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                  و ذ  ....  اوح ا ادورا (ن و درت (  ن  /١س
  ن: أو:   )١( - و ا ا  ا  اا ر اط   .  
  ا    اا ا   ط ا ا رأي ن أن ا   إذا ا  ا ا ؛ ن ف ا- )٢(
  م :  رت١(  :د(-   را ب ا دى ؛ ا ا  رط .  
   إس -:ن ماة ا ا أت   امن اء  ؛  )) درت ((    ا اط  ااع -)٢(

    ار اس -  اررن  ا / ٢س

  )سطو  ( لقيا   الستنبا   

ف



ا

 
 ١-  :  م   و   

٢-    :ر ا 
٣-   :  ا )  ا ص إا  لمأي ا(  

١-  :  ب و     
٢-    : ا 
٣-   :  ص ( اا إ ا  لمأي ا(   


ا

 
 

   رس او ا ا ا :  
١-  م إ  ت  أ  ل-٢ا  عم )  ا.(     ٣- رة ا )  لاري       .(             

   ا ا و ا ا  : / ٤س

لبحتة لتطبيقية  لرياضة    لرياضة 

  ا ى    ؛  و  ف إ اج ا  ات-١
اا  ت. ما  م   .  

 .ا ا ف إ  ات  ا-١
  .    اء واء-٢

  م ............ ات م اط / ٥س
١. م:     ن اءا ا  ء تن ا: 

  . وم  ات ا : ت  ا ات أو ا-)ب          .                               و ات -)  أ
٢. طء:  اا  ا ت إا  م   ء اا   ر دورا  ن ا. 

    ) ×/ ( ج                                               ا)  × أو =(    ق ا ا   اا  / ٦س

٢ -  ا وا   ا ل ....... ا د  

  : قضية تحليلية تعبر عن تحصيل حاصل -
١(-   :  ط  ا     ؛ و اا   إ     ن. 
٢(-    :ل: ٢  =  ١ +١   )٢ (   )١+١ (   . 

لمنطقي- للز    :  تعبر عن 
  و ا   ات .  ا ام  ا  و   ا اول-)١ 

  .°  ١٨٠ أن ا ي   و  أن ن ع زوا ا  :ل 
  . ت  د اد   / ٧ س

 .   ا  ا  م  د و    ) :ات (  ات 

١.       ا ا  ؛ و  ء  أ  واطت إ. 
٢. ا أ ت :  سإ    :١( -   ) ض   ل وط            (٢(-    )اءأ          (  

     ) ×/ ( ج                                                   ا)  × أو =(    د   ا  /  ٨س

    ا اأي ؟ اذ را  ........ ر ون ام ت    و امق - ٢
 .ون  ف   أى     ا  ا  م : ات  

 . .  ات  م      دي إ   مذا؟.....ات ُ ف  .١
  .  ا  (ء (   ا  ؛ ) ال و اض :  (   أ ات .٢

 أ أول  اا  :ل اا 
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    ل  ...... ا ا  أدق  ا اي  /  ٩س

لبديهية قديما -)١(     وا ا و ج إ ن  :تعريف 

 لتعريف نت لعلما هذ    لما ؟ .....قد 
و  وا  ا .   وا    ن وا  آ ،  ) م(  ده  اح اا و  أ -)ج

ا  وا   

لبديهية حديثا -)٢(   .ر ه ا   آ أ     إ ا اي وردت   ا : تعريف 

 اح اا    ا ا  
   د  ذ  ......... ا   / ١٠س

     ُ ا :-  
١ - ا :ا ا ام  ام  ا  ن ا أ و   
  . إن ا ا وامم  ات   ام  : ات - ٢
٣ - ا ا :ا ا   مما ا  .ا     ا چ   

مك ا  دوا ز اا نأ.  
٤- مما ا :ا ا    م ا أ   

   د اد ت/ ١١س
    ا  ون ن   اا و  ذ أ   ات  :)ادرة ( ات 

   )ادرات ( ت د أ و و ا/ ٢١س
)١( -  ا :تا  دي إ ن ذ ىدرة أ  درة  أ .  
  .  أن ن    مت ا:ال  - )٢(
  . أ  درة  درة أى م ن  ه ا م: ال- )٣(

