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 املوضوع االولمراجعة 

 الـفلـسفة وقــضـايــا الـبـيـئـة

 مهم  غ : سذد َفّٗٛ ايفًظف١ ايب١ٝ٦ٝ .   

    ُب٣ُُت في ٖهغها .اهم ٞغوٕ الٟلؿٟت الخ 

     . يهخم بضعاؾت البِئت ومك٨التها 

      ؾبب هظه اإلاك٨الث ) الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والٗلمى الغهُب الظي هضص

 البِئت الُبُُٗت لخُاة ال٩اثىاث الخُت والاوؿان . (

 مهم غ : َا ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ تٗذٜذ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ .  

 

 . 

  غ : َٝض  بـني املعين ايًػٟٛ ٚاألصطالسٞ يًب١٦ٝ .   
 

 غ : أٍٚ َٔ أطتدذّ ن١ًُ ايب١٦ٝ ِٖ ايعًُا٤ ايعشب)خطأ( 
 

–

  ابٔ خًذٕٚ .  –غ: سذد َفّٗٛ األْظإ سظب ايتعشٜف املٓطكٞ   
   عة بال٣ض " هى  ال٩اثً الظي ًخمحز

 " . فى البِئت اإلادُُت به ٖلى الخإزحر 

  " ٖلى حٗمحر  البِئت ال٣اصع هى ". 

  غ : تتبع َشاسٌ عالق١ األْظإ بايب١٦ٝ .  
متوقع مرحلة سؤال

 :  وـــرحـــمــــة الـتـكـديـس و الـتـألـيـه( 1)

اإلاغخلت الاولى التى لم ٌؿخُ٘ الاوؿان الؿُُغة ٖلي الُبُٗت اإلاخىخكه ٞلجإ   -1

 . الى جإلُه ْىاهغها

سظواها ُىن مٓاهغ الُبُٗت وال٩اثىاث الخُت واجهاله البابلُىن والهىىص والُىها -2

دت   و عمىػا آللهت او ججؿُضا لها .ؤالهت نٍغ

 :)احلطارة اليونانية ( والتوظيف مـة التفسـيـرحور( 2)

هىع الٟلؿٟاث الُبُُٗت وختى  -1 بضؤث هظه اإلاغخلت م٘ الخًاعة الُىهاهُت ْو

 . مُل٘ الٗهغ الخضًث

 (فى جٟؿحره للٗالم الُبُعى ) ان الاعى هى مغ٦ؼ ال٨ىن .  هجح اعؾُى -2

الاوؿان الي البِئت الُبُُٗت ٖلى انها البِئت التى هُإها هللا لخضمخه ب٩ل  هٓغ  -3

ىاهغ  ما ٞيها  . مً ٧اثىاث ْو
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 ( 6102مصر )(:العصزاحلديح) والـسـيـطـزة مــزحــلـة االســتـغـالل(3)
  .بضؤث م٘ ْهىع الٗلم الخضًث بمىاهجه الخضًشت  -1

ٍبي ؤؾخُإ الاوؿان ٞهم الٓىاهغ الُبُُٗت واؾخٛال٫ زال٫ اإلاىهج الخجغ  -2

اهُخه .   الُبُٗت في زضمخه وجد٤ُ٣ ٞع

 .هضعة الخضًث ًٖ خ٣ى١ ال٩اثىاث الازغي :ؾلبُاث هظه اإلاغخلت  -3
 : االسـتـبـداد و مـــــزحـــلـــــة الـــقـــًــــز( 4)

 . تاؾخُإ الاوؿان بخ٣ضمه الٗلمى ان ًهل الى مغخلت ٢هغ الُبُٗ

 وكاى لذلك اثارا على البيئة اينًا : 
ت اخضار جدىالث في خُاة ال٩اثىاث ال -1  . الاوؿان  و خُت مما هضص الخُاة البًر

غ -2 ٚحر َبُٗت ال٩اثىاث الخُت ث الهىضؾت الىعازُت والاؾخيؿار ج٨ىىلىحُا جٍُى

 . وؤٖماعها وؤق٩الها 
 6102السودان (:اليةاحل املزحلة) والـصــوى مــزحــلـة االحــتــزام(5)

هى اإلاغخلت التى هدُاها آلان خُث جيبه الٗلماء و الٟالؾٟت لخُىعة آلازاع الؿلبُت 

 . اإلاترجبت ٖلى الخ٣ضم الٗلمي البكغي 

ٗاث و٢ىاهحن للخٟاّ ٖلي البِئت وخ٣ى١ ال٩اثىاث . -1  وي٘ حكَغ

ت  ٢ُاث البدث الٗلمى التى جدمى خ٣ى١ ال٩اثىاثا٣ًاّ ازال -2 و الاحُا٫ البكٍغ

 ال٣اصمت .
  . :"مل ٜٓتب٘ االْظإ أل١ُٖٝ ايب١٦ٝ اال يف عصشْا اذتاضش."عًٌ ملا تكٍٛ غ 

 
لم جيكإ  ال ٌٗجى الخضًث ًٖ )مغخلت الاخترام والهىن( اهه

فى الٗهغ الخايغ  ، ؤو ؤن الاوؿان لم ًىدبه الى اهمُت  الٟلؿٟت البُئُت الا 

ويغوعة ؤخترام البِئت الُبُُٗت والخٟاّ ٖلى الخىاػن ٞيها الا م٘ ْهىع ٞلؿٟت 

 البِئت اإلاٗانغة .

 :  احلقيقة يى اى الكجري مو املفكزيو ومهذ احلضارات الشزقية القدمية كانوا

 واٖحن بإهمُت البِئت الُبُُٗت .  -1 

ضم ٢هغها ؤو اؾدىٟاطها .  -2   خغنحن ٖلي الخٟاّ ٖليها ٖو

 خغنحن ٖلى ؤخترام ٧ل ال٩اثىاث الخُت .  -3 

غ : ديٌ عًٞ أٖتُاّ اذتطاسات ايؼشق١ٝ ايكذمي١ بايب١٦ٝ . / طاِٖ ايفهش    
 وتوقع  املصشٟ ايكذِٜ يف ايًفهش ايب٦ٝٞ .

 ( 6102)ث . ع . مصر  : الفكر البيئي يف وصر القدمية -1

خه الاوؿاهُت خُث  ًضع٦ىن ان  :(  كتاب املْتٙ  ) -1 ا٢ضم ٦خاب مهىع ٖٞغ

 الخٟاّ ٖلى البِئت ؤخض وؾاثل الخ٣غب الى الاله .

ًا٦ض اإلاخىفى ٖلى اخترامه (:  ) تعْٓزٗ اعالٌ الرباٛٗ اماو االلُ العظٔه  -2

لل٩اثىاث الازغي ولخ٣ى٢ها ٣ُٞى٫:"لم اخغم اإلااقُت مً ٖكبها، لم انى٘ الٟسار 

 لٗهاٞحر الالهه ، لم انُاص ؾم٩ا مً بدحراتهم."

٧اهذ مٓاهغ الُبُٗت  )الؿماء ، والاعى والكمـ  احرتاو البٔئ٘ : -3

ت اًداءاث بإق٩ل ونىع  حرها(  ؤلهمذ الضًاهت اإلاهٍغ والىباجاث والخُىاهاث ٚو

٣اثضها .آلال  هت بل ٖو

 .لضعحت الٗباصة وجىحُه ألاهاقُض زال٫ نلىاتهم  تقذٓص ىَش الئل : -4

غ : تشٟ ايفًظف١ ايطا١ٜٚ إٔ ٖٓاى متاٜضا بني األْظإ ٚبك١ٝ ايها٥ٓات    
 األخشٟ ) خطأ ( / طاِٖ ايفهش ايصٝين ايكذِٜ يف ايفهش ايب٦ٝٞ.

 وتوقع الفكر البيئي يف الصني القدمية : -2

ً الهِىحن ال◄1 جمشل )الُاو( اإلابضؤ الظي جإحى مىه ٧ل ُبُٗت ٖىض اإلا٨ٍٟغ

 الاقُاء .

 : الطاويوى اقدم مو ◄2

  . اؾدبهغ الًغوعة فى الٗالم 

 . آمىى بد٨مت الىحىص الُبُعى 

 . الترابِ بحن الاقُاء 

ضم جمُحز  الاوؿان خٟاْأ ٖلي لٗال٢ت بحن ٧اثىاث الُبُٗت جمشل ا◄3 اإلاؿاواة ٖو

 ىاػن .الخ

ٖلى  مساَبا الاوؿان " اجدؿب اه٪ ٢اصعاقاع )الئحس ى( فى ٦خابه )الُاو( ◄ 4

جىلى امغ الٗالم وجدؿِىه ؟ اها الاعي طل٪ مم٨ىا ،الٗالم م٣ضؽ والٌؿٗ٪ 

 جدؿِىه ولىخاولذ حٛحره ل٩ان زغابا . "

هظا او٫ جدظًغ مب٨غ لُٟلؿىٝ ًا٦ض ان مداوالث الاوؿان لخُٛحر الٗالم ◄ 5

 ابه.ٌٗجى زغ 

  غ : أعشض ثالث١ َٔ  أطٗاَات "عًٞ بٔ سضٛإ" يف زتاٍ ايفهش ايب٦ٝٞ . 
وتوقع

جإزحر َبُٗت اإلا٩ان و البِئت وعبِ بحن طل٪ وبحن ألامغاى وألاوبئت التي  ( صعؽ1

 . جىدكغ في مهغ

٣ت جا٦ض ٖلمُت اإلاىهج .صعاؾت ا٨ًىلىحُت جغبِ الاؾباب وال ( ٢ضم2  ىخاثج بٍُغ

الحها .في الؿ٩ان  ههغ الجٛغافي ومىازه لبُان ؤزغ مى٢٘ م ( صعؽ3  مً ؤمغاى ٖو

اصاتهم وج٣الُضهم .4 حن ٖو  ( ؤ٦ض ٖلي ؤزغ البِئت في ؤزال١ اإلاهٍغ

" يف زتاٍ ايفهش ايب٦ٝٞ  عبذ ايشمحٔ بٔ خًذٕٚ  غ : سذد أِٖ اطٗاَات " 
 يًٗٛا٤ أثش يف أخالم ايبؼش ) صٛاب ( / ٜشٟ )  ابٔ خًذٕٚ ( إٔ

 وتوقع .
 

 ( محز بحن البِئاث الهالخت والبِئاث ٚحر الهالخت .1

 ( ألا٢الُم الجٛغاُٞت وجإزحرها في ؤخىا٫ البكغ ( ؤوضح في م٣ضمت ٦خابت ) الٗبر2

 م .ونىاجٗهم ومالبؿهم وؤ٢ىاته

 ( جدضر ًٖ ؤزغ الهىاء في ؤزال١ البكغ  :3

شخهُتهم جخمحز  : بالٟغح والؿغوع  

ضم ألاصزاع .  وألاهبؿاٍ والخٟت والٛلت ًٖ الٗىا٢ب ٖو

ضم الاٞغاٍ في الٗىا٢ب وألاصزاع .  ٌٛلب ٖليهم الخؼن ٖو

 ت والٗمغان ٖلي البكغ والكئىن الؿُاؾُت .ًٖ ؤزغ البِئ ( جدضر4

  غ : عًل بٛد٘ ْعشى عًٞ اطٗاَات ايفهش اي٦ٝٞ عٓذ املفهشٜٔ ايعشب . 
االزاء مل تتعدٖ اليظسٗ الْصفٔ٘ للبٔئ٘ ّعالقتَا باألىساٌ عً طسٓل زصد التأثري  -1

 املتبادل بٔيَه . ّٓسجع ذلك لــ....:
 بٗض . ( لم ج٨ً اإلاك٨الث البُئُت ٢ض ْهغث1) 

( ألامغ ٣ًخهغ ٖلي ؾُُغة ألاوؿان ٖلي البِئت ومىاعصها وألاؾخٟاصة بما هى 2)

 يغوعي لخُاجه .

