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

I 

 

 ( ٌ 20 )انمشاءج وانشكم :  انًدال انشئُغٍ األول  -1
 

 ( ٌ 6 ):  انشكم -1.1
 

  ( 0.25ٌ)ذًُح نكم عثاسج أو كهًح ذى شكهها شكال صحُحا .  كهًح أو عثاسج24اندضء انًغهىب شكهه َرضًٍ 

ذًرع . فُا يرُضها فٍ خُاَها انًًرذج حافظ  حافظ عهً سوَمها!يا أخًم أَاو انشتُع فٍ انثادَح انخضشاء " 

 ."تهىائها انُمٍ،والذكٍ يغاهًا فٍ ذهىَثها

 (3ٌ ): إذًاو يمء اندذول حغة انًغهىب - 2.1

 ٚمجم كم جٕاة ٚفٙ ثبنًغهٕة: نكم جٕاة طذٛخ)  1ٌ)رًُخ 

 اإلخاتح انًغهىب انكهًاخ

 ... ٚظٓش –  ٚمذو – ٚجٙء –ٚذم  يشادفٓب ٚٓم

 ... ْٔجزٓى– أػغزٓى –يُذزٓى  ضذْب دشيزٓى

 .رمجم كم جًهخ يفٛذح ٔسدد فٛٓب كهًخ انجزاثخ رشكٛجٓب فٙ جًهخ يفٛذح انجزاثخ
      

 (1ٌ): فٍ انخاَح انًُاعثح نهدىاب انصحُح (x) ذحذَذ َىعُح انُص تىضع  عاليح - 3.1          

 .إرا ٔضؼذ انؼاليخ فٙ خبَخ انٕطف ( 1ٌ)رًُخ  

 شعش وصف سعانح حىاس 

  ×   َىعُح انُص
 

 (2ٌ:  )أياو انفكشج انعايح نهُص فٍ انخاَح انًُاعثح ((xأضع عاليح - 4.1

 .إرا كبٌ انجٕاة طذٛذب ( 2ٌ)رًُخ  

  .صَاسج عائهح نًذَُح أثشَح -

 × .صَاسج عائهح يٍ انًذَُح نهثادَح -

  .صَاسج عائهح لشوَح نحذَمح تانًذَُح -
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 )  1ٌ(:أركش اثُرٍُ يٍ يًُضاخ انثادَح عٍ انًذَُح - 5.1

انٕٓاء / جًبل انغجٛؼخ : إرا ركشد اصُزبٌ يٍ يًٛضاد انجبدٚخ ػٍ انًذُٚخ فٙ انًجبل انغجٛؼٙ أٔ االلزظبد٘ أٔ االجزًبػٙ)  1ٌ(رًُخ 

 ...انٓذٔء/ انذمٕل انخضشاء / انًُبظش انجزاثخ / انُمٙ 

 ( 2.5ٌ: يح:  )نكم عهىن حغٍ يًا َهٍ  ( 0.5ٌ ) ذًُح – 6.1

 .يسبػذح انفمشاء-  انؼُبٚخ ثبنجٛئخ  -  رمذٚى انٓذاٚب  -  صٚبسح األلبسة  -  إكشاو انضٛف 

 ( 2.5ٌ): اعرخشاج اندًم انًرضًُح نألعانُة اِذُح يٍ انُص- 7.1

 .نكم جٕاة طذٛخ ( ٌ 0.5 )رًُخ 

 اندًهح انرٍ ذرضًُه فٍ انُص َىع األعهىب

 ٚب يزُضْب/ ٚب يزُضْب فٙ جُبَٓب انًًزذح  - انُذاء -

   يٍ سٛكٌٕ فٙ اسزمجبنُب ؟/رشٖ يٍ سٛكٌٕ فٙ اسزمجبنُب؟   - االعرفهاو -

 !يب أجًم أٚبو انشثٛغ / !يب أجًم أٚبو انشثٛغ فٙ انجبدٚخ انخضشاء  - انرعدة -

 رًزغ ثٕٓائٓب انُمٙ/  دبفظ ػهٗ سَٔمٓب  - األيش -

 .ال ركٍ يسبًْب فٙ رهٕٚضٓب - انُهٍ -
 

 ( 2ٌ) :إتذاء انشأٌ حىل فكشج يٍ انُص- 8.1

 .إرا أٔسد رجشٚشا يُغمٛب  سٕاء ارفك أٔ اخزهف يغ سأ٘ انكبرت (1ٌ)إرا أثذٖ انًزؼهى سأّٚ، ٔرضبف نّ  (1ٌ)رًُخ 