  .                    ا و ا  : / ٣١س

لتقليدية:  ال   لنظر  جهة  لحديثة:  ثانيا  من  لنظر  جهة    من 

ا  اا   م    أ آ  إ   ي وردتا ا إ  .  
ا    ن دون  م ىأ      ي وردتا ا م إ   

     )=/ (ج                             ا)  × أو =(ارة ااة  ا  ن  أو   / ١٤س
    إ  أو درةك رأي  ق  ا وا ن  م  دون ن ُ  ا/  ج

   )=/ (ج                                             ا)  × أو =(... ق ات   ات / ٥١س

٢ - ا م    و ن م  ا أو =(...   ا ×  (ا                        ج) /=(    

١.  تا  ت ؛ا    زا ا  أن ُم  تا   ذا . 
 : ا   ات ن د رة  .٢
  . ر إ ات :ة  - )١(
  . او ا ن  ا ا  د  إ م    إ ات :   ة- )٢(

  د أ  ا ا / ٦١س

لمقد) ١( ثبا  الستدال     : قاعد 
١ -  ُ  )   هأ  يا ق ا أ ا طا ا  ق ا إذا أ. ( 

 ) ا ( ن ان ن )  ا  ) ن  زاو و ك   إذا وى:ل

لتقرير ) ٢( لوصل     :قاعد 
١ -  ُ  )  ن م أن ُ  ا  ن ، ُ  م  نا  إذا ( 

 .)  ا وي ن  ( م ل؛ و   ) ع زوا ا ( م ل   :ل
   )  در٣٦٠= أن ع زوا ا            ) :  ا م   ل 
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  .   ا اة  و ا ا / ١س

لمباشر) ١( لعلمية) ٢(  لمعرفة    لمعرفة 

١-   ط           ر  إ و ا 
ا . 

 .   اة  إ ا اة- ٢
  ى ا  م ل أن اء             : ل  

 م.  

 .  ط ال و مع  أماع ا ا ة  - ١
٢-     :   أن          يا ن اما ل إ  ا

  ُ أاد اة
  أ ا أن ا وا دان ارة ا: ل

  .أن ادن د ارة

     ذ ........ ا   ا / ٢س
١ .       و  إن ا:  أي  أم  )طوا ا   (  ا  إ  ه  ا ر   )

 ا ( ا ا ه  .... ؛ و ا   رة  ؛ و آا    ك  ءا  ت  ا
 ا  أ .....  ل   .ا: لا  ا   ا و ط  م ضا.  

    د اد اء/ ٤س
  ت ات واه ا     إ    ت   ا   ا ا  
    .  ا-ااء  : رن  / ٥س

  تنباــــالس  تقرـــالس  

  .ت .   ت د   رس

   دي ال اا  ل اا  

     ا ا )ا (  دا ا ا.  

    مموا ا ا.   اوا ا.  

      ه

 .  ااء ا ؛ ااء ا  / ٦س

لكامل  لناقص    )لتا ( الستقر    )لعلمي ( الستقر 

١.                 ةت ا    رة
أو ا   ا. 

 . اة ودا  إ إذا ن د أاد .٢
  . إء د طب ا أو ار:ل

١.                     ل إما  ةت ا   
ا اة واا . 

٢. ا ا  و  اءا . 
  ا أن ء ا واات ود ب  أن :                  ل

  .مر  ا

   )=/ (ج                                               ا)  × أو =.. (........   ا ام ا /  ٧س

 لتاليــــة      : لذلك لألسبا 
أو:   و ة ا     ءأ   م .  

