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.أسئلة هامة فى النصوص ( رثاء مى )
 : 1يب انذنٍم عهى أٌ انشبعش سفع يٍ يكبَخ يً األدثٍخ يف ادلمطع انسبثك ؟
جـ  :انذنٛم  :أَّ جؼم يكآَا ٔ -عػ ػظًاء ٔفطادم األدب انؼشت - ٙانًُثش (صذس انًجهظ) ؛ فٓ ٙاألدٚثح انًفْٕح انرٚ ٙصغٙ
نذذٚثٓا انؼزب كم انذعٕس .
 : 2عهم  - 1 :سؤال انشبعش عٍ يً .

 - 2ركش اسى يً جمشداً يٍ األنمبة .

جـ  :انرؼهٛم :
 - 1عؤال انشاػش ػٍ ي ٙ؛ نٛذل ػهٗ يكاَرٓا انغايٛح انغايمح فانجهغاء ٔانصذثح يٍ فطادم األدتاء ٔانًفكش - ٍٚػهٗ
كثشذٓى  -نى ٚشغهٕا انفشاؽ انز٘ ذشكرّ ي ٙتؼذ سدٛهٓا ػٍ انذَٛا ؛ فٓ ٙلايح ٔلًٛح ذجؼهٓا ذطأنٓى ف ٙانًكاَح .
 - 2ركش اعى ي ٙيجشدا ً يٍ األنماب ؛ نٛذل ػهٗ دًًٛٛح ٔلٕج انؼاللح تًُٓٛا ٚ( .مال أٌ انؼماد كاٌ يذثا ً ٔػاشما ً نٓا فرشج يٍ
انضيٍ)
 : 3عالوَ ٌعٌد انضًري (َب) يف (عٌدرنب) ؟
جـ ٚ :ؼٕد ػهٗ كثاس انكراب ٔفطادم األدتاء انز ٍٚكإَا ٚذعشٌٔ صانَٕٓا األدت. ٙ
 : 4أي انزعجريٌٍ أفضم دالنخ ( :عَشْشُـيَب ادلِنـْجَشُ  -جمهسيب ادلِنـْجَشُ) ؟ ًدلبرا ؟ [أجت ثنفسك]
انًُـْثَ ُش)  :أعهٕب لصش ترؼشٚف انطشف ٍٛانًثرذأ ٔانخثش ؛ نهرؤكٛذ ٔانرخصٛص ػهٗ أَٓا يهكح األدب انًرٕجح انر ٙنٓا
( ػ َْششُـ َٓا ِ
انصذاسج .
 : 5دلبرا خص انشبعش اننخجخ ثبنسؤال عٍ يً ؟ .
جـ  :ألَٓى أكثش انُاط ػهًا ً تمًٛح ي ٙفٓ ٙاألدٚثح انًفْٕح صادثح انًماو انشفٛغ ف ٙاألدب  ،ػزتح انذذٚث ٔجًٛهح انجًٛالخ .
 : 6مجعذ يً ثني صفبد اجلًبل احلسً ًادلعنٌي ً .ضح .
جـ  :يٍ صفاخ انجًال انذغ : ٙدالٔج ٔػزٔتح انذذٚث ٔجًال انصٕخ ٔصفاء انجثٔٔ ٍٛظاءج انٕجّ .
 ٔيٍ صفاخ انجًال انًؼُٕ٘  :األخالق انذًٛذج انرٚ ٙذثٓا انجًٛغ ٔانشأ٘ انصائة ٔانزكاء انذاد . : 7دلبرا كشس انشبعش اسى األدٌجخ ( َيًّ) أكثش يٍ يشح ؟
جـ  :ذكشاس اعًٓا ؛ نهرؤكٛذ ػهٗ دثّ انشذٚذ نٓا ٔانرهزر تزكش اعًٓا ػهٗ نغاَّ فٓ ٙإٌ كاٌ انًٕخ لذ غّٛثٓا جغذا ً فئَّ نٍ
ٚغرطٛغ أٌ ًٚذٕ ٔٚطًظ عٛشذٓا انؼطشج ٔيا خهفرّ يٍ إتذاع ٚز ّكش ػشالٓا تٓا .
