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  ثض ثمب ادلشاعؼخ دٞ ٘زاللٟ ف١ٙب وً ؽبعخ  ٠ؼٕٟ ِش
 66\١٘66جمٟ ػٕذن ؽغخ أه رمفً ٚجت١ت 

 : أُ٘ ؽبعخ 
 رمشة ِٓ سثٕب اٌفرتح دٞ ٚرظٍٟ . -1

 حتً أعئٍخ وزري ػشبْ رزؼٛد ػٍٟ ٔظبَ األعئٍخ . -2
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 انجيبة خظؼيؼ ىً نهظؼ كانٔهيةء انفالففة دّٓة أفدػهن – 1

 ىِو  ؟انَجئية

إكةىة اندّزاف ثيً ىَةنت االٌقةف في انقيَؾة ٓهي انجيبة -أ

 كاالفدفةدة انلوّم ىً ىّرادُة . 

 كاطدؾاـ طلّؽ انكةاٍةت األغؾل .يؾكرة اطدؾاـ انَجئة -ب

 .اطدؾاـ طلّؽ األشيةؿ انلةدىة في ُؽق انيّارد انَجئية -شػ

  ئؼ ...... أكؼـ ىً ذكؾ انئٍي االهَالطي نهجيبة -2س

 اثً ريّاف( –اثً انيٍّّر  –اثً غهؼكف  – اثً ٓجؼ رثَ)

 ىٍؽ انيقهييً انٔهيةء ُو نهجيبة االهَالطي انئٍي افدػؼـ ىً أكؿ

 ذكؾ ىً اكؼـ " رثَ ٓجؼ اثً " ئؼ طيذ انِصؾم انزةنذ لؾفان

 :  اني نأللةرة  نهجيبة االهَالطي انئٍي

 (.    اطيةاْ – ىكةٌْ -  شغؾافْ)  انَجئْ انّفٌ - 1

 ( .  كاالغالكْ كانفكؾل انقيةفْ)  انيٍةخ -2 

 ادلشاؽً ِّٙخ عذا ٘ز١غٟ ُِٕٙ ٚاؽذح يف االِزؾبْ
س3- خٔؼ ىؾطهة اندلؼيـ كاندأنيَ ُي انيؾطهة اندي ٌظيةُة األف . ) 

غَأ ( .طيذ كشؼ االٌقةف ٌفقَ كطيؼا كفٌ ثيبة ىدّطمة كال يقدَيْ 

 كخلؼيقِة انَجئة ِّاُؾ ثٔى ثٔجةدة فلةـ انَجئة ٓهْ انقيَؾة

 انلؼىةء كانيٌّةٌيّف انجةثهيّف ىْ طؼث كية..  ايؾارُة ىً غّفة

. انِة انَجئة ىّةُؾ اخػؽكا انؽيً  

 ىؾطهة ُي انيٌّةٌية انظًةرة ىْ ثّيّح ِِؾت اندي انيؾطهة –س

 ىِية  (.كخِّيف خفقيؾ-كخأنيَ خلؼيـ– كفيَؾة افدغالؿ....)

 ِِؾت ىْ انظًةرة انيٌّةٌية كانفهقفةت انَجئية .-أ

 انٔوؾ ذنك في كانفهقفة انٔهّـ ٓهي فيَؾ انؽم كاندفقيؾ-ب

 اٌِة ٓهي ثَ انيظيَة يةانَجئ انجيبة اني االٌقةف ٌّؾة" في يدهػن

 . "نػؼىدَ نإلٌقةف اهلل كُجِة اندي انجيبة

 انَجئي . انٔةنو ىؾكؿ ُي األرض ةفث انلّؿ في ارفَّ ٌصض-ج

 ىِية شؼاااا   ِِؾت ىؾطهة االفدغالؿ كانقيَؾة ىْ انٔهو – 5

 انٔهو ِِّر ىْ ثؼات-أ  ( انّفيٌ- انظؼيذ -انئةهؾ –)انلؼيو 

في   اندصؾيجي انيٍِس في افدػؼاـ االٌقةف ضٌص اذا -ب   . انظؼيذ

 انظية ككةاٍةخِة انَجئة ىلّىةت كافدغالؿ انَجئية انّّاُؾ فِو

 اٌِة)  فهجيةخِة-ج.كرفةُيدَ خلؼىَ ىً خظليق يديكً فةٌَ نػؼىدَ

 ( .األغؾل انظية انكةاٍةت طلّؽ ًٓ انظؼيذ اغفهح

          نظؼيذ ) غَأ (  ِِؾت ىؾطهة انلِؾ كاألفدجؼاد ىْ ِِّر انٔهو ا – 

*أٓؾض خأريؾ االٌقةف ٓهي انجيبة في ىؾطهة   ىِية كّكككككككم

 2012ىوؾ دكر رةف       انلِؾ كاألفدجؼاد ؟

 نِؽا ككةف انَجئة كِؾ اني انئةهؾ انٔهو غالؿ ىً االٌقةف كهم-

 لكم كاطصةـ في خغيؾات اطؼاث -1     : أُيِة انجيبة ٓهي ارةر

 اندي كاالفدٍقةخ انّرارية انٍِؼفة خَّيؾ -2      ّاٌةت كانظي انٍجةخةت

 لكهِة كطصيِة. غيؾت انظية انكةاٍةت ٍجئة ىً غيؾت

 خٍجَ انٔهيةء ثػَّرة اندلؼـ انٔهيي في ىؾطهة – 2

 اندفقيؾ( – االطدؾاـ –انلِؾ -)االفدغالؿ

غَأ (      ِِؾت ىؾطهة االطدؾاـ كانوّف في انٔوؾ انظؼيذ )-س

 انٔهيةء ادرؾ طيذ االف ٌٔيمِة اندي انيؾطهة ُيك 2012ىوؾ 

 :اني فؼّٓا انجيبة ٓهي انٔهيي اندلؼـ غَّرة

 . انجيبة نوّف انالزىة كانلّاٌيً اندمؾئةت كيْ -1

 . انٔهيي انجظذ اغالكيةت ايلةظ -2

 

 

فؤاؿ ىدّكْ شؼاااا أ-اكؼـ كدةب ىوّر ٓؾفدَ اإلٌقةٌية )كدةب انيّخي ( 

 اندلؾب كفةام اطؼم ُي انجيبة ٓهي انظفةظ اف يؼركّف ٌصؼُو طيذ

اني االنَ . ب- خّٔيؽة آالف انجؾاءة اىةـ االنَ انّٔيو انؽم يؤكؼ فيِة 

 انيةلية أطؾـ نو)  فيلّؿ األغؾم انكةاٍةت نظلّؽ اطدؾاىَ ٓهي انيدّفي

 األنِة( نٔوةفيؾ انفػةخ اهٍْ كنو ىّفيِة في انييةق أىٍْ كنو ٓمجِة ىً

ج- اخػؽكا ىً ىّةُؾ انَجئة )انقيةء – األرض – انميـ – انٍجةخةت 

.نالنِة كالكةؿ كهّر(  كانظيّاٌةت  

 خلؼيـ ٌِؾ انٍيم ككؾاءة اندؾاخيم كاالٌةليؼ في ههّاخِو .-د

 انؽم(  انَةك)  خيزم انلؼىةء انويٍيً انيفكؾيً ٍٓؼ انَجئة كةٌح نلؼ-أ

 . نالليةء انَجئي نلةٌّفا كُّ األليةء ىٍَ خأخي انؽم كانيةؿ انيجؼأ ئؼ

 كاندؾاثٌ انَجئي انّشّد ثظكية اىٍّا ىً اكؼـ ىً انَةكيّف كةف -ب

 خؾم انَجئة كةاٍةت ثيً انٔالكَ نصُّؾ انٔييق انفِو اف -ج. األليةء ثيً

 انيوٍَْ انديييؿ كانغةء االغؾم كانكةاٍةت االٌقةف ثيً خيةيؿ يّشؼ ال أٌَ

 ٍجئي خٍةغو في انكم ىْ انكم يظية طيذ األغؾم كانكةاٍةت االٌقةف ثيً

 . خّزاٌَ ٓهي يظةفُ اف االٌقةف ٓهي يٍجغي

 أخظقت " فلةؿ االٌقةف ىػةٍجة انَةك كدةثَ في -الؤخقي– ألةر نلؼ

 ىيكٍة ذنك أرم ال أٌة كخظقيٍَ انٔةنو أىؾ خّني ٓهي كةدرا أٌك

          . " ثةغؾا نكةف خغييؾق طةكنح كنّ خظقيٍَ يقٔك كال ىلؼس فةنٔةنو.
 

 

 كيض طيذ االٌقةف ٓهْ انجيبة كٍٓةهؾ انيكةف خةريؾ درافة - 1

 انقٍة فوّؿ فْ كانيٍةخ انجيبة فالىة ىؼل - ب  . انيكةف غوةان - أ 

 . ىوؾ فْ خٍدمؾ اندْ ثةالىؾاض ذنك كٓالكة انيػدهفة

 كىة انقكةف ٓهْ انيّكْ ارؾ نيؤكؼ كىٍةغِة انصغؾافْ ىوؾ ىّكْ درس(2

 .  اىؾاض ىً يجِويو

 . كخلةنيؼُو كٓةداخِو انيوؾييً اغالؽ فْ انجيبة ارؾ ٓهْ اكؼ(3

كدةب لةىم ٓجةرة ًٓ درافة ثيبية ايكّنّشية يؾثٌ  فْ ذنك كم كؼـ(4

 ثيً االفجةب كانٍدةاس .

 . هةنظة انغيؾ كانجيبةت انجمؾل نهٔيؾاف انوةنظة انجيبةت ثيً ىيؿ-أ

 ٓهْ كخةريؾُة انيػدهفة انصغؾافية االكةنيو ( انيلؼىة)  كدةثَ فْ كيض-ب

 (  كانيجةٌْ كاالكّات كانيالثـ انوٍةٓة)  انجمؾ اطّاؿ

  ىزم نٍة كيؾب كٍجةأِو انجمؾ اغالؽ فْ انِّاء ارؾ ًٓ خظؼث-ج

 ٓهيِو انظةر االكهيو ندةريؾ ٌّؾا كانقؾكر انفؾح ٓهيِة يغهت انقّداف) 

 يؼغؾكف فال انّٔاكت ًٓ نغفهةكا كانػفة انفؾح ٓهيِة يغهت ىوؾ ككؽنك

 فْ كاالفؾاط انظؿف ٓهيِو يغهت انجةردة انجالد ٓكـ كذنك فٍدِو اكّات

 . فٍديً كّت فيؼغؾكف انّٔاكت ىً انػّؼ

 غون شؿء ىً ىلؼىدَ نهظؼيذ ًٓ خأريؾ انجيبة ٓهي انجمؾ كانقيةفة .-د
 

 

 انٔهيية انٍّؾة خدٔؼل نو ريّاف ثً كٓهْ غهؼكف اثً اراء-أ

 ثيً انيدجةدؿ اندةريؾ رهؼ ٍؾيق ًٓ ثةالٌقةف كٓالكدِة نهجيبة هفيةانّ

في ٓوؾُو نو خِّؾ انيمكالت انجيبية انٍةخصة -ب. كانجيبة االٌقةف

 ًٓ فيَؾة االٌقةف ٓهي انَجئة .

 انَجئة ىً االفدفةدة ٓهْ خلدوؾ االٌقةف ىظةكالت كةٌح-ج

 . نظيةخَ يؾكرل ُّ ىة طؼكد فْ ٓهيِة كانقيَؾة

 

 

 

كانيقةكاة ثيً  انظيّاٌةت ٓهي نهيظةفّة دّٓخَ في فٍصؾ افدٍؼ-أ

 .  ىيزهيَ أطؼ ثٍدةـ كةف انؽم انٍفٔي انيؽُت انكةاٍةت اني

 ( انٍةس ىً ٓؼد الكجؾ انقٔةدة ىً كؼر آّو)  ٓهي يٍن انؽم -ب

 كنؽنك..  كيدأنو كيظـ كانفؾح ثةنهؽة يمٔؾ االٌقةف ىزم كانظيّاف

 ىً انظيّاٌةت ُؽق كأنو ىٔةٌةة يؾآي أف ٔهييان انجةطذ ٓهي فيصت

 . طيةخِة ٓهي كغَّرخِة داغم انئةىم اندصةرب ُؽق

 طلّؽ ٓهي نظفةظا في "فٍصؾ" دّٓة ٓهي أكؼ "ريصةف خّـ" ألف كذنك

 انكةاٍةت ايؽاء اف " كُي انصييْ ثِة يؤىً ىقهية اني ىقدٍؼا انظيّاف

 كةف فةذا األذم ٓؼـ في نظلِو اٌدِةؾ ُّ شيةٓة ىٍفٔة الشم انجمؾية

 . "االذم ٓؼـ" انظيّاف طق ىً ايًة فِّ "االذم ٓؼـ" االٌقةف طق ىً

 

كفْ ىصةؿ ثظزَ االغالكي نيميم االرض كهِة ىً ) خؾثة كىيةق 

 االٌقةف دكر خغيؾ األرض غالؽا اف ٓهي اكؼ - أكٌجةخةت كطيّاٌةت(. 

 ثةكي يظدؾـ ىصديْ في ٓةدم ًّٓ اني نألرض ىدقٔيؾ ىً انٔةكم

 اإلٌقةٌي اندفكيؾ ىٍّّىة خغيؾ يؾيؼ  - ب    . انيصديْ في االًٓةء

 في ٓةدم ًّٓ اٌَ ٓهي ٌفقَ اني االٌقةف يٍّؾ اف ثئٍي األرض إزاء

 . فيِة كىدظكو فيؼُة أٌَ ىً ثؼال األرض

 

 ُي األرض كّكت ٓهي ثمؾية كانغيؾ انجمؾية انظيةة ؾٓؾعخ اف-1

 .  ذاخِة طؼ في كيية

 .ذاخِية ثظؼ كيية ايًة نِية انظيةة الكةؿ كخٍّع رؾاء اف(2

 . كاندٍّع انزؾاء ُؽا اٌلةص فْ انظق نهجمؾ نيـ(3

 ػذد ِغ ٠زٛافمبْ ثشش٠خ ٚاٌغري ٚصمبفزٙب اٌجشش٠خ احل١بح رشػشع اْ(4
 اطغش . عىبْ

 ٚاٌٛػغ عذا وض١ف اٌجششٜ ٚغري اٌؼبمل فٝ اٌجششٜ اٌزذخً اْ(5 
 .عٛءا ٠ضداد

 احل١بح ٔٛػ١خ ٠ضّٓ اٌزٞ ٘ٛ اٌشئ١غٟ اال٠ىٌٛٛعٟ اٌزغري ع١ىْٛ(6
 . األسع ػٍٟ

 اكنبك انؽيً يؤيؼكف انٍلةط انقةثلة ٓهيِو اٌصةز اندغيؾ -2
 

 

 

 

 اٌٍة في يديزم انيلجهة االشيةؿ اخصةق ثةنيقبّنية انػهلي االندؿاـ اف-أ

 اف فيٍجغي انيقدلجهية كاالشيةؿ انظةنية االشيةؿ ثيً انوهة ٌيزم

 .  انيقدلجم في ثةنقهت ٓهيِو يؤرؾ فٔم ام في طقجةٌٍة في ًٌِٔو

 ُْ ثم فلٌ االثّية انيقبّنية نيقح انظلّؽ اف  "يٌّةس" يؤكؼ-ب

 انيقدلجم في االشيةؿ كؾاىة ٓهي ٌظّانيظةفّة ٍجئي كاشت

 .  أشهِو ىً انَجئة ٓهي كانيظةفّة

 ثم انيقدلجم الشيةؿ فلٌ نيـ االغالكية انيقبّنية "يٌّةس" شٔم-ج

 انيوةدر ك انزؾكات ٓهي انيظةفّة غالؿ ىً ثظيةخِو نهالرخلةء ايًة

 في شةٌجةف : نالشيةؿ انػهلية انقبّنية ُؽق كخدظؼد         . انيةدية

  ٔيةكٍجي ىةدية رؾكات كشّد - 2 . ثمؾية ىّارد كشّد (1

 

 

 غيؾ االرض كّكت ٓهْ انظيةة فْ انلةدىة االشيةؿ ىً شيم كم طق-أ

 . انجمؾم نهدةريع كيوؼر ثَ كاالفديدةع خةنف أك ىهّث

 ًٓ انٍةخصة نهدغييؾات انؼااية انيؾاكجة فْ خدظؼد شيم كم ىقبّنية-ب

 كاندكٍّنّشْ. انٔهيْ اندلؼـ

 ٓهْ االفؾاد صيْخم انظكّىية غيؾ كانيٍّيةت انظكّىةت ٓهْ يصت-ج

 . انيجةدئ ُؽق كخٍفيؽ االندؿاـ

 

 

 .. انلةدىة االشيةؿ كشّد ٓهْ غَؾا خقجت ٍؾيلة ثةل اندوؾؼ ٓؼـ(1

 انظيةة فْ كؼرخِو ٓهْ غَؾ خقجت ٍؾيلة ثةل اندوؾؼ ٓؼـ(2

 اخػةذ ٓهيٍة يصت اكخظليلِة ىوةنظٍة ًٓ انؼفةع ٍٓؼ(3         .. ثكؾاىة

 .انيقدلجهية انيظديهة َةراالغ ىً خلهم اندْ انَؾؽ
 

 

ىؼغم -1

 أهظةب انلؾار

ىؼغم انٔةىهيً -2

 ثةنلَةع انػةص كانٔةـ

ىؼغم انصئيةت -3

كانيٍّيةت انغيؾ 

 طكّىية

 فً ٓهْ خٔيم-أ

 انلّاٌيً

         كاندمؾئةت.

