿ٤٦ح  ٧٣نؿٚح ٤ٔٯ ٦ة ظٮ٣٭ة ٣ضي

َّٞؽ ٨٦  ٣ؿ٢٦:   و٦ة دٕ

٢َّ  ٣٪ةس كعمؿ ٚ٭٥:   وصي

٧٭ٮر  - َّٞؽ ٨٦  ٣ؿ٢٦َّ ٦ة : ٣ضي  ودٕ

 و ٧٣ؿع   ١٣ؿٱ٧ح: 

٧٭ٮرٌم:  ق٥ مؿ . ٦يٍك١ؿ، ك٬ٮ ٩جٲؾ  ٣ٕ٪ت عدٯ ٤ٔٲ٫ زٺث ق٪ٲ٨و -   ٣ضي

ؿ  ٧٣ػيضى  - ٧٭ٮر ر٢٦: ٩ةٝح ٧ٍ٭ى ٤ٜ ٠أ٩٭ة صي  و٦ذؽ ػ٤ح  ٣ؼى

َّٞؿ - ُىةكؿ، ظ ٧ٍ٭ؿ ٤ٔٲ٪ة: دى  ودىضى

ٍؼ٥ - ٌَّ ٧ة٬ًؿ:  ٣  و ٣ضي

٧ٍ٭ؿ :  ٧٣ض٧ٮع ك ٣ض٧ٓ ك٥ْٕ٦  ٣نٰلو -   ٣ضى

ذىؿح إ٧٠ةؿ ٬ؾق  ٧٣ةدٌ  ثة ٍٞ  :٧٣ٕة٩ٰ  ٣ٕىؿٱح  ٧٣ذؽ ك٣ح  ٳدٲحكٱي

ر اىِاس -1 َٓ ٍْ ٕيٮ  ٧٤٣ُة٣جح :حََج ل  ٍصذى٧ى ٍٰ َِّٺع ٤ٔٯ ، ثنى  ٦ؿوععك ٣ٺ

ر ٌؽ غ٘ره -2 َٓ ٍْ ٧ٍ٭ؿ٩ػة ٦ػٓ ، ٱمةرؾ ٰٚ  صذ٧ػةع ٤ُ٦جػٰ :حََج ٞػةؿ: )دىضى

٧ًٍ٭ؿ، كص٫ٕ٧ ٦يذى ك ق٥  ٣ (، ٣ىعةٚٲٌٲ٨ ٧ًٍ٭ؿكفٛة٢ٔ ٦٪٫ ٦يذىضى  وضى

ر -3 ُٓ ٍْ ، ك٬ٮ مػ٢١ ٦ػ٨ ٓ ٧٤٣ُة٣جح ثنٰل عك  ٹَٺع ٤ٔٲ٫:  ٣ذض٧ُّ اىخََّج

َّٜٞ دض٧٭ؿي  ، ٣ذْة٬ؿ  (و٩ة ثٕيى  ١٧٣ةقتٱٞةؿ: )ظى

ٍْٓٔر -4 ٌٰ اىُج ، ٱٞةؿ: )ص٧٭ٮر  ٧٣٪ذؼت  ٣ػٮَ٪ كح عك ٩ةدو  ،: ع٩ىةر ٦ؤقَّ

 (وكص٧٭ٮر ٦٪ذؼت  ٣ضٲل

٧٭ػػٮر :اىَجٍةةاْ٘ر -5 ، ٱٞػػةؿ ةس، ك٬ػػٰ  ٣عنػػٮد  ١٣سٲػػؿ  ٦ػػ٨  ٣٪ػػج صي

ػةج( كٱٞةؿ ،ر٠ىٍخ ص٧ة٬ٲؿ  ٣نٕت ٰٚ  ٹظذٛةل ثة٣٪ٍَّىؿ(مة) ضَّ ٧ة٬ٲؿ  ٣عي : )صى

٧ة ٤جحك)صى َُّ  و(٬ٲؿ  ٣

ٌٰ  ٣ٕػةـ ك٦ػة: ٩كجح إ٣ٯ  ٣ض٧ة٬ٲؿاىجٍاْ٘ريّ  -6  ، كدٕ٪ػٰ  ٵ٦ػؿ  ٣نػٕج
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ك ٣٪كػجح إ٣ػٯ  ٣ض٧ػٓ (، ) ٣ٕؽ ٣ح ٤ُ٦ػت ص٧ػة٬ٲؿم و ٱٞةؿ: ٣٪ةس ٱي٭٥ُّ ٥ْٕ٦ى 