 : 8يب لًٍخ اسزخذاو األفعبل ادلبضٍخ (ًنّى  -غبة) يف يٌضعيًب ؟
جـ ٚ :ذل ػهٗ ثثٕخ ٔذذمك سدٛم األدٚثح ي ٙػٍ انذٛاج ٔذؤكذ ٔإلشاس انشاػش يٍ اعرذانح ػٕدذٓا إنٗ انذٛاج  .كًا أٌ انفؼهٔ" ٍٛنّٗ
 غاب " تؼذ " أٚ " ٍٚذالٌ ػهٗ ذذٕل االعرفٓاو يٍ غٛاب يطهك ف ٙلٕنّ (أ ٍٚيٙ؟) إنٗ عؤال ػٍ سدٛم إنٗ َٓاٚح دضُٚحيذرٕيح .
 : 9عالوَ ٌذل رزبثع االسزفيبيبد يف ىزه ادلمطٌعخ ؟
جـ  :ذراتغ االعرفٓاياخ ٚذل ػهٗ ػذو ذصذٚك انشاػش نصذيح فشاق األدٚثح انًهًٓح ي ٙانر ٙأنًٓد كثٛشٔ ، ٍٚأًْٔد
آخشٚٔ ، ٍٚذل ػهٗ ػًك إدغاعّ تاألنى انشْٛة نفشالٓا فانخطة فادح  ،نزنك ْٕ ٚذأل انثذث ػُٓا  ،ثى ٚؼٕد يٍ دٛث أذٗ
دائشا ً ٔ ،لذ أدضَّ غٛاتٓا .
 : 11عهم  :انشبعش ٌجذً يزحذٌبً نهرتاة ًىٌ خيبطجو .
جـ  :تانفؼم ألٌ انرشاب إرا كاٌ لذ أخفٗ جغذ ي ٙفئَّ غٛش لادس ػهٗ أٌ ٚطًظ ًٔٚذٕ يآثشْا ٔفعهٓا ٔإتذاػاذٓا انر ٙال عهطاٌ
نّ ػهٓٛا ٔ ،ال لذسج نّ ػهٗ إخفائٓا أٔ دجثٓا ٔانر ٙعرظم دٛح ؛ ألَٓا فٕق عهطاَّ ٔ ،أكثش يٍ لذسذّ .
ذسًٌِّ) ؟ جـ  :انرؤكٛذ ػهٗ جًانٓا انطاْش انُمٔ ٙصفاذٓا انُثٛهح انًثانٛح .
 : 11يب لًٍخ انزعجري ثـ(الٌُعَبةْ) ثعذ لٌنو (جًََبلٌ لـُ ْ
 : 13أي انزعجرياد اَرٍخ أدق ( :الٌُعَبةْ  -ملٌُعَبةْ  -نٌٍُعَبةْ) ؟ ًدلبرا ؟
اب) أدق ؛ ألٌ (ال) اعرًشاسٚح انُف ٙف ٙكم األٔلاخ فً ْٙ ٙانجًٛهح ف ٙكم األٔلاخ  ،تًُٛا (نى) ذفٛذ
جـ  :انرؼثٛش تـ(ال َ ُٚؼ ْ
انُف ٙف ٙانًاظ ٙفمػ ( ،نٍ) ذفٛذ انُف ٙف ٙانًغرمثم فمػ .
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( : 14آهِ) صشخخ رٌجع ًأمل ًنكٍ انشبعش محّهيب يذنٌالد عذٌذح ً .ضح .
جـ  :تانفؼم فكهًح (آ ِِ ) إٌ كاَد ذذًم يؼُٗ انرٕجغ ٔاألنى يٍ انًٕخ انز٘ ٚؤذ ٙػهٗ كم شٙء ٔال ٚفهد يُّ شٙء إال أَٓا ذذًم
ف ٙثُاٚاْا سٔح انرذذ٘ نهًٕخ ٔانثٕسج ػه ّٛ؛ ألَّ نٍ ٚغرطٛغ أٌ ًٚذٕ آثاس ي ٙاألدتٛح ٔعٛشذٓا انؼطشج انر ٙذشكرٓا .