 خمصيْ-ب

 انٔهيْ انجظذ

 انزلةفة كٌمؾ

  انجيبية.

 

 خػوين ٓهْ خٔيم-أ

 نظيةية انيّارد ىً شؿء

  بةانجي

 خكٍّنّشية افدػؼاـ-ب

 . انجيبة خأريؾات ىً نهظؼ

 نهظؼ اندهّث خػفيف-ج

 اندّازف اغدالؿ ىً

 . انجيبي

 طيةية فْ انيمةركة-أ

  انجيبة.

 انجيبية انزلةفة ٌمؾ-ب

 اندؾثية ثؾاىس غالؿ ىً

  انجيبية.

 االغَةر ىّاشِة-ج

 ثةغدالؿ خِؼد اندْ

  انجيبْ اندّازف
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 أٓؾض ىّةُؾ انفكؾ انجيبي في انظًةرة انيوؾية انلؼيية -8

 

 أٓؾض ىّةُؾ انفكؾ انجيبي في انظًةرة انويٍية انلؼيية  – 9

*خؾم انفهقفة انَةكية كشّد خيةيؿ ثيً االٌقةف كثةكي 

 انقؤاؿ داق  انكةاٍةت)غَأ(         غهي ثةنك ىً

 أٍهق انفيهقّؼ .........أكؿ خظؽيؾ نيٍْ اندالٓت ثةنَجئة-10

 فٍصؾ (  – الؤخقي –اثً ريّاف  –)اثً غهؼكف 

 كؼـ........ درافة ثيبية ايكّنّشية خؾثٌ األفجةب ثةنٍدةاس  – 11
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ُم خؾم أف أراء اثً ريّاف كاثً غهؼكف خوهض نظم ىمةكم -13
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ٚػؼ ؽمٛق األع١بي ادلغزمج١ٍخ ػٕذ  -ط   خذ ثبٌه ِٓ ٘بٔض ٠ٛٔبط18
 ٠ٛٔبط ؟

 أفدػهن ىً غالؿ درافدك ىيزةكة نهظفةظ ٓهي انجيبة .-19
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   ىةشؼ لٔجةف ثؿيؼ  \انئهو األكؿ  -أىدهكٍة انػجؾة فأُؼٌة اندفّؽ     ىؼرس انفهقفة كٓهو انٍفـ ثةنيؼرفة انجؾيَةٌية نهغةت 

 أٌح في أىةف .. ىْ ىةشؼ لٔجةف  2020. ث (  3.. فهقفة كىٍَق )   انػالهة نزةٌّل فْ انفهقفة كانيٍَق .. نهوف انزةنذ ا انيؾاشٔة انٍِةاية 

 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

 

 

 ية نظيةية انظيّاٌةت انجؾيةانٔةني انقالـ األغًؾ

 اُديةىةخِة :

  كانغةثةت انجظةر طيةية(1

  انٍّكية االفهظة ىً انظؼ(2

 انيجيؼات افدػؼاـ ًٓ اندػهْ(3

 انقةىة. انكييةكية

 اُديةىدِة :

 ؾية .طيةية انظيّاٌةت انج(1

 اٌمةء انيظييةت.(2

 .انجؾية انغةثةت طيةية(3

 

 

 
 

 

 ُةفدٍغؿ ىؾكؿ أفـ

 ثٍمؾ اُدو انؽل

 ثِة كاندٔؾيف انجيّخيلية

 :  افِةىةخَ اُو كىً. 

 ٌةٍلة ىصهة افـ-أ

 . انجيّخيلية ثةفو

 خةفيـ فْ لةرؾ-ب

 . ثيّخيلية ىّفّٓة أكؿ

 كاندةكيؼ انجيّخيلْ انفكؾ ٓةنيية فْ فةُو

 : ٓهي

 ثةغالؽ رثَِة غالؿ ىً انميّنْ ٍةثِٔة-أ

 . انيقبّنية ىفِّـ كخَّيؾ انجيبة

/  انَجية االثظةث غَّرة ٓهْ أكؼ-ب

 انجيّنّشية

 االٌقةٌية طةيؾ ٓهْ انٔهيية كاندصةرب

 . كىقدلجهِة

 

 

 كةف انفالففة اف انجيّخيلي انفكؾ في نهفهقفة انلّم انظًّر يدصهي(1

 .األغالكية انهصةف أًٓةء ثؾزا

 كانٔيهي انٔهيي انَةثْ ٓهي اندةكيؼ انجيّخيلي انفكؾ اكَةب يظةكؿ(2

 . انجيّخيلي نهفكؾ كانّاكٔي

 انفهقفية كانيوَهظةت انيفةُيو ثٔى خصؼيؼ في انجيّخيلي انفكؾ دكر(3

 انفهقفة هييو ىً كُؽا انّاشت – انػيؾ – انظق ىفِّـ كىٍِة  انلؼيية

  .  ككييِة

 أغالؽ انٔيةدة أطؼ ىصةالت األغالؽ انجيٍّجية ) هض ( ىِية -س

 ٔالجان غؾيَة رفوك انلؾار إخػةذ يقِم طدْ انئٍية انيؤفقةت (خًِٔة1

 كانيؤفقة انئةنس انَجيت في رلدَ يًْ انؽم انيؾيى خلؼيؾ ىْ

 . فيِة ئةنس اندي انٔالشية

 ىة ثكم خؾخجٌ اٌِة يلّؿ "ركس ديفيؼ" انفيهقّؼ األغالكيةت ُؽق يظؼد(2

 انيٍؿؿ في ،فّاء انيؾيى طةنة في  كلكّؾ كؾارات ىً األٍجةء يّاشَِ

  "انٔيةدة أك انٔيهيةت غؾفة في أك انيؾض فؾيؾ أكٓهي

 كانَجيت انيؾيى) أٍؾاؼ رالث ذات انٔيةدة فأغالؽ كُكؽا(3

 انلًةء ككيفية كٓالشَ طةندَ كخظؼد انيؾيى طةنة كهِة خٍةكك(كانيصديْ

 .ٓهيِة

 
 

 اإلٌقةف خدػؽ اندي انٔهيية األثظةث في األغالكية انصّاٌت ُي : ثيةف

 انّكّؼ يصت اٌَ "ركس ديفيؼ" يؾم-.نِة ىّيّٓة شقيَ كأشؿاء

 :كُي افةفية كًةية رالث ٍٓؼ غةص ثمكم

 .انيمدؾكة كىوهظدِو انيصديْ أفؾاد شييْ فٔةدة خظليق(1

 . انيؾيى أخصةق انَجيت ىقبّنية ىؾآةة(2

 .ٓالج ىً يقدصؼ ىية االفدفةدة في انيؾيى رغجة ىؾآةة(3

 

انوظة -1

 انٔيّىية 

خّفيؾ انمؾكط انيٍةفجة نوظة االٌقةف كُي خلّـ ٓهي  

 خظقيً انظةنة انوظية (  -نظيةية شةٌجةف ُية ) انّكةية أكا

ىٍّّىة -2

 انٔالج

دلؼيو انػؼىة انوظية نهيّاٍٍيً في نانيجةدئ انٔةىة 

 ىٍةٍلِو

يْ خّز-3

 انيّارد انوظية 

خلّـ ٓهي خّفيؾ انيّارد انوظية فّاء كةٌح 

 ىةدية اك ثمؾية نألفؾاد .

 

 . طق انيّاٍٍيً في ىٔؾفة ُؽق انيٍّيةت نػؼىدِو 

 . طيةية كؾاىة كطؾية انيؾيي 

 .اندؿاـ انصييْ انٔؼانة كانيقةكاة في انظوّؿ ٓهي انٔالج 

 

 

 ٍؾؼ رةنذ ىدجؾع ثةنيٍْ ، كشّد اندهليض األهٍَةٓي

ىية يَؾح ىمكهة ُّية انَفم كىٔؾفة كانؼق 

 انجيّنّشي.

كُّ ىة يَؾطَ ىً ىمكالت ىزم : خغييؾ  االغوةب غةرج األرطةـ

 ٍؾؽ االٌصةب انَجئية.

افدبصةر 

 األرطةـ

 يَؾطَ ىً ىمكالت ىزم  

اطؼم انِّةاف االٌقةٌية اندي خؤديِة انيؾأة (اىدِةف 1

 كُي االىّىة كانظيم 

(ىمكهة االفدغالؿ انيةدم ىً ٍؾؼ االـ انظةيٍة 2

 نألب كأـ انَفم 

(فّء طًةٌة انَفم ٌديصة خٔؾيَ نالُيةؿ ىً ٍؾؼ 3

االـ انظةيٍة اك االـ االشديةٓية فْ طةنة خٔؾض انَفم 

 ندمُّةت اك ىؾض كرارْ غَيؾ .

 االخصةر في ٍٓةهؾ انصقو انجمؾميَؾح ىمكالت  ٍيثٍّؾ اني

 كغةهة ثٔؼ اندؾكيس نية ٓؾؼ ثجٍّؾ ىٍي انٔجةكؾة.

 يَؾح ىمكالت ىزم :  ثٍّؾ األشٍة

 ىؼم ىمؾكٓية اندػهن ىً االشٍَ انفةاًة -1

 ىمكهة اٌدةج اشٍَ ثمؾية غويوة نهجظذ انٔهيي.  -2

 

 

 

 

زرع 

 األًٓةء

ٌؼرة األًٓةء  -ؼيً انيةٌظيً كانيقدفييَؾح ىمكهة 

 (( االٌقةف أفدغالؿ  - األًٓةء خصةرة–انلةثهة نهؿرع 

ىّت 

 انؼىةغ

ككجّنَ كئيةر نّكّع انيّت.كُم ييّت انؼىةغ ككم أـ 

ييّت انؼىةغ انٔهّم فلٌ  كيقديؾ انصؿء انقفهي في 

 أداء كِيفدَ .

انظةنة 

 انٍجةخية

يهة يَؾح ىمكهة   انديييؿ ثيً انغيجّثة انلويؾة كانَّ

 اندْ كههح نؼرشة انالرشّع.

كيية 

 انظيةة

ُم ٌلؼر انظيةة انٍّٓية فلٌ ؟ اـ ٌلؼر انظيةة ثصييْ 

كخقدهؿـ االغالؽ ِة خدَهت ىٍة اندلؼيؾ كاالطدؾاـ ألكةن

 ثيً انزلة –)ىجؼأ انيّافلة انّآية اندأكيؼ ٓهي :انصؼيؼة 

 أك االٌقةف كؾاىة إٌدِةؾ ًٓ االىدٍةع -كانَجيت انيؾيى

 َ (.ٍجئد ؾخغي

 

 

اطؼ فؾكع ٓهو انّرارة انيدٔهق ثؼرافة كةىم انيةدة  خٔؾيفَ

 (DNAانّرارية كانؽم ئؾؼ اغدوةر )

يقةٓؼ في خظليق ىٔؾفة أطقً ثةإلٌقةف كاألىؾاض -1 أُييدَ

 انػَيؾة اندي خِؼدق 

كانصيٍةت انيقبّنة ٍِٓة ىية يقِم إٓؼاد األدكية -2

 .انٍةشظة نِة

 أرةرق

 اندٍجؤ

 راريانّ

كيدؾخت ٓهْ كُّ ىٔؾفة اإلٌقةف نيقدلجهَ انوظي فهفة،

(ايَؾاب طيةة االٌقةف نّ ٓهو 1   ذنك ٓؼة ٌدةاس أُيِة:

 أف ىؾض غَيؾ فّؼ يوةب ثَ. 

(خٔؾض انئهّىةت انّرارية انػةهة ثةالفؾاد نهلؾهٍة 2

كاالفدغالؿ ىً شِةت ىػدهفة كمؾكةت اندةىيً  كىكةخت 

انيِؼديً ثةألىؾاض انّرارية  اندمغيم .ىية يؤدم الثٔةد

 ثٔؼـ خِّيفِو كخأىيٍِو .

اشِةض 

 األشٍة

غةهة انيدّكْ اهةثدِو ثٔى انٔيّب انػهلية ،اك 

 ألخفَ األفجةب .

خّفيؾ ىػؿكف اطديةٍي 

 نألًٓةء كاألٌقصة  كانػالية 

ٓالج االىؾاض انّرارية     -أكيفيؼ في: 

 انلًةء ٓهْ انٔلو.  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ئةٌي األفؾاد انيقدٍقػيً ىً ىمكالت انميػّغة انيجكؾة .)ىزةؿ 1

 انٍٔصة دكنهي انؽم خّفح كجم أكاٌِة .

(انظؾىةف ىً ٓةاهة طليلية كُّية ىييؿة كٓؼـ انديكً ىً ىٔؾفة 2

 األهّؿ كانؾكاثٌ اندي خؾثَِو .   

 انٔةاهة ىفِّـ كإنغةء( االب –(انلًةء ٓهْ ىفِّـ انّانؼية )االـ 3

 . كانؿكاج كاالرث ىّىةكاال

(خِؼيؼ االشيةؿ انلةدىة ثةنفلؾ انجيّنّشي كثةالٌلؾاض نفوم االٌصةب 4

 ًٓ انصٍـ .

 (خظّيم االٌقةف انْ كةاً ىوٍّع فيفلؼ انػوةان انجمؾية ثةندؼريس.  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؼٕٟ  فؼً اخلري دلظٍؾخ ادلش٠غ. -1 ادلٕفؼخ
 خ راد ِٕفؼخ ٌٍّش٠غ. ػشٚسح اْ رىْٛ اٌشػب٠خ اٌظؾ١-2
 جيت اختبر خـٛاد إجيبث١خ إلصاٌخ اٌؼشس ػٓ ادلش٠غ .-3
ٌٚزؾم١ك رٌه جيت اْ رـجك ٘زٖ األ٘ذاف ػٍٝ ادلش٠غ -4

 اٌفشد ٌزؾم١ك ِظٍؾخ اجملزّغ وًٍ.
اطدؾاـ  –2

األفدلالنية 

 انفؾدية

خٍٔي طق انفؾد في اندظكو في انؾٓةية انوظية -1

 ق .انػةهة ثَ، كانجُٔؼ ًٓ االكؾا

اطدؾاىٍة الفدلالنية انيؾيى كاٌَ ييدهك انلؼرة ٓهي -2

 طؾية ٓالشَ.

يكّف انيؾيى ٓهي كْٓ كفِو  نألىّر كثؼكف -3

 خأريؾات غةرشية ٓهيَ.

ادلغبٚاح  –3
 ٚاٌؼذي 

 ٍْٔ ييةف شييْ االفؾاد ئةىهّف ثةنيقةكاة كانٔؼؿ ي

ثغى انٍّؾ ًٓ انصٍـ، كانٔؾؽ كانؼيً كانظةنة 

 االكدوةدية .

 

 

ُْ انلؼرة ٓهْ فِو انئهّىةت انيدٔهلة ثلؾار ىة، - األُهية 

خػةذ ُؽا انلؾار أك ٓؼـ كإدراؾ انّٔاكت انيدّكٔة ال

ىزةؿ: يكّف انمػن كةدرنا ٓهْ اخػةذ كؾارق ثمأف -  اخػةذق.

ىظم فكٍَ، كنكٍَ غيؾ كةدر ٓهْ اخػةذ كؾارق فيية يدٔهق 

ػةص انغيؾ كيصت ٓهي انَجيت طيةية األل-  ثدٍةكؿ دكاء.

 ىؤُهيً ألخػةذ انلؾار

خميؾ إني أف ىً طق انيؾيى اف ئالج أك يمةرؾ في  انَّٓية

األثظةث انصيٍية دكف أف يدٔؾض ألية يغّط داغهية أك 

ؾيً ٓهْ ( انًغّط انػةرشية خميم كؼرة آغ1)   غةرشية .

 ثةنلّة ، أك اندالٓت. فؾض إرادخِو ٓهْ انيؾيى 

ت أغالكي نوظة انلؾار ىَه( أُيية انَّٓية خٔؼ 2)

( خقديؼ انَّآية ىً ىفةُيو اغالكية ،ىزم 3)  ثةنيّافلة.

 انظؾية،كاالفدلالنية.

 ط: االفظبػ ٚاٌفُٙ ِٓ ػٕبطش ادلٛافمخ ادلغزٕريح .ؽًٍ ؟
٘ٛ اخجبس اٌـج١ت ٌٍّش٠غ ثبدلؼٍِٛبد راد اٌظٍخ اخلبطخ ـ .االفظبػ :1

 ثبٌجؾش 

  وٗ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب.٘ٛ ٚػٟ ادلش٠غ ٚإدسا ـ .اٌفُٙ :2

 اإلفظبػ ٚاٌفُٙ حيممبْ االرٝ:

ادلغزٕريح ٚاٌفؼبٌخ يف اٌمشاساد ادلزؼٍمخ ثبٌشػب٠خ   ّشبسوخ ادلش٠غ٠شغؼ(1)
 اٌظؾ١خ.

 ػٍٝ إلبِخ ػاللخ رغٛد٘ب اٌضمخ ثني ادلش٠غ ٚاٌـج١ت ادلؼبجل. ٠شغغ( 2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثؾغو أٌِة كؼ ال خِّؾ شيئِة  -فةأللػةص انيوةثّف ثمّذكذات شيٍية 

كؼ ييٍْ ٍِٓو اندأىيً ٓهْ انظيةة،  -فْ أك ىؾض يفْ هّرة غهم كِ

 كاندأىيً انوظْ، أك انظوّؿ ٓهْ اندٔهيو أك انِّةاف انيٍةفجة.

 

ُْ االٓدلةد ثأف انػوةان انقهّكية كانمػوية، ىزم انؽكةء أك انقهّؾ 

دةنْ فِْ خَجق خّشِة كؼرم اإلشؾاىْ، خٍدس ًٓ ثٍية انفؾد انصيٍية، كثةن

ٓهْ انوظة كانيؾض. كىً انييكً أف يقدػؼـ ذنك األفهّب ندجؾيؾ 

اندٔوت، كنالفديؾار فْ ىيةرفة أكشَ انّهو ٓهْ أفـ ٓؾكية كثةندةنْ 

 كؼ يدو غهق ٍجلة اشديةٓية ىً انيٍظَيً شيٍية 

 ىً ىًةىيً اندظؾم انّراري اندفؾكة في انئةىهة )هض( – 12

ػٍٝ رؼ١ني االشخبص اٌز٠ٓ رظٙش ع١ٕبرُٙ  اٌؼًّ اطؾبةحيشص 
أُٙ ِمبِْٚٛ ٌٍّخبؿش  اٌظؾ١خ ادلشرجـخ مبٛالغ ػٍُّٙ الْ ٘زا 

 اسخض ذلُ ٚجيؼً ث١ئخ اٌؼًّ اوضش إِب ٌٍغ١ّغ .
االعزٕغبؿ ِجبػ ػٍٟ إٌجبد ٚاحل١ٛاْ ٚاالد٠بْ  ٍِؾٛظخ :

اٌغّب٠ٚخ ؽشِزٗ ػٍٟ االٔغبْ الْ ػٕذٖ ِشبػش ٚاؽغ١ظ ٌٚذ٠ٗ 
 .بئٍخ ٚاة ٚاَ ٚال ٠غزـ١غ االعزغٕبء ػُٕٙ  ػ

 

 

 

 

 

 انقالـ األغًؾ كانٔةنيية نظيةية انظيّاٌةت كةرف ثيً ىٍّية-22

 درشة 12   انزةٌي : انجيّخيلة انيّيّع 

 ىِو شؼأأأأأأانجيّخيلي    ففة في ٌمؾ انفكؾ كيض دكر انفال-1

 ىوؾ 2019  يدقو انفكؾ انجيّخيلي ثةنَةثْ انفهقفي  ) هض (-2

يؾم ديفيؼ ركس أٌَ يصت انّكّؼ ٍٓؼ رالرة كًةية في أغالكيةت -3

 2012ىوؾ  طهم انٔجةرة ؟ –انجظذ انٔهيي 

  ُِٙ عذاأعزخٍض ِغز٠ٛبد اٌغ١بعخ اٌظؾ١خ    – 4
 

 فؤاؿ ىدّكْ في انقيةفة انوظية  كيض دكر انقهَةت انيػدوة-5

يف اٌضٛسح اٌج١ٌٛٛع١خ اٌؼذ٠ذ ِٓ  ٠رترت ػٍٟ االجنبة االطـٕبػٟ-6
 ُِٙ عذااا             ٔبلش صالصخ ِٕٙب ؟ادلشىالد 

يدؾخت ٓهي كًية زرع األًٓةء كىّت انؼىةغ انٔؼيؼ ىً  – 2

 ىِو كّككككككمٌةكك رالرة        –انيمكالت األغالكية 

 ىِو  يلوّد ثةنصيٍّـ انجمؾم كىة ُي ىمكالخَ ؟ىة ان -8

 كيض ىّكف انؼكدّر أطيؼ زكيم ىً انصيٍّـ انجمؾم؟ -9

 فؤاؿ ىدّككككْ

أ(اف ىقؤنية انصيٍّـ ال خدّكف فلٌ ٍٓؼ خظؼيؼ االىؾاض 

كانوفةت انصقيية ثم اٌَ يديكً ىً خظؼيؼ ٍؾيلة خفكيؾ 

 انمػن .

األغالكية  ب(كؽنك اف انصيٍّـ ىقؤؿ ًٓ خظؼيؼ انوفةت

كاألشديةٓية ألٌَ ئَي األفدٔؼاد نهوفة كانجيبة نِة خأريؾ 

 في ذنك االفدٔؼاد .

طهم رالرة  –يدؾخت ٓهي االفدٍقةخ انجمؾم ٓؼة ىمكالت -10

  دكر اكؿ  2018ىوؾ   -ىٍِة       

  ؤاؿ ىدّكْف كيض ىّكف انؼكدّر ىوَفي ىظيّد ىً االفدٍقةخ -11

ة، كنكٍِة رّرة ٓجزية ألف االفدٍةخ ثكم أ(أف االفدٍةخ رّرة ٓهيي

 هّرق يلًْ ٓهْ فكؾة اندٍّع فْ كم ألكةؿ انظيةة.

ب(كيؾل أف طكية انػةنق خصهح فْ خكةرؾ اإلٌقةف ًٓ ٍؾيق 

اندؿاكج ندظليق اندٍّع ثيً انٍةس، كثةندةنْ خٍّع األفكةر 

 كاألفٔةؿ.

 غؼ ثةنك   خٔؼ ......... ىً ىٔةييؾ أغالكيةت انَت انظؼيزة -12
  

 ىً ٍٓةهؾ انيّافلة انيقدٍيؾة ...... -13

٠رترت ػٍٟ اٌزؾشٞ اٌٛساصٟ ػغٛؽ اعزّبػ١خ ٚع١بع١خ  )طؼ(  -14
 ُِٙ عذاااااااااا     ٠2618ىزفٟ ثبصٕني  ِظش 

ق ٍغّط اشديةٓية أك فيةفية ٓهْ األفؾاد الخػةذ كؾارات إٌصةثية يخَج

خلهيم ك  ةت انيؾغّثةطيذ يدو خمصيْ انؿكاج نيً ييدهكّف انصيٍ

اندؿاكج ثيً فؾديً ييدهكةف هفةت كرارية غَيؾة، كية أف انٍقّة 

ٓهْ “ أكيكؾًُ  -انظّاىم ثأٍفةؿ ثِو لؽكذ شيٍْ كؼ يمصًٔ 

 اإلشِةض.

 ىً ّٓاكت اندظؾم انّراري انديييؿ ٓهي أفـ شيٍية  – 15

 *يلّـ اندظؾم انّراري ٓهي انديييؿ انصيٍي ) هض (

 ألؾح -اندظؾم انّراري انظديية انصيٍية ىً ىًةىيً -

2 



                                                                   

   ىةشؼ لٔجةف ثؿيؼ  \انئهو األكؿ  -أىدهكٍة انػجؾة فأُؼٌة اندفّؽ     ىؼرس انفهقفة كٓهو انٍفـ ثةنيؼرفة انجؾيَةٌية نهغةت 

 أٌح في أىةف .. ىْ ىةشؼ لٔجةف  2020. ث (  3.. فهقفة كىٍَق )   انػالهة نزةٌّل فْ انفهقفة كانيٍَق .. نهوف انزةنذ ا انيؾاشٔة انٍِةاية 

 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 *ئؼ انٔيم كِيفة ىمدؾكة ثيً االٌقةف كانكةاٍةت األغؾم ) غَأ (

  قةف ًٓ انظيّافطيذ ئؼ انٔيم ىً انِّةاف االفةفية اندي خييؿ االٌ-أ

فةالٌقةف ئيم ىً اشم خظّيم انَجئة اندي ال خقدصيت ىجةلؾة نظةشةت 

االٌقةف اني ىٍدصةت خهجي اطديةشةت االٌقةف ىزةؿ )خظّيم انؽرة كانليض 

 ات (.ككٍةاؾ فيةرات اني كانئةدف انظؼيؼ خظّيم –اني دكيق رو اني غجؿ 

اخِة كُّ في ذنك فةالٌقةف ُؼفَ خؾكيى انَجئة كافدغالؿ غيؾ-ب

كُّ انؽم يؼؿ ٓهي يقدػؼـ اني شةٌت ًٓالخَ انئؼات كاندكٍّنّشية 

 اثؼاع االٌقةف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كذنك الف خفٔيم انيّاريق األغالكية ككيو انٔيم كاالندؿاـ ثِة يؤدل 

إليصةثية نؼل أهظةب انيوةنض إنْ انيظةفّة ٓهْ انوّرة ا

 انيدٔةىهيً ىْ انيؤفقة.

 

 

اف اُديةـ انٔةىهيً ثةنيؤفقة ثيؾآةة االندؿاـ ثةنئةييؾ األغالكية 

 كخقهيو –ىزم ) طيةية انجيبة ىً األدغٍة كانيػهفةت انوٍةٓية 

ية ىً أشم خصٍت نهغة ىِية خٔؼ(  اندوٍيْ ٓيّب ىً غةنية انيٍدصةت

 ة كاالشديةٓية انٍةخصَ ًٓ ٓؼـ االندؿاـ األغالكْ.انيقةءنة انلةٌٌّّي

 

اف االندؿاـ ثأغالكيةت ككيو انٔيم يقةُو فْ خظقيً األداء .كية اف 

ىػةنفدِة خؤرؾ فهجةه ٓهْ اندكةنيف ٌديصة انلًةية انصٍةاية كانيؼٌية 

 انيؾفّٓة انمؾكة انيٍدصة ىية يؤدل إنْ ارخفةع خكهفة اإلٌدةج .
 

 

 

ةنيّاريق األغالكية ئدجؾ أىؾاه ىِيةه كيؾكريةه ٍٓؼ اخػةذ اف االُديةـ ث

 كؾارات خدٔهق ثةإلٌدةج .

: إف إٌدةج أهٍةؼ ىٔيٍة ىً انيٍدصةت كؼ يدَهت األىؾ إٓةدة 1ىزةؿ

 إٌدةشِة ندوظيض ىة ثِة ىً أغَةء 

:ااّلالت كانئؼات انؾديبة خقجت إهةثةت نهٔةىهيً كاٌػفةض  2ىزةؿ

 اإلٌدةشية .

دنم  –ة دكر في انظذ ٓهي كيْ ىّاريق اغالؽ انيٍِة نهفالفف -س

 ( 2018ثزالرة اىزهة    ) ىوؾ 

كانيؾطهة اندةريػية كٌّع انػؼىةت ثةنيصديْ (خظهيم انّاكْ انزلةفْ 1

 .كافدػالص انليو األغالكية األفةفية

 . ( خظؼيؼ األفـ كانلّآؼ كانًّاثٌ انيظؼدة ألداء أٓيةؿ انيؤفقة2

يةت انٔيم فْ انقهّؾ انِّيفْ ُّ انيٍدس انٍِةاْ االندؿاـ ثأطالك(3

 نييزةؽ أغالؽ انيٍِة كاني شّدة انٔيم ك انيٍدس .

 ثيمةركة انفيهقّؼ ( كيْ أفـ ىيزةؽ أغالؽ انيٍِة 4

 .) اإلٍةر انيؾشْٔ نهئةييؾ اندْ خظكو انقهّؾ(

 

         اٌم١ُ ٚػبداد اجملزّغ  &اؽرتاَثبالٔظّخ ٚاٌمٛأني           &االٌزضاَ
ٚإٌضا٘خ                              &االِبٔخاٌؼًّ         &ؽت    ٚػذَ اٌز١١ّض    &اٌؼذاٌخ

 &اؽرتاَٚاٌٛالء ٌٍّٕظّخ     &االٔزّبءفٝ اٌؼًّ               & االخالص
 ػٍٝ ادلّزٍىبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ &احملبفظخ                           ٚلذ اٌؼًّ 

 

 

 

 األداء األغالكْ انيدييؿ نهيِّفيً .              (خلؼيؾ 1

 ( اندظؼيؼ انّايض نقهَةت انيِّفيً كاإلدراييً .2

 ( خظقيً انٍّةـ انؾكةثْ انئيّؿ ثَ فْ انيٍّية .3

 (كيْ شؿاءات رادٓة نيً يؾخكت ىػةنفةت أغالكية ىً انيِّفيً . 4

انٔيم دْ خٔؿز اطدؾاـ االفدفةدة ىً كم انّفةام انيدةطَ ان(5

(اندأكيؼ ٓهْ أُيية فهّؾ انيِّفيً فْ انؼرشةت انٔهية 6   .األغالكْ

 كٍيّذج نقهّؾ انيِّفيً االّغؾيً.

 

 

 ) كم فهقفة ُْ ٌجح ٍجئْ نّؾكؼ كم ىصديْ ( . 

اف االٌدةج انفكؾل نكم فيهقّؼ يدأرؾ ثِّية انيصديْ ال ييكً أف -

 .ئؿؿ ٌفقَ ًٓ ِؾكؼ ىصدئَ 

فو انِّية انٍٍّية أك انلّىية نيصدئَ ) دكر انفيهقّؼ: ُّ ر-

األيؼكنّشية ( كُّ انؽل يًْ ٓليؼة نهّطؼة نظيةية انيصديْ كاألىة 

 ىً اندفؾؽ كية فٔم انفالففة األنيةف كىٍِو ) ُيصم (.

انفالففة انيقهييً ) انفةراثي كاثً رلؼ ( ٌلهّا كلؾطّا انفهقفة -

ْ انظفةظ ٓهي انِّية انيٌّةٌية كايةفّا ٓهيِة كٓؼنُّة كشؼدكُة ى

 . انزلةفية نهيصديْ

 

 

 يظؼد افالٍّف انظةشةت االفةفية نإلٌقةف فْ رالث -أ

 يهجـ ( .كان – كانيقكً –) انغؽاء  

كيؾل افالٍّف اف خٍفيؽ األٌمَة انقةثلة ندهجية انظةشةت يدو ىً -ب

 غالؿ فجيهيً ُية :

الرة ثةنددةثْ . : يلّـ كم فؾد ثإٌصةز ُؽق االٌمَة انز انقجيم األكؿ-1

فيلقو ككدَ ثيٍِة ، كُؽا ىة يظوم فٔاله فْ ثٔى انيصدئةت انجؼااية 

 ، 

نيصدئةت انيدَّرق كيلّـ ٓهْ ا فْ انيدجْ كُّ:انزةٌي انقجيم – 2

خػون كم فؾد ىً أفؾاد انيصديْ فْ ٌمةط ىً ُؽق االٌمَة طيذ 

.  يػون نِة كةىم ككدَ كُؽا ىة يقيْ ثةندلقيو االشديةْٓ نهٔيم

 كُّ انؾأل انؽل يييم إنيَ .

 

 

يلّىّف ثةنجظذ انفهقفْ كااللدغةؿ ثةنقيةفة انيّاٍٍيً األطؾار : ( 1

 ثةليم ىٔةٌيِة .