 ( ٌ 15 )انذسط انهغـــــــــىٌ : انًدال انشئُغٍ انثاٍَ  -2
 

 ( ٌ 6 ): انرشاكُة : انًدال انفشعٍ األول  -1.2
 

 (ٌ 1 ): إذًاو يمء انرشعًُح انرانُح تًا َُاعة - 1.1.2

 .نكم جٕاة طذٛخ داخم خبَخ انجٕاة انظذٛخ انًغهٕة ( ٌ 0.25 )رًُخ 
 

 يفعىل يعه واو انًعُح يفعىل يغهك فاعم فعم يضاسع

 انششوق و ذـفـرـحا انىسود ذـرـفـرـح

  

 ( 2,5ٌ): إعشاب انكهًاخ انرٍ ذحرها خظ فٍ اندًم-  2.1.2

 .نكم إػشاة طذٛخ رزكش فّٛ ٔظٛفخ انكهًخ ٔ ػاليخ إػشاثٓب فمظ ( 0.5ٌ) -

 .إرا لذو انًزؼهى إػشاة انكهًبد ثشكم ربو رًُخ نّ انُمغخ َفسٓب -

 أعشب انكهًح انرٍ ذحرها خظ اندًم انًفُذج

 يفؼٕل ألجهّ يُظٕة . عٍ انُفظذشوَحاَغافش أهم انًذَُح إنً انثادَح   -

 َؼذ ربثغ نًُؼٕرّ فٙ انُظت . ذثهش انعُىٌاندزاتحسأَد األصهاس  -

 رٕكٛذ نفظٙ يُظٕة .خضشاءظهد  انحمىل  خضشاء   -

 دبل يُظٕة . تمذوو انضُىففشحٍُانشخال َمفىٌ  -

 ثذل يغبثك ربثغ نهًجذل يُّ فٙ انُظت/  ثذل يغبثك يُظٕة  . يحًذااعرمثهد  انعائهح  انعى  -
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 ( ٌ 2,5):  إذًاو خًم اندذول تًا هى يغهىب–3.1.2

 .ػٍ كم جٕاة طذٛخ يغ انزضايّ ثبنزؼهًٛخ)  0.5ٌ )ًُٚخ نهًزؼهى 

 ًَارج يٍ اإلخاتاخ انصحُحح

 ...َمٙ/ دبس / يؼزذل/ إٌ جٕ انجبدٚخ يشٚخ  -

 انجبدٚخ دبفظٕا ػهٗ جُبَٓب... أعفبل / فالدٙ / سجبل/ سكبٌ/ ٚب أْم  -

 / ......فسٛهخ / َخهخ / غشسذ انجسزبَٛخ  خًسٍٛ شجشح  -

 .....يذًذا / دضش انضٕٛف إال ٔادذا  -

 يٍ أشؼخ انشًس انذافئخ... األعفبل / انشجبل / انًذٌَٕٛ / دشو انسكبٌ -
  

 ( ٌ 6 ): انصشف و انرحىَم: انًدال انفشعٍ انثاٍَ - 2.2

 )1.5ٌ (:إذًاو يمء اندذول تىضع كم فعم فٍ انخاَح انًُاعثح نه -1.2.2
 

 .نكم جٕاة طذٛخ داخم انخبَخ انزٙ رُبسجّ (0.25)رًُخ َمغخ 
 انًثال انًهًىص انُالص انغانى األخىف انًضعف

 لفٕا ٚسأنٌٕ رجذٔ ادشص صاس دم

 

 (1.5ٌ): أصُف األفعال اِذُح فٍ خاَاخ اندذول حغة يا هى يغهىب- 2.2.2
 

 .إرا ٔضغ انًزؼهى كم فؼم فٙ انخبَخ انًُبسجخ ( 0.25ٌ (رًُخ

 

 األفعال انًضَذج األفعال انًدشدج

 افزشش- سبْى -  اسزمذو - رألأل دشو- ثؼضش 

 