املٓفع٘ ايعا١َ .  غ :أطتٓذ" طٓذش" يف دفاع١ عٔ سكٛم اذتٝٛإ عًٞ َبذأ 
دعا " طٝٓذش " ايٞ أْصاف اذتٝٛاْات ٚسظٔ َعاًَتٗا .. أنذ عكب بشأٜو /  

 وتوقع ( 6102مصر ) ) صذم ٖزٙ ايعباس٠ .
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 . جد٤ُ٣ ؤٖٓم ٢ضع مً الؿٗاصة ال٦بر ٢ضع مً الىاؽ 

 لبكغ للظة والالم م مشل االخُىاهاث ٢اصعة ٖلى الكٗىع بالؿٗاصة والك٣اء ؤو ا

 ٞٗلى البكغ ان ًًٗىا فى خؿابتهم مٗاهاة الخُىاهاث فى اإلاٗامل .جماما ،

●

. صٖا ؾىجغ  الههاٝ الخُىاهاث وخؿً مٗاملتها 

  .  ه٣ض ٧ل نىع الٗى٠ يض الخُىاهاث     

 غ: عاسض " تّٛ سجيإ " دع٠ٛ " طٓذش" يًشفاظ عًٞ ايب١٦ٝ . ) خطأ(. 
 يجان( سنجز هذة الدعوة وأكد :شارك )توم ر 

ت الحل مىٟٗت ؤو مخٗت هى اهتها٥ لخ٣هم فى ٖضم  ) ان اًظاء ال٩اثىاث البكٍغ

 الاًظاء ٞان ٧ان مً خ٤ الاوؿان ٖضم الاطي ٞهى ٦ظل٪ مً خ٤  الخُىان ( .

غ : طايب "يٝٛ بٛيذ" باتظاع زتاٍ ايبشح االخالقٞ االٜهٛيٛدٞ . ْاقؽ  . /  
بٛيذ " عًٞ ضشٚس٠ ايٓعش ايٞ األْظإ عًٞ أْ٘ طٝذ األسض . أنذ ايفًٝظٛف " يٝٛ

 وتوقع ) خطأ ( .

ًدؿ٘ مجا٫ البدث ألازالقي الا٨ًىلىجى لِكمل التربت واإلاُاة والىباجاث  .1

 والخُىاهاث واحماال الاعى .

الخمؿ٪ بازال١ الاعى و حٛحر صوع الاوؿان مً مؿخٗمغ  إلاجخم٘ الاعى الى  .2

 ومىاًَ ُٞه .ًٖى هاصي 

 حُٛحر مىٓىمت الخ٨ٟحر الاوؿاوى بطاء الاعى واإلاداٞٓت ٖليها  . .3

غ : ٚضح املبذأ االطاطٞ يالٜهٛيٛد١ٝ ايعُٝك١ ٚملارا تٛصف بأْٗا عُٝك١   
 / ٜشٟ " اسْٞ ْاٜع " ضشٚس٠  اسرتاّ ايب١٦ٝ يتشكٝل االطتفاد٠ َٓٗا  )خطأ (.

لجمُ٘ ال٩اثىاث الخُت بٌٛ  اخترام الُبُٗت الظاجُت 

 الىٓغ ًٖ مضي م٩اهتها لالوؿان .

 ( جبدث بٗم٤ ؤ٦بر فى الىا٢٘ الٟٗلى لألوؿان م٘ الٗالم الُبُعى .1

ا مً ٖلم ألاخُاء .2  ( الخىنل الؾخيخاحاث ٞلؿُٟت ا٦ثر ٖم٣ا باٖخباعها ٖٞغ

ّ َبادئ غ : أرنش املبادئ ايجُا١ْٝ يالٜهٛيٛد١ٝ ايعُٝك١ . / تكٛ 
االٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١ عٓذ " اسْٞ ْاٜع " عًٞ عذ٠ َبادئ . أعشض مخظ١ 

 وتوقع َٓٗا .

حر -1 ت ٚو ٕغ الخُاة البكٍغ ت لها ٢ُمت بدض طاتها . جٖغ  البكٍغ

 .جىٕى اق٩ا٫ الخُاة ٌؿهمان فى جد٤ُ٣  ال٣ُم    -2

ت . ل ٤ فى اه٣ام هظا الخىٕى الا لِـ للبكغ الخ -3  حل جلبُت الخاحاث الخٍُى

ت جخُلب ٖضص ؾ٩ان انٛغ  . -4 حر البكٍغ ت ٚو ٕغ الخُاة البكٍغ  جٖغ

حر البكغي ٦ش٠ُ حضا والىي٘ ًتزاًض ؾىءا . -5  الخضزل البكغي ٚو

 ًجب حٛحر الؿُاؾاث ختى جخدؿً الٓغوٝ  . -6

ُت الخُاة و  -7  ٢ُمتها .الخٛحر الاًضولىجى ًشمً هٖى

ضون الى٣اٍ الؿاب٣ت ٖليهم اهجاػ الخٛحر .  -8  الظًً ًٍا

غ :  سبط "ْٜٛاغ بني األخالم ٚاملظؤي١ٝ  . ديٌ عًٞ ريو . / ٚضح  
/ ٜشٟ ) ْٜٛاغ ( أْ٘ جيب  سكٛم األدٝاٍ املظتكب١ًٝ عٓذ " ٖاْض ْٜٛاغ "

عًٞ األْظإ حتٌُ املظؤي١ٝ األخالق١ٝ جتاٙ املظتكبٌ . سًٌ ايعباس٠ 
 

 

 مٗجى ازال١ اإلاؿالُت :  ألاوؿان هى ال٩اثً الحي الظي : 

 ًضع٥ يغوعة الخٗاون بحن ال٩اثىاث الخُت .  -1

 ًضع٥ اإلاؿالُت ومً زم ٞٗلُه جدمل هخاثجها . -2

 ألا٦ثر ٞاٖلُت فى هظا الىحىص .  -3

 

 1. جضاٞ٘ ًٖ مهلخت الاحُا٫ اإلا٣بلت 

2 . جضاٞ٘ ًٖ مؿخ٣بل الُبُٗت 

ؤن : ٖلُىا ًجب

 ( هداٞٔ ٖلي ٦غامت ؤحُا٫ اإلاؿخ٣بل . 1

 ( ألاعج٣اء بدُاتهم . 2

ت . 3   ( هظه الخ٣ى١ واحب ٖلُىا بجاهب مؿالُدىا ألابٍى

 

ت فى اإلاؿخ٣بل .  -1  وحىص مىاعص بكٍغ

بُُٗت حٗخمض ٖليها هظه ألاحُا٫ الالخ٣ت . -2   وحىص زغواث ماصًت َو

 .اآلطع اييت تؤنذ سكٛم األدٝاٍ ايكاد١َ عٓذ داْٝاٍ ناالٖإ غ:سذد 

ُا٫ اإلا٣بله . الا جخهٝغ بُغ١ حك٩ل زُغا ٖلي وحىص الاح 

ب٨غامه .بُغ١ حك٩ل زُغا ٖلي  ِٖل ألاحُا٫ ال٣اصمت  الا جخهٝغ 

 . وهي جد٤٣ مهالخها الخانه ًجب ج٣لل اإلاساَغ اإلاؿخ٣بلُت 

غ: أقرتح َٝجاقآ ب٦ٝٝآ  ذتكٛم االدٝاٍ املكب١ً . )ٜهتفٞ بجالخ بٓٛد(/سذد  
 وتوقع ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ أفهاس  ْٜٛاغ ٚأْصاسٙ.

( 6102) مصر 

 لالحُا٫ اإلا٣بله خ٤ في ٦ى٦ب الاعى  ٚحر ملىر . -1

 . ٖالحها  ٖلى الاحُا٫ الخالُت مى٘ الايغاع التي الًم٨ً انالخها ؤو -2

 الخ٨ىىلىحُا . خالُت ٖليها مؿئىلُت ع٢ابت الخٛحراث الىاججت ًٖألاحُا٫ ال -3

 حغاءاث اإلاالثمه لًمان هظه الخ٣ى١.اجساط حمُ٘ الا   -4

 خث الخ٨ىماث واإلاىٓماث والاٞغاص ٖلي جىُٟظ اإلاباصت .  -5

 غ : سذد َفّٗٛ املٓعُات ايب١ٝ٦ٝ ، َربصا أُٖٝتٗا . 
ُه ال حؿتهضٝ الغبذ ًىٓمها مىاَىىن ٖلى اؾاؽ مدلي ؤو   اث جُٖى هي مجمٖى

٣ىصها ؤشخام طو اهخماماث مكتر٦ه ٦د٣ى١ الاوؿ ان ؤو البِئه ؤو اإلاغؤه صولي ٍو

 ؤو الُٟل .

 الاوؿاهُت و مىاحهه عجؼ الضو٫ و ٘ اإلالجإ الىخُض في جىُٟظ اإلاكاَع

 احهؼتها وجؼاًض صوعها  الا٢لُمي والضولي .

غ :تتعذد َذاخٌ محا١ٜ ايب١٦ٝ . ديٌ عًٞ ريو  /  يٛ أْو عطٛ  يف  
ايزٟ تتبٓاٙ يتشكٝل َٓع١ُ غري سه١َٝٛ ذتُا١ٜ ايب١٦ٝ ... َا املذخٌ 

 متوقع سؤال  ٖذفو ؟ ٚملارا ؟
 ( 6102) ث . ع . السودان  : مداخل محاية البيئة  

ٗاث اإلاالثمه لخماًه الُِئه . -1  ؾً الدكَغ

 حصجُ٘ البدث الٗلمي والش٣اٞه البُئُه . -2

 و حؼء مً اإلاىاعص لكئىن البِئه .جسهُ -1

 اٖخماص ج٣ىُاث للخض مً الخإزحراث البُئُه . -2

 الخس٠ُٟ مً الخلىر البُئي و مٗالجخه . -3
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 اإلاكاع٦ه في مجهىصاث خماًه البِئه . -1

 وكغ الش٣اٞه البُئُه  . -2

 جىاػن البِئه . مىاحهه الازُاع التي تهضص  -3

/ أٖتُت ايعذٜذ َٔ غ : َٝض بني َٓعُات ايب١٦ٝ غري اذته١َٝٛ. 
/ تتعذد ادتُعٝات   املٓعُات غري اذته١َٝٛ حبُا١ٜ ايب١٦ٝ . ٚضح مبجاٍ

 ٚاملٓعُات ايػري سه١َٝٛ ذتُا١ٜ ايب١٦ٝ . ديٌ مبجايني ..

متوقع سؤال

  غير حكومية . ةمنظم 
  دولة . 04تمثل حوالي 
   عضو . مليون0اعضائها 

 االهتمامات
 الخض مً الاؾلخه الىىوٍه . -3خماًه البداع والٛاباث .                 -1

 الخسلي ًٖ اؾخٗما٫ اإلابُضاث . -4اإلاداٞٓت ٖلي اإلاىاعص الُبُُٗه .      -2
 
 . منظمه غير حكومية 

  دولة .  62فروعها  في 
  مليون عضو . 0.4اعضائها 

 : االهتمامات
 حمايه الغابات . -6.                حمايه جميع الحيوانات البرية -1
 المساهمه في إنشاء محميات طبيعية . -3
.سذد أِٖ املٛضٛعات اييت يًكإْٛ ايذٚيٞ  آقإْٛ ايب١٦ٝ فشعغ : ٜعذ  

 متوقع سؤال ( 6102) ث . ع .  السودان  ٜٗتِ بٗا

 

ت . .1  مى٘ جلىر اإلاُاه البدٍغ

 خماًه اإلادُِ الجىي مً الخلىر . .2

ه . .3  خماًه الٛاباث والىباجاث والخُىاهاث البًر

ضة . .4  خماًه اإلاسلى٢اث الٍٟغ

 :مراجعة املوضوع الثاني 

 رؤية الفمسفة لالخالق البيولوجية والطبية

 .األخالم ايتطبٝك١ٝ ب سذد املكصٛد غ : 
 ألازال١ الخُب٣ُُت : ٢ىاٖض ازال٢ُت ٖملُت حؿعي :

 ُٓم اإلاماعؾت صازل مسخل٠ مُاصًً الٗلم والخ٨ىىلىحُا وما ًغجبِ بها مً لخى

 ؤوكُت ؤحخماُٖت وؤ٢خهاصًت ومهىُت . 

 صا ٖلي الخضاو٫ خل اإلاكا٧ل ألازال٢ُت التي جُغخها جل٪ اإلاُاصًً ؤٖخما

لي اإلا  ٗالجت ألازال٢ُت . والخىا٤ٞ ٖو

ايبٝٛطب١ٝ  غ : عشف ايبٝٛتٝكا عٓذ " دانًني سٚغ " / تعذ األخالم 
 )ايبٝٛتٝكا( عًُا َعٝاسٜا عٓذ "دانًني سٟٚ" ) صٛاب (  .

" ٖلم مُٗاعي يهخم بالؿلى٥ ؤلاوؿاوي الظي ًم٨ً ٢بىله في ؤَاع ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت 

بالخُاة واإلاىث وجدضًض قغوٍ جِؿحر للخُاة ، في ْل الخ٣ضم اإلا٣ٗض للُب 

 والبُىلىحُا ."

 غ : سذد َفّٗٛ ايبٝٛتٝكا . 

للُب و  زالقي الظي ؤوحضه الخ٣ضم ال٨بحرلضعاؾت الٟلؿُٟت للجض٫ ألا هي ا" 

وماجغجب ٖلُه مً مؿاثل ؤزال٢ُت زانت بالخُاة ومجاالتها الؿُاؾت  البُىلىحُت

 وال٣اهىن والضًً ."

 غ : سذد املكصٛد باالخالم ايبٝٛطب١ٝ . 
ث لِـ اإلا٣هىص بها ٣ِٞ ؤزال١ الُبِب ؤو ٖالم البُىلىحُا ، بل ؤزال٢ُا

الخُب٣ُاث البُىلىحُت والُبُت طاتها والىٓغ في اإلاك٨الث التي جغجبذ ٖليها . مشل : 

 ) ؤلاهجاب، ه٣ل ألاًٖاء ، الاؾخيؿار ، ال٣خل الغخُم ...الخ .(

 . ٜهتفٞ بجالخ عٓاصش فكط .عالق١ ايبٝٛتٝكا بايفًظف١ غ : ٚضح  

وتوقع 

هى مبدث ألا٦ؿُىلىحُا ؤو ٨غ ؤزالقي حضًض ، إلابدث ؤؾاس ي البُىج٣ُا ٞ ◄ 1

 مبدث ال٣ُم .

 ؤبغػ ؤًٖاء اللجان ألازال٢ُت التي ناخبذ وكإة البُىج٣ُا . الٟالؾٟت ◄2

الخإ٦ُض ٖلي الُاب٘ الٗلمي والٗملي لل٨ٟغ البُىج٣ُي طاث الهلت  بالٟلؿٟت ◄ 3

 ماجُت""البرح

 حضص ال٨ٟغ البُىج٣ُي مٟاهُم ؤزال٢ُت مشل : الخ٤ والىاحب والخحر .◄ 4

ت ٢ًاًا مخٗضصة مشل : ؤَٟا٫ ألاهابِب وألاعخام  ◄ 5 ؤْهغث الخ٨ىىلىحُا الخٍُى

ت ، واإلاىث الغخُم ، والاؾخيؿار ، جُغح " بق٩الُاث  اإلاؿخإحغة والبىى٥ الخٍُى

 ي والضًجي .ؤزال٢ُت " جشحر الجض٫ الٟلؿٟي وال٣اهىو

ًغسخ ال٨ٟغ البُىج٣ُي ٢ُم الضًمى٢غاَُت والخىاع ، والدؿامذ ، والخًامً  ◄ 6

 ، وخ٣ى١ ؤلاوؿان .

 ديٌ مبجاٍ . . يًفالطف١ دٚس نبري يف ْؼأ٠ ايبٝٛتٝكا ٚتطٛسٖاغ :   
 وتوقع لمفالسفة دور كبري يف نشأة البيوتيكا وتطورها ، مثن : ◄

♪

 ( ؤؾـ مغ٦ؼ ؤهخم بيكغ ال٨ٟغ البُىج٣ُي والخٍٗغ٠ به .1)

 ( ؤؾـ مجلت ها٣َت باؾم "البُىج٣ُا" .2)

ت بُىج٣ُُت .3)  ( قاع٥ في جإل٠ُ ؤو٫ مىؾٖى

♪

 لبِئت .ؤ٦ض ٖلي الُاب٘ الكمىلي للبُىج٣ُا ، و عبُها بإزال٢ُاث ا √1

 َىع مٟهىم اإلاؿاولُت ؤخض مٟاهُم ال٨ٟغ البُىج٣ُي . √ 2

ؤلاوؿاهُت و  البُىلىحُت ٖلي خايغهبه بلي زُىعة ألابدار الُبُت/ √ 3

 ومؿخ٣بلها .

   .غ : تعذ أخالم ايعٝاد٠ أسذ زتاالت األخالم ايبٝٛطب١ٝ  
 أخالق العٔادٗ :(  1

انها جغجبِ ب٩ل ما ًىاحه "  . حيذد ٍزِ األخالقٔات دٓفٔذ سّض بقْلُ :2

ت الٗملُاث ، ؤو في  باء والٟغ١ الُبُت مً ٢غاعاث وق٨ى٥ ؾىاء في ٚٞغ ألَا

 الُٗاصة ؤو ختي مجز٫ اإلاٍغٌ ."

اإلاجخم٘ (  –الُبِب  –) اإلاٍغٌ 

غاٝ جدىا٢ل وجسخل٠ وج٣غع : خالت اإلاٍغٌ الصخُت وآالمه و٦ُُٟت  وهظه ألَا

حرها .  ال٣ًاء ٖليها ....ٚو

  غ : سذد املكصٛد بأخالقٝات ايبشح ايعًُٞ . 
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لمُت التي جخسظ ؤلاوؿان وؤحؼاء ٢ىاٖض ؤزال٢ُت حؿخسضم في ألابدار الٗ ( 1

ا لها .  حؿمه مىيٖى

-

 جد٤ُ٣ ؾٗاصة حمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ومهلختهم اإلاكتر٦ت . -1

 مغاٖاة مؿئىلُت الُبِب بػاء مغياه . -2

بىن في الاؾخٟاصة مما ٌؿخجض مً ٖالج  -3  .مُالب اإلاغض ي الظًً ًٚغ

في  خٗل٣ت بةحغاء الخجاعب ٖلي البكغوي٘ بغوجى٦ىالث البدث الٗلمي اإلا ( 3

 حمُ٘ الخسههاث ومسخل٠ ؤهىإ ألامغاى .

ت ال٣ىاهحن والخُِ جًٗها الؿلُاث الُبُت اإلاسخهت لجمُ٘  ♫ 1 هي مجمٖى

 اإلاىاَىحن صون جمُحز .

اث عثِؿُت هي :جخدضص ؤزال٢ُاث الؿُاؾت الصخ ♫ 2  ُت في زالر مؿخٍى

1 ◄  

 .خُت للمىاَىحن في ؤي مى٣ُت ؾ٨ىُتج٣ضًم الخضمت الصمنظومة العالج :◄ 2

3 ◄  
  

ت هظه الخىُٓماث التي جسضمهم . - 1  خ٤ اإلاىاَىحن في مٗٞغ

ت و ٦غامت اإلاغض ي . - 2  اخترام خٍغ

 الٗضالت واإلاؿاواة في الخهى٫ ٖلي الخضماث الٗالحُت . - 3

 مً ًخالٖب بها . ومٗا٢بتالالتزام باإلاىاز٤ُ وال٣ُم ألازال٢ُت لألحهؼة الصخُت  - 4

: ٜعذ ..... َٔ ايكطاٜا ايفًظف١ٝ ٚاألخالق١ٝ ايٓامج١ عٔ ايجٛس٠ غ  
ايبٝٛيٛد١ٝ يف َٝذإ ايطب  . ْاقؽ . / تطشح قط١ٝ األجناب االصطٓاعٞ 

 وتوقع عذ٠ قطاٜا أخالق١ٝ فشع١ٝ . يٌ بجالخ َٓٗا.
  األجناب األصطياعٕ :(  1) 

في خالت اللجىء إلاخبٕر باإلاجي ، ًاصي الي يُإ  ( التمكيح االصطهاعي :1) 

ت والضه البُىلىجي . ت هٍى  خ٤ الُٟل في مٗٞغ

 ٌُٛحر َغ١ ؤلاهجاب الُبُُٗت . ( اإلخصاب خارج الزحم :2)

الجؿم البكغي،التروٍج إلااٖٝغ ببىى٥  الاججاع في ٖىانغ   ( بهوك املين :3)

 مجي الٗبا٢غة .

قغوٍ خٟٓها ، الخسلو مً ألاحىت الٟاثًت ، وبهخاج  ( بهوك األجهة :4)

ت ًخٗاعى م٘ مبضؤ ٦غامت ؤلاوؿان .  ؤحىت بكٍغ

  2112السودان  تطرح مشاكن تتعمق مبا يمي:  ( استئجار األرحام :5)

 . ُٟت ألامىمت  امتهان ْو

   حن مً ٢بل ألام الخايىت .لؼوحاابتزاػ 

 مً حاهب ألام الخايىت ؤو الاحخماُٖت هدُجت بنابخه بدكىه الُٟل هما٫ ا

 ؤو مغى وعاسي زُحر .

غ : تتُشٛس قط١ٝ " صسع األعطا٤ َٚٛت ايذَاغ " سٍٛ عذ٠ قطاٜا فشع١ٝ  
 وتوقع . سًٌ ثالثآ َٓٗا .

 قضية سرع األعضاء وموت الدماغ : -2

ًاء ال٣ابلت للؼعٕ ، ومك٩لت الاججاع ًُغ  سرع األعضاء : ◄ 1 ح مك٩لت هضعة ألٖا

 بالًٖاء وحٍٗغٌ ؤلاوؿان لالؾخٛال٫ والامتهان .

ًُغح مك٩لت الخىا٤ٞ خى٫ ٢بىله ٦مُٗاع لى٢ٕى  موت الدماغ : ◄ 2

 اإلاىث،ومتي ًدهل؟هل بمىث الضماٙ ٩٦ل ؤم بمىث الضماٙ الٗلىي؟

لت ألامض التي الخمُحز بحن الُٛبىب احلالة الهباتية : ◄ 3 ت ٢هحرة ألامض والٍُى

ونلذ بلي ه٣ُت الالعحٕى ؟ومك٩لت مضي مكغوُٖت الىؾاثل الانُىاُٖت 

 الضاٖمت؟

جضوع ٢ًُت الُبُٗت ؤلاوؿاهُت خى٫ هل   ماهية الطبيعة اإلنسانية : ◄ 4

 جخٗل٤ بالجاهب الجؿمي ؤم بالجاهب الىٟس ي ؤم ٦الهما مٗا ؟

ُت ٣ِٞ ؤم ؤن الخُاة في حمُ٘ هل ه٣ضع الخ  قيمة احلياة : ◄ 5 ُاة الىٖى

 ؤق٩الها جخُلب مىا الخ٣ضًغ والاخترام ؟

 مشل : احغاء الخجاعب ٖلي ألاحىت واإلاكىهحن ، ٞهى يهضص بإهتها٥ ٦غامت ألاوؿان .

 –غ :سًٌ ايكطاٜا األخالق١ٝ ٚايفًظف١ٝ املشتبط١ بتٓعِٝ ايٓظٌ  
 األدٗاض .

 

♫

يؽشح ِشىالد رشرجػ ثحشيبد األفشاد ٚرحسيٓ إٌسً ، ٚخبصخ عٕذِب 

 يىْٛ ظّٓ أ٘ذاف اٌذٌٚخ .

♫

 يؽشح ِشىالد رزعٍك ثٛظعيخ اٌعٕيٓ ِٚزى يىزست صفخ

"اٌشخص"ٚرعبسض حمٛق اٌعٕيٓ ِع حمٛق األَ ، ٚرعبسض حمٛلّٙب 

 ِعب ِع حمٛق اٌّعزّع .

 غ : ٚضح َٛقف أفالطٕٛ / ٖاْض ْٜٛاغ جتاٙ قط١ٝ تٓعِٝ ايٓظٌ . 
 أفـــــالطــــــٌْ : / 1

◄

◄

◄

◄

 هـــــانــــز يــــونــــــاس :/  2 

 

 

 

 

غ: يًذّٝٓٛ ايبؼشٟ ٚدٗإ أسذُٖا سظٔ ٚاألخش ٜجري َؼهالت أخالق١ٝ  
 ٚفًظف١ٝ . سًٌ ٖزا ايشأٟ .

 ( الــذـــٔــيـــــْو الـــبـــشــــشٖ : 1) 

ت ؤخؿً باإلوؿان وألامغاى الخُحرة التي تهضصه مما  ◄ 1 ًد٤٣ الجُىىم مٗٞغ

ت لها .  ٌؿهل بٖضاص ألاصٍو

 إال أن هٍاك وشكالت ترتتب عمي ذلك ووٍوا : 
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ً في إِىبٔيخ ِعشفخ اإلٔسبْ ٌّسزمجٍٗ يزّض مشلل٘ التيبؤ الْساثٕ : - 1 

 ِّب يزشرت عٍيٙب ٔزبئط أّ٘ٙب :اٌصحي ، 

خه بمغيه الخُحر . √ 1  ايُغاب خُاة ؤلاوؿان بٗض مٗٞغ

حٗغى اإلاٗلىماث الىعازُت لالؾخٛال٫ مً قغ٧اث الخإمحن و الدكُٛل التي √ 2

حرها ٠ُ والًمان الاحخماعي ..ٚو  . ًم٨ً ؤن حؿدبٗضهم مً الخإمحن والخْى

اٌّزٛلع أصبثزُٙ ثجعط اٌعيٛة اٌخٍميخ ،  مشلل٘ إدَاض األدي٘ : -2

 أٚ األِشاض أٚ ألرفٗ األسجبة .

 : ًُٟض في:عاا  وانأٌشةة والخالاا البدامةتوفري خمزون احتياطي لأل-3

 اٌمعبء إٌٙبئي عٍي اٌعمُ .  √ 2عالج األِشاض اٌٛساصيخ .          √1    

بن الخ٨ىىلىحُاث ؤلاخُاثُت جٟخذ آٞا٢ا في مجا٫ √

 " الُب الخيباي " و الى٢اًت مً ألامغاى ومٗالجتها .

 غ : سًٌ اآلثاس املرتتب١ عًٞ االطتٓظاخ ايبؼشٟ . 
 وتوقع ( االسـتـيـشــاخ الـبـشــشٚ : 2)  

٘ٛ أخز اٌّبدح اٌٛساصيخ ِٓ ٔٛاح خٍيخ ظسُ اٌىبئٓ اٌّشاد اسزٕسبخٗ ِع 

ِٓ ٔفس اٌعٕس ٚيزُ اٌذِط ثبسزخذاَ ريبس وٙشثي رشصع في  ثٛيعخ

 أٔجٛثخ أخزجبس .

 وارتتب عميى وشاكن وتعددة وغري وشبوقة تتىحور حوه : 

√

√

√

√

√

لي  يقول " أكسال كاهن " ت ؤلاوؿان ٖو ؤن الاؾخيؿار ٌٗض حٗضًا ٚحر م٣بىال ٖلي خٍغ

لماء الىعازت ؤال ًخٗضوا ٖلي ؤٖؼ ما لضي ؤلاوؿا  ن ٦غامخه ".ٖو

  وتوقع غ : سذد َعاٜري األخالقٝات ايطب١ٝ اذتذٜج١ . 
 2012الشْداٌ  امليفع٘ : -1

 .  ٞٗل الخحر إلاهلخت اإلاٍغٌ .1  

اًت الصخُت طاث مىٟٗت للمٍغٌ .2    . ًجب ؤن ج٨ىن الٖغ

 . اجساط زُىاث إلػالت الًغع ًٖ اإلاٍغٌ . 3 

 . ٖلي ٧ل مٍغٌ،لخد٤ُ٣ مهلخت اإلاجخم٘ ٩٦ل . ًجب ؤن جُب٤ هظه ألاهضا4ٝ 

 عذو أحلاق االرٖ:  -2

 . حٗجي ٖضم بلخا١ يغع ؤو ؤطي باإلاٍغٌ ، ٖمضا ؤو بهماال .                   1

 حٍٗغٌ بوؿان ؤزغ للخُغ بهىعة ٚحر مبرعة ؤو صون صإ . . ٞاإلهما٫ هى 2

 .ىب بلخا١ ألاطي بالبكغ ؤو ج٣لُله. اإلاٗاًحر ألازال٢ُت وال٣اهىهُت مبيُت ٖلي جج3

 . ألازُاء الُبُت ج٣٘ بالٟٗل ، بال ؤن هظا مبضؤ الؼامى إلبٗاص ألاطي .4

 أحرتاو األستقاللٔ٘ الفشدٓ٘ : -3

ت الٟغص في الغ 1  ٖاًت الصخُت الخانت به .. حٗجى خٍغ

ً وعى 2  . ٌٗجى اخترامىا الؾخ٣اللُت اإلاٍغٌ و٢ُامه بإٞٗا٫ بمدٌ بعاصجه،ٖو

هم لألمىع وبضون جإزحراث زاعحُت .  ٞو

 غ : تعذ املظاٚا٠ ٚايعذٍ َٔ َعاٜري األخالم ايطب١ٝ اذتذٜج١.)صٛاب( . 

ٗغ١ ـ والبٌٛ الىٓغ  ًٖ الجيحٗجى اإلاؿاواة والٗض٫  املشاّاٗ ّالعذل : -4

 ُاث حُيُت جدؿً مً حىصة الخُاة  والىنى٫ بلي ج٣ىوالضًً والخالت الا٢خهاصًت 

 غ : سذد املكصٛد باملٛافك١ املظتٓري٠ . 
اٌززاَ ظّيع األؼجبء ٚاٌجبحضيٓ ثبٌسّبح ٌٍّشظي   : املْافق٘ املشتيريٗ

ثأْ يىٛٔٛا ِسبّ٘يٓ ٔشؽيٓ فيّب يزعٍك ثبٌشعبيخ اٌزي يزٍمٛٔٙب أٚ 

 ُٙ في األثحبس .ِشبسوز

 . فظش . تؼٌُ املٛافك١ املظتٓري٠ مخظ١ عٓاصش غ : 
غ : االفصاح ٚايفِٗ َٔ عٓاصش املٛافك١ املظتٓري٠ يف زتاٍ ايٛساث١ ايبؼش١ٜ  

  ٌقطة يف االوتحان وتوقع . سًٌ ايعباس٠ .
إخجبس اٌّشيط ثبٌّعٍِٛبد اٌّزعٍمخ ثبٌجحش ِٓ اٌؽجيت  : اإلفصاح( 1)

 أٚاٌجبحش .

 ٚعى اٌّشيط ثبٌّعٍِٛبد اٌزي حصً عٍيٙب .  : فَهال(2)

 : التالي حيققان والفوي اإلفصاح

◄

◄

ّعٍِٛبد حزي يّىٓ أرخبر اٌمشاس ،ٚإدسان اٌمذسح عٍي فُٙ اٌ : األٍلٔ٘(3)

 ٔزبئعٗ.

٢ض ٨ًىن للصخو ال٣ضعة ٖلي اجساط ٢غاع بكإن ؾ٨ىه ، ول٨ىه ٚحر ٢اصع ٖلي  √ 1

 اجساط ٢غاع بكإن صواءه ؤو اإلاكاع٦ت في البدث الٗلمي .

اإلابضؤ ألازالقي"ٖضم بلخا١ الاطي" ًىحب ٖلي الُبِب خماًت ألاشخام ٚحر √ 2

 ث حٗغيهم لألطي .اإلااهلحن مً ٢غاعا

غ : ايطٛاع١ٝ أسذ عٓاصش املٛافك١ املظتٓري٠ يف زتاٍ ايٛساث١ ايبؼش١ٜ . ديٌ  
  عًٞ ريو .

ِشبسوزٗ  خبر اٌمشاساد اٌّزعٍمخ ثعالظٗ أٚحك اٌّشيط ار:  الطْعٔ٘(4)

 في األثحبس دْٚ اٌزعشض ٌزأصيشاد أٚظغٛغ داخٍيخ أٚخبسظيخ .

 بٌٕصيحخ.ثإلٕبع اٌّشيط  االِزٕبع عٓ ال يزٛظت عٍي اٌؽجيت -1

 اٌؽٛعيخ ِزؽٍجب أخالليب ٌصحخ اٌمشاس ثبٌّٛافمخ . -2

 ِجذأ أخاللي ِضً : اٌحشيخ ، االسزمالٌيخ،ارخبر اٌمشاساد اٌشخصيخ . -3

لجٛي اٌّشيط اٌّشبسوخ في األثحبس ثٕبء عٍى الزٕبعٗ  : املْافق٘( 5)

 . ثأّ٘يخ دٚسٖ

 خ .غ : ٚضح َٛقف عًُا٤ ايذٜٔ َٔ االطتٓظا 
 ( استيشاخ احلْٔاٌ ّاليبات :2)

الاؾخيؿار مباح ٖلي الخُىان ، لن ٖالم الخُىان واؾ٘ وال جىحض  

ُٞه ٢ُىص ويىابِ ؤزال٢ُت في مجا٫ ؤلاهجاب بحن الخُىاهاث ٦ما هى مىحىص ٖىض 

 ؤلاوؿان .

ار ًًغ جُب٣ُه في الىباث ؤًًا ال ٢ُىص ٖلُه ، بال بطا ٧ان الاؾخيؿ 

 الخُىان والىباث بٛحر ٞاثضة ؤو ًًغ ؤلاوؿان .

 ( استيشاخ اإلىشاٌ :3)
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( ؤلاوؿان ًخمحز ًٖ ؾاثغ اإلاسلى٢اث بإزال٢ُاث ومكاٖغ وؤخاؾِـ  ًدضصها 1

٘ زابذ ًضٖى لىحىص عباٍ اؾغي ، ٞالًم٨ً ؤن ٌؿخٛجى الجىحن ًٖ ؤمه وال  حكَغ

اًتهما .  ؤبُه وال ٖع

ت 2 ٣ت جاصي بلي ( جخ٤ٟ ألاصًان الؿماٍو م الاؾخيؿار  بإي ٍَغ ٌ وجدٍغ ٖلي ٞع

 ج٩ازغ البكغ بهىعة ٚحر َبُُٗت .

٨ُت مؿخيسخت . ( مشا3٫  : اؾخيؿار الىعجت "صوللي " ووالصة ؤو٫ َٟلت ؤمٍغ

 املْضْع الجالح

 الفمشفة وأخالقيات املوٍة

ق١ُٝ غ :سذد ق١ُٝ ايعٌُ يف ْٗط١ األَِ يف ض٤ٛ َادسطت . / عذد  
  . ١ األَِايعٌُ يف ْٗط

،  األٔسبْ عٓ اٌحيٛاْ  يعذ اٌعًّ ِٓ اٌٛظبئف األسبسيخ اٌزي رّيز -1

، الثذ ِٓ رذخً اإل ٔسبْ ِٓ  فعٍي سجيً اٌّضبي اٌحٍيت اٌؽجيعي ٌألثمبس

 أظً رؽٙيشٖ ٚرٕميزٗ ِٓ اٌسَّٛ .

إٔٔب ٔعًّ عٍي رشٚيط اٌؽجيعخ ٌزسزعيت ٌحبظبرٕب ، فٕحٓ ٔحٛي  -2

غيش اٌمبثٍخ ٌالسزٙالن  ي حجٛة ) لّع ، رسح ، شعيش ( ٚاٌضّبساألعشبة اٌ

 اٌي فٛاوٙخ ، ٚاٌحذيذ ٌسيبساد ٚؼبئشاد .

 .يط اٌؽجيعخ ٚاسزغالي خجشارٙب  األٔسبْ ِعؽش ٌٍعًّ ٌزشٚ -3

 غ : سذد املكصٛد مبفّٗٛ  أخالم امل١ٝٓٗ . 

رسزميُ األخالليخ اٌزي ال اٌّجبدئ ٚاالسس ٚاٌّعبييش  ٘ي"

اٌٛاصع  أٚ  ، ٚاْ اٌؽبثع اإلٌزاِي ثٙب اليشوٓ ٌٍعّيش  إٌّٙخ ثذٚٔٙب 

 ثً ٌٍمٛاعذ اٌّسزٕجؽخ ِٓ األداء األِضً ٌٙزٖ اٌٛظيفخ ." اٌذيٕي،

أخالقٝات  عاٜريَاختًف ايفالطف١ فُٝا بُٝٓٗا سٍٛ حتذٜذ طبٝع١  غ : 
 متوقع سؤال امل١ٓٗ .

 ل بحن َُاتها الُاب٘ الخام والٗام .جدمؤزال١ اإلاهىت ( 1

غاٝ 2  ٌ ؤصخاب هظا الغؤي ٧ل ؤق٩ا٫ الؿلُت ) الضولت ، والضًً ، وألٖا ( ٞع

 الؿاثضة ( التي جداو٫ نبٜ ؤزال٢ُاث اإلاهىُت بهُٛتها .

 ( اإلاماعؾت الٗملُت هي اإلاؿئى٫ ألاوخض لًبِ هظا اإلاٗاًحر .  3

إلاً ٌكخٛل بمهىت الخضَعـ ،عحال ٧ان  مشا٫ : ؤزال٢ُاث اإلاٗلم  حٗض ٢اهىها ملؼما

٨ُا ... ؤلخ . ا ٧ان ؤم ؤمٍغ  ؤم ؤهثي ، مهٍغ

 ؤعجباٍ ؤزال١ اإلاهىت بالُاب٘ الش٣افي الظي جماعؽ ُٞه . -1

ؤصاب اإلاٗلم ًجب ان ج٨ىن ٖامت مً خُث صٝء الٗال٢اث بحن ألاؾخاط مشا٫ : 

٤ وألالٟت( وج  . ٨ىن ملؼمت مً خُث مخُلباث اإلاهىتان جًيبغي المُظه)الخب والٞغ

غاٝ ومُى٫ الُالب ومٗخ٣ضاتهم 2 . ألامىع التي جخٗل٤ باإلاٗلم ويغوعة ؤخترامه ألٖا

بُٗت الش٣اٞت الؿاثضة مً  جدؿم باليؿبُت جبٗا لصخهُت اإلاٗلم مً حهت ، َو

 حهت ؤزغي.

غ : ٜشٟ ايبعض ضشٚس٠ فشص ايجكاف١ ايظا٥ذ٠ يف اجملتُع قبٌ ٚضع  
 اٜري األخالق١ٝ ي١ًُٓٗ . سًٌ ايعباس٠ .املع

1

 الؿماث الخانت للمٗلم . √1

 َبُٗت اإلاخٗلمحن  . √2

 وي٘ اإلاٗلم وم٩اهخه في اإلاجخم٘ . √3

 ع الظي ج٣ىم  به الضولت  خُا٫ الاؾؿاث الخٗلُمُت  .الضو   √4

ـ مشا٫ :   باللتزام  بإصاب اإلاهىت . ال ًم٨ً مُالبخهالصخو ال٩اعه إلاهىت الخضَع

 فّٗٛ األخالم امل١ٝٓٗ .غ : َا االطباب اييت أدت يعٗٛس َ 

اء بما جدخاحت  ٧ل مهىه . عجؼ  -1  ألازال١ الٗامت ًٖ الٞى

 . حضًضةؤزال٢ُت  ي٘ مٗاًحر ى ب٘ إلنالح الخلل ألازالقي اإلاجخم خاحت -2

١ٓ َج١ً بعض ايعٛاٖش اييت تبني عذّ أيتضاّ صاسب املٗغ : ديٌ باأل 
 .بكٛاعذ ٚأخالقٝات َٗٓت٘ 

٠ الٗام الظي ٌؿخسضم ممخل٩اث اإلااؾؿت لالٚغاى الصخهُت . .1  اإلاْى

 الُبِب الظي ًضزً ؤمام مغياة واإلاٗلم الظي ًضزً ؤمام جالمُظة. .2

 يابِ اإلاغوع الظي ًسال٠ ٢ىاٖض اإلاغوع. .3

المى الظي ال ًخإ٦ض مً صخت . .4  الٖا

 مىاص جًغ باإلاؿتهل٪ . اإلاهاو٘ التى ال جلتزم باإلاىانٟاث وحؿخسضم .5

 مُاب٣ت للمىانٟاث .  ٌؿخسضم مىاص ٚحر اإلاهىضؽ الظي .6

 .املكصٛد مبٝجام اخالقٝات امل١ٓٗ  غ : َا
" الىاحباث التي جٟغيها اإلاهىت ٖلي مً ٣ًىمىن  

اصي ؤخترامها بلي الخٟاّ ٖلي اإلاؿخىي ألازالقي لها ."  بمماعؾتها ٍو

 .ؼأ٠ َٝجام  أخالقٝات امل١ٓٗ ْغ : رتص  
باء بٟغوؿا . -1  صزل مهُلح مُشا١ ؤزال٢ُاث اإلاهىت لو٫ مغه م٘ ٢اهىن ألَا

  هً اإلاسخلٟت ، بال ان٢امذ حهىص إلاداولت بًجاص مُشا١ ؤزالقي ًجم٘ بحن اإلا -2

 نٗىبت هظه اإلاداولت لم ٨ًً اهخمام ًغبِ بحن ٧ل جل٪ اإلاهً اإلاسخلٟت .

٘ مُشا١ ؤزالقي في مجا٫ الُٟىلت واإلاغاه٣ت : ٟٞي مجا٫ جىحض ججغبت لىي -3

ٟا٫ ..ؤلخ ، و٢ض  لماء الىٟـ وؤَباء ألَا خماًت الُٟل جم الخٗاون بحن اإلاٗلمحن ٖو

 .ؤ٢امىا ٖال٢اث بدشُت خى٫ الُٟىلت واإلاغاه٣ت م٘ الٗاثالث 

ما هخاثج الخجغبت لم ٌؿخُُٗىا نُاٚت هظا اإلاُشا١ ألازالقي اإلايكىص، بال ؤن  -4

 .اؾخُاٖى ال٣ُام به بالٟٗل هىالخىنل بلي مُشا١ جدمُه الؿلُاث الٗامت

 .أ١ُٖٝ ٚفٛا٥ذ َٛاثٝل أخالقٝات امل١ٓٗ  غ : أرنش  
 ( الصْسٗ  الزٍئ٘ اإلجيابٔ٘ :1)

بن جُٟٗل اإلاىاز٤ُ  ألازال٢ُت و٢ُم الٗمل وألالتزام بها ًاصي بلي اإلاداٞٓت ٖلي   

 ت  لضي ؤصخاب اإلاهالح اإلاخٗاملحن م٘ اإلااؾؿت .  الهىعة ؤلاًجابُ

 ( األلتزاو  باملشئْلٔات القاىْىٔ٘  ّاألدتناعٔ٘ :  2)

بن اهخمام الٗاملحن بمغاٖاة ألالتزام باإلاٗاًحرألازال٢ُت )مشل :خماًت البِئت مً 

اإلاسلٟاث وحؿلُم مىخجاث حُضة ( ججىب اإلاؿاءلت ال٣اهىهُت وألاحخماُٖت الىاججت 

 م ألالتزام ألازالقي .ًٖ ٖض

غ : ٜعذ حتظني االدا٤ َٔ فٛا٥ذ االيتضاّ باملٛاثٝل األخالق١ٝ امل١ٝٓٗ . )  
 صٛاب ( .

 ( حتشني  األداٛ : 3)

  ٗاث وال٣ىاهُجن بن ألالتزام بازال٢ُاث و٢ُم الٗمل والؿلى٥ في بَاع الدكَغ

 ٌؿاهم في جدؿحن ألاصاء .

 ضم ألالتزام  بالًىاب ٗاث ٦ما ان اإلاسالٟت ٖو ِ التي جدضصها الدكَغ

 ٖلي الخ٩ال٠ُ مما ًاصي بلي اعجٟإ  ج٩لٟت ؤلاهخاج 
ً
 .ال٣اهىهُت جازغ ؾلبا
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 ( األستدذاو  األمجل للنْاسد  : 4)

ا ٖ ىض اجساط ٢غاعاث جخٗل٤ بن الاهخام باإلاىاز٤ ألازال٢ُت  ٌٗخبر ؤمغا مهما ويغوٍع

ألامغ بٖاصة بهخاحها ،ب ًخُلبهخاج ؤنىاٝ مُٗبه  :بالهخاج 

 وبهضاع اإلاىاعص  . يهه حُٗل ؤلاهخاج واهسٟاالظي ًترجب ٖلُ

غ : سًٌ دٚس ايفًظف١ يف املٛاثٝل األخالق١ٝ ٚامل١ٝٓٗ . /  يًفًظف١ دٚس  
 نبري يف ٚضع املٛاثٝل األخالق١ٝ امل١ٝٓٗ . ديٌ بأثٓني .

√

ًخإؾـ مُشا١ ؤزال١ اإلاهىت ٖلي جدلُل الىا٢٘ اإلاجخمعي واإلاٗاًحر ألازال٢ُت   ◄

سُت التي ًمغ بها ، و٦ظل٪ هٕى  الخضماث التي  التي ًخُلبها اإلاجخم٘ واإلاغخلت الخاٍع

 ج٣ضمها اإلاهىه  .

√

اث٠ اإلاسخلٟت اؾدىاصا بلي  ◄ ت بالْى ال٣ُم التي ٣ًضمها الُٟلؿىٝ و اإلاهام اإلاىَى

  ًخم جدضًض ألاؾـ وال٣ىاٖض الٗامت والًىابِ الالػمت الصاء ؤٖما٫ اإلااؾؿت .

√

سههحن  في اإلاهً ًىضح مُشا١ ؤزال١ اإلاهىت بمكاع٦ت الُٟلؿىٝ واإلاخ ◄

  اإلاسخلٟت .

√

ألالتزام بإزال٢ُاث الٗمل ًاصي في النهاًت  بلي حىصة الٗمل وحىصة اإلاىخج و  ◄

   ج٣ضم اإلاجخم٘

 غ : سذد املكصٛد بامل١ٓٗ . 
ما٫ اوألاوكُت التي ًماعؾها  ألا ا  ٞغاص ؾىاء مً صازل ٦ُان إلاهىت : هي ٧ل ألٖا

ماؾس ي اوبهٟت شخهُت ومً ؤمشلت طل٪ ،ؤزال٢ُاث و٢ُم ٧ل مً مهً : الُب 

ـ ،اإلاداماة ،الهىضؾت ، ...الخ   .الخجاعة اإلاداؾبت ،الخضَع

 غ : حتذخ عٔ األخالم ايطب١ٝ . 
. مبدث ؤنُل مً مباخث ٖلم الُب ًدىاو٫ ؤلالتزاماث اإلاهىُت لألَباء 

بحن ماًجب ان ج٨ىن ٖلُه ٖال٢ت الُبِب باإلاٍغٌ .ألازال١ الُبُت ج 

 اإلاىا٣ٞت ٖلي الٗالج والهض١ اإلاخباص٫ وجىاٞغ الش٣ت واإلاىصة . مشل :

 اؾخمض ٖلي بً عيىان عئٍخه لزال٢ُاث الُبِب مً مٟهىم ٞالؾٟت الُىهان

الخىخُض بحن الًُٟلت والؿٗاصة ، و٢ض اٖخبر ان الؿٗاصة ؤلاوؿاهُت هي ال٣ُحن 

مال .  والصخت  هي الخٟلؿ٠ ٖلما ٖو

غ : أرنش طت١ َٔ خصاٍ ايطبٝب نُا سذدٖا "ابٔ سضٛإ " / سذد  
 مخظا َٔ ارتصاٍ األخالق١ٝ اييت ٚضعٗا " ابٔ سضٛإ " يًطبٝب .

 ُبِبالفي  خضص " ؤبً عيىان " الخها٫ ألازال٢ُت التي ًيبغي ان جخىاٞغ  : 

√

√

√

√

√

 .عشف ايٛظٝف١ ايعا١َ  غ : 
ت مً اإلا هام واإلاؿئىلُاث ًخم جدضًضها فى يىء ال٣ُم واإلاباصيء " مجمٖى

ألازال٢ُت ، هضٞها زضمت اإلاهلخت الٗامت ، وجسو قاٚليها بد٣ى١ وامخُاػاث ، 

وجىو ٖليها ٢ىاهحن واهٓمت الخضمت اإلاضهُت اإلاٗمى٫ بها صون ؤن ًترجب ٖلى طل٪ 

 ." ؤي خ٣ى١ لكاٚليها بطا ؤزل بإي مً واحباتها

 . . يف ض٤ٛ َادسطت أخالقٝات ايٛظٝف١ ايعا١َب غ : سذد املكصٛد  
ت مً اإلاٗاًحر التى ًم٨ً فى يىئها الخ٨م ٖلى الؿلى٥ باٖخباعه  " هى مجمٖى

دضر الٟؿاص ؤلاصاعي بؿبب   مً الىحهه ؤلاوؿاهُت ، ٍو
ً
 ؤو زاَئا

ً
صخُدا

الاهدغاٝ ًٖ ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر ألازال٢ُت ، لخد٤ُ٣ مهلخت شخهُت ٖلى 

 الٗامت ."خؿاب اإلاهلخت 

 .عٓاصش أخالقٝات ايٛظٝف١ ايعا١َ  غ : أرنش طت١ َٔ  

اصاث اإلاجخم٘ -4              . اللتزام بالهٓمت وال٣ىاهحنا .1  . اخترام ٢ُم ٖو

ضم الخمُحز .2  . اخترام و٢ذ الٗمل -5                     . الٗضالت ٖو

   .والجزاهت وؤلازالم في الٗمل ألاماهت   -6                      . خب الٗمل .3

َربسات اٖتُاّ املؤطظات ٚاملٓعُات بأخالقٝات ايٛظٝف١ ايعا١َ  غ : سذد 
. 

 .جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت  للجمهىع  ◄1

ٟحن   ◄2 ما٫ مً حاهب اإلاْى  .الكٟاُٞت في جىُٟظ ألٖا

 .ي جدؿحن ألاصاء  لجىمُت ٢ضعاث الٗاملحن اإلاهىُت وجدٟحزهم ٖ ◄3

٤ واخض  ◄4  .حٗؼػ مً ؤصاء اإلاىٓمت ٦ىخضة  ٧لُت ، مً زال٫ الٗمل ٦ٍٟغ

اصة الش٣ت باإلاىٓمت  ◄5 ً ًاصي بلي ٍػ  .اخترام خ٣ى١ ومهالح ألازٍغ

ت الغؤي والخ٨ٟحر وؤلا  ◄6  . بضإ للٗاملحن خٍغ

ت١ُٝٓ االعتباسات األخالق١ٝ ف٢ زتاٍ ايٛظٝف١ أيٝات حتظني ٚسذد  غ : 
 .ايعا١َ

ٟحن  .  -1  ج٣ضًغ ألاصاء ألازالقي  اإلاخمحز للمْى

حن .اإلاىْٟحن الخدضًض الىاضح لؿلُاث  -2  وألاصاٍع

ت . -3  ال٣ٗل والًمحر الظاحي بما ًًمً ألاؾخمغاٍع

 جدؿحن  الىٓام  الغ٢ابي اإلاٗمى٫  به في اإلاىٓمت  . -4

ٟحن  . -5  وي٘ حؼاءاث عاصٖت إلاً ًغج٨ب مسالٟاث ؤزال٢ُت مً اإلاْى

ٟحن ٦ -6 ً .ىالخإ٦ُض ٖلي ؤهمُت ؾلى٥ اإلاْى ٟحن ألازٍغ  مىطج لؿلى٥ اإلاْى

ايٛادب املٗين يًفًٝظٛف يف اذتفاظ عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ سذد : غ 
عًٞ اهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ يًُذتُع َٔ ٚادبات ايفًٝظٛف  . / اذتفاظ يًُذتُع

 امل١ٝٓٗ . عكب بشأٜو .
ت مً ألازخالٞاثإلاخدب٘ لا -1 ًٟؿغها تي ال ال ل٨ٟغ الٟلؿٟي ؾختراءي له مجمٖى

ت ألامت والٓغوٝ الاحخماُٖت والؿُاؾُت وألا٢خهاصًت التي وك بها إ ؾىي هٍى

 الُٟلؿىٝ . 

ت ألامت مً خُث َبُٗتها  غ ل  ُٞلؿٝى ًخإزهخاج الٟلؿٟي ل٩ؤلا  -2 بهٍى

سها .   وزهاثهها وجاٍع

مٛاًغة،ٞالٟلؿٟت ال  ٘ الُٟلؿىٝ ان ٌٗؼ٫ هٟؿه والان ًيخج ؤ٩ٞاعاُال ٌؿخُ -3

 .ٖلي ؤمىع الىا٢٘  بل هي جغ٦ؼجبضا مً ٞغاٙ 

 الٟالؾٟتالُٟلؿٝى ًً٘ ٣ُٖضه للىخضة لخماًت ألامت مً الخجؼثت ٦ما ٞٗل  -4

 جضُٖما للىخضة ألاإلااهُت .ومنهم " هُجل "  ألاإلاان

ًداو٫ ان ًى٣ل خًاعجه مً مغخلت بلي مغخلت ، مً ؤلانالح بلي  الُٟلؿىٝ -5

 ٦ما ٞٗل " الٟاعابي " و " ابً عقض " في ه٣ل وقغح ٞلؿٟت الُىهان .النهًت ، 

 غ : سذد أفالطٕٛ سادات االْظإ . ديٌ . 
غصه بدث ؤٞالَىن فى ٦خاب الجمهىعٍت ٖ( 1 ً ؤنل اإلاضًىت اواإلاجخم٘ الؿُاس ي ٍو

 طل٪ بلي حٗضص خاحُاث الاوؿان التى ال ًم٨ً ان ًد٣٣ها بمٟغصه .
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الٛظاء واإلاؿ٨ً ( ًدضص ؤٞالَىن الخاحاث ألاؾاؾُت لألوؿان في زالر هي 2

مً ؤحل جىبُت هظه الخاحاث ٖلي ؤلاوؿان ٣ًىم بشالر ؤوكُت مسخلٟت :  واإلالبـ

 . لؿ٨ً ونىاٖت اإلاالبـجدًحر الٛظاء وبىاء ا

 )صٛاب( .ٜشٟ أفالطٕٛ إ تًب١ٝ اذتادات ٜتِ َٔ خالٍ طبًٝني  غ : 
الؿبُل ألاو٫ : ٣ًىم ٧ل ٞغص بإهجاػ هظه ألاوكُت الشالزت بالخخاب٘ ، ٣ُٞؿم √

 و٢خه بُنهما وهظا ماًدهل ٞٗال في بٌٗ اإلاجخمٗاث ) البضاثُت ( .

ً ؤٞغاص اإلاجخم٘ في وكاٍ مٗحن الؿبُل الشاوي : ٣ًىم ٖلي جسهو ٧ل ٞغص م√

،و ًسهو له ٧امل و٢خه وهظا هى ماٌؿمي بالخ٣ؿُم ألاحخماعي للٗمل ، 

 وهىالغؤي الظي ًمُل له .

 ديٌ باألَج١ً . –غ : ٜشٟ أفالطٕٛ إٔ ادتُٝع ٜظتفٝذ َٔ تكظِٝ ايعٌُ  
ًا٦ض ؤٞالَىن ٖلي ان الجمُ٘ ٌؿخُٟض مً ج٣ؿُم الٗمل ٞاإلاجخم٘ ؾُدهل ٖلي 

ا واخضا مً الٗمل هىمىخج م ُت حُضة ، الهه ؾِىجؼ هٖى طا٥ الظي ًمل٪  ً هٖى

 اًٞل اإلاهاعاث ُٞه . 

: ٜٛدذ فشم نبري بني أفالطٕٛ يف تكظِٝ ايعٌُ ٚبني سداٍ االقتصاد غ 
 ) صٛاب ( ٚاالدتُاع ايّٝٛ

اصة ؤلاهخاج اإلاباقغة اإلاترجؤٞالَىن اًه ؤهمُت  . ال ٌٗبر1  بت ٖلي ج٣ؿُم الٗمل . لٍؼ

. ًغي ؤٞالَىن ان الهضٝ النهاجي للٗمل هى جلبُت خاحت َبُُٗت  ٣ِٞ ، ومً 2

 هىا هٓغجه بلي الٗمل ٦سضمه ٣ًضمها اإلاىخج للمؿخٗمل .

 غ : َٝض أفالطٕٛ بني َٗاّ املٛاطٕٓٛ ٚايعبٝذ . فظش . 

وألاقخٛا٫  ( ًغي ) ؤٞالَىن ( ان اإلاىاَىحن الاخغاع ٣ًىمىن بالبدث الٟلؿٟي1

بالؿُاؾت ٚحر ان الُٟلؿىٝ واإلاىاًَ في خاحت بلي جلبُت خاحُاجه ألاؾاؾُت ،ولى 

 ٢ام بىٟؿه بخدهُل طل٪ إلاا ب٣ي له و٢ذ ٨ًُٟه إلاماعؾت الؿُاؾت .

ما٫ اإلا٣ترخت  ، 2 ما٫ اإلاترجبت و٧ل ألٖا ( ًدضص ؤٞالَىن ؤصواع الٗبُض في بهجاػ ألٖا

خدملىن ًٖ اإلاىاَىحن ألاخغاعؤٖب  اء جدهُل الغػ١ .ٍو

النها جدِ ( ًغي ؤٞالَىن ان اإلاىاَىحن ال ًدبىن خُاة ؤعباب ألاالث والخٝغ ، 3

ل٨ً ان ًدكٛلىا بالؼعاٖت،جخ٤ٟ م٘ الًُٟلت ٦ما الًجىػ مً قٝغ ؤلاوؿان، وال 

 جتر٥ للٗبُض .ألاعى الؼعاُٖت ؤما ٞالخت ألاعى خ٣هم ان ًمل٨ىا  مً

 عٌُ .يف ايعكب عًٞ َٛقف افالطٕٛ غ :  
غة ألاهخاج . -1  ؤٟٚل البٗض ألا٢خهاصي للٗمل واإلاك٨الث اإلاترجبت ٖلي ٞو

 ؤٟٚل صوع الٗمل ٦ؿلٗت وعؤي ؤهه مجغص زضمت . -2

 . م٘ الضًم٣غاَُت ٢هغ الٗمل ٖلي الٗبُض وهي هٓغة جخٗاعى  ٖىهغي  -3

غ : ٜشٟ أسططٛ إ ايطبٝع١ تؤدٟ ايٞ ايتُاٜٝض بني ايبؼش . سًٌ  . / ٜشٟ "  
 ططٛ "  إٔ ْعاّ ايشم ْعاّ طبٝعٞ . عكب بشأٜو .أس

ُٟتها هي 1) غي ان ْو حر ( ًىُل٤ ؤعؾُى ٦إؾخاطة ؤٞالَىن مً اإلاضًىت ،ٍو جٞى

ه٠ الٗبض ب٨ىهه . ؤؾباب الؿٗاصة ،  ٌٗخبر ؤعؾُى هٓام الغ١ هٓاما َبُُٗا ٍو

ما٫ اإلاىاُٞت ل٨غامت ◄  اإلاىاًَ الخغ ؤله للخُاة الن وحىصه يغوعي لهجاػ ألٖا

 ؤله مجزلُت الهه ٌؿاٖض ٖلي جضبحرالخُاة صازل اإلاجز٫ . ◄

( ًغي ؤعؾُى بن الُبُٗت جاصي بلي الخماًؼ بحن البكغججٗل بًٗهم ٢لُل 2)

يخج ًٖ طل٪ ان البكغ  اء البِىت،وبًٗهم ؤ٦ٟاء  للخُاة الؿُاؾت، ٍو الظ٧اء ؤ٢ٍى

 نىٟان ، نى٠ خغ بالُبُٗت ونى٠ ٖبض بالُبُٗت ؤًًا .

 .عكب عًٞ َٛقف أسططٛ غ :  

عإٚ أطاغ / ٜعذ ػٝٛع ايتعٓذ ايفاسابٞ  غ : صٓف ايتذسز يف ايظًط١ 
 املذ١ٜٓ ايفاض١ً عٓذ " ايفاسابٞ " ) صٛاب ( .

  ًغي ؤن اإلاضًىت الٟايلت جخمحز بالخٗاون مً ؤحل بلٙى الؿٗاصة وؤحؿم ؤهلها

 بالىٓام وج٣ؿُم الٗمل،اما الٟكل في جد٤ُ٣ الخٗاون ؤْهغ مضن ٚحر ٞايلت .

 الييب اّاإلماو اّامللك أّ الفٔلسْف .  الكن٘ : (1
 العنال ّالفالحٌْ ّالصٔادٌّ .   كاع :ال (2

  اجليد ّالعلناء ٍّْ ىْع مً تكسه العنل ، ّالتدزج يف السلط٘ .الْسط :  (3

 .عكب عًٞ َٛقف ايفاسابٞ غ :  
 جإزغ الٟاعابي بإعاء ؤٞالَىن وؤعؾُى في ج٣ؿُم الٗمل . -1

 جإزغ بالضًً ألاؾالمي : خُث ؤقاع لًغوعة الخٗاون مً ؤحل الب٣اء . -2

 .ايعٌُ ٚأخالقٝات املٗٔ عٓذ " ابٔ خًذٕٚ " غ : حتذخ عٔ  
الٗمل في عؤي ابً زلضون هى ما ٣ًُم به ؤلاوؿان ٞلىال الٗمل وال٨ؿب لم ( 1

 ٨ًً زمه ٢ُمه لإلوؿان .

ٌٗضص ابً زلضون في م٣ضمخه ٧ل الهىاج٘ واإلاهً مٗضصا مؼاًا ٧ل مهىت وصوعها ( 2

 غي ان ًلتزم بها  ناخب مهىت اونىٗت .في خُاة ؤلاوؿان وألازال٢ُاث التي ًيب

ها  ٢اثال انها مداو٫ ال٨ؿب بدىمُت اإلاا٫  جدضر ًٖ مهىت الخجاعة، و ( 3 ٖٞغ

 بكغاء الؿل٘ والبًاج٘ ومداولت بُٗها بإٖلي مً زمً الكغاء .

 ملال  قلٔال ، الٌ الكلٔل يف الكثري كثري .ٓكٌْ السبح باليسب٘ إلٕ زأس ا  ♫1
 عدو الغض يف البضائع اّ تضلٔل املصرتٖ . ♫2
 يف زأٖ ) ابً خلدٌّ ( مفسدِ للسبح . –عدو األحتكاز  ♫3
 وتوقع يف ايعٌُ .أدّ طُٝٝح  غ : اطتدًص فًظف١ 

ت الاؾاؽ الىٓغي لٟلؿٟت ؾمُث .حٗض اإلاهلخت الخانت و  -1  الخٍغ

خ٣اص بان الىٓام الُبُعى ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣  -2 ج٣ىم هظه الٟلؿٟت ٖلى الٖا

 الاوسجام والخىا٤ٞ بحن اإلاهلخت الٗامت والخانت .

٨ٞغة الُض الخُٟت حٗجى ان الاٞغاص فى ؾٗيهم لخد٤ُ٣ مهلختهم الخانت   -3

 ًد٣٣ىا صون ان ٌكٗغوااإلاهلخت الٗامت .

٣ت التى جىاؾبه صون ان  -4 ت اإلاُل٣ت للٟغص لُٗمل بالٍُغ ًىاصي بًغوعة جغ٥ الخٍغ

 جدض الا فى خضوص اإلاىاٞؿت .

ٖٛ اْتادا يألْظإ بٛاطط١ األْظإ . ) صٛاب (  " ٖٝذٌ غ : ايعٌُ عٓذ" 
 وتوقع سًٌ .

( ٌٗٝغ هُجل الٗمل باٖخباعه بهخاحا لإلوؿان بىاؾُت ؤلاوؿان ، وبن ٖمل 1

 ى الظي ًدغعهم ؾُُغه الُبُٗت . ؤلاوؿان ه

ُت ٣ِٞ ، 2 ( ًغي هُجل ان ٖال٢اث ؤلاوؿان بالُبُٗت  لِؿذ ٖال٢اث مٗٞغ

ل وحٛحر مخباصلت   .ل٨نها ؤًًا و٢بل ٧ل ش يء ٖال٢اث جدٍى

( الٗمل في نهاًت اإلاُاٝ وكاٍ احخماعي  ًىجؼه الىاؽ بًٗهم  لهالح بٌٗ 3

 .مً ؤحل جىبُت خاحاتهم 

 .  بظل٪ اللخمت الخ٣ُ٣ت لللٗال٢اث ألاحخماُٖت( ان الٗمل ٨ًىن 4

َٔ ايفًظفات ايذاع١ٝ ايٞ ايعٌُ . )صٛاب (  ايفًظف١ ايربمجات١ٝ  غ : تعذ 
 وتوقع 2112الشودان     ْاقؽ .

 ْهغث الٟلؿٟت البرحماجُه ٖلي ًض )ولُم حُمـ وحىن صًىي(  -1

ٖليها مً هجاح في نض١ ألا٩ٞاع في هٓغهم مبيُا ٖلي ما ًد٣٣ت الٗمل اإلاترجب  -2

الىا٢٘ الٗملي ، ومً زم ؤنبدذ ألا٩ٞاع ؤقبه بسُِ ٖمل هضٞها جد٤ُ٣ 

 اإلاىاهٟ٘  اإلااصًت لصخابها
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ؤ٦ضث البراحماهُت ٖلي ؤهمُت الٟٗل ، وان قِئا واخضا ًخم ٞٗله زحر مً ٖكغ  -3

 ؤقُاء ًخم الخ٨ٟحر ٞيها .

 : املوضوع الرابع

 كصٛد بايتفًظف .غ : سذد امل 

ت الاقُاء ٖلى خ٣ُ٣تها .  الخٟلؿ٠ هى هٕى مً الىٓغ ال٣ٗلي يهضٝ الى مٗٞغ

٣ًى٫ الُٟلؿىٝ حىػاًا عوَـ ؤن اإلاغء ًخٟلؿ٠ خُىما ٨ًٟغ ج٨ٟحر ه٣ضًا فى ٧ل 

 ما هى بهضص ٖمله فى هظا الٗالم .

. ديٌ ايتفًظف ال ميهٔ إ ُٜٓٛ ف٢ ب٦ٝات متاسغ ايظٝطش٠ ٚايكٗش  غ : 
 ١ . / ميهٔ يًتفًظف إٔ ُٜٓٛ يف ب٦ٝات متاسغ ايظٝطش٠ . )خطأ ( .َجًباال

. ت : ال حؿمذ بالخىاع  بِئت اؾٍغ

 ت : حٗخمض ٖلي الخل٣حن والخٟٔ والاؾخٓهاع ال٦ؿاب  بِئت حٗلُمُت وجغبٍى

ت .  اإلاٗٞغ

لخ٣ُ٣ت جامً بدىٕى الا٩ٞاع والاعاء وحٗضص اؾالُب الىنى٫ الى ااحهؼة اٖالم :ال

. 

 .أ١ُٖٝ ايتفًظف نُا أٚضشٗا دٜهاست غ : ٚضح  

 ًٖ ًجؿض ص٩ًاعث ؤهمُت الخٟلؿ٠ ب٣ىله : بن الٟلؿٟت وخضها هي التي جمحزها

الا٢ىام اإلاخىخكحن والهمجُحن واهما ج٣اؽ خًاعة الامم وز٣اٞتها بم٣ضاع قُٕى 

الص هي ان الخٟلؿ٠ الصخُذ ٞيها ٞان احمل وٗمت ًىٗم هللا بها ٖلى بلض مً الب

 ًمىده ٞالؾٟت خ٣ُ٣ُحن .

 الخٟلؿ٠ ًيخج ٣ٖىال هاضجت جخٗامل بؿماخت وؾٗت ا٤ٞ وجدؿم بالصجاٖت

والهغاخت والهض١ والش٣ت بالىٟـ والكٗىع باإلاؿئىلُت وبضون الخٟلؿ٠ ًىحض 

خجه الاوؿان الى الٗى٠ والؿلبُت والاؾخ٩اهت.   الخٗهب ٍو

 الخ٣ُ٣ي للخ ٘ ٣ضم وبٛحره ًخدى٫ البدغ الى بدحرة الخٟلؿ٠ هى الؿبُل الؿَغ

 عا٦ضة وجإؾً مُاهت وجمىث الخ٣ُ٣ت ونض١. 

 غ : َٝض بني املعين ايذاسز ٚاالصطالسٞ يًكِٝ . 
   : املعين الدازج للكٔه 

 ومً مٗاوي ال٣ُمت الضوام والشباث والاؾخ٣امت وال٨ما٫  -

    : املعيٙ االصطالحٙ للكٔه 

اخض اإلاباخث الاؾاؾُت فى الٟلؿٟت الٗامت مبدث ال٣ُم ) الا٦ؿُىلىحُا ( 

لؿٟت الجما٫ لم الازال١ ٞو غجبِ ب٩ل مً اإلاى٤ُ ٖو  .  ٍو

 فإن فسرت القيم :

 ( بيؿبتها الى الهىع اإلاىحىصة في الظهً ٧ان جٟؿحرها مشالُا .1

ُا  .2  ( بإؾباب َبُُٗت او هٟؿُت او احخماُٖت ٧ان جٟؿحرها وا٢ُٗا او مىيٖى

 ق١ُٝ ادتُاٍ . –ق١ُٝ ارتري  –ك١ُٝ اذتل غ : سذد املكصٛد ب 

الظي ًبدث فى ال٣ىاهحن التي حٗهم الظهً مً الى٢ٕى فى ًضعؾها ٖلم اإلاى٤ُ  √1

 الخُإ . 

او٫ مً ٦خب فى هظا اإلابدث الظي ؾماه الاوعحاهىن اي الاصاة التي  اعؾُى  √2

فى يبِ   البكغ جمى٘ مً الى٢ٕى فى ازُاء الخ٨ٟحر وهي التي ٌؿخسضمها حمُ٘

 ج٨ٟحرهم وحٗله ج٨ٟحرا ٖلمُا مىٓما .

  

 الظي ًبدث فى الخحر او الًُٟلت الؿلى٦ُت لالوؿان . ًضعؾها ٖلم الازال١  √1

 الخ٨مت الٗملُت والخل٣ُت. ظًب الازال١ او ٞلؿٟت الازال١ او ٌؿمي بٗلم ته √2

ت الًٟاثل وا٢خىائها والبٗض √3  ًٖ الغطاثل .  ٢ُمت الخحر هي مٗٞغ

 

ٍْ البخث يف عله اجلنال اّ االستاطٔكا ٍّرا العله ٓبخث فٙ شسّط اجلنال  √1
 ّمكآٔسُ ّلُ قسناٌ : 

ًبدث فى الهٟاث اإلاكتر٦ت بحن الاقُاء الجمُلت التي جىلض  ي :ال٣ؿم الىٓغ  ◄

دضص الكغوٍ التي ًخمحز بها الجمُل مً ال٣بُذ   . الكٗىع بالجما٫ ٍو

ُل٤ ٖلى هظا : ال٣ؿم الٗملي الخام  ◄ يخ٣ض هماطحه ٍو ًبدث فى نىع الًٟ ٍو

 ٖلى ال٣ٗل اًًا .  بلال٣ؿم اؾم الى٣ض الٟجي وهى ال ٣ًىم ٖلى الظو١ 

غ : ديٌ بجالخ أَج١ً عًٞ ايكِٝ ايزات١ٝ ايٓظب١ٝ . / ٜشٟ "  بشٚتادٛساغ " إٔ  
ْٚظب١ٝ عٓذ ٖٚٞ ايكِٝ َٛضٛع١ٝ َطًك١  ) خطأ ( . / تعذ ايكِٝ رات١ٝ 

  ٚط١ًٝ يتشكٝل غا١ٜ عٓذ ..... .

 وتوقع 

وؾُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت ٞهي جسخل٠ بازخالٝ الاٞغاص وجىحهاتهم الش٣اُٞت مشل ( 1

الُٗام و اإلاىؾ٣ُي ٢ض ٨ًىن لها ٢ُمت ٖىض ٞغص وال ج٨ىن لها هٟـ ال٣ُمت ٖىض 

 ٝ الاٞغاص ػماها وم٩اها وز٣اٞت . ازغ وهىا ٨ًىن ازخالٝ ج٣ضًغ ال٣ُم بازخال 

خُىما ٢ا٫ : ان الاوؿان 

الٟغص هى مُٗاع الاقُاء حمُٗا ٞان ٢ا٫ الاوؿان ًٖ اي ش ئ اهه زحر ٞهى زحر وان 

 ٢ا٫ ًٖ ش ئ اهه قغ ٞهى قغ باليؿبت له .

ب فى ش ئ الهه ٢ُمت ، هدً ال :   هٚغ

ب ُٞه .  بل هى ٢ُمت الهىا هٚغ

٢ا٫ : ان الاوؿان ٌؿعي الي ٧ل ما هى مىي٘ لكهىاجه او  

باجه وهظا ٌٗجي ان ال٣ُم الظاجُت ج٨ىن وؿبُت النها جسخل٠ بازخالٝ الاٞغاص  ٚع

باتهم اًًا.   وازخالٝ اػمانهم واما٦نهم وز٣اٞتهم وبازخالٝ ٚع

 وتوقع .ايكِٝ املٛضٛع١ٝ املطًك١ : ديٌ بجالخ أَج١ً عًٞ غ  
 

الىٓغة اليؿبُت لل٣ُم وا٦ض ٖلى ان للص ئ ٢ُمت فى طاجه √

 وان ال٣ٗل هى اصاة ا٦دكاٝ هظه ال٣ُمت . 

شاال زابخا ال ًخٛحر وهى واخض وان حٗضصث ٖلى ان للخحر م√

 مؿمُاث الًٟاثل والخحراث . 

٣ًى٫ ان ال٣ُمت ش ئ مىيىعي ًجب ٖلُىا ا٦دكاٞه ولها √

 نٟت زابخت . 

ضة ٖلي هدى مُل٤ وجضع٥  √ ال٣ُمت مىحىصة فى الٟٗل ؛ ٍٞغ

 بالخـ .

 فظش .ٚاسذ . ايكِٝ رات١ٝ َٚٛضٛع١ٝ يف ٚقت  غ :  

ُت في ان واخض ٞال٣ُم طاجُت مً خُث هي ناصعة ًٖ الظاث  ال٣ُم طاجُت ومىيٖى

ُالٟغصًت التي ج٣ضع ال٣ُمت،  . ت مً خُث انها ملخ٣ي الىاؽ حمُٗاومىيٖى

. ْاقؽ . / ايكِٝ ْتاز أدتُاعٞ ايكِٝ ْتاز أدتُاعٞ ٜتعًُٗا ايفشد غ :  
 َصذسٖا اذتٝا٠ . ْاقؽ.

ًُٟها الى اَاعه هخ◄1 جُا ٍو دكغبها جضٍع ٨دؿبها ٍو اج احخماعي بخٗلمها الٟغص ٍو

 اإلاغحعي للؿلى٥ مً زال٫ ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت .

 مهضعها الخُاة وهي حؼء عثِس ي مً الش٣اٞت ال٣ىمُت الي مجخم٘ .◄2

غميها ًٖ ◄3 ج٣ىم فى هٟـ الاوؿان بالضوع الظي ٣ًىم به عبان الؿُٟىت ًجغبها ٍو

 مغؾىم والى هضٝ مٗلىم .  ٢هض

ٌؿتهضي بها ؤٞغاص اإلاجخم٘ في ألازخُاع بحن ألاٞٗا٫ واإلاٟاهُم مً زال٫  ◄4

 الخٟاٖل الاحخماعي وهظه ال٣ُم حؿب٤ ال٣ىاهحن النها جمشل يمحر اإلاجخم٘ .
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غ : أطتدًص ايعالق١ بني ايتفًظف ٚايكِٝ يف ض٤ٛ َادسطت . / ْاقؽ يف  
 ايفًظفٞ بايكِٝ أستباطا ٚثٝكا .ض٤ٛ َادسطت : ٜشتبط ايتفهري 

 ًغجبِ ال٨ٟغ الٟلؿٟي بال٣ُم مً زال٫ ما ٌٗٝغ ٞلؿٟت ال٣ُم .  -1

 .ٖلى امىع الىا٢٘  لؿٟت ال جبضؤ مً ٞغاٙ بل هي جغ٦ؼالٟ -2

 الُٟلؿىٝ ًداو٫ ؤن ٌؿخسلو هظه ال٣ُم مً الىا٢٘ .  -3

لهها مً خُاة ًداو٫ ان ٌؿخس الُٟلؿىًُٝل٤ ٖليها اؾم ال٣ُم و اإلاٗاًحر   -4

 .الٛمىى الى الىيىح  الىاؽ لُى٣لها مً الخٟاء الى الٗالهُت ومً

جلٗب الٟلؿٟت صوع اؾاس ي وحىهغي ٞهي ؾخ٨ؿب صاعؾها ال٣ُم التي ججٗله  -5

 ٢اصعا ٖلى الخٗاٌل م٘ الٗهغ . 

ُت فى مجمٕى  -6 الٟلؿٟت مجهىص لخيؿ٤ُ ال٣ُم وجدضًض مى٢٘ ال٣ُم اإلاٗٞغ

ت .  ألاهضاٝ البكٍغ

غ : ق١ُٝ ايبشح عٔ اذتكٝك١ َٔ ايكِٝ ايفًظف١ٝ . فظش . / ْاقؽ يف ض٤ٛ  
 َادسطت :  ق١ُٝ ايبشح عٔ اذتكٝك١ ٖٞ ْؼاط يًٛعٞ االْظاْٞ .

 

ت ٗل ناخبها يهخم ب٨ك٠ الخ٣اث٤ و جج( 1 حٗخبر وكاَا ٦ما اهه ٌؿعي الى مٗٞغ

 اب الاولى مً زال٫ البدث فى ؾلؿلت مً الاؾباب . الٗلل والاؾب

خه بالٗالم اإلادُِ به مً زال٫ الخمُحز بحن 2 ( جخ٨ىن لضي الٟغص مىظ بضاًت مٗٞغ

ؾاالحن اؾاؾُحن إلااطا ؟ وهى ؾاا٫ الٟلؿٟت والازغ بـ ٠ُ٦ ؟ وهى ؾاا٫ الٗلىم 

اثُت والبُىلىحُت  .  الٟحًز

تي ًدهل ٖليها الاوؿان وهي جغجبِ ( جىمى مً زال٫ اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ ال3

 مهاعة ال٣غاءة و مهاعة الخ٨ٟحر . : بمهاعجحن اؾاؾِخحن وهما 

ت . هى (  ٢ُمت ٞلؿُٟت لن مىيٕى الٟلؿٟت 4  البدث ًٖ الخ٣ُ٣ت وخب اإلاٗٞغ

 .  امغا نٗبا وطل٪ ل٨ثرة الخ٣اث٤ التي ًضٖيها الىاؽ ( الىنى٫ الى الخ٣ُ٣ت5

 . ديٌ باالَج١ً .عٓذ ايفالطف١ ْعشٜات اذتكٝك١ غ : تتعذد  

 حٗجي ان ماهى خ٣ُ٣ي هى ماًخُاب٤ م٘ الىا٢٘ . -1

مشا٫ : ال٣ى٫ بان ال٨خاب ٖلى اإلاىًضة ٞاطا ٧ان ال٨خاب ٖلي اإلاىًضة ٞال٣ى٫  -2

 خ٣ُ٣ي .

ت جهض٣ًها ٨ًىن بخهض٤ً الخبر الظي وعص ٞيها خُىما  اي ٖباعة او حملت زبًر

 ُاب٤ م٘ الىا٢٘ .ًخ

 الٗباعة ج٨ىن صخُدت اطا ٧اهذ جيسجم م٘ خ٣اث٤ ازغي .  -1

: ماله َى٫ و لِـ ٖغى (  : مؿلماث ؤ٢لُضؽ)ال٣ى٫ بإن الخِ مشل -2

ىا .  صخُدت ومخ٣ٟت م٘ مٗاٞع

هى اإلاُٗاع الىخُض للخ٣ُ٣ت ٞالٗباعة ج٨ىن صخُدت اطا جُاب٣ذ م٘  الترابِ-3

ىا .  مٗاٞع

 َعٝاس اذتكٝك١ عٓذ "  ايربمجات١ٝ " ٖٛ ايتطابل َع عامل املجٌ .  غ : 
 وتوقع ) خطأ ( .

مُٗاع الخ٣ُ٣ت الىخُض هى مُٗاع الىجاح الٗملي اي ان مُٗاع الخ٣ُ٣ت ًخى٠٢  -1

 ٖلى الىخاثج الٗملُت اإلاغبدت التي جاصي اليها . 

 حٗبر ًٖ وا٢٘ وجد٤٣ الىخاثج اإلاخى٢ٗت .  الٗباعة صخُدت اطا ٧اهذ -2

ال٨ٟغة الخ٣ُ٣ُت اقبه بسُت ٖمل هاجخت واطا لم ًخد٤٣ هظا الىجاح الٗملي  -3

 ٞلً ج٨ىن ال٨ٟغة خ٣ُ٣ُت . 

 .ان الخ٣ُ٣ي لِـ ؾىي اإلاىا٤ٞ الىاٞ٘ اإلاُلىب فى ج٨ٟحرها "حُمـ ٣ًى٫ ولُم-4

 غ :  أرنش ػشٚط اختباس صش١ اذتكٝك١ . 

 

 اطا ٧اهذ ال٣ًُت جُاب٤ الىا٢٘ اإلاىيىعي . √1

ىا . √2  اطا ٧اهