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 انضبنـــــش انضبَٕ٘ انعهًــــــــــٙ                                                                   
 قبل انشبعز يحًذ يٓذ٘ انجٕاْز٘ : 

 ثُٛب َزٚذِ                    طٕٚاًل عهٗ صذّ  انكٕارس ثبعب انُشءأَفذ نٓذا  -2   

 كأَّ                   رثٛتُ  خًٕلٍ  َشأح ٔرضـــبعب ْشٚاًلٚذةّ  إنٗ انجهٕٖ  -1   

 ٍ يب حزكذ يُّ سبكُبً              ٔكى فزٍص عُــّذ نّ فأضبعــــب  سعشعفكى  -3   

 ٔسٔرٔا  قزٖ يٕثٕءح ٔضٛبعب                 ثأَحبء انعزاق يضبعًخ ّزٔأُي -4   

 حفبح عزاح صبغزٍٚ جٛبعــــــب    رزٔا يٍ عزاقٍ   ضبع َبسًب ) رسٕءكى (  -5   

 درجخ(  00أٔاًل: انًٓبراد انهغٕٚخ ٔ انجُٛخ انفكزٚخ ٔانعبطفخ: )   

 د/11تاػا ( ٔفك ٔسٔدًْا فً انُض . / –يا يؼُى كم يٍ ) صػضع  -1   
 د/5انفكشج انؼايح انرً تًُ ػهٍٓا انُض انغاتك . / يا -2   
 د/5اخراسي اإلجاتح انظحٍحح يًا تٍٍ انمٕعٍٍ ثى اَمهٍٓا إنى ٔسلح إجاترك فًٍا ٌأذً : / -3   
 فكشج انثٍد انخايظ :     

 إػاػح أْم انؼشاق نٕؿُٓى    / ب( إعاءج انُاط ألْم انؼشاق  / حـ( يؼاَاج أْم انؼشاق يٍ انجٓم / د( يٕاجٓح اْم انؼشاق نهجٕع( –)أ      

 د/11يٍ فًٓك انثٍد االٔل يارا اساد انشاػش نهُشء اٌ ٌكٌٕ ؟ ٔنًارا؟ / -4   
 د/11يا انزي اعرُكشِ انشاػش ػهى انشثاب فً انثٍد انثاًَ؟ / -5   
 كى رظهًٌٕ ٔنسزى رشزكٌٕ  ٔكى        رسزغضجٌٕ فال ٚجذٔ نكى غضت لال انشاػش إتشاٍْى انٍاصجً ٌظف حال انؼشب :      -6   
 د/21ٔاصًَ انثٍد انغاتك يغ انثٍد انثانث يٍ انُض يٍ حٍث انًؼًٌٕ ./    
 د/11( / قزٖ يٕثٕءح) أَفذ نٓذا انُشء ( ) سٔرٔا يا انشؼٕس انؼاؿفً فً كم يٍ انرشكٍثٍٍ  -7   
 د/11يا انمؼٍح االجرًاػٍح انرً ذُأنٓا انشاػش فً انثٍرٍٍ األخٍشٌٍ ؟ ٔيا يظاْشْا؟ / -8   

 درجخ( 210صبًَٛب: انجُٛخ انفُٛخ ٔ قٕاعذ انهغخ: )    

 د/11اعرخشجً يٍ انُض ذشكٍثًا خثشًٌا ٔذشكٍثًا إَشائًٍا ٔاركشي َٕع كم يًُٓا . / -1   

 د/11نمافٍح فً األتٍاخ ٔيا دالنرٓا؟ /يا َٕع ا -2   

 د/11( يثهً نًٓا يٍ انثٍد انخايظ. / اسزخذاو انحزٔف انٓبيسخ –انزقفٛخ انذاخهٛخ يٍ يظادس انًٕعٍما انذاخهٍح )  -3   

 د/21( ٔاركشي لًٍح يٍ لًٍٓا انفٍُح يغ انرٕػٍح . / كأَّ رثٛت خًٕلاششحً انظٕسج انثٍاٍَح فً لٕنّ : )  -4   

 د/41أػشتً يا ذحرّ خؾ إػشاب يفشداخ ٔيا تٍٍ لٕعٍٍ إػشاب جًم . / -5   

 د/11اخراسي اإلجاتح انظحٍحح يًا تٍٍ انمٕعٍٍ ثى اَمهٍٓا إنى ٔسلح إجاترك :/ -6   

 انفعم )رزٔا ( فٙ انجٛذ األخٛز:       
 ٔػاليّ سفؼّ انؼًح  د( يشفٕع ٔػاليح سفؼّ انٕأ أ( يجضٔو ألَّ جٕاب انششؽ    ب( يجضٔو ألَّ جٕاب انـهة     حـ( يشفٕع     

 د/11حٕنً كى انخثشٌح فً انجًهح اَذٍح إنى كى اعرفٓايٍح ٔأجشي انرغٍٍش انًُاعة ) كى فشٍص ػُــّد نّ ( / -7   

 د/11يا انؼهح انظشفٍح فً ) يؼاػح (؟  ٔيا َٕع انًشرك ) جٍاع ( ؟/ -8   

 درجخ (  04صبنضًب: انقزاءح ٔ انًطبنعخ: )    

 جاء فً يمانح ) انرشتٍح االجرًاػٍح ( نهكاذة أحًذ ايٍٍ :    
 (ٍإٌّ  األيز فٙ َظز٘ ال ٚحزبط انٗ ركٍٕٚ جٛم ٔاحذ ٚجذل فّٛ انشعًبء ٔانقبدرٌٔ كم قٕرٓى نزكٍٕٚ ْذا األدة االجزًبعٙ فٙ َفٕص انُبشئٛ)    

 د/21ػانجد تؼغ األيى انُمض فً األدب االجرًاػً يٍ خالل ذٕجٍّ انرشتٍح فً األعش ٔفً انًذاسط ، ٔػحً رنك. /1   

 د/11( / اجزًبع –سعًبء ػههً كراتح انًٓضج ػهى طٕسذٓا فً انكهًرٍٍ اَذٍرٍٍ : )  -2   

 د/11انكهًاخ؟ /( ٔفك ٔسٔدْا فً يؼجى ٌأخز تأٔائم ٚحزبطأٌٍ ذجذٌٍ يؼُى كهًح )  -3   

 درجخ (200راثعًب: انزعجٛز اإلججبر٘:   )     

 لٍم: ) شغهد انمؼاٌا االجرًاػٍح ٔاإلَغاٍَح اْرًاو األدتاء انؼشب، فؼثشٔا ػٍ حظٕظٓى انؼاثشج فً ٍَم أسصالٓى، ٔاعرُكشٔا انغالء   
 انفاحش، ثى أتشصٔا ٔػً انكادحٍٍ حمٍمح ٔالؼٓى انًشٌش.(          

ًّا ٔسد فً كراتك انًمشس، يٕظفح انشاْذ اَذً ػهى يا ٌُاعثّ يٍ انفكشَالشً      انمٕل انغاتك، ٔأٌّذي يا ذزْثٍٍ إنٍّ تانشٕاْذ انًُاعثح ي
 انغاتمح ، لال حافظ اتشاٍْى: ٔأغٍثٕا يٍ انغالء َفٕعًا                لذ ذًُــّد يغ انغالء انحـًِايا              

 د/60انزعجٛز االخزٛبر٘ :  اكزجٙ فٙ ٔاحذ يٍ انًٕضٕعٍٛ اٜرٍٛٛ : /ب(     

 :أتٕ انحغٍٍ انجضاس فً لظٍذج ) انشاػش ٔ انفمش( لال انشاػش –أ(    

 تٍرً األسع ٔانفؼــــــاُء تّ عٕ                  س يـُذاس ٔعمفُ  تٍرً انغًاء -1                       

      نٕ ذشاًَ فً انشًظ ٔانثشُد لذ أَـ                ـحمَ  جغًً نمهد: )إَـًّ ْثاء(  -2                       

ٌّ  األٌاو ػُـــــــــــذي عٕاء  -3                         نغدُ  يًــٍّ ٌخضُ  ٌٕيًا تشكٕا                 ُِ أل

 عًرٍٍ يٍ عًاخ انًؼاًَ (  –األفكاس انفشػٍح  –اتمح يكرفٍح تـ : ) انفكشج انؼايح ادسعً انثٍُح انفكشٌح نألتٍاخ انغ   
 ب( " نهًشأج دٔس ػظٍى فً انذفاع ػٍ لؼاٌا ٔؿُٓا " اكرثً يمانح ذرُأنٍٍ فٍٓا دٔس انًشأج فً انُؼال انمٕيً ٔاالجرًاػً نكً   

 اَزٓذ األسئهخ     ذشذمً تًجرًؼٓا ٔأيرٓا .                                   

 انحًبيب: انًٕد
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