 ) 1.5ٌ(:  أضع األعًاء انًشرمح اِذُح فٍ انخاَح انًُاعثح يٍ اندذول–3.2.2

 .نكم اسى رى ٔضؼّ فٙ انخبَخ انًُبسجخ نّ ( 0.25ٌ)رًُخ  

 انًصذس اعى انًكاٌ اعى انًفعىل اعى انفاعم اعى انرفضُم اعى اِنح

 رشدٛت يشثظ يشسٕيخ صائش أجٕد يجشفخ
  

  (1ٌ):انُغة - 4.2.2

:      (َكشح أٔ يؼشفخ )انجًغ، يغ ادزشاو انذبنخ انزٙ ٔسد فٛٓب انًُسٕة إنّٛ / انزضُٛخ / اإلفشاد / انزأَٛش / ٚمجم انًُسٕة فٙ دبنخ انززكٛش 

 .نكم إجبثخ طذٛذخ ( ٌ 0.25)رًُخ 

 انمشَح انخضشاء يذَُح انشتُع

 انمشٔ٘ انخضشأ٘ يذَٙ انشثٛؼٙ
 

 (0.5ٌ):    أكرة تانحشوف انعذد  انىاسد فٍ كم  خًهح يًا َهٍ– 4.2.2

 نكم إجبثخ طذٛذخ   (0.25ٌ (رًُخ 

 .                  ذىخذ تانمشَح ذغع عششج يضسعح.              -  لضً انضواس تانمشَح عثعح أَاو -  
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 (3ٌ): اإليالء: انًدال انفشعٍ انثانث- 3.2

   ( 3ٌ )"اثٍ»انكزبثخ اإليالئٛخ انظذٛذخ نهكهًبد ثإضبفخ انذشف انُبلض، ٔكهًخ 

 .نكم إجبثخ  طذٛذخ ( 0.25ٌ)رًُخ َمغخ 

 .أدٛبؤْب/  انًضددًخ  /  انًذُٚخ  /  ثًجٙء /  انٓبد٘/ اثٍ /  رسبءنذ /  شجٛشاد /  فزـٗ /  سأٚذ  /  طبفٛـخ /  انسًبء  

 

 ( 15ٌ )اإلَشاء  : انًدال انشئُغٍ انثانث  -3
 

 .فّٛ رخضش انغجٛؼخ ٔ رذس انُفس ثبنغجغخ ٔ انسشٔس. فظم انشثٛغ أجًم فظٕل انسُخ

 .اكزت يٕضٕػب فٙ ػششح أسغش، رظف فّٛ َضْخ إنٗ أدذ دمٕل انجبدٚخ، يجذٚب إػجبثك ثبنًُبظش انخالثخ انزٙ شبْذرٓب

 :رظذٛخ انًٕضٕع  ٚزى ثبػزًبد انًؼبٚٛش اٜرٛخ

 انرُمُــظ انًعاَُــــــــــــــش

  4.5ٌ انذذٚش ػٍ انُضْخ إنٗ دمٕل انجبدٚخ: االسرجبط  ثُض انًٕضٕع  -

  4ٌ اػزًبد يٓبسح انٕطف -

  1,5ٌ (انخبرًخ  -   انؼشع     - انًمذيخ     ): اسزذضبس يٓبسح انزظًٛى -

  3ٌ (12 ٔال ٚضٚذ ػٍ 8ال ٚمم ػذد األسغش ػٍ  ): انزمٛذ ثؼذد األسغش انًذذدح  -

  1ٌ (ٚشاػٗ اسزؼًبل ػاليبد انزشلٛى فٙ يكبَٓب انًُبست ): اسزؼًبل ػاليبد انزشلٛى انًُبسجخ -

  1ٌ (انخظ ٚجت أٌ ٚكٌٕ يمشٔءا ٔسسى انذشٔف جٛذا ): ٔضٕح انخظ -
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II  

 ( ٌ 5 ): انمشآٌ انكشَـــــــــى  -1

 ( 2.25ٌ ): أذًى كراتح اَِاخ دوٌ شكهها  -1-1

 . آٚبد يٕصػخ ػهٗ انسٕس انضالس ثبنزسبٔ٘ يٍ خالل رشرٛجٓب داخم انسٕسح9انُظٕص انمشآَٛخ انًغهٕة كزبثزٓب رزكٌٕ يٍ 

 .نكم آٚخ لشآَٛخ ربيخ، كزجذ ثخظ يمشٔء (0.25)رًُخ َمغخ 

لم ْٕ انز٘ رسأكى فٙ األسع ٔ إنّٛ رذششٌٔ، ٔٚمٕنٌٕ يزٗ ْزا انٕػذ إٌ كُزى طبدلٍٛ، لم إًَب انؼهى ػُذ اهلل ٔإًَب أَب َزٚش "  -