 : 15جبءد األفكبس يف انمصٍذح يزذسجخ يرتاثطخ ً .ضح .
جـ :تانفؼم فمذ ذذسجد تُٛح انذالنح انشؼشٚح يٍ صذيح انًفاجؤج تفمذ ي ٙف ٙانًمطغ األٔل إنٗ انرذغش ػهٓٛا ف ٙانًمطغ انثاَٙ
ٔانرٕجغ نخغاسذٓا تاعرخذاو انصٛغح انذانح نهرؼثٛش ػٍ ْزا اإلدغاط " آِ " ف ٙانًمطغ انثانث  ...إنٗ انثٕسج ػهٗ انًٕخ  ،ثى
ذذذٔ ّٚانرؤكٛذ ػهٗ خهٕد األدٚثح انكثٛشج تًآثشْا ٔأػًانٓا األدتٛح انؼظًٛح انر ٙعرثمٗ ػهٗ يش انؼصٕس ف ٙانًمطغ انشاتغ
 : 16محم اسزخذاو اسى فعم األيش" ًي " دالالد ًيعبًَ يزعذدح ً .ضح .
جـ  :تانفؼم فمذ دًم يؼاَ ٙيرؼذدج ٔيرذاخهح يٍ انرؼجة ٔانضجش ٔانرٓذٚذ أٚعا ً ٔ ،نكُٓا يؼاٌ يٕجٓح إنٗ ْزا انرشاب انز٘ ٚشٖ
نُفغّ انمذسج ػهٗ يٕاصهح اَرٓاب انُفٕط ٔاألػًاس (ٔٚك  ..يا أَد تشاد يا نذٚك؟) َاعٛا ً أٌ يجذ ي( ٙغٛش يٕكٕل إن ٔ ، )ّٛال
ْٕ يًا ٚغرطٛغ أٌ ٚغّٛثّ أٔ ٚذجثّ .
 : 17أي انزعجريٌٍ أفضم دالنخ ( :يَب َأَْـذَ ثـِ ـشَادٍّ  -يَب َأَْـذَ سَادّاً) ؟ ًدلبرا ؟
جـ  :انرؼثٛش األٔل أفعم دالنح ؛ ألَّ أعهٕب يؤكذ تذشف انجش انضائذ (انثاء) يًا ٚؼط ٙانًؼُٗ لٕج ذؤثٛش .
 : 18يٍ أي أغشاض انشعش ىزا اننص ؟ ًيب يٌلف انعمبد ينو ؟
جـ  :يٍ غشض انشثاء .
 انؼماد كاٌ ٚؼرشض ػه ّٛف ٙتذاٚح دٛاذّ ألَّ يٍ شؼش انًُاعثاخ ٔال ًٚد نألدب تصهح ٔ ،نكُّ ف ٙانُٓاٚح غٛش سأٔ ّٚاػرثشِإرا كاٌ صادق انًشاػش ٔيؼثشا ً ػٍ انٕالغ دٌٔ ذكهف فال تؤط .
 : 19يب ادلمصٌد ثبنشثبء ؟ ًيب أٌَاعو ؟ ًيب أشيش شعشائو ؟
جـ  :انشثاء  ْٕ :ركش يذاعٍ انًرٕفٗ ٔ ،خصانّ انذغُح انر ٙكاٌ ٚذًهٓا ف ٙدٛاذّ ٔ ،ذؼذٚذْا  ْٕٔ ،يٍ األغشاض انشؼشٚح
انمذًٚح انر ٙذرًٛض تصذق انؼاغفح ٔسلح اإلدغاط ٔانثؼذ ػٍ انرٕٓٚم انكارب .