م: ا ا   ا  ة ءأ م ر . 
  م ............ ااء اث إمم / ٨س

٢ - ا و ا ا    رة ا    ...... ذ  د  
   :ام ان إ  ل أول  و أس ااء

 . ا (م ن (:ام.                                                                                            أر:اول

 يين ما يلي لر  :نالحظ في هذين 
  :    ت ارات اى ا- أ

لبابلية .١     ا   ا ا وذ ل    ما   ا وذ د: لحضا 
  .  ااء

 أ أا ما :  ل اا 
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لقديمة .٢ لمصرية   ع ان  ا واء وا وذ أ ل   ق ا : لحضا 

 .  ه ا و أ درا  ااء

  :     ارة ا-ب
١.   ا رة ا م و ا وا ا    رة ا. 
٢.    تا  م ء ا  ا روأ و:-  

  . ا واء أ  اازي - ٢           ن  اء- ١
٣ -ا   ت-٤           اا  ا  ا . 

٣.   اء إا  ع اإر ُ  )  ن أو أر (  وروا. 
  . و ذ ..... و  ا  ااء ار / ٩س

 .   دي إ  ة -٢..                           ا و ت   ااء  ا ن- ١
       ا ا م  ا إء  ااد واماع- ٣

     ) ×/ ( ج                   ) × أو =(أو اح  اء ا    امن  ط ا / ١٠س

١-ا أو :  يا ا  كو ا ط  نما   ء اا  . 
 :  ار اإ  عي،  ا سدون أ ا. 

٢- ا أو :  ا ط  نما   ء اا . 
٢-  نإم  و و م او    ص .آ د إ   ا او  .:ا   

    اء ا   اد م اا اط  وذ م ض و اس ا  : أو اق -٣

  .  ه  ا وا  و ام  اء ا   اد م  : أو اح -٤
 :    ن أر ا      ن اء ا ر  
     ه ارة ...... م ا (  ن (  / ١١س

  هو لجلىبعد  يتجنب لباحث هذ ألخطا يدخ�ل ته هي مجا لبحث  خطو  :انب إليجابي 
١. ر ة ا ت اا . 
٢.  ا اول أو ث   ت وذا :- 

  .  اوت  ار   - اب أو ا-ب    ار أو ات-أ

           ت اا  ا  و
ا  راع ا ة.  

           ت اا  ا  و
راع ا ةا  .  

           ت اا  ا  و
دة أو مة زا  وت.  

٣. راع ا ة   ل   اا . 
٤.   ة أوا  ل إنا  ن  ةرة ا ة أوا. 

  . ن ط ذ  ظة اارة وو إ أن ا   اارة: أن

     ) ×/ ( ج                   ) × أو =(ا ن ض ا ة   امن ا ة / ١٢س
  ض ا  ة ن ام   ة. ا مح ا م  ال اا   
  . ا اة  -  ا  ادة  / ١٣س

  لمالحظة لعابر  لبسيطة  -:لمالحظة لعلمية لمقصو

 )  ةظ  اس واا  ( 
    ة         را دة ود  ة

و   فوا  

        و  دون ا   ث ا و
   :تا  أدت إ ذ  و  

 ) ذن امو و م ن امس وأر(  

  ا  -  ا  : رن  / ١٤س

 وا ا  ق ك : 

  ظةــــلمالح  ةـــــلتجرب

ات ات و ل  ةا     أو  دون أي   ةة ا   
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   ا   ا اا اي -  اض ا  -ا  :  د و   / ١٥س
  

  ةــــلتجرب  رـــلف  ظةـــلمالح

١- نا  ورة . 
 . ورة أ   ا ة-٢
   ورة  اة ار -٣
٤-     ةا  ورة 

 ام 
٥-        أي و ا  ورة ا 

 .اة   م وما ود
ة اا اة وات   ور-٦

 ا د  .  

١-        ن و اا ا 
 .د ت 

٢-              أي ا   
  ن وإ ا ط 

٣- أن   ا   ضن ا
          م     ى أىا ا

     .  
٤-    ض ا  

اا  ا  

١-   ا         ةة و 
ا. 

 ا ا وا  اق  -٢
ا  ا. 