( غيؾ اف انفيهقّؼ كانيّاًٍ انظؾ فْ طةشة إنْ خهجية طةشةخة 2

 االفةفية ىً خغؽية كىهجـ كىقكً .

يكفيَ ( كنّ كةـ ثٍفقَ ثدظويم ذنك نية ثلْ نَ ىً انّكح ىة 3

 . "انقيةفة  "نييةرفة كِيفدَ انٍجيهة 

يظؼد افالٍّف ادكار انٔجيؼ: فْ اٌصةز األٓيةؿ انيٍؿنية ، كيدظيهّف  4

 .فالطة االرض ك ٍٍيً االطؾار آجةء خظويم انؾزؽ.ًٓ انيّا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئدجؾ ارفَّ ٌّةـ انؾؽ ٌّةىةه ٍجئيةه كيوف انٔجؼ ثكٌَّ :-أ

ألف كشّدق يؾكرل إلٌصةز االٓيةؿ االّنية انيٍةفية  : اّنة نهظيةة - 1

 نكؾاىة انيّاًٍ انظؾ .

 ألٌَ يقةٓؼ ٓهْ خؼثيؾ انظيةة داغم انيٍؿؿ . اّنة ىٍؿنية : - 2

 يؾل ارفَّ اف انَجئة خؤدل إنْ ايصةد انديةيؿ ثيً انجمؾ -ب

فدصٔم ثًِٔو كهيم انؽكةء أكّيةء انجٍية ، كثًِٔو أكفةء نهظيةة 

 :ة.. كيٍدس ًٓ ذنك اف انجمؾ هٍفةف انقةفي

 ( . ايًةه ثةنَجئة ٓجؼ هٍف –) هٍف طؾ ثةنَجئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يؾل أف انيؼيٍة : أكؿ درشة فْ اإلشديةع انكةىم-1

فْ أداء  ليّع اندٔةكفكانقية اندْ خييؿ انيؼيٍة انفةيهة ُْ  -2

 انٔيم ثيً أفؾادُة ىً أشم ثهّغ انقٔةدة .. 

 ِِؾت ىؼف غيؾ فةيهة . فمهّا فْ خظليق اندٔةكفأىة إذا  -3

في انلية يأخي انيهك أك انفيهقّؼ كيهيَ  لغُ ادلذ٠ٕخ ايل ؿجمبد-4

 انصٍؼ كانٔهيةء كيهيَ انٔيةؿ كانفالطّف .
 

 

 ُّ ىة يليو ثَ اإلٌقةف فهّال انٔيم  "اثً غهؼكف  "إف انٔيم فْ رأل -أ

ية انيةؿ ثمؾاء انقهْ : ) أٌِة ىظةكنة انكقت ثدٍي خٔؾيف اندصةرة

 كانجًةاْ كىظةكنة ثئِة ثأٓهْ ىً ريً انمؾاء (.

 : "اثً غهؼكف  "كىً أغالكيةت ىٍِة اندصةرة ٍٓؼ  -ج

(اف يكّف انؾثض ثةنٍقجة نؾأس انيةؿ كهيال كفِال ألف انلهيم في 1

 انكزيؾ كزيؾ.

 (ٓؼـ انغك فْ انجًةاْ اك خًهيم انيمدؾل.2

 نهؾثض . (ٓؼـ االطدكةر ألٌَ ىفقؼة3
 

 

 

 "خمكم انيوهظة انػةهة كىجؼأ انظؾية األفةس انٍّؾل نفهقفة  - 1

 األكدوةدية.  "فييذ 

كخلّـ ُؽق انفهقفَ ٓهْ األٓدلةد فْ فالىة ككفةءة ٌّةـ ٍجئْ  - 2

كةدر ٓهْ خظليق اندّافق كاإلٌقصةـ ثيً انيوةنض انػةهة نألفؾاد كثيً 

 انيوهظة انٔةىة .

اندْ خٍْٔ أف األفؾاد فْ فٔيِو ندظليق  "انػفية  انيؼ "كُؽق فكؾة  - 3

 هةنظِو انػةص يظللّف انيوهظة انٔةىة دكف أف يمٔؾكف.

.يؾكرة خؾؾ انظؾية اندةىة كانيَهلة نهفؾد فْ انٔيم كيفية يمةء  -

 

 

 

 

 

 

 

 األفدلؾاء األفدٍجةط

ُّ افدؼالؿ ال خدصةكز -

ٌديصدَ ىة كرد في 

 ىلؼىةخَ. 

ة ىقةكية أك فةنٍديصة دااي-

 أهغؾ ىً انيلؼىةت. 

اندفكيؾ فيَ يٍدلم ىً -

انٔةـ نهػةص أك ىً 

 انكهي نهصؿاي

 ىزةؿ : 

                  كم انٔؿاب غيؾ ىدؿكشيً

 ىظيؼ أٓؿب

 اذف  : ىظيؼ غيؾ ىدؿكج

ُّ كم افدؼالؿ خأخي فيَ انٍديصة  ، أكزؾ ىً 

 انيلؼىةت اندي فةُيح في خكّيٍَ .

 ىزةؿ    

 ؼد ثةنظؾارة     انظؼيؼ يدي

 انٍظةس يديؼد ثةنظؾارة    

انلوؼيؾ يديؼد ثةنظؾارة .  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إذف كم انئةدف خديؼد ثةنظؾارة  

  انػالهة  :

أف اإلفدلؾاء ٌّع ىً اإلفدؼالؿ يدو فيَ 

اإلٌدلةؿ  ىً انػةص انْ انٔةـ  ، أك ىً 

 انصؿء إنْ انكم.

 

 دسعخ  12  ادلٕٙخ  دأخالل١ب \اٌضبٌش 

 طهم انٔجةرة ؟ –نهٔيم كيية في ًٌِة كخلؼـ األىو -1

ص ٚاٌؼبَ ِؼب    ٠شٞ ثؼغ اٌفالعفخ أْ أخالق ادلٕٙخ حتًّ اٌـبثغ اخلب -2
 (2616دًٌ ثبألِضٍخ )ِظش  -

نٔةـ ىٔةه . كيجؼك أغالؽ انيٍِة خظيم انَةثْ انػةص كا-1

ذنك فْ غوّهية األكاىؾ كانٍّاُْ اندْ خهؿـ انئهو أك 

طدي نّ كةٌح ىػةنفة نييّنة انمػوية اك  انَجيت ثأدااِة 

 ديةٌدَ .

رفًّا )كم ألكةؿ انقهَة ىزم انؼكنة كانؼيً كاألٓؾاؼ -2

 اندي خفؾض ٓهي انيٍِة .

غم ثيٍِة ىزةؿ :أغالكيةت انئهو خٔؼ كةٌٌّةه ىهؿىةه نيً يمد-3

 . أىؾيكيةه أك ىوؾيةه – أٌزْ أك كةف رشاله –اندؼريـ 

يؽُت ثٔى انفالففة اني يؾكرة رثٌ أغالؽ انيٍِة ثةنَةثْ  – 2

 ىِو شؼااااااااااااااااااانزلةفي انؽم خيةرس فيَ   

يؾكرة ارخجةط أغالؽ انيٍِة ثةنَةثْ انزلةفْ انؽل خيةرس -1

كّف ٓةىة ىً طيذ دؼء فيَ.ىزةؿ : اّداب انئهو يصت اف خ

انٔالكةت اندْ خؾثٌ األفدةذ كخالىيؽق ) انظت كانؾفق كاألنفة( 

. 

 كيٍجغْ اف خكّف ىهؿىة ىً طيذ ىدَهجةت انيٍِة-2

 ًٓ اندؾفْ – اندلييو فْ انٔؼانة –) اإلغالص فْ انٔيم

 (.انؾذاام

اىة األىّر اندْ خدٔهق ثأشؾ انئهو كيؾكرة اطدؾاىَ -3

 فيصت اف خدقو ثةنٍقجية .األٓؾاؼ كانلّاٌيً 

يؾم انجٔى يؾكر فظن رلةفة انيصديْ كجم كيْ  -3

    طهم انٔجةرة . -ىٔةييؾ أغالكيةت انيٍِة   

 غؼ ثةنك انفؾيق داق انهي ُيصي ثأذف اهلل في االىدظةف 

يؾكرة فظن انزلةفة انقةاؼة فْ انيصديْ كجم كيْ  -1

 انئةييؾ األغالكية نيٍِة انئهو كىٍِة :

(  انيِةرات –انقيةت انػةهة ثمػوية انئهو ) انييّؿ  - 1  

كيْ انئهو كىكةٌدَ فْ  - 3ييً .   انيدٔه ٍجئة -2

 انيصديْ . 

 ام ىٔةييؾ خػةنف ىة فجق خوجض ثال كيية.غؼ ثةنك : 

 كجم ىً انيظدلؾ اك –ىزةؿ : انمػن انكةرق نيٍِة اندؼريـ 

 ال أكنبك كم – ٍةانيِ ىدَهجةت أداء ًٓ انٔةشؿ أك _ انيصديْ

 أغالؽ خَجيق أك انيٍِة ثأداب ثةالندؿاـ ىَةنجدِو ييكً

 انئهو .
اندي خؼؿ ٓهي ٓؼـ اندؿاـ هةطت ٍُةؾ ثٔى انوّر كانيّةُؾ -

 انيٍِة ثلّآؼ كأغالكيةت ىِدٍَ .

دهكةت انيؤفقة نهيوهظة (انيِّف انٔةـ انؽل يقدػؼـ ىي1

 ً أىةـ ىؾيةق .(انَجيت انؽل يؼغ2            انمػوية .

 (انيٍِؼس انؽم فدػؼاـ غةىةت كىّاد غيؾ ىَةثلة نهيّاهفةت .3

 (انئهو انؽل يفوض ًٓ االغدجةرات نجٔى ٍالثَ دكف االّغؾيً 4

(اإلٓالىْ انؽل ال يدأكؼ ىً هؼؽ انئهّىَ كهظة انػجؾ كيويغَ 5

 كفق ُّاق ، ىوةنظَ كأُؼافَ .

 ؼ انيؾكر .يةثٌ انيؾكر أك انقةاق انؽل يػةنف كّآ(6

 ىِو انقهجية ) غَأ (ىً ىّاريق أغالكيةت انيٍِة انوّرة انؽٍُية -5

 

 ىً فّااؼ ىّاريق أغالكيةت انيٍِة خظقيً األداء  )هض(-2

يية ىّاريق اغالكيةت انيٍِة ئؼ األفدػؼاـ األىزم نهيّارد ىً أُ-8

 ألؾح . –

 ىِو شؼاااااااا      طؼد ٍٓةهؾ انِّيفة انٔةىة -8

 

كيض انّاشت انيٍِي نهفيهقّؼ في انيظةفّة ٓهي انِّية  -10

 فؤاؿ ىدّكْ      ية نهيصديْ . انزلةف

يؾم أفالٍّف أف االٌقةف يظلق أٌمَة طةشةخَ األفةفية ىدػؽا  -11

 2012ىوؾ دنم ٓهي ذنك . –فجيهيً 

 كةرف ثيً دكر انيّاٌيً األطؾار كانٔجيؼ في شيِّرية أفالٍّف .-12

يػدن انيّاٍٍيً األطؾار ثةنجظذ انفهقفي كااللدغةؿ ثةنقيةفة -س

 فؤاؿ ىدّكْ      ٌيّذج انّزارة) هض (   ٍٓؼ أفالٍّف 

 . ٓلت ثؾأيك ٓهي ىّكف أفالٍّف-13

يؤغؽ ٓهْ فكؾة اندػون كخلقيو انٔيم ٍٓؼ أفالٍّف )رغو - أ

كييدِة انٔوؾية( اال أٌَ أغفم انجٔؼ االكدوةدل نهٔيم ثإغفةنَ 

 نهيمكالت انيدؾخجة ٓهْ كفؾة اإلٌدةج.

 ٔيم ٓهْ اٌَ ىصؾد غؼىَ..اغفم دكر انٔيم كقهَٔ كٌّؾ نه- ب

ٌّؾخَ انًيلة نهٔيم شٔهح رؤيدَ ٍٓوؾية طيذ كوؾ انٔيم  - ت

 ٓهْ فبَ انٔجيؼ كُْ ٌّؾة خدٔةرض ىْ انؼييلؾاٍية انظؼيزة .

 سفغ أسعـٛ ٔظبَ اٌشق أْ ٠ىْٛ ٔظبِب ؿج١ؼ١ب )خـأ(-14
 سوضٚا ػٍٟ أسعـٛ 

 ٓلت ثؾأيك ٓهي ىّكف أرفَّ ىً انٔيم -15

 ارفَّ األغؽ ثٍّةـ انؾؽ كٍّةـ ٍجئْ إشديةْٓ (  يؤغؽ ٓهْ 1

( ىً انّايض أف فكؾة انؾؽ ٍٓؼ ارفَّ ذات ٍةثْ ٍٓوؾل ألٌَ 2 

 كوؾ فكؾق ٓهْ انيٌّةٌييً .

(آدجةرق اف انديةيؿ ثيً انجمؾ أىؾ ٍجئْ كُؽا أىؾ غيؾ ىؤكؼ فْ 3

 يّء انٔهو انئةهؾ ،

 ُِٙ( ٙب ثبٌزؼبْٚ)خـأٌفبػٍخ ال ٠زغُ أ٠ٍ٘شٞ اٌفبساثٟ اْ ادلذ٠ٕخ ا-16
 

                      أغالكيةت ىٍِة اندصةرة .ىً أٓؾض رؤية اثً غهؼكف -12

  ىِو شؼااااااااااااااااااا

 –خمكم انيوهظة انػةهة كانظؾية أفةس فهقفة افييذ  -18

  ىِو شؼااااااااااااااااااا           طهم انٔجةرة

3 

 دنم ثةألىزهة  \كقو أرفَّ األفدؼالؿ اني ٌّٓيً -1

 صب١ٔب : ادلٕـك
 درشة 12  ؿ األفدلؾااي األكؿ : األفدؼال 



                                                                   

   ىةشؼ لٔجةف ثؿيؼ  \انئهو األكؿ  -أىدهكٍة انػجؾة فأُؼٌة اندفّؽ     ىؼرس انفهقفة كٓهو انٍفـ ثةنيؼرفة انجؾيَةٌية نهغةت 

 أٌح في أىةف .. ىْ ىةشؼ لٔجةف  2020. ث (  3.. فهقفة كىٍَق )   انػالهة نزةٌّل فْ انفهقفة كانيٍَق .. نهوف انزةنذ ا انيؾاشٔة انٍِةاية 

 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

 

 

 
ؾاء اندٔؼادم اندةـ . )كيلوؼ ثَ انظكو ٓهي كًية ٓةىة يقيي ثةألفدل

ىً غالؿ فظن كاغدجةر كم انظةالت انصؿاية اندي خدًيٍِة ُؽق 

انلًية ( كيكّف األفدلؾاء اندةـ ىيكٍة في طةالت انّّاُؾ انيظؼكدة 

 فلٌ فِّ افدلؾاء اطوةاي.

ٍةنت فٍقدٍدس اف كم  400ٍٓؼىة ٌٔؼ ٓؼد ٍالب ىؼرفة ٌصؼُو ىزةؿ : 

  ٍةنت . 0هجة انيؼرفة ٍ

 

 

يلّـ فيَ انجةطذ ثفظن ٓؼد ىظؼكد )ٓيٍة( ىً شؿيبةت انّةُؾة 

 نيوم نظكو ٓةـ ٓهي ُؽق انصؿايةت كانصؿايةت انيمةثِة نِة .

 انظؼيؼ يديؼد ثةنظؾارة

 انٍظةس يديؼد ثةنظؾارة

 يديؼد ثةنظؾارة  ؼُتان

 إذف كم انئةدف خديؼد ثةنظؾارة

 

 األفدلؾااية كُي األٌدلةؿ ىً انئهّـ نهيصِّؿ  أٌَ يفدلؼ نهلفؿة -1

 يؤت كاندي ىظؼكدة انغيؾ انّّاُؾ ىْ ىقدظيال يكّف– 2

 .انوظؾاء في انؾىةؿ طجةت ٓؼد: ىزةؿ-. أطوةاِة

 

 

 

 

 ُي اندي خمكم ىلؼىةخِة أفةفةن طةفيةن نوؼؽ ٌديصدِة . -أ

كال  هظيظة طيً ٌقهو ثوؼؽ ىلؼىدِة "انظصة االفدٍجةٍية"خكّف  -ب 

 ٓالكة نِة ثةنّاكْ .