 إَٔاػّ  :سثاء راذ - ٙسثاء لثه - ٙسثاء لٕي. ٙ أشٓش شؼشائّ  :انخُغاء ف ٙسثاء أخٓٛا صخش . : 21فٍىَ خيزهف سثبء انعمبد عٍ انشثبء لذميبً ؟
جـ  :سثاء انؼماد ٚرًٛض تانمصذ ٔاالػرذال ف ٙإظٓاس انذضٌ ٔف ّٛذشكٛض ٔاظخ دٕل انصفاخ انؼمهٛح نهًشثٛح  ،تًُٛا انشثاء لذًٚا ً
ٚهجؤ إنٗ انرٕٓٚم ٔانًثانغح .
 : 21دلبرا متثم انمصٍذح منٌرجبً نهزجذٌذ يف انشعش ًاخبصخ شعش انشثبء ؟
جـ  :السبب :
 1ـ ألٌ انشاػش لغًٓا إنٗ يمطٕػاخ .
 2ـ انرضو ف ٙكم يمطٕػح لافٛح ٔادذج ٔ ،نى ٚهرضو ػذد انرفؼٛالخ ف ٙكم تٛد .
* ان ِفكش  :جاءخ لهٛهح ٔٔاظذح ٔفٓٛا ذشاتػ ٔذغهغم يُطم. ٙ
* األنفاظ ٔانرؼثٛشاخ :
جاءخ األنفاظ ٔانرؼثٛشاخ عٓهح ٔاظذح ٔخانٛح يٍ انرُافش ٔانرؼمٛذ ٔيهَٕح تهٌٕ ػاغفح انذضٌ ٔاألنى ٔاألعٗ .
* انصٕس :
جاءخ جًٛهح يؤثشج ٔيؼثشج ػٍ دضَّ انٕاظخ ٔفٓٛا صذق ٔجًغ فٓٛا انشاػش ت ٍٛانرصٕٚش انكهٗ ٔانجضئ ٙيٍ ذشثّٛ
ٔاعرؼاسج ٔكُاٚح ٔيجاص .
 : 22يب انزي عكسزو انصٌس اخلٍبنٍخ يف اننص ؟ أً كٍف ًظف انشبعش انصٌس اخلٍبنٍخ يف اننص ؟
جـ  :ػكغد انصٕس انخٛانٛح يذٖ األنى ٔانذضٌ نفمذاٌ ي ٙيٍ خالل ركش يذاعُٓا ٔيُضنرٓا  ،فًٍ انصٕس انر ٙذؤكذ ذًٛضْا " :
ػششٓا انًُثش " ٔانز٘ ٕٚد ٙتًا كاَد ػه ّٛيٍ يكاَح  "ٔ ،ركاء كانشٓاب " ٔانز٘ ٕٚدٗ تًا كاَد ػه ّٛيٍ ركاء داد ٔذٕلذ
رٍْ  "ٔ ،شٛى غش " ٔ" سظٛاخ ػزاب " ٔ" جًال لذع "ٔ " ٙكم ْزا ف ٙانرشاب " َٔالدع أٌ ْزِ انصٕس جاءخ فٙ
يٕظؼٓا غٛش يركهفح ٔذؼكظ دغشج انشاػش ٔأنًّ ٔدضَّ انشذٚذ .
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 : 23يب دًس احملسنبد انجذٌعٍخ يف اننص ؟
جـ  :جاءخ انًذغُاخ يٍ غثاق ٔجُاط ٔدغٍ ذمغٛى لهٛهح غٛش يركهفح ٔيؤدٚح انًؼُٗ انز٘ ٚمصذِ انشاػش .
 : 24يب أثش انعبطفخ يف انزعجري؟
جـ  :ذغٕد األتٛاخ يشاػش انذضٌ انشذٚذ ٔاألنى ػهٗ فشاق ٔفمذ األدٚثح ي ٙانًًرضجح تاإلػجاب ٔاالَثٓاس تصفاذٓا ٔ ،لذ كاٌ
نهؼاغفح أثشْا انٕاظخ ف ٙاخرٛاس انشاػش نألنفاظ انًٕفمح انًٕدٛح ترهك انًشاػش يثم ٔ " :نّٗ كـ َ ْٕكـَثَاُِ " انر ٙذٕد ٙتانذضٌ
انًُـْ َث ُش ٔانذـَـذِٚـْ ُ
ٔانٕجْ ـُّ
نفمذْا َٚٔ " ٔ ،ـْـكَ " انر ٙذؼثش ػٍ انرؼجة ٔانغعة ٔ ،ػُذ اإلػجاب لال  " :ػ َْششُـ َٓا ِ
ث انذـ ُ ْه ُٕ َ
ـ ٔ ٙكـ َ ْٕكـَثَاُِ " كهٓا أنفاظ ذٕد ٙتانرًٛض ٔانجًال ٔذؼ ِّثش ػٍ ػاغفح اإلػجاب .
ان َّ
غـُِ ْ
انًُـْثَ ُش) انز٘ ٚؼثش ػٍ ذًكُٓا
 كًا ظٓش أثش انؼاغفح ف ٙاخرٛاس انصٕس انًؼثِّشج ػٍ اإلػجاب يثم انرشث ّٛف( : ٙػ َْششُـ َٓا ِغـر َ ِجـٛة ِد ْْ ُٚ ٍَٛذػَٗ) انر ٙذؼثش أٚعا ً ػٍ ذًكُٓا األدتٔ ، ٙيثم كُاٚح ف( : ٙان َجـثـ ِ ٍُْٛ
األدتٔ ، ٙاالعرؼاسج ف( : ٙػ َْششُـ َٓا ُ ..ي ْ
ـ : )ٙػٍ جًانٓا األخار ٔاإلششاق ...إنخ
انٕجْ ـُّ ان َّ
انذـ ُّ ُش َٔ َ
غـُِ ْ
 : 25يب يظبىش انزطٌٌش يف يٌسٍمب انمصٍذح عنذ انعمبد ؟
َٕع انؼماد ف ٙلافٛح انمصٛذج ْٕٔ يظٓش يٍ يظاْش انرػ
جـ ّ :
 : 26رجذً ادلمطٌعبد األسثع يزًبسكخ ًيرتاثطخ عهى ادلسزٌٌني انهفظً ًادلعنٌي ً .ضح .
جـ  :تانفؼم فؼهٗ انًغرٕٖ انهفظٚ ٙرٕصع ػذد يٍ األعانٛة ٔتخاصح اإلَشائٛح (اعرفٓاو َ -ذاء  -أيش) ػهٗ يغادح انُص فرشٛغ
اإلدغاط ترًاعك أجضائّ .
ً
 ٔ ػهٗ انًغرٕٖ انًؼُٕ٘ جاء انُص يرًاعكا ذغهى تذاٚرّ يٍ صذيح انفمذ نألدٚثح انشائؼح إنٗ االَرماالخ انر ٙػثش خالنٓا فٙانُٓاٚح ػٍ دضَّ يٍ سدٛهٓا انًذرٕو .
 : 27يٍ أي أغشاض انشعش ىزا اننص ؟ ًيب يٌلف انعمبد ينو ؟
جـ  :يٍ غشض انشثاء .
 انؼماد كاٌ ٚؼرشض ػه ّٛف ٙتذاٚح دٛاذّ ألَّ يٍ شؼش انًُاعثاخ ٔال ًٚد نألدب تصهح ٔ ،نكُّ ف ٙانُٓاٚح غٛش سأٔ ّٚاػرثشِإرا كاٌ صادق انًشاػش ٔيؼثشا ً ػٍ انٕالغ دٌٔ ذكهف فال تؤط .