 صةاـ  ٔ٪ؽ  ٣عةصحو

ٍْٓٔريّ  -7 )٦ؿقػٮـ  :ٱٞػةؿ، عك راٲف  ٣ض٧٭ٮرٱح، : ٩كجح إ٣ٯ  ٣ض٧٭ٮرٱحاىُج

٧٭ٮرمٌ   و٤ٕٲة  ٣ذٰ ٱىؽر٬ة راٲف  ٣ض٧٭ٮرٱح ٣( ٣٪ٮع ٨٦  ٣ٞؿ ر ت  ٷد رٱح صي

ٍْٓرة -8 ؿ  ٨٦  ٣جةظسٲ٨اىَج ٧ٍ٭ى  و(:  ٣ض٧ةٔح  ٧٣عؽكد ، ٱٞةؿ )صى

ٍْٓٔرة-9 ، ٤ٔػٯ ص٭ػح  ٹقػذ٭ة٩ح عك  ٣ذعٞٲػؿ، ٵف :  ٣ض٧ةٔح  ٤ٞ٣ٲ٤حاىُج

٧ٍ٭ؿ ٤ٔٲ٫ َّٞؿقو ٨٦ ٦ٕة٩ٰ دىضى ؿ ن ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ  ٣ُٕٞػح ٦ػ٨ كدػـ د  ٣ذػةل ٠سٲػ: ظ

 (وٰٚ  ٹٔذىةـ إٹ ص٧٭ٮر  ٨٦  ٣٪ةس : )٥٣ ٱنةرؾ ٣نٰل، ٱٞةؿ

*   *   * 

ج نغىٌح
َّ
 إكًال ياد
(5) 

 دول

٦ػؽػٺن دٌػ٧٪خ ٩عػٮ كرد ٰٚ  ٧٣ٕػةص٥ ٦ػ٨ ٬ػؾ   ٣ضػؾر قػجٕح ٔنػؿ 

 :ك٬ٰ ؛ٔنؿٱ٨ ٦ٕ٪ٯ

 و ٩ذ٢ٞ ٨٦ ظةؿ إ٣ٯ ظةؿ د ؿ دىٍكٹن: -

ىدى ؿ  ٣نٰلى  - ٹن ]٦٪ذٞٺن[(وع  : ص٫٤ٕ ٦ذؽ كى

 و  ك٦ؿَّ ن ٣٘ٲؿق٬ىت ٦ىؿَّ ن ٣٭ؾ: ذى د ؿى  ٣نٰلي  -

- ٰ يٮ   ٣نَّ ٣  ولى: عػؾق ٬ؾ  ٦ىؿ ن كآػؿي ٦ؿَّ ن دىؽ كى

٣ٮ  ٨٦ ١٦ةف إ٣ٯ آػؿ -  و ٩ٍؽ ؿ  ٣ٞٮـي: دعٮَّ

ٍخ  ؿىصى  و ٩ٍؽ ٣خ عظنةمق: ػى

ىذى٭ة  قذىؽ ؿ  ٵٱة  و]إ٣ٲ٫[ـى:  قذُٕٛ٭ة ك٤َت دىٍك٣
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ي.: اهدَّال  حرف يٌ حروف اهتّجِّ

 .اهًرأة اهصًيَث :

 .اهدَّواهي: اهِػََب-

 ]يٌ غروق اإلٍصان[.، ردة غويظث: أو  

هث - و   االشتيالء واهغوتث. :اهدَّ

 : حْصوث اهطائر.

 : ِشق شقث اهتػير.

ة . رَّ  : اهصُّ

:  ًَ  .َزادةاه

: يجًْع لتير يٌ األفراد يقطٌ إقويًاً يػيَاً ةصفث دائًث ويتًتع 

 وةَظام حمى واشتقالل شياشي. ةاهشخِصيَّث اهًػَْيَّث

 .تج اهياةساهدَّوين: اهََّ -

  ً  .إجاهث اهرأي في قضيث :َداَوهث_اه

َداورة. :  ً  اه

 .دوَّل حرَف اهدال: َلتَتُ -

ل و  ْ  :اهدَّ ه  .اهدَّ

 ي داَوهثً. دََواهَي ك:-

تَ اهدََّول-  ً  .داول: اهََّتن اه

اهث: اهشُّ - رة ]ةاهصْءاهدَّ  ّ.] 

 :شاع يٌ لوًات يْهَّدة َشت ع، وِيويقترح أن ي ضاف إهيّا يا 

ة د َول :دَوَّل -1 َرك في اهقضيث أو اهًصأهث غدَّ هوْا اهقضويث ي ،أَش  قال: )دوَّ

ل( .(اهفوصطيَيث ل(. ،واشى اهفاغن )يدوِّ  واشى اهًفػْل )ي َدوَّ
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ؿ ٱٞػةؿ:اىخَّدْوٗو -2  : صٕػ٢  ٣ٌٞػٲح عك  ٧٣كػأ٣ح ٦نػذؿ٠ح ثػٲ٨ ٔػؽ  ديكى

ؿىٰٚ  ٣٪ـ ع دؽكٱ٢  ٵز٦ح )ٱيعةًكؿ َى  (وعظؽ 

ىج اىلض٘ث -3 (٦ُػةكع )دىكَّ  :حََدوَّ ػح ثػؽكؿ ٔؽٱػؽ  ؿى ، عم وػةرت ٦ذ٤ِّٕٞ

٣خ  ٧٣كأ٣ح  ٤ٛ٣كُٲ٪ٲح(و ٱٞةؿ: كَّ  )دىؽى

 ودجةدؿ  ٳر ل ظٮؿ ٦كأ٣ح عك ٦ٮًٮع: اىخَّداُول -4

ٍّٜ ٨٦ ٦ة٣ٟ إ٣ٯ آػؿ  : ٕي٧يٺتٱٞةؿ: ) ٩ذٞةؿ ظى  (ودىؽى كؿي  ٣

5-  ّٖ ْوى ْوى٘ث ك٦ؤ٩س٫اىدَّ ػه ٣(دىٍك٣ػح)إ٣ٯ ٩كجح : اىدَّ ىَّ ٕٺٝػح ثػٲ٨ ٤، كديؼى

ىذٲ٨، ٱٞةؿ ، كإذ  ٠ة٩خ ثٲ٨ ع٠سػؿ ٦ػ٨ ح( إذ  ٠ة٩خ ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ دٛةٝٲح دىٍك٣ٲَّ : )دىٍك٣

٣ٲَّح :دك٣ذٲ٨ ٱٞةؿ  ذ٣ٟ عف  ٣٪كجح إ٣ٯ  ٣ض٧ٓ صةاـ  ٔ٪ؽ  ٣عةصحو (،)ديكى

َوىٖ  -6 َوىَّ٘ث ك٦ؤ٩س٫اىدُّ ، اىدُّ ٌٰ ؿ( :  ٣ٕة٧٣ : ص٧ٓ دىٍك٣حو ٱٞةؿ٩كجح إ٣ٯ )ديكى

ًٞؽى ٦ؤيد٧ؿ ديكى  ٔي  و(ظٮؿ  ٣ٞؽس ٣ٰ)

ىػ٨( ىحق: ٤ىػ٨  ٝذؿح ثٌٕػ٭٥  ٣ٕٛػ٢ )دىٍك٣ ٍٕ ٯ صٕػ٢ ( ث٧ٕ٪ػ٤ٔػٯ ث٪ػةل )ٚى

٪ػٰ ٔ٪ػ٩٫ؿل ذ٣ٟ  كٹ و ٣نٰل دك٣ٲةن  َّٕػ٢( ٱ٘ي ؿ( ٤ٔػٯ ث٪ػةل )ٚى  ،ٵف  ٢ٕٛ٣ )دكَّ

ػٌٰ ك٦ةد ـ ٔ٪ؽ٩ة ث٪ةل عوػ٤ ٥ دكػذضؽ ، ك٣ػٜ، ٚػإف ذ٣ػٟ ٱضػـن ٔػ٨ ث٪ػةلو ٦ي٤ٍعى

ى  ٍٮ٣ ٔى ٨٧ٍ٤ى ك ٔى  و( إذ  ٣ؽٹ٣ح ٬٪ة ٦ؼذ٤ٛح٥ًؿكر  ٣ؾ٣ٟ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ة: )

*   *   * 