 ."يجٍٛ

 ." كزثذ صًٕد ٔػبد ثبنمبسػخ، فأيب صًٕد فأْهكٕا ثبنغبغٛخ، ٔأيب ػبد فأْهكٕا ثشٚخ طشطش ػبرٛخ"  -

 ."فغبف ػهٛٓب عبئف يٍ سثك ْٔى َبئًٌٕ، فأطجذذ كبنظشٚى، فزُبدٔا يظجذٍٛ"  -

 

 (x2 0.25ٌ):انًغهىب اإلذُاٌ تًعًُ انًفشدذٍُ اِذُرٍُ حغة انغُاق انمشآٍَ -1-2
 .نكم ششح نهًفشدح يشرجظ ثسٛبق اٜٚخ انزٙ ٔسدد فٛٓب ( 0.25ٌ)رًُخ 

 

 
  خهمكى:   رسأكى -

 

 (ركش أدذ أسًبء ٕٚو انمٛبيخ  )/ انمٛبيخ  :انماسعـــح  -
 

 

 (0.25ٌ ).ركش يشادفٓب دست انسٛبق/ أْهك اهلل  صًـــٕد ثـبنغبغٛخ  -1-3

 

 )x  2 1ٌ((: نكم خىاب صحُح ( 1ٌ)ذًُح  ): َرى وصم انكهًح تانماعذج انردىَذَح انرٍ ذرضًُها  -1-4
 

  
 انًذ انًرصم 

    اإلخفاء 

 ذشلُك انشاء    َزَش   -   يذ يُى اندًع    عائف         - 

   انًذ انًُفصم     انًذ انًرصم 

 

 

 (1ٌx2):انعمُذج وانعثاداخ  -2
 

 ( 1ٌ (   )20عىسج  اندٍ اَِح  )" لم إًَا أدعى ستٍ و ال أششن ته أحذا : "  لال اهلل ذعانً  -2-1

 .(رمجم أٚخ إجبثخ نٓب ػاللخ ثذػٕح اإلسالو إنٗ ػمٛذح انزٕدٛذ  )/ رذػَٕب ْــزِ اٜٚخ إنٗ اإلخالص فٙ انؼجبدح هلل ٔرٕدٛذ األنْٕٛخ 

 ( ٌ 1): أضع كم كهًح يًا َأذٍ فٍ انخاَح انًُاعثح نها يٍ اندذول -2-2

 .نكم إجبثخ طذٛذخ ( 0.25ٌ)رًُخ 

 يٍ يثُحاخ اإلفغاس يٍ عٍُ انصُاو يٍ فشائض انصُاو يٍ ششوط انصُاو

 انســـــفــــش رأخــــــٛــــش انســـــذــــٕس انـــــــُٛـــخ اإلســـــــالو
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 (3ٌ): انغُشج انُثىَح – انحذَث انُثىٌ انششَف –اِداب اإلعاليُح  -3

 

 (1ٌ): أكرة كم عثاسج يًا َأذٍ فٍ انخاَح انًُاعثح نها يٍ اندذول -3-1

 .نكم إجبثخ طذٛذخ ( 0.25ٌ)رًُخ  

 يٍ أدب انششاب يٍ انفضىل انًحًىد يٍ انفضىل انًزيىو يٍ أدب انحذَث

 ػــــذو انُفــــخ فٙ اإلَـــــبء انجــــذش ػٍ انؼـــهى انُـــبفغ انزجـــسس ػهٗ اٜخــــش اإلَظــبد

 

 ( ٌ 1): ذرًح انحذَث انُثىٌ انششَف انًغهىب -3-2

 .  إرا أرى انًزؼهى كزبثخ انذذٚش انُجٕ٘ انششٚف دٌٔ ثزش ألٚخ كهًخ يُّ (1ٌ)رًُخ 

 . "يٍ حغٍ إعالو انًشء ذشكه يا ال َعُُه" 

 :  إرا أحاط اندىاب انصحُح تخظ يغهك ( 1ٌ ) ًَُح نهًرعهى – 3.3 

 األحضاب 

 

  

 

 انخُذق 

 

 أحذ 

 

 

 تذس انكثشي
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