 : 28يب ادلمصٌد ثبنشثبء ؟ ًيب أٌَاعو ؟ ًيب أشيش شعشائو ؟
جـ  :انشثاء  ْٕ :ركش يذاعٍ انًرٕفٗ ٔ ،خصانّ انذغُح انر ٙكاٌ ٚذًهٓا ف ٙدٛاذّ ٔ ،ذؼذٚذْا  ْٕٔ ،يٍ األغشاض انشؼشٚح
انمذًٚح انر ٙذرًٛض تصذق انؼاغفح ٔسلح اإلدغاط ٔانثؼذ ػٍ انرٕٓٚم انكارب .
 إَٔاػّ  :سثاء راذ - ٙسثاء لثه - ٙسثاء لٕي. ٙ أشٓش شؼشائّ  :انخُغاء ف ٙسثاء أخٓٛا صخش . : 29فٍىَ خيزهف سثبء انعمبد عٍ انشثبء لذميبً ؟
جـ  :سثاء انؼماد ٚرًٛض تانمصذ ٔاالػرذال ف ٙإظٓاس انذضٌ ٔف ّٛذشكٛض ٔاظخ دٕل انصفاخ انؼمهٛح نهًشثٛح  ،تًُٛا انشثاء لذًٚا ً
ٚهجؤ إنٗ انرٕٓٚم ٔانًثانغح .
 : 31دلبرا متثم انمصٍذح منٌرجبً نهزجذٌذ يف انشعش ًاخبصخ شعش انشثبء ؟
جـ  :السبب :
 1ـ ألٌ انشاػش لغًٓا إنٗ يمطٕػاخ .
 2ـ انرضو ف ٙكم يمطٕػح لافٛح ٔادذج ٔ ،نى ٚهرضو ػذد انرفؼٛالخ ف ٙكم تٛد .
* انفِكش  :جبءد لهٍهخ ًًاضحخ ًفٍيب رشاثط ًرسهسم ينطمً .
* األنفبظ ًانزعجرياد :
جاءخ األنفاظ ٔانرؼثٛشاخ عٓهح ٔاظذح ٔخانٛح يٍ انرُافش ٔانرؼمٛذ ٔيهَٕح تهٌٕ ػاغفح انذضٌ ٔاألنى ٔاألعٗ .
* انصٌس :
جاءخ جًٛهح يؤثشج ٔيؼثشج ػٍ دضَّ انٕاظخ ٔفٓٛا صذق ٔجًغ فٓٛا انشاػش ت ٍٛانرصٕٚش انكهٗ ٔانجضئ ٙيٍ ذشثّٛ
ٔاعرؼاسج ٔكُاٚح ٔيجاص .

الصفحة3
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 : 31يب انزي عكسزو انصٌس اخلٍبنٍخ يف اننص ؟ أً كٍف ًظف انشبعش انصٌس اخلٍبنٍخ يف اننص ؟
جـ  :ػكغد انصٕس انخٛانٛح يذٖ األنى ٔانذضٌ نفمذاٌ ي ٙيٍ خالل ركش يذاعُٓا ٔيُضنرٓا  ،فًٍ انصٕس انر ٙذؤكذ ذًٛضْا " :
ػششٓا انًُثش " ٔانز٘ ٕٚد ٙتًا كاَد ػه ّٛيٍ يكاَح  "ٔ ،ركاء كانشٓاب " ٔانز٘ ٕٚدٗ تًا كاَد ػه ّٛيٍ ركاء داد ٔذٕلذ
رٍْ  "ٔ ،شٛى غش " ٔ" سظٛاخ ػزاب " ٔ" جًال لذع "ٔ " ٙكم ْزا ف ٙانرشاب " َٔالدع أٌ ْزِ انصٕس جاءخ فٙ
يٕظؼٓا غٛش يركهفح ٔذؼكظ دغشج انشاػش ٔأنًّ ٔدضَّ انشذٚذ .
 : 32يب دًس احملسنبد انجذٌعٍخ يف اننص ؟
جـ  :جاءخ انًذغُاخ يٍ غثاق ٔجُاط ٔدغٍ ذمغٛى لهٛهح غٛش يركهفح ٔيؤدٚح انًؼُٗ انز٘ ٚمصذِ انشاػش .
 : 33يب أثش انعبطفخ يف انزعجري؟
جـ  :ذغٕد األتٛاخ يشاػش انذضٌ انشذٚذ ٔاألنى ػهٗ فشاق ٔفمذ األدٚثح ي ٙانًًرضجح تاإلػجاب ٔاالَثٓاس تصفاذٓا ٔ ،لذ كاٌ
نهؼاغفح أثشْا انٕاظخ ف ٙاخرٛاس انشاػش نألنفاظ انًٕفمح انًٕدٛح ترهك انًشاػش يثم ٔ " :نّٗ كـ َ ْٕكـَثَاُِ " انر ٙذٕد ٙتانذضٌ
انًُـْثَ ُش ٔانذـَـذِٚـْ ُ
ٔانٕجْ ـُّ
نفمذْا َٚٔ " ٔ ،ـْـكَ " انر ٙذؼثش ػٍ انرؼجة ٔانغعة ٔ ،ػُذ اإلػجاب لال  " :ػ َْششُـ َٓا ِ
ث انذـ ُ ْه ُٕ َ
ـ ٔ ٙكـ َ ْٕكـَثَاُِ " كهٓا أنفاظ ذٕد ٙتانرًٛض ٔانجًال ٔذؼ ِّثش ػٍ ػاغفح اإلػجاب .
ان َّ
غـُِ ْ
انًُـْ َث ُش) انز٘ ٚؼثش ػٍ ذًكُٓا
ا
ٓ
ُـ
ش
َش
ػ
(
:
فٙ
انرشثّٛ
يثم
اإلػجاب
ػٍ
شج
ث
انًؼ
انصٕس
اخرٛاس
فٙ
انؼاغفح
أثش
ظٓش
كًا
ْ َ ِ
ِّ
غـر َ ِجـٛة ِد ْْ ُٚ ٍَٛذػَٗ) انر ٙذؼثش أٚعا ً ػٍ ذًكُٓا األدتٔ ، ٙيثم كُاٚح ف( : ٙان َجـثـ ِ ٍُْٛ
األدتٔ ، ٙاالعرؼاسج ف( : ٙػ َْششُـ َٓا ُ ..ي ْ
ـ : )ٙػٍ جًانٓا األخار ٔاإلششاق ...إنخ
انٕجْ ـُّ ان َّ
انذـ ُّ ُش َٔ َ
غـُِ ْ
 : 34يب يظبىش انزطٌٌش يف يٌسٍمب انمصٍذح عنذ انعمبد ؟
َٕع انؼماد ف ٙلافٛح انمصٛذج ْٕٔ يظٓش يٍ يظاْش انرطٕٚش ف ٙيٕعٛماْا ٔلذ اخراس لافٛرّ يالءيح نهذانح انُفغٛح .
جـ ّ :
 : 35عهم  :رنٌٌع انشبعش نمٌايف لصٍذرو .
َٕع انشاػش ف ٙانمٕاف ٙ؛ دفؼا ً نهًهم ٔانشذاتح انر ٙذغثثٓا انمافٛح انًٕدذج ْٔ ،زا ٚرفك يغ آساء يذسعح انذٕٚاٌ  ْٕٔ -يٍ
جـ ّ :
ألطاتٓا ٔ -انر ٙذذػٕ إنٗ انرجذٚذ ف ٙشكم ٔيعًٌٕ انمصٛذج .
 : 36يب َصٍت انٌحذح انفنٍخ (انعضٌٌخ) يف األثٍبد ؟
جـ  :ذذممد انٕدذج انفُٛح (انؼعٕٚح) ٚٔ ،رعخ نُا رنك يٍ انرشاتػ انٕاظخ ٔانثُٛح انًرًاعكح ٔانُاجًح ػٍ ٔدذج انفكش ٔٔدذج
انشؼٕس ٔانجٕ انُفغ ٙانذض ٍٚانغائذ ف ٙاألتٛاخ .
ٌ : 37مبل أٌ انشبعش خبنف يجبدئ يذسسخ انذٌٌاٌ عهى انشغى يٍ أَو يٍ ألطبهبب  .عهم .