طيذ خؾخجٌ انيلؼىةت ثةنٍديصة ثظيذ يقدظيم اف خوؼؽ  -ج 

 انيلؼىةت كال خوؼؽ انٍديصة .

 كئديؼ انوظة كانجَالف فيِة ٓهي هّرة انظصة كنيقح ىةدخِة-د

 ىزةؿ  : كم انلٌَ رؼييةت )هةدكة(

 كم انٍيّر كٌَ  )هةدكة(

 إذف  كم انٍيّر رؼييةت )هةدكة(

 

 

 

 

 خمكم ىلؼىةخِة أفةفةن طةفيةن نوؼؽ ٌديصدِة .الُي اندي  -أ

 ّاكْ .نه كٌؾشْ  كّية أك ئيفةخكّف  -ب 

 انيلؼىةت خيزم ٌّع ىً انؼٓو نهٍديصة كانٍديصة خكّف اطديةنية . –ج 

 خكّف انٍديصة هةدكة اذا كةٌح ىَةثلة نهّاكْ .-د

 ىّٔو فكةف انلةُؾة يقدػؼكف االٌدؾٌح

 ة يقدػؼىّف االٌدؾٌحىّٔو فكةف انيٍي

 يظديم اف ىّٔو فكةف ىوؾ يقدػؼىّف االٌدؾٌح

 

 

 

 

 ىزةؿ :كم طيّاف فةف                        

 كم اٌقةف طيّاف                              

 كم اٌقةف فةف    \اذف  

                 

 

 

 

 ىزةؿ  :   كم لةٓؾ ىؾُف انظـ  

 ؾاطيؼ لّكْ لةٓ              

 إذف : اطيؼ لّكْ ىؾُف انظـ         

 

 

 

 

 

 ىزةؿ :   كم االثلةر رؼييةت كنِة راةت

 كم انظيدةف رؼييةت كنِة راةت

 كم انجمؾ رؼييةت كنِة راةت

 إذف : )ىؾشض أف خكّف(  كم انزؼييةت نِة راةت

 

 

 كةف ٍَ طقيً أديت كفيهقّؼ

 كةف انٔلةد أديت ك فيهقّؼ

 أطيؼ نَفي انقيؼ أديت

 نَفي انقيؼ فيهقّفة كأدثيةأطيؼ 

 

 

 

 

 انظصة األفدلؾااية انظصة األفدٍجةٍية

في انظصة االفدٍجةٍية  -أ 

:ٌؿٓو كيةـ ٓالكة هةرىة 

يصة ثيً انيلؼىةت ك انٍد

 فةنٍديصة خهؿـ ًٓ انيلؼىةت 

 ىزةؿ : كم إٌقةف فإف

 فلؾاط إٌقةف           

 فلؾاط فةف-اذف           

ُؽق انظصة هظيظة كال 

رؾ في هظدِة زيةدة اك خؤ

 ٌلوةف ىلؼىةت ىً انظصة .

خهؿـ انٍديصة ًٓ انيلؼىةت ثمكم  -أ 

اطديةني طيذ خؤرؾ انيلؼىةت في 

 كّخِة أك ئفِة .

ىزةؿ :  ىّٔو ىظةىي انمؾكةت  -ب 

 انكجؾل أكفةء  

اطيؼ ىظةىي إلطؼل انمؾكةت 

 انكجؾل

ا  يظديم أف يكّف اطيؼ ىظةىي نؽ 

 كفئ

ىلؼىةت نهظصة  زيةدة اك ٌلوةف -ج 

 خؤرؾ في كّخِة اك ئفِة .

 

 

 

ٍٓؼىة لك انيهك فيؾاكّس في ىً هٍْ نَ اندةج ثةٌَ كيْ فًة 

داغم اندةج انيوٍّع ىً انؽُت فأراد أف يدظلق ىً ذنك دكف أف 

يفقؼ اندةج فَهت انيهك ىً أرغييؼس ثأف يكدمف انظليلة كٍٓؼىة 

ف انيةء يؾخفْ ألٓهي كةف أرغييؼس يغدقم في طيةـ انقجةطة الطُ ثأ

كشقيَ اهجض غفيف انّزف فدّهم اني اف طصو انيةء انيؿاح يقةكم 

طصو انصقو انيغيّر ثةنيةء كىً ذنك فّيْ اندةج في انيةء كاكدمف 

 انظليلة .

 

 

 

ثٔى أكشَ  "ثٍصةىيً فؾاٌكهيً"نلؼ الطُ انٔةنو األىؾيكي انئؾكؼ 

 نجؾؽ .اندمةثَ ثيً انّىًةت انكِؾثةاية ك ثيً ِةُؾة ا

نلؼ آدجؾ أف ُؽا فؾية ٓهيية ك خظلق ىٍَ طدْ اٌدِْ إنْ أف انجؾؽ 

 ثةنفٔم ُّ لكم ىً ألكةؿ انكِؾثةء

آديؼ ركزر فّرد ٓهي انييةرهة االفدلؾااية في فِو خؾخيت  –س 

 كيض ؟ –لظٍةت انؽرة 

اٌغبٌجخ ٚ زلبٌٚخ اٌؼٍّبء فُٙ رشر١ت ٚػغ اٌشؾٕبد  ِٓ االِضٍخ احلذ٠ضخ
 اٌزسح ٚ و١ف أْ ٘زا اٌرتر١ت ال ٠ؤدٞ اىل حتـُ اٌزسح .يف  ادلٛعجخ

افرتع أْ  الرتػ اٌف١ض٠بئٟ "سصسفٛسد" ٚ ِٓ ثؼذٖ اٌف١ض٠بئٟ "١ٍٔض ثٛس"
ٔظبِب مشغ١ب ، أٞ رؼًّ وّب ٌٛ وبٔذ  إٌظبَ اٌشّغٟاٌزسح دتبصً 

فىّب أْ وً اٌىٛاوت رذٚس ؽٛي اٌشّظ ، فئْ اإلٌىرتٚٔبد رذٚس  .ِظغشا
 ؽبٍِخ ِؼٙب اٌشؾٕبد اٌغبٌجخ . ؽٛي ِشوض اٌزسح

 

 

 

. ِةُؾة ثمؾية كداءٓةـ يمدؾؾ فيِة كم انٍةس أم غةهة ثةنصٍـ أك 1

 انٍّع األٌقةٌي كهَ . 

.ىدأههة فْ خؾكيت انٔلم االٌقةٌي فةنٔلم ال يييم اال ىة يّافق 2

 غؾكرق كال يٍّؾ انْ اندصةرب اندي ال خؾيي ُّاق.

 كىً أىزهدِة:

 اندّهم انْ االطكةـ انٔةىة دكف افةس ىديً.اندقؾع فْ انظكو ك-1

 خجٍي رأم ىٔيً نيصؾد زيَّٓ كلِؾخَ .-2

 

 

 

.خٍمأ ىً اندكّيً انػةص نهفؾد ىً انٍةطية انجؼٌية كانؽٍُية كخدةرؾ  

 ثٍمأخَ كخؾثيدة .

 .خيزم ٌلةط انًٔف فْ كم لػن كُؽق ال طوؾ نِة 2

انيقدّم -شديةٓية .كيلؾر ثيكّف اف ىة يظيٌ ثكم فؾد ىً )انجيبة اال3

ً انٔؿنة ٓهي انفؾد ككأٌَ ئيك فْ ى ٌّٓة يفؾض(  انيٍِة –انزلةفي 

  كاد ىٍٔؿؿ أك كِف كنكم ىٍة كِف ئيك فْ داغهَ .

ىزةؿ : ٍُةؾ ىً ئصت ثةنلؼيو كٍُةؾ ىً ئصت ثةنصؼيؼ ككهيم  - 4

 ىة يدّفٌ ثيً انلؼيو كانصؼيؼ .

 

 

 

ديصة نألفدػؼاـ انػةٍئ نهغة أك .خهك األغَةء اندي يلْ فيِة انيؾء 1ٌ

 ٌديصة نغيّض انهغة. 

.طليلة اف االٌقةف ُّ كايْ انهغة ككةدر ٓهي أف يكيفِة كية يمةء 2

كُّ انؽم اهةب انفهقفة فددظكو فْ ٓلّنِو .  دّٔد االنفةظف

كانٔهّـ ثةنقفقَة كانصيّد ، كيؾم ثيكّف اٌَ اكزؾ االكُةـ ارةرة 

ف فْ انيلةُي كاالٌؼية انٔةىة كاألفّاؽ ىزةؿ : فةنٍةس يهدلّ.نهيدةٓت 

اندصةرية فيدظؼرّف فْ ىػدهف انمبّف ثهغة ىمدؾكة كزيؾا ىة خكّف 

 ثٔيؼة ًٓ انًجٌ انيٍَلي.

 

 

كُؽق االغَةء نيقح فَؾية كنكٍِة خٍمأ ًٓ ٍؾيق اندأرؾ  -أ 

 ثٍّؾيةت انلؼىةء دكف ٌلؼ اك خيظين.

ً دكف اف يكّف ككأف انمػن ىدفؾج فْ ىقؾح يمةُؼ انييزهي -ب 

ىزةؿ : فةنٍةس فْ كم زىةف يلّٔف خظح خأريؾ  نَ دكر أك يفٔم ليبة .

 األراء انيٍدمؾة كية يدأرؾكف ثةنيمةُيؾكيقهيّف ثأرااِو .

 

 

 انيالطّة كشيْ انئهّىةت .-أ

 :خؾخيت انئهّىةت في رالرة كّااو-ب

: خّيْ فيِة انّّاُؾ اندي خمةرؾ في هفة كةاية انظًّر-1

 ( . انظية انكةاٍةت – األطدكةؾ – انٍةر –. ىزةؿ : ) انميـ  انظؾارة

: كخّيْ فيِة انّّاُؾ اندي ال خّشؼ ثِة انظؾارة  انغيةب كةاية –2

 . انلّااو أُو كُي( انييدة انكةاٍةت – اندهس –.ىزةؿ : )انليؾ 

كخّيْ فيِة انّّاُؾ اندي خيدهك  :انؼرشة في اندفةكت كةاية –3

ىدفةكخة كاٍهق ٓهيِة كةاية اندؼرج .. ىزةؿ  ُؽق انوفة ثؼرشةت

انظةالت اندي خوؼر ىٍِة انظؾارة ثؼرشةت ىدفةكخة كػ) انميـ ٓهي 

 (. انٍةر طؾارة –ىؼار انيّـ 

 خظهيم انجيةٌةت انّاردة ثةنلّااو . -شػ

خفقيؾ انّةُؾة )انلةٌّف( نئؾفة انٔهة ىزم انظؾكة ُي ٓهة  -د

 انظؾارة .

 

كيلّدٌة ىً ؾاع ُّ أُو كفيهة نهكمف كاإلغد ىٍِس االفدلؾاء -1

 0انّكةاْ انصؿاية إنْ اندٔيييةت انٔةىة

ال يكفي نهجؾٍُة ٓهْ هظة اندٔييو أف يأخي ىؤيؼا ثظةالت ىدٔؼدة  -2

ألف طةنة فهجية ىٔةرية خفمم ٓيهية  اندٔييو كانظةالت انقهجية اندْ 

اليصةثية خدٔةرض ىْ اندٔييو أُو فْ انجظذ انٔهيي ىً انظةالت ا

 انيؤيؼة كُؽا ُّ نت ٍؾيلة االفدجٔةد ٍٓؼ ثيكّف .

ال يأغؽ انٔهيةء آف ثيزم ُؽق انلّااو في أثظةرِو كنكً نجيكّف   -3

ئةب ٓهْ ىٍِس - 0انفًم فْ إٓالء لأف انيٍِس انٔهيي اندصؾيجي

ثيكّف اٌَ اغفم غَّة انفؾض انٔهيْ ك انفؾض ئؼ ىؾطهة أفةفية 

 .نهّهّؿ إنْ انلةٌّف 

 

 

 أكؿ انيؾاطم فْ انيٍِس اندصؾيجي .(2     (كُي خصؾثة اكنية .1

 (يهصأ انيِة انجةطذ اذا كةف يصِم غّاص االليةء.3

 ىزةؿ : ٓيم اىدظةف اكؿ انٔةـ ندظؼيؼ ىقدّم انَالب .

 

 

 أك انّّاُؾ في اندصؾثة كال يدؼغم في خؾكيت يدؼغم ال انجةطذ-أ

 انجةطذ يلّـ رو انجةطذ ثؼكر انَجئة خلّـ-ب  .ِؾكفِة خظؼيؼ

 .  اندصؾثة في انَجئة اطؼردِة اندي اندغييؾات ثيدةثٔة

 انظؾارم. األطدجةس:  ىزةؿ

 

 

 االغيؾة ىً انيٍِس أ( ٌٍٔي ثِة خؼغم انجةطذ خصؾيجية فْ انيؾطهة

ًِٔة كفلة ب( اندظلق ىً هؼؽ انفؾكض اندي ي    االفدلؾااي. 

ج( اندصؾثة انٔهيية خِؼؼ انْ غةية اكزؾ     انيالطّة اك اندصؾثة .

 كيّطة كخظؼيؼا ىً غةية اندصؾثة انيؾخصهة.

 

 

 

(انيّيّٓية ك انظيةد كٓؼـ ادغةؿ االراء كانئدلؼات انؼيٍية اك  أ

 . انقيةفية اك االشديةٓية انمػوية

 ب( انيلّة كاالٌدجةة نكم ىة ُّ غيؾ ىدّكْ .

( ىؾآةة انيّاريق كانلّآؼ االغالكية ٍٓؼ اشؾاء اندصةرب ٓهْ  ج

 ٓؼـ انظةؽ انًؾر ثةنجمؾ  - 1     انظيّاٌةت أك انجمؾ ك أُيِة:

 انظوّؿ ٓهْ انيّافلةت انلةٌٌّية انيقدٍيؾة . - 2

 

 

 

انظلةاق انػةرشية ُي انئيةر  ( ئديؼ ٓهْ انيالطّةت كاندصةرب الف أ

 ( يػهّ انفؾض ىً اندٍةكى. ب        انّاكٔي ندصٍجٍة انػَأ .

 ( ال يدٔةرض ىْ طلةاق انٔهو انيزجدة . ج

 د( يدٔهق انفؾض ثّكةاْ كِّاُؾ ىظقّفة طدي ييكً اغدجةرُة .

 

 

 

 انمؾط انكةفي انمؾط انًؾكرم 

ُّ انمؾط انؽل ال ييكً اف 

 ٌَ.خظؼث انّةُؾة ثؼك

ىزةؿ : كشّد األكقصيً لؾط 

 يؾكرم نظؼكث األلدٔةؿ.

لؾط كةفي يدو ىً غالنَ خظليق  ُّ

انمؾط انًؾكرم ..ىزةؿ : كشّد األكقصيً 

يؾكرم ناللدٔةؿ كنكٍَ نيـ لؾٍة 

كةفية فالثؼ ىً كشّد لؾط كةفي نظؼكث 

 االلدٔةؿ كُّ كشّد انظؾارة أك انٍةر .

 

 

 ىِو شؼاااا  ٍجق ثيزةؿ ٓهي األفدلؾاء اندةـ .-2

 *يلّـ األفدلؾاء اندةـ ٓهي فظن ٓؼد ىظؼكد ىً انّةُؾة ) غَأ ( 

  ىِويلّـ األفدلؾاء انٍةكن ثفظن كم شؿايةت انّةُؾة)غَأ(    -3

 2019ض األفدلؾاء اندةـ ألرفَّ نهٍلؼ  ىوؾ خٔؾ –ثو خفقؾ -

خمكم ىلؼىةت انظصة األفدٍجةٍية أفةفة طةفية نوؼؽ ٌديصدِة  -5

 )هض(

 *يدّكف انوظة كانجَالف ٓهي انؾشّع نهّاكْ )غَأ (      ىِو 

خمكم ىلؼىةت انظصة األفدلؾااية أفةفة طةفية نوؼؽ ٌديصدِة  -

  غؼ ثةنك)غَأ (        

 كانجَالف ٓهي انؾشّع نهّاكْ )هض ( *يدّكف انوظة

دنم ثيزةؿ  –كؼ خكّف ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدٍجةٍية كهية -2

*ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدٍجةٍية كوةية غةهة ثوفة دااية ) غَأ 

  غهي ثةنك ىً اندفقيؾ انئةهؾ   (

دنم  –كؼ خكّف ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدٍجةٍية كًةية غةهة -8

 ثيزةؿ ؟ 

 *ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدٍجةٍية كًةية كهية ثوّرة انية ) غَأ 

دنم  –كؼ خكّف ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدلؾااية كًةية كهية -9

 ثيزةؿ ؟ 

 *ىلؼىةت كٌديصة انظصة األفدلؾااية كًةية غةهة ثةنًؾكرة 

 ) غَأ (

 ُةت ىزةؿ نظصة أفدلؾااية خكّف ٌديصدِة كًية غةهة -10

نفؾؽ ثيً انظصة األفدٍجةٍية كاألفدلؾااية في كشّد ٓالكة يكيً ا-11

 طهم انٔجةرة–ثيً انيلؼىةت كانٍديصة 

أٓديؼ أرغييؼس ٓهي انييةرهة األفدلؾااية في طم نغؿ اندةج  -12

 ألؾح  –انيوٍّع 

ارجةت اندمةثَ ثيً ٓهي انييةرهة االفدلؾااية في  فؾاٌكهيًآديؼ -13

 ذنك ؟  دنم ٓهي – انجؾؽ كانكِؾثةء 

خٍمأ أكُةـ انكِف ىً اندكّيً انػةص ثةنفؾد انٍةطية انجؼٌية -

  2019ىوؾ كانؽٍُية ) هض (     

 فؤاؿ ىدّكْ هض-أكُةـ انقّؽ ُي أكزؾ األكُةـ ارةرة نهيدةٓت-15

كيض ثيزةؿ         –انقّؽ ٌديصة االفدػؼاـ انػةٍئ نهغة خٍمأ اكُةـ -س

  فؤاؿ ىدّكْ
 

 فؤاؿ ىدّكْ   طهم غَّات انصةٌت االيصةثي ٍٓؼ ثيكّف  – 
 

 ٓلت ثؾأيك ٓهي ىٍِس ثيكّف     غؼ ثةنك -12
 

 ة كيض ثيزةؿ ىفِّـ اندصؾثة انيؾخصه -18
 

 اندصؾثة انقهجية يدؼغم انجةطذ في ىصؾم انّّاُؾ ) غَأ ( -19

 اندصؾثة انٔهيية خصؾثة فهجية ) غَأ (-20
 

 –نهدصؾثة في انيٍِس األفدلؾااي اندصؾيجي انٔؼيؼ ىً انمؾكط – 21

 2018انقّداف      دنم ٓهي ذنك ؟
 

 –نهفؾض في انيٍِس األفدلؾااي اندلهيؼم انٔؼيؼ ىً انمؾكط -23

 ىِو      طهم انٔجةرة .
 

 –خلّـ انقججية اك انٔهة كانئهّؿ ٓهي ٌّٓيً ىً انمؾكط -

 2018ىوؾ      كةرف ثيً انمؾط انًؾكرم كانكةفي -كيض  
 

  2616أروش ادلمظٛد ثأٚ٘بَ ادلغشػ ػٕذ ث١ىْٛ ِظش  – 16
 

كيض  –يؾم ثيكّف أف أكُةـ انصٍـ خئٍٍة ىً اندفكيؾ انقهيو -13

 فؤاؿ ىدّكْ ثيزةنييً ؟  
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   ىةشؼ لٔجةف ثؿيؼ  \انئهو األكؿ  -أىدهكٍة انػجؾة فأُؼٌة اندفّؽ     ىؼرس انفهقفة كٓهو انٍفـ ثةنيؼرفة انجؾيَةٌية نهغةت 

 أٌح في أىةف .. ىْ ىةشؼ لٔجةف  2020. ث (  3.. فهقفة كىٍَق )   انػالهة نزةٌّل فْ انفهقفة كانيٍَق .. نهوف انزةنذ ا انيؾاشٔة انٍِةاية 

 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

                    ٔفظبي ثني اٌؼٍخ ٚادلؼٍٛي )خـأ (: رؼزّذ ؿش٠مخ االرفبق ػٍٝ اال25ط
" رمَٛ ٘زح اٌـش٠مخ ػٍٝ اٌزالصَ ثني اٌؼٍخ ٚادلؼٍٛي ٚارفبلّٙب اٜ ارا 

ارا اشرتوذ ؽبٌزبْ اٚ اوضش ِٓ ؽبالد اٜ ٚعذد اٌؼٍخ ٚعذ ادلؼٍٛي "
اٌظب٘شح فٝ ظشف ٚاؽذ فبْ ٘زا اٌظشف ادلشرتن ٠ىْٛ ػٍخ اٌظب٘شح اٚ 

 ِؼٍٛذلب
 ٓويؾ فيك غًةر أرز نظو انظةنة

 ()   ()  )×(   () )×(  أطيؼ

 () )×(  ()   )×(  ()  ىظيؼ

 () ()  )×(  )×( ()  ىظيّد

 () )×(  ()  () )×(  طجيجة

 : اروشػ١ٛة ؿش٠مخ االرفبق  ...؟26ط
ِٓ ادلّىٓ اْ حنذد عججب ِؼـني ٌٛلـٛع ظـب٘شح الٔـخ اٌٛؽ١ـذ ادلشـرتن فـٝ 

٠ٚزؼؼ أخ ١ٌظ ٘ٛ اٌغجت احلم١مٝ الٕٔب اغفٍٕب عججب اخـش  ؽذٚد ِؼشفزٕب
 اٚ مل ٠ىٓ ِؼشٚفب ٌٕب

 (ٛاةاٌٛعٗ اٌغٍىب ٌـش٠مخاحلؼٛس)ط:رؼزربؿش٠مخ االخزالف 27ط
اذا كشؼت طةنَ خظؼث فيِة انّةُؾة كاغؾم ال يظؼث فيِة  "كُي 

ككةٌح انظةنديً خديةرالف فْ كم انّؾكؼ ثأفدزٍةء ِؾؼ كاطؼ كةف ُؽا 

 .. "ٓهَ انّةُؾة اك ىٔهّنِة  انّؾؼ

 ٓويؾ فيك غًةر أرز نظو انظةنة

 )×( () () () () افةىة

 

 

يلوؼ ثِة كهية خغيؾت انٔهة خغيؾ ىٔهّنِة ثَؾيلة ٍؾدية أف ال خغيؾ 

 يظؼث فْ انٔهة الثؼ كاف يظؼث خغيؾ يلةثهة فْ انئهّؿ .

ؾة اغؾل كهية خغيؾت ِةُؾة ٓهْ ٌظّ ىة هةطجِة خغيؾ فْ ِةُ "كُي

ٓهْ ٌفـ انٍظّ فةٌٍة ٌلؾر اف انّةُؾة االكنْ خكّف ٓهة انّةُؾة انزةٌية 

 .. "اك ىٔهّنِة كفججة نِة

 خقدػؼـ ُؽة انَؾيلة ٓهْ ٌَةؽ كافْ فْ ٓؼة ىصةالت-

فٍظً ٌالطُ زيةدة انجَةنة كارخجةٍة انؼااو ثةرخفةع ىقدّل ككّع  -1

 انصؾيية .

 كارخجةٍة ثٍيّ ّٓةىِو . زيةدة انكةنيقّـ فْ ٍٔةـ االٍفةؿ -2

 

 

 

كشّد انٔهة يقدهؿـ كشّد  "ُْ ثجقةٍة شيْ نهَؾيلديً انقةثلديً كُي 

 "ىٔهّنِة كغيةب انٔهة يقدهؿـ غيةب ىٔهّنِة 

يقدَيْ انجةطذ اف يصيْ انظةالت اندْ خظؼرٍة ٍِٓة فْ  ىزةؿ خَجيلْ : 

نئؾؼ ٓهة (  أفةىةاالهةثة ثةندقيو ٍٓؼ انجٔى كٓؼـ اندقيو ٍٓؼ االغؾ ) 

 طؼكث اندقيو ىً غالؿ انصيْ ثيً ٍؾيلدْ االخفةؽ كاالغدالؼ .

 ٓويؾ فيك غًةر أرز نظو انظةنة

 ()   ()  )×(   () )×(  أطيؼ

 () )×(  ()   )×(  ()  ىظيؼ

 () ()  )×(  )×( ()  ىظيّد

 () )×(  ()  () )×(  طجيجة

 )×( () ()  () () افةىة

 

 

ة انَؾيلة اذا كدمف انجةطزيً ٓهديً نئهّنيً ىػدهفيً كٓهو فْ ُؽ

ثةف ٓهة ىٔيٍة ىً انٔهديً ُْ ٓهة نئهّؿ ىٔيً ىً انئهّنيً 

 فيقدؼؿ اف خكّف انٔهة انجةكية ُْ ٓهة انئهّؿ انجةكْ .

ىزةؿ : إذا ٓهيح أف ىؼرفدك ألدؾكح في ىقةثلة ٓهي ىقدّم 

 –في انيقةثلة في ) انمٔؾ انصيِّرية كٓهيح أف رالث ىؼارس فةزكا 

 ككةٌح انفةاؿيً انزالرة ىً ىؼرفدك ككةٌح(  كانؾيةية – كانيّفيلي

 كؼ ىؼرفدك أف فدقدٍدس..  كانؾيةية انمٔؾ في فةزا كؼ انيؼرفدةف

 نجةكية(.ا انيِةرة) انيّفيلي في فةزت

 

 

 أف يأخْ انكيييةاْ ثفؾض يفؾيَ، ىً غالؿ ىمةُؼاخَ.  - 1

 نفؾض ٌدةاس .أف يقدٍجٌ ىً ا - 2

أف ئّد ثِؽق انٍدةاس إنْ انَجئة، نيزجح ىة إذا كةٌح فدوؼؽ  - 3

 ٓهْ ىمةُؼاخَ انصؼيؼة أـ ال ، فإف هؼكح خظّنح إنْ كةٌّف ٓهيْ.

 

 

 

 

افدػؼـ اثً انِيزو انيٍِس انٔهيْ فْ خوظيض ثٔى انيفةُيو -1

انقةاؼة في ذنك انّكح اندْ كةٌح خقدٍؼ ٓهْ ٌّؾيةت أرفَّ 

س، فأرجح طليلة أف انًّء يأخي ىً األشقةـ إنْ انٔيً كنيـ كإكهيؼ

 انٔكـ، كإنيَ يٍقت ىجةدئ اغدؾإع انكةىيؾا.

 .أكؿ ىً لؾح انٔيً خمؾيظة كةىال -2

 ئؼ انيؤفـ األكؿ نٔهو انيٍةٍيؾ.-3

آديؼ اثً انِيزو ٓهْ االفدلؾاء ادلٕٙظ اٌزغش٠جٟ ػٕذ اثٓ اذل١ضُ:-4

انجظذ ًٓ طليلة األليةء طيذ يميؾ ثيزةثة ىٍِس يليٍْ يِؼؼ إنْ 

كٌجدؼئ فْ انجظذ ثةفدلؾاء انيّشّدات، "إنْ ُؽا انئٍْ ثلّنَ: 

فةنيٍِس اندصؾيجي يٍدلم ىً انئؾفة  0 "كخوفض أطّاؿ انيجوؾات 

انصؿاية إنْ انئؾفة انكهية، نهليةـ ثدظػػهيهِة ككيةفِة، رو خظّيهِة 

ٌّف انٔةـ انؽم يٍَجق إنْ ثيةٌةت ريةيية ىً أشم انّهّؿ إنْ انلة

 ٓهْ شييْ انظةالت انيمةثِة.

 

 
 ب(كثةندةني خهدلي  ىْ انيٍَق .   أ(أٌِةٓهو افدٍجةٍي .

انيٍَق ج() طيذ اغدهَح انؾيةييةت ثةنيٍَق ثظيذ ال ٌؼرم ايً يجؼأ 

د(كية اهجض انيٍَق اكزؾ ريةيية       كايً خٍدِي انؾيةييةت ( .

 ة كةؿ ثؾخؾاٌؼ رفم ( .كانؾيةييةت اكزؾ ىٍَلية . ) كي

 

 

ىّشّدة في انٔلم فلٌ  ىصؾد ثٍةءات فكؾيةخؾم أٌِة  األكني

 كخٔديؼ ٓهيَ في كشّدُة 

خّشؼ في ٓةنو  ككةاْ ىصؾدةخؾم اٌِة نيقح فّم  انزةٌية

 ىٍفوم ًٓ ٓةنيٍة انيةدم انفيؿيةاي

 انٔهيةء كال ٓالكة نِة ثةنّاكْ . ىّشّدة فلٌ في أكراؽ انزةنزة

 خؾم اٌِة كةاية في ٓةنيٍة انّاكٔي انيةدم انؾاثٔة

 

 

 أ( خظويم طةهم ئٍي اف ىظيّنِة ال يًيف شؼيؼ اني ىّيِّٓة. 

 ب(خٔديؼ ٓهي ىجؼأ ٓؼـ اندٍةكى.ثيً ٍؾفيِة .

 ج( انهؿكـ انيٍَلي ثئٍي اف انمَؾ انزةٌي يهؿـ ًٓ انمَؾ األكؿ .

 
 

ؼد أ(ُي أكؿ غَّة يلّـ ثِة انؾيةيي كُّ كيْ خٔؾيف ىظ

  نهيفةُيو كانيوَهظةت اندي يٍّم افدػؼاىِة

ب(كانقجت طدي ال يظؼث أم نجـ أك غيّض .. كنكم ٌقق كنكم ٓةنو 

 . . ريةيي خٔؾيفةخَ انػةهة

)انػٌ ٍّؿ ثغيؾ ٓؾض ( . -1(ىزةؿ خٔؾيف اكهيؼس نكال ىً : ج  

)انٍلَة : ُي ىة نيـ نِة أشؿاء -2   ). 
 
 

يةيي ثؼكف خٔؾيف . كانقجتُي أنفةظ كايظة ثؽاخِة يدؾكِة انؾ  : 

 . أ(ألٌِة كايظة ثؽاخِة    ب( كيقدػؼىِة في خٔؾيف ىفةُيو أغؾم

 . ج( نّ خيقك ثدٔؾيفِة ألىدؼت اني ىةال ٌِةية

كُي خٔؼ أفةس اندٔؾيفةت انؾيةيية . كانقجت ألٌٍة ٌٔؾؼ نفّة ثأغؾ 

 طدي ٌوم نيوَهض ال يلجم اندٔؾيف كُي )انالىٔؾفةت( . ىزةؿ : انَّؿ

 كانٔؾض في خٔؾيف انػٌ
 

 

انجؼيِيةت : أ( ُْ كًةية كايظة ثؽاخِة ال خظدةج نؼنيم اك ثؾُةف الرجةت -

 .هؼكِة

ذاخَطِة كخٔديؼ ٓهي اخقةؽ انٔلم ىْ ب( ئصؿ انٔلم ًٓ ارجةخِة نّيّ   

ائانكم أكجؾ ىً أم شؿء ىً أشؿ أىزهة نجؼيِيةت اكهيؼس اندلهيؼية  

نزة ىدقةكيدةفانكييدةف انيدقةكيدةف نكيية رة   

 ط7- رؼذ ادلغٍّبد أؽذ ِمذِبد إٌغك اٌش٠بػٟ ) طؼ(  فؤاؿ ىدّكْ(

أ(ُي طلةاق كايظة ٌلجهِة دكف طةشة اني انجؾٍُة ٓهيِة . كنكً انجةطذ 

 يقهو ثِة نيدػؽُة أفةفة نهجؾٍُة ٓهي غيؾُة ب(لؾكط انيوةدرات

 . ىدقلة : أم غيؾ ىدٍةكًة كانؾيةييةت خدقق ثةنيليً كانوؼؽ ا

 . كةفية : فِي ىدكةىهة كيصت أف خكّف كةفية الرجةت انٍّؾية

 . ىقدلهة : أم ىقدلهة ثؽاخِة كغيؾ ىمدلة ىً ٌّؾيةت أغؾم-

 انيقدلييةف انيدّازيةف ال يهدليةف ىِية اىدؼا

 س8 – خٔديؼ كال ىً انجؼيِيةت كانيوةدرت ٓهي ٓؼة ىجةدئ ىٍَلية – 

نؽاخيةا رىؿق أ ُي أ انمئ ُّ انمئ ىةشؼ ُّ ىةشؼ  

ىةشؼ ال ييكً 

أف يكّف طةيؾ 

كال طةيؾ في 

 ككح كاطؼ

انمئ ال يّهف 

ثوفة كٌليًِة 

 في ٌفـ انّكح

أ ال ييكً أف 

خكّف ب كال 

ب في ككح 

 كاطؼ

ٓؼـ 

 اندٍةكى

ىةشؼ اىة اف 

يكّف طةيؾ اك 

 ال طةيؾ 

انمئ اىة أف 

يّهف ثةنوفة 

 أك ٌليًِة 

أ اىة أف خكّف 

ب أك ال ب كال 

 كفٌ ثيٍِية

ةنذ انز

 انيؾفّع

خٔؼ انيجؾٍُةت ُي انيؾطهة اندي يدو ىً غالنِة اخيةـ انجٍةء  – 9س

رؼزرب ِشؽٍخ اعزٕجبؽ إٌظش٠بد اٌش٠بػ١خ  ٘ٝ  انؾيةيي ) هض ( غؼ ثةنك
ادلشؽٍخ اٌىت ٠زُ ف١ٙب ثٕبء إٌغك اٌش٠بػٝ الٔٗ ثؼذ ٚػغ ادلمذِبد ِٓ 

إٌز١غخ اٚ رؼش٠فبد  ٚثذ١ٙ٠بد ِٚغٍّبد ٠جذأ اٌش٠بػٝ فٝ اعزٕجبؽ 
 إٌظش٠خ ٠ٚزٛلف طذق إٌظش٠بد اٌش٠بػ١خ ػٍٝ طذق ادلمذِبد .

 
ً أعٕؾخ       )وبرثخ(  ؼشش أسع ٛلبد راد ٌا ً ادلخٍ  ٌى

ً                        )وبرثخ(          ٕبوت ػشش أسع ؼ ً ٌا  ٌى
ٕبوت أعٕؾخ                                )وبرثخ(          ؼ ً ٌا  ٌى

 
 وً اٌمـؾ صذ١٠بد  )طبدلخ(          

 وً إٌّٛس لـؾ    )طبدلخ(           
   ال –الرياضي مقدماته )معرفات  وً األعٛد صذ١٠بد  )طبدلخ(      

 

 

 وً اٌـ١ٛس صذ١٠بد    )وبرثخ(
 وً اٌمـؾ ؿ١ٛس       )وبرثخ(         

 (وً اٌمـؾ صذ١٠بد      )طبدلخ  (
 

 وً اٌـ١ٛس صذ١٠بد      وبرثخ
 وً اٌمـؾ ؿ١ٛس          وبرثخ

 وبرثخ  وً احلششاد صذ١٠بد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ىيؿ ثيزةؿ ثيً انفوم انلّم كانفوم انًٔيف -س

 ٘ٛ اِىب١ٔخ طذق اٌجذ٠الْ ِؼب فٝ ٔفظ اٌٛلذ ـ اٌفظً اٌؼؼ١ف :1
ٕٙذط اٚ ِضً)اِباْ اراوش دسٚعٝ اٚ اعزّغ اىل ادلٛع١مٝ () امحذ اِب ِ

  .ِذسة ( فّّىٓ اراوش ٚأب اعزّغ ادلٛع١مٝ 
 ٠غزؾ١ً طذق اٌجذ٠الْ فٝ اٌفظً اٌمٜٛ  ـ اٌفظً اٌمٜٛ :2

) عزٙجؾ ؿبئشح فشق وشح اٌمذَ طجبػ ا١ٌَٛ اِب فٝ ِـبس اٌمب٘شح اٚ  ِضبي
اْ رٙجؾ اٌـبئشح فٝ ِـبس ٚاؽذ فمؾ ..الْ  فٝ ِـبس االعىٕذس٠خ(فٕٙب  الثذ

 اٌفظً لٜٛ.

ال د ب 
 وً اٌشٚاثؾ رزظف ثبٌزجبد١ٌخ ِب ػذا ساثؾ اٌششؽ   كخ 

ٚؽىُ اٌغٍت ) ٚي ثزبػٗ سلزٍف ػٓ ثبلٟ اجلذاٚي ٚوّبْ ساثؾ اٌغٍت اجلذ
 ٚاجلذٚي ثزبػٗ أ٘ٛ  ال ٠ظذلبْ ِؼب ٚال ٠ىزثبْ ِؼب (
 -ق ق

 ن ص
 ص ن

 

 

 انئةهؾة  اندلهيؼية

ئدجؾ انٔهو ىّهّٓية غةنوة،  - 1

ً انيظةثةة أك ثئٍْ أٌَ ىدظؾر ى

 اندظيؿ.

 ااياالفدلؾ انيٍِس أف – 1

اية ىال ئؼ نو اندصؾيجْ

نهجظذ انٔهيْ انئلؼ، ىً 

 ىيؿ ثيً ٍجئة انٔهو في انيٍّّر اندلهيؼم كانئةهؾ – 1

ة كانئهّؿ كدشّدا كٓؼىة اندالزـ انَؾدم ثيً انٔه-29

 فؤاؿ ىدّكْ  شيْ ثيً االخفةؽ كاالغدالؼ(\اغدالؼ\ةؽئؼ.......)اخف

 كيض ثيزةؿ ٍؾيلة انجّاكي ٍٓؼ شّف فديّارت ىم -30

   طؼد غَّات انيٍِس اندصؾيجي ٍٓؼ شةثؾ ثً طيةف -31

أفدػؼـ اثً انِيزو انيٍِس انٔهيي في خوظيض ثٔى انيفةُيو   - 32

 كيض؟–

 طهم –ٍِس يليٍي أٓديؼ اثً انِيزو ٓهي األفدلؾاء ثيزةثة ى -س

  غؼ ثةنك انظقً ثً انِيزو كشةثؾ ثً طيةف في االىدظةف  انٔجةرة

 درشة 12انزةٌي : األفدٍجةط 

 انيليً انيّشّد في انؾيةييةت . –ثو خفقؾ -1

 ىِوية اندي فقؾت ٍجئة انؾيةييةت  هقفخٔؼدت انٍّؾيةت انف -2

 خدوف كًةية انٍقق األفدٍجةٍي ثدٔؼد غوةاوِة  -3
 2018 وؾٍؾيلة اندالزـ في اندغيؾ ٍٓؼ ىم ٍؾدية )هض ( ى

   2019ىوؾ خٔؼ اندٔؾيفةت أكؿ غَّة يلّـ ثِة انؾيةيي  

 فؤاؿ ىدّكْ كيض   -خٔؼ انالىٔؾفةت أفةس اندٔؾيفةت انؾيةيية  -5

   طؼد انيلوّد ثةنجؼيِيةت ؟ - 6

  ِّٙخلؼب٠ب وبرثخ ٚرظً احلغخ طؾ١ؾخدًٌ مبضبي ػٍٟ ؽغخ مج١غ  – 16
 

 ِزٛلغ(    خـأ احلغخ اٌفبعذح ِمذِبرٙب وبرثخ دائّب ) – 11
 

 ِزٛلغ٘بد ِضبي حلغخ ِمذِبرٙب وبرثخ ٚٔز١غزٙب طبدلخ    – 12
 

 ِزٛلغ(    طؼ احلغخ اٌفبعذح ِمذِبرٙب وبرثخ )لذ رىْٛ  – 13
 

 درشة  12انزةنذ : اندكةىم ثيً االفدفؾاء كاالفدٍجةط 
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   ىةشؼ لٔجةف ثؿيؼ  \انئهو األكؿ  -أىدهكٍة انػجؾة فأُؼٌة اندفّؽ     ىؼرس انفهقفة كٓهو انٍفـ ثةنيؼرفة انجؾيَةٌية نهغةت 

 أٌح في أىةف .. ىْ ىةشؼ لٔجةف  2020. ث (  3.. فهقفة كىٍَق )   انػالهة نزةٌّل فْ انفهقفة كانيٍَق .. نهوف انزةنذ ا انيؾاشٔة انٍِةاية 

 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

كانٔهيةء، ال يػًّٔف إنْ أل  - 2

 فهَة اال فهَة انيٍِض اندصؾيجْ.

ىً ٍُة فلؼ افدػؼـ انٔهيةء  - 3

غَّات انيٍِض االفدلؾااْ 

اندلهيؼل انيديزهة فْ انيالطّةت 

كاندصةرب ككيْ انفؾكض ثِؼؼ 

انّهّؿ إنْ انلّاٌيً اندْ خفقؾ 

 انّّاُؾ .

ٍُة نصأ انٔهيةء إنْ 

افدػؼاـ انيٍِض انفؾيْ 

 االفدٍجةٍْ.

فةنيٍِس االفدٍجةٍْ  - 2

ييزم نٌّأ ىً أنّاف اندكةىم 

ثيً انيٍِصيً االفدلؾاش 

 كاالفدٍجةٍْ.

 

 
 انئةهؾة  اندلهيؼية

إف انغؾض األفةفْ ىً انيٍِس  - 1

ي يديزم فْ انٔزّر ٓهْ االفدلؾاا

كّاٌيً كٌّؾيةت شؼيؼة ىً غالؿ 

  0انئَيةت انيدةطة 

ةنيٍِض االفدلؾااْ اندلهيؼم ف - 2

إنْ اغدجةر انفؾكض كثٔديؼ  يِؼؼ

 ٓهي ) ىجؼأ انقججية(،

ةالفدٍجةٍْ انيٍِض انفؾيل - 1

يلّـ انجةطذ ثؼرافة كخظهيم 

انّّاُؾ كانٍّؾيةت انقةثلة 

ؿ كيظةكؿ أف يدّهم ىً غال

ذنك إنْ فؾض هّرل شؼيؼ 

يلّـ ثةندٍجؤات انيدؾخجة ٓهيَ 

 ثةنَؾؽ اندصؾيجية انئؾكفة.

 

 
 انئةهؾة  اندلهيؼية

انجةطذ ال يصت أف يجؼأ ىمؾكَٓ  - 1

انجظزْ ثؾأل ىقجق، طيذ أف ُؼفَ 

يديزم فْ انٔزّر ٓهْ خفقيؾ شؼيؼ 

 نهّّاُؾ.

يدو  )درشة اكني(أل أٌَ فؾض -2

طّة أك اندّهم ىً غالؿ انيال

 انيمةُؼة انؼكيلة.

انجةطذ يجؼأ ثدأفيـ  - 1

انفؾض انوّرل كثٔؼ ذنك 

يلّـ ثدفٍيؼ ُؽا انفؾض 

 افدٍةدا إنْ انيالطّة كاندصؾثة.

)درشة انفؾض انوّرل - 2

كؼ يصدةز ٓؼدا كجيؾا ىً  رةٌية(

 انيالطّةت كاندصةرب انؼكيلة،

 
 اندصؾيؼ كاندٔييو  انيّيّٓية

ؾ فةنٔهو ىظةيؼ ال يدةر

ثأطكةـ انليية كال ثؾغجةت 

 االفؾاد كأُّااِو .

طيذ أف طم ىمكهة ىٔيٍة ال يدٔهق 

ثِؽق انيمكهة فلٌ ثم ثكم انيمكالت 

 انيمةثِة نِة في انيقدلجم .

 

 
1 

 ك (اندظلق ىً هؼؽ انفؾكض ييزم انػَّة األكنْ نهّهّؿ اني انلّاٌي1ً

 انٍّؾيةت فْ انٔهّـ انَجئية.

كإٌية يػدجؾكف ٌّؾية  ىٍٔؿنةدجؾكف فؾكية ىفؾدة (إف انجةطزيً ال يػ2

( فةندصؾثة فْ انفيؿيةء ال ييكً أف خفٍؼ فؾية كاطؼا ىٔؿكال، 3    كةىهة.

 كإٌية خفٍؼ ىصيّٓة ٌّؾية كةىهة.

 

 

(اف انيٍَق كانؾيةييةت يقدٔيهّف انهغة انؾىؿية انيدييؿة ثةنؼكة 1

 كاندصؾيؼ 

 يييةت ٓهي أٌِة غةدىة نهٔهّـ ؾية(ككةف انٔهيةء في انيةيي يٍّؾكف نه2

(أىة في انّكح انظةيؾ فأراد انٔهيةء أف يصٔهّا انٔهّـ انَجئية 3

 خقدػؼـ انهغة انؾىؿية األكزؾ دكة .

 (كنكً خدػدهف انٔهّـ في كؼرخِة ٓهي افدػؼاـ انؾيةييةت نهليةس .4

 أ(فةنفيؿيةء كانفهك خدييؿ ثةفدػؼاـ األركةـ . كخهيِة انٔهّـ انَجئية.

(كخقٔي انٔهّـ االشديةٓية اني ذنك كنكٍِة خصؼ هّٔثِة كانقجت في ب

ذنك : يؾشْ ٌصةح افدػؼاـ األركةـ في انٔهّـ انَجئية اني أٌِة خيدهك 

 ىصيّٓة ىً انٔالكةت انزةثدة اندي ييكً اندٔجيؾ ٍِٓة ثةألركةـ .

 كىً أىزهة: رةثح فؾٓة انًّء كُّ أىؾ يٍلن انٔهّـ االشديةٓية .

 

 يؾ انّّاُؾ انَجئية اندي ٌالطِّة . ( خفق1

 (خلؼيو خٍجّءات ًٓ ِّاُؾ نو ٌالطِّة ثٔؼ .2

(فةنفؾض نيـ ىصؾد خػييً أك خفقيؾ ىؤكح ثم ثةٓديةدق ٓهْ 3

 انػيةؿ انؽم ئجؾ ًٓ انٔجلؾية انجمؾية انٔهيية.

 

أ( هيةغة انفؾض ثوّرة خصٔهَ كةثم نهدفٍيؼ أك اندكؽيت ثّافَة 

 ئدجؾ فؾية ٓهيية .ال كإال انيالطّة كاندصؾثة 

انفؾض ُّ ىصؾد خفقيؾ ىؤكح اذا رجح هظدَ فةٌَ يدظّؿ انْ ٌّؾية ب(

 .ىلجّنة اىة اذا خجيً فمهَ فيصت اندػهْ ٍَٓ اك خٔؼيهَ 

يكّف كةثم نهدظلق ىٍَ ثّافَة ٍؾؽ يجٌ خصؾيجية كاىكةف خكؾار خهك  ج(

 خلجم االغدجةرات د(يصت أف يدؾخت ٓهيَ األغؽ ثيلةرٌةت    .االغدجةرات 

 

 

خميؾ ثٔى انفؾكض انوّرية انْ ىّشّدات ال خػًْ نالدراؾ انظقْ 

انيجةلؾ ىزم )انَةكة كاالنكدؾكٌةت( الف انفؾض ال يلّـ ٓهْ انيالطّة 

 انيجةلؾة فظقت ثم ٓهْ فؾكض كٌّؾيةت فةثلة .

االفدؾاض اف نهِّاء كزف كيغٌ ُّ افدؼالؿ ىً ٌّؾية فةثلة ُي : ىزةؿ 

 يغٌ ككزف . اف نهيةء

 

ك ال٠زُ اٌزؾمك ِٓ طؾخ اٌفشع جتش٠ج١ب ثـش٠مخ ِجبششح ثً ٠زُ اٌزؾم
ِضبي : فٍٛ طؼ اْ ٌٍٙٛاء ٚصْ فبْ ػّٛد  ِٓ طؾخ إٌزبئظ ادلرترجخ ػ١ٍٗ.

 عُ . 76اٌضئجك فٝ اٌجبسِٚرت عٛف ٠شرفغ اىل ِغزٜٛ 
 

 

انفؾض ال يفقؾ ِةُؾة ىفؾدة دااية : كاٌية يفقؾ ٓؼد ىً انلّاٌيً 

انٔهيية انقةثلة اك ٓؼد ىً انفؾكض اندْ خو كئِة ٓهْ افةس انػجؾة 

انظقية... فةنفؾض نيـ هّرية غةنوة الٌَ ىقديؼ ىً كّاٌيً فةثلة 

 غًٔح نهيالطّة كاندصؾثة

 

 

٘ٝ ِؼب٠ري اٌز١١ّض ثني إٌظش٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌغري ػ١ٍّخ فال ٔىزفٝ 
ٙب لبثٍخ ٌٍزف١ٕذ مبؼشفخ اْ ٘زٖ اٌفشٚع طبدلخ ثً جيت اٌزبوذ ِٓ أ

زٖ : اٌمٛي ثبْ ادلـش ال ٠غمؾ فٝ اٌٛاؽبد اثذا ٘ ِضبيؽغت لٛاػذ ادلٕـك .
ثبْ أِب اٌغّبء دتـش أٚ ال دتـش  اِب اٌمٛي  لؼ١خ ميىٓ اْ رزمجً ٌٍزف١ٕذ .

فٝ اٌظؾشاء فٙٝ ال رمجً اٌزف١ٕذ الٔٙب طبدلخ ثغغ إٌظش ػٓ ؽبٌخ 
 . اؽذ اٌجذ٠ٍنياٌـمظ ؽغت لٛاػذ ادلٕـك  ٚ٘ٛ اِىبْ طذق 

 

 

 
 .(ط١بغخ ٚٚػغ اٌفشٚع ٌزفغري ادلشىٍخ اٌىت حتزبط ٌزفغري  1
بغزٙب يف طٛسح سِض٠خ (اعزٕجبؽ إٌزبئظ ادلرترجخ ػٍٝ ٘زٖ اٌفشٚع ٚط2١

 (اٌزؾمك ِٓ رٍه إٌزبئظ ػٓ ؿش٠ك ادلالؽظخ ٚاٌزغشثخ .3 أٚ س٠بػ١خ .
اٌىت ال ٔٙب٠خ (ال ٠غزـ١غ اٌؼٍّبء اخزجبس وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش إٌظش٠خ 4

 .ذلب ٌزا ففشٚع ٚٔظش٠بد اٌؼٍُ دائّب زلزٍّخ ٚال رٛطف ثبٔٙب ٠م١ٕ١خ 
 

 

 

 

دفقيؾ كاندٍجؤ ؟ انكدةب : طؼد ىالىض ٌيّذج كةرؿ ُيجم في ان15س

: يدأفـ ىٍَق اندفقيؾ ٍٓؼ ُيجم ٓهي أفةس  16س    انيؼرفي 

:يدَهت ٌيّذج 12س   ىٔيةريً ىػدهفيً نهيالاية كانؼكة كيض ؟

 دنم ثيزةؿ ؟ –جم في اندفقيؾ كشّد أطؼ انلّاٌيً انٔةىة ُي

ئؼ ٌيّذج ٓةنو انيٍَق كةرؿ ُيجم انيقيْ ٌيّذج انلةٌّف 

انظوؾل انيقدغؾؽ. أكزؾ انٍيةذج ٌصةطة كاٌدمةرآ كخأريؾا فْ انٔهّـ 

 انَجئية كاالشديةٓية.

 أُؼاؼ ) انّهف كاندفقيؾ كاندٍجؤ (في خلةٍْ  :أُييدَ

 ً ٌيّذشيً فْ اندفقيؾ ُية:كيييؿ ُيجم ثي

 االفدؼالؿ االفدلؾااْ االطديةنْ .  - 2 ٌيّذج االفدؼالؿ انٔلهْ .  - 1

يدَهت كشّد اطؼ انلّاٌيً انٔةىَ اندي يٍؼرج  :  اندفقيؾ انيظكو

 كهيةغة انظؼث في هّرة طصة خظدِة انظؼث انيؾاد خفقيؾق .

 ُْ ٍٓةهؾ افةفية  3انيزةؿ انؽل يؽكؾق ُيجم يدكّف ىً 

ديةخيؾ طةدرة طؼرح ىَهّب خفقيؾُة ىزةؿ نيةذا اٌفصؾ شِةر انؾ - 1

دث اك ِّاُؾ فةثلة ٓهْ ىصيّٓة طّا -2فْ انقيةرة ارٍةء انهيم؟ 

 ىزةؿ:  كةف انصِةز ىيهّء ثةنيةء            انّةُؾة .

 كةف انغَةء ىظكية

 نو يكً ثةنيةء ال فةام يؼ اندصييؼ

 ماٌػفةض درشة انظؾارة ارٍةء انهي

 نؽا اٌفصؾ شِةز انؾاديةخيؾ

انلةٌّف انفؿيةاْ انؽل يفقؾ انظةدرة  ) كُّ اف طصو انيةء   - 3

 يؿدادٍٓؼىة يدصيؼ( .

 يلّـ اندفقيؾ ٍٓؼ ُيجم ٓهْ ىٔيةريً ُية :

 أ(انصيْ ثيً انٍيّذشيً االفدؼالؿ االفدٍجةٍْ كاالفدلؾااْ .

 .ٌّف ٓةـ.ب(يٍجغْ الل خفقيؾ فججْ اف يمديم ٓهْ ىلؼىة خدًيً كة

اخفق كال ىً ثؾٌةر كُّكيم في انلّؿ ثةفجلية انفؾض ٓهي  -18س

 كيض  –اندصؾيت 

 طهم غَّات انيٍِس انفؾض ٍٓؼ كال ىً ُّكيم كثؾٌةر .-19س

 كنيةـ

 ُّكيم

ٍّر انيٍِس االفدلؾااي اندصؾيجي اني انيٍِس انفؾيي 

 االفدٍجةٍي

كهّد 

 ثؾٌةر

ف انفؾض يأخي يدفق كال ىً ُّكيم كثؾٌةر في انلّؿ ثة

اكال رو ثٔؼ ذنك يأخي اندصؾيت كيدؼغم انيالطّة 

 كانٔلم في ذنك

 اعزٕجبؽ ٔزبئظ ِٓ اٌفشع (1

 اٌزؾمك ِٓ طؾخ إٌزبئظ ثبٌزغش٠ت. (2

فبرا وبٔذ ِزفمخ ِغ ٔزبئظ اٌفشع ٠زُ اٌزغ١ٍُ  (3
 ثٙب .

اِب ارا وبٔذ سلبٌفخ ف١غت رؼذ٠ً اٚ رغ١ري  (4
 اٌفشع.

 أُو اندٔؾيفةت 

اُ٘ فشٚع اٌفٍغفخ اٌزـج١م١خ اٌىت رٙزُ ثذساعخ اٌج١ئخ ٘ٝ  فٍغفخ اٌج١ئخ 
ِٚشىالرٙب إٌبجتخ ػٓ اٌزمذَ اٌؼٍّٝ ٚاٌزىٌٕٛٛعٝ اٌزٜ ٠ٙذد مج١غ 

اٌىبئٕبد احل١خ ٚػٍٝ سأعٙب االٔغبْ ٚرذسط ِب ٠ٕجغٝ اْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ رؼبًِ 
     االٔغبْ ِغ اٌج١ئخ اٌـج١ؼ١خ

  ادلؼىن اٌٍغٜٛ ٌىٍّخ ث١ئخ) اثٓ ِٕظٛس
: رجٛء مبؼىن البَ  ٚعىٓ ٚٔضي ٚ٘ٝ  -ثٛء -خ ِشزمخ  ِٓ اٌفؼً ثبء٘ٝ وٍّ

.ادلىبْ اٌزٜ ٠ٕضي ف١ٗ اٌىبئٓ احلٝ ٠ٚؼ١ش ف١ٗ ٚحي١ؾ ثٗ   

** ٘ٝ رلّٛػخ االش١بء ٚاٌظٛا٘ش احمل١ـخ  خ:ادلؼىن اٌالطـالؽٝ ٌٍج١ئ
ثبٌفشد ٚادلؤصشح ف١ٗ ٚرشًّ اٌج١ئخاٌؼؼ٠ٛخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ 

ٌج١ئخ اٌفىش٠خاخلبسع١خ ٚا  
** ٘ٝ أؽرتاَ اٌم١ّخ  اٌزار١خ جل١ّغ اٌىبئٕبد احل١خ اال٠ىٌٛٛع١ب اٌؼ١ّمخ : 

  ثغغ إٌظش ػٓ فبئذرٙب  ٌالٔغبْ
٘ٝ ِغئ١ٌٛخ االٔغبْ االخالل١خ جتبٖ  ادلغئ١ٌٛخ اخلٍم١خ ػٕذ ٘بٔض ٠ٛٔبط 
ٖ اٌـج١ؼخ ِٚب ف١ٙب  الٔٗ اٌىبئٓ اٌٛؽ١ذ االوضش ٚػ١ب ال١ّ٘خ اٌزؼبْٚ ِغ غري

ِٓ اٌىبئٕبد احل١خ ٚ٘ٛ االوضش فبػ١ٍخ فٝ حتم١ك ٘زا اٌزؼبْٚ  ٠ٚذسن 
 ِغئ١ٌٛزٗ

٘ٝ رلّٛػخ ِزـٛػني ال رٙذف ٌٍشثؼ ٠ٕظّٙب ج١ئ١خ :**ادلٕظّخ اٌ
ِٛاؿْٕٛ ػٍٝ ادلغزٜٛ احملٍٝ اٚ االل١ٍّٝ اٚ اٌؼبدلٝ ٠مٛد٘ب اػؼبء راد 
ا٘زّبِبد ِشرتوخ  ٠ذٚس ػٍّٙب ؽٛي ِغبئً ػًّ ِٚٙبَ زلذدح ِضً 

 ؽمٛق االٔغبْ ٚاٌـفً ٚادلشأح ٚاٌج١ئخ
اٌزضاَ مج١غ االؿجبء أٚ اٌجبؽضني ثبٌغّبػ **ادلٛافمخ ادلغزٕريح ٘ٝ : 

ٌٍّشػٝ ثأْ ٠ىٛٔٛا ِغبّ٘ني ٔشـني ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌشػب٠خ اٌىت ٠زٍمٛٔٙب 
 أٚ فٝ ِشبسوزُٙ فٝ االحببس 

٘ٝ رلّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ االخالل١خ اٌؼ١ٍّخ اٌىت ** االخالق اٌزـج١م١خ:
رٕظُ ادلّبساعبد داخً سلزٍف ١ِبد٠ٓ اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚؽً ادلشبوً 

 االخالل١خ ثٛاعـخ اٌزذاٚي ٚاٌزٛافك .
 ثبٌغٍٛن٠ٙزُ  ِؼ١بسٜ٘ٝ ػٍُ رؼش٠ف اٌج١ٛر١مب ػٕذ عبوٍني سٚط :

ٚرزؼّٓ     ٚادلٛد ثبحل١بحاٌزٜ ميىٓ لجٌٛٗ فٝ  اٌمؼب٠ب   ادلزؼٍمخ  االٔغبٔٝ
اٌششٚؽ  ادلغئٌٛخ ػٓ احل١بح ِزؼذدح اٌزخظظبد جملّٛػخ ِٓ  دساعخ

  فٝ ظً رمذَ ػٍُ اٌـت ٚاٌج١ٌٛٛع١ب  اٌجشش٠خ
٘ٝ اٌذساعخ اٌفٍغف١خ ٌٍغذي األخاللٝ **اٌزؼش٠ف االطـالؽٝ ٌٍج١ٛر١مب: 

اٌزٜ اٚعذٖ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ يف اٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌـج١خ ِٚب رشرت 
 ػ١ٍٙب ِٓ ِشىالد اخالل١خ رزؼٍك ثبٌغ١بعخ ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌفٍغفخ

٘ٛ اخز ِبدح ٚساص١خ ِٓ ٔٛاح خ١ٍخ جلغُ وبئٓ ؽٝ ادلشاد :**االعزٕغبؿ
اعزٕغبخٗ ٚدرلٙب ِغ ث٠ٛؼخ ِفشغخ إٌٛاح ٌىبئٓ اخش ِٓ ٔفظ اجلٕظ 

فٝ أجٛة اخزجبس صُ رٕمً اىل سؽُ االَ  ثبعزخذاَ ر١بس وٙشثبئٝ رضسع
 اٌجذ٠ٍخ .

٘ٝ ادلجبدا ٚاالعظ ٚادلؼب٠ري االخالل١خ اٌىت ال رغزم١ُ ** اخالق ادلٕٙخ :
ادلٕٙخ ثذٚٔٙب ٚاٌـبثغ االٌضاِٝ ٌٍّشزغٍني ثٙب ال ٠شعغ ٌٍؼّري أٚ اٌٛاصع 

 دلشرجـخ ثبالداء ادلضبيل)راليف اٌغٍج١بد( ذلزح ادلٕٙخ.   اٌذ٠ىن فمؾ ثً ٌٍمٛاػذ ا
بَ اٌىت ٠زُ حتذ٠ذ٘ب فٝ ػٛء اٌم١ُ ٘ٝ رلّٛػخ ادلٙ**اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ:

ٚاالخالق  ٘ذفٙب خذِخ ادلظٍؾخ اٌؼبِخ ِٚب ميزبص ثٗ اٌؼبٍِني ِٓ ؽمٛق 
ٚاِز١بصاد ٠ٕض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ ٚرغمؾ ٘زٖ احلمٛق إرا أخً اٌؼبٍِني ثٙزٖ 

 اٌٛاعجبد ٚادلغؤ١ٌبد
٘ٝ رلّٛػخ اٌمٛاػذ ٚادلؼب٠ري حنىُ فٝ ػٛئٙب **اخالل١بد اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ

إرا مت ٚحيذس اٌفغبد اإلداسٜ ٝ اٌغٍٛن ثبػزجبسٖ طؾ١ؾب أٚ خبؿئب  ػٍ
االحنشاف ػٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ ٌزؾم١ك ادلظٍؾخ اٌشخظ١خ ػٍٝ ؽغبة ادلظٍؾخ 

  اٌؼبِخ
اِضٍخ البِخ اٌرب٘بْ ػٍٝ لؼ١خ و١ٍخ اعزٕبدا اىل  االعزمشاء ػٕذ اسعـٛ:

عضئ١خ رؤ٠ذ طذلٙب  اٚ االٔزمبي ِٓ ؽبالد فشد٠خ اىل لؼ١خ و١ٍخ ِٚٓ 
 ادلؼٍَٛ اىل اجملٙٛي 

٘ٛادلؼشفخ ادلٕٙغ١خ ادلٕظّخ اٌزٟ اٌزؼش٠ف االٚي ٌٍّٕٙظ اٌؼٍّٝ:
ٚ٘ٛ ٚطف ٠ـٍك ػٍٝ وضري ِٓ ٔغزخذِٙب ثغشع فُٙ اٌظٛا٘ش ٚرفغري٘ب .

 .بء ٚاٌى١ّ١بء ادلؼبسف االٔغب١ٔخ ادلخزٍفخ ثذءا ِٓ اٌف١ض٠
٘ٛؿش٠مخ زلذدح ٌٍؾظٛي ػٍٝ ادلؼشفخ اٌزؼش٠ف اٌضبٔٝ ٌٍّٕٙظ اٌؼٍّٝ : 

 ادلٕظّخ ثبرجبع لٛاػذ ادلٕٙظ اٌزغش٠جٟ ) ادلالؽظخ ٚاٌزغبسة ٚاٌفشٚع( .
 .١ٍخ ػم١ٍخ ٔغزخٍض ِٓ خالذلب ٔزبئظػّ٘ٛ:  االعزذالي :

٘ٛ ػٍُ االعزذالي ٚ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٜ ٠ٙزُ ثذساعخ ادلٕب٘ظ : رؼش٠ف ادلٕـك
 ادلغزخذِخ فٝ اٌز١١ّض ثني اٌزفىري االعزذالىل اٌظؾ١ؼ ٚغري اٌظؾ١ؼ .

 هو في انيٍّّر اندلهيؼم كانئةهؾىيؿ ثيً غؾض انٔ – 2

 ىِوكةرف ثيً  انفؾض  في انيٍّّر اندلهيؼم كانئةهؾ   – 3

 انئةهؾخٔؼ انيّيّٓية كاندصؾيؼ كاندٔييو ىً غوةان انٔهو -

اندظلق ىً هؼؽ انفؾكض ييزم انػَّة االكني نهّهّؿ نهلّاٌيً   -5

 فؤاؿ ىدّكْأكؼ هؼؽ ذنك        -

 ي كؼرخِة ٓهي افدػؼاـ انؾيةييةت كأداة نهليةس خدجةيً انٔهّـ ف-6

 كيض-نهفؾض كِيفة ىٍِصية في انيٍِس انئةهؾ-8

       ىِويٍِس انٔهيي انئةهؾ   أفدػهن رالرة لؾكط نهفؾض في ان-9

خميؾ ثٔى انفؾكض انوّرية اني كيةٌةت خػًْ نألدراؾ انظقي -10

  ىِو شؼأأأأأأأأانيجةلؾ )غَأ(     

  ىِو شؼااااادظلق ىً انفؾض ثةندصؾيت انيجةلؾ)غَأ(  ييكً ان-11

 2012ىوؾ   انفؾض يفقؾ ِةُؾة ىفؾدة ) غَأ ( -12

انلةثهية نهدفٍيؼ كانلةثهية نهدأييؼ ُي ىٔيةر اندييؿ ثيً انٔهو -13

 طهم ذنك     ىِو  -كانالٓهو  

رؼزّذ ؿش٠ك اٌجؾش يف ادلٕٙظ اٌؼٍّٟ ادلؼبطش ػٍٟ ػذح لٛاػذ -14
  2619ِظش دًٌ ثضالصخ   –د٠خ اعرتشب

غؼ ثةنك ثلة ٌيّذج ُيجم كُّكيم كثؾٌةر أفةفي في اىدظةف 

أغؾ انٔةـ ثةذف اهلل فؾكؿ شةىؼ ٓهيِو كدم كم األفبهة 

 انيظديهة ٓهيِو ثأذف اهلل 
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