٣-             ا م  ار اا 
           د أن ا ضا 

   ا    

    ) ×/ ( ج                                              ا)  × أو =( ا رة   ا  / ٦١س

      إ ا أ         رة ن  أم ا    :        ا               ا اع  اإ 

 ...... ا  ا   .   
    ه ارة .....  امن ا    اء  ا / ٧١س

لتقليـد   -)١( لمنهج  و ن ا  أب وث اة ..  ذا ث اة  ؟ :  ن ال ا  :  في 
ا ة ذ  ...  ن ام ) . (  

لمعاصر   -)٢( لمنهج   و ن ا  و وث اة ؛ ن      .. ث اة  ؟ :  ن ال ا        : في 
   ) .و )من ا ..  ك ظا ث دون  أ  اطق 

    ا         ذ ت ات اأ  ؛ ن اما  ا  ء ا  ) :   
  .... )   أ و    ام م م ... اون ل ماة ارة 

   )ام (  اام  أموا  أن ن  ) ام (  اء ا  وا أن ك : أن 

   ا  ا اأي ؟ وذا ؟..  ى ا أن  ا  زع   أ ا / ٨١س

لتقليـد     -)١( لمنهج    أن ن      ...ن    اام ا ؛ و ذ   وث اة                    : في 

  ن اما ) . (  

لمعاصر     -)٢( لمنهج  :   زع  ا   أ ا و   اف ات اة  ا                         : في 

م ) و ا اما (  ن امن ا أن  )ا (  
  

   ا اا اي و ا اا ا   اض / ٩١س
  

لتقليد لمنهج  لمعاصر  لفر في  لعلمي  لمنهج    لفر في 

١-          ا    )  ض
   )دي

  ا   ة         -٢
 ا ط  .  

٣-         ت وا إ  
  .  

١-   ام وض أو    )ري ض  (  :   )ر (  ض
 )   دةء اا   رس و اء وزم ء ) أنا   ام  ها.  
٢- ا ط  ضا  زا ا  ا    
  . وا و     دراك ا   إ ت -٣

  :                       ا م  و   ا    يا ا
  .ا از  اض

  ذ  ......  ا ا ا ا ا  / ٢٠س
 ا ا ا ا  أط) اا   ( : -ض- أا ا ب  .  أو -ا ا  ريض ا ور اا . 

   ؟ اذ را اأي  ا .. ا ا  ا امم مع  ارف  /  ٢١س

لطالب  عا /  (  أل  :   لفريق  لثاني : لطالب   يد ..... ما.......يكتب  لفريق    )  يكتب 
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   ا     د  اا ى أن ا امم ع  ا ا  ؛ ن  ط  : ا اول- )١

٢(-    ما ن ا        : ا ؛ ا ا    رفا  عم مما ى أن ا  ن ظم    ة ة
ا ا  دةاد ا.    

  م ا ........  ا  ا ا  ا امم  ات / ٢٢س
٢   ا  مما ع اإ  ......م  

٣  اأ    ا ممأو =(  ا ×  (ا                                            ج) /=(   

 أو : مما ااأ   و ا  :  
١(- ا اا  أ  ن  ؛    ل أ  و  ة و    

  .... ودرا  ه)  o(  ا  )  )Hل ارو  ا ا :  ل
٢(- وف اا  ل ا   عا   و   )  وا و ا ا(  

  م : اار امما  :-  
 اث ر  ر و   ال  د ماا امم ث ة واة و أ .١
 . ا ا   إدة اة  ا ا   ن اة دا اار:ل .٢

  :إ  ا  مما ع ا:  
١. و    نماا  إ ا   و . 
٢.  إ وا ا د  دي إ    ف ا أ ن أمما   . 

 را :مما ا  ا    :  
١.        ا اوأ اط  ا ا  .        ي ون اا   أن   م ذ  عا و

ا  ا وا ا اوأ ا . 

  :ات اا اا   :  
١.  مما ا م  ا ا   د أإ   ات  ا و ا س ا 

ر . 
٢.          ظأ مما ا  م ز:- )      و دا ط  (  ا   ) .     ة و  طع  )  أا  . 

 غو  ظوأ    ءا  ا ا  ا. 
  
  
  
  

   .  ...   د اد  ا / ١س

  لناقــــد لتفكير    : تعريف 
 .ل  ره  أ اء م  أو    هر أو  ا ا   أن مم

  لنقد لتفكير    ل إ ا ا ت ا و وت ا   :لغر من 

    ات ا ا أاذ/ ٢س

٢ - ا ات ا أو ت او  )= أو ×  (ا                               ج ) /× (    

 لناق لتفكير    .تتحفظ بالترتيب       :د  ـــــخطو 

١.  تا  ع ا ل  .  

 . اراء ا ا ع اااض  .٢

٣.  ا و  ا  راء اه ا . 

٤.  ة وا ام ام رراء اا  ا . 

٥.  اوا ا  ة   راءا  . 

 

 أ أا ا :  ا ا  
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 . ا    ا   ا اي  اا اإدراك   .٦

   إ   ات إذ  ا ان وا ذاع .٧

   )=/ (ج                   ا)  × أو =(...... اح  أ  ا ا /  ٣س

)١( - أ ا ا   ىا  ا ا  م اًرة ما   ذا ،  م  وا

   نامية مصر دولة : مثال ..... . و م   ا و ر ا  ي   ال

)٢(-و  ل أمأن م  وا را ن اا  :  
     أن م  م اة  أو ؟- ١س
    م  أن ُم ه ا أو  رة أو  ؟- ٢س
  ؟... ذا أ  ا- ٣س
    ال اي  أن   أ  ه اة أو  ؟-  ٤س

  م .......  ا  ا   ا/  ٤س
)١( -   :    أو    رة وان ا  م ،  رة رة ان ا أن  

◄ لأ  : أو  % ) ٨٠(  أن ءات رإ  لا ا  ن دون أن    ب ا  ت
 ؛ ة ا    و وا ا رة اه ا .  

)٢(-   و رة وا إ أ وءلأن أ :  
  أ  ه ا؟ -١س 
  ا اي ت  ه ارة  ؟ - ٢س
  أ   ه ا؟  ا    أن   ا - ٣س

   ه ارة  ....... ا و ا    ا ا  /  ٥س

)١(-  دمعرف : ا لفكر  لضــعمق  ها  بعا يــة  ألســاسـية ةــر   .   
)٢( -  ا ن ا أ  إذ م ت اات ا   يب اا ا إ و  ع

 ده اأ ل إ  عا  م أو  ن أن   ؛  .   

  : أءل و أ ا ار  أن  -)٣(
 ؟   م  أد ا ا ول ال إ  -١س 

   ات ا ل  ُ  أد ه ا؟  - ٢س

    ا ا  أن م   إ  أ ه ا؟  - ٣س

)٢(-   ا    :  
)١( -   :  ةار وا  ه ا  ا ا  أن  ا   

لتالية  -)٢( ألسئلة  ثا  لناقد يمكن  لتفكير  لمعيا في  فر هذ    : لكي نتحقق من تو
    ؟ ذ ا اي       - ١س

  ؟      ار أو ارات ا    -٢س 

  ث دي إ ه ا ا و إ ورة؟ ارات أو ات ا  ا    - ٣س

    ا ....   رن  ا ا و  ا  /  ٦س
  

لناق لناق  دــــلتفكير    دــــلتفكير غير 

)١(-  دي إ ق    
)٢(-                ق أو إا ا   ر  ا 

ات رة و اق م ءت  ل رات               اد
ود وا.  

)١(-دى إ   ق  رة  داتأو ا  .  
)٢(-                 و  ق   د ه ا ن 

   أد .  
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     ) ×/ ( ج                   ا)  × أو =( ا    ا ا أ مت ا/  ٧س
  

لناق لناق  دــــلتفكير    دــــلتفكير غير 

)٢(-  :  
   اة ا ا  ا ا ن   

 را ار وس وا .  

)٢(-    :  
 أ   اا  وأن ى ا  

  .ا  ط اة اا أو اس وه
  

     ) ×/ ( ج                   ا)  × أو =(ا ا  ي  ا  ا     /  ٨س
  

لناق لناق  دــــلتفكير    دــــلتفكير غير 

)٣(-   :  
    قا    ت اؤا 

ل إا  رف.  

  :   ي -)٣(
  أن دون أ   أو   يم  دا

 ،   ذج  عا وإ  أو .  

      ه ارة ......  اط   ا  ا م /  ٩س
 

لناق لناق  دــــلتفكير    دــــلتفكير غير 

)٥(- إ  :  
  إ أو وا  ن  ا ان ا ف

ود إ، ت اا ت وا  م  
  .  ال

)٥(- إط  :  
  ات ، و   اذ  ااب  

 و  ود و   ،ا ء إ أ أو أد
  .ود  دي 

 

      )=/ (ج                        ا)  × أو =(......  ا ا  مت ا  ا /  ١٠س
 

لناقلت لناق  دــــفكير    دــــلتفكير غير 

)٦(-  اإ:  
   ة ف رواة وا و    

و  قة و راتا.  

)٦(-   :  
  ة رة أو أ ل و  ا   

  دا و اا  ق اا .  

       ا ا - اب ا  :   ل  /  ١١س

لخطابي   لمنطقية   ألسلو    لحجــة 

ا  
                 أو  ن   ع  أو  و  

ب وأ  دون   تة ا   ؛ و   
             م  ةوا ا  

ا  ض أما  ت وا  

  ل

  دة ات ا :    ض ا  ا  د 
     اأ   رموا،            اءء ا   

ات و  وا واور  ذات ا ، وأن    
  ا     ...ده اوس ار ار 

 را  راتا اا  
  ا ا   اا ارات

   أن    
رات أ أن م  .  

        ا ا   ا اد أ ات ا ا/  ١٢س
 

)١(- وا ا :  
    و ر ا                     نا   ن أوا  

   ت اا  ا      ىأ ظ  ت اا و ،  ....    و
 را   ا.   

)٢(- ما ا  
   . م ون أن ا أو ارئ ف ه ات  دة   ات 

    تا  ن م إ ه ا ا ا   ه ا .  



       )                                  -      - افا       ( 

                                                                                                                                      ١٠

)٣(- ا ا  
وا    دة ون أن  ، و    أن م  ن 

 ا  ووا  م و  م .  

  د  ذ ........  ا ا  ا    ك  م/  ١٣س

٢ -    ن م أن   تو ا أو =(     ا ×  (ا                   ج ) /× (     

    ا )ن : (-   

لمس): ١(مفتا  ألساسية ــسأ عن     :ألة 
ا  را    ه ا إدراك   و ،  ن ا  دة ن ا ا ا .  

للفظية للنتيجة ): ٢(مفتا  لمؤشر     -:بحث عن 
 ، د وأم د ا   ات ا    إذ ات اه ا و :  

  ) ذ و  - أن م   -   أن ذ   -    أن  او-    ......   ا (   

ضع): ٣(مفتا  لمو لمحتملة بحث في   :-    
 م  أو ا ا  ن أن إ ،  ا   دة أي م    

لنتيجة ، ): ٤(مفتا    بتعد عما ال يمكن  يكو 

 ن أن  ا: ) ا  ءات  ؛ت ؛  ات  ؛ ا؛ ا  اا...  ا. (   

لتاليين ): ٥(مفتا  لين  لسؤ ئما     : سأ 
 ؟و   ا أو اث أن م ه ا ا أ  -)٢(                                      وذا ؟ و ؟  - )١(
 

   د  ذ ....... ا ا ل إ ت   م  / ١٤س

     )=/ (ج      ) × أو =(  ا   م ت ل إ ت   م ا - ٢

٣ - ا ا  ا ا  ا أو =(   ا ×  (ا                              ج ) /× (     

 م ت ، ل  ذا إ ت   ا  ات ،  ا  دا ان ا ا  إ- )١(
م  .   

  ..  إذ أن م أي   أن      وم ا ا  أن ن   أى وا  - )٢(

لك      :مثا على 
 ١      
٢   ا تام   

    )م و                 )ان ن  ٣/ن
ت    و ٤اما را ذوات ا    

    ذوات ا ارن   إذن 

ا :     أن ه ا  انأ   ا و ،   