جـ  :تانفؼم دٛث ػاد انشاػش إنٗ شؼش انًُاعثاخ ْٕٔ انز٘ كاَد ذشفعّ يذسعح انذٕٚاٌ ؛ فًفٕٓو انشؼش ػُذ جًاػح
انذٕٚاٌ أٌ انشؼش ذؼثٛش ػٍ انذٛاج كًا ٚذغٓا انشاػش يٍ خالل ٔجذاَّ ٔنٛظ يُّ شؼش انًُاعثاخ ٔانًجايالخ .
 : 38يب مسبد يذسسخ انذٌٌاٌ انيت ظيشد يف اننص ؟
جـ  :عًاخ يذسعح انذٕٚاٌ انر ٙظٓشخ ف ٙانُص :
راذٛح انرجشتح  -انٕدذج انؼعٕٚح ٔ -ظغ ػُٕاٌ نهمصٛذج  -ذمغٛى انمصٛذج إنٗ يماغغ  -ذُٕٚغ انمٕاف ٙف ٙانمصٛذج -
ظٕٓس يغذح يٍ انذضٌ ٔاألنى  -انرؤيم ف ٙانًٕخ ٔانذٛاج .
* * األسبنٍت اخلربٌخ ًاإلَشبئٍخ :
ذُٕػد ت ٍٛاألعانٛة انخثشٚح ٔاإلَشائٛح ٔإٌ شاع اإلَشاء ف ٙيماغغ انمصٛذج ؛ درٗ ٚثٛش ف ٙانماسا انذضٌ ػهٗ يٚٔ ، ٙمشس يا
نٓا يٍ صفاخ ٔيذاعٍ فمذْا انُاط تشدٛهٓا .
* * يٍ ياليح احملبفظخ عهى انمذٌى :
ب".
ـطاب) انًرؤثش ف ّٛتمٕل هللا ذؼانٗ َٔ " :آذ َ َُْ ٛاُِ ا ْن ِذ ْك ًَحَ َٔفَ ْ
 - 1انرؤثش تؤنفاظ انمشآٌ انكشٚى ف ٙلٕنّ ( :فـَصْــ َم ِ
انخ ْ
ص َم ا ْن ِخ َطا ِ
 - 2اعرخذاو تؼط األنفاظ انرشاثٛح انمذًٚح  ،يثم ٚٔ( :ك) .
 - 3اعرخذو تؼط انصٕس انرمهٛذٚح يثم ( :ركاء أنًؼ ٙكانشٓاب) ٔ (شٛى غش  ..سظٛاخ ػزاب).
* * يٍ ياليح انزجذٌذ :
 - 1اخرٛاس ػُٕاٌ نهُص ذذٔس دٕنّ األفكاس .
 - 3سعى انصٕس انكهٛح .
الصفحة4

 - 2ػذو االنرضاو تانمافٛح انًٕدذج ٔذُٕٚؼٓا.
 - 4انثؼذ ػٍ انًذغُاخ انثذٚؼٛح انًركهفح .
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 - 5انرجذٚذ ف ٙانشثاء .
 - 6انٕدذج انؼعٕٚح انًرًثهح فٔ ٙدذج انًٕظٕع ٔٔدذج انجٕ انُفغ. ٙ
** ياليح شخصٍخ انعمبد :
يْٕٕب  -يثمف ٚ -ذة انجًال ٔانصفاخ انذغُح ٔٚذضٌ نفمذْا ٚٔ -مذس انؼمٕل انًفكشج ٔأصذاتٓا .
** أثش انجٍئخ يف اننص :
 - 1يشاسكح انًشأج ف ٙانذٛاج األدتٛح تمٕج .
 - 2كثشج انًثمفٔ ٍٛاذغاع انثمافح .
 - 3كثشج انًذافم ٔانًُرذٚاخ انثمافٛح
 - 4ذمذٚش انًثمفٔ ٍٛانًثمفاخ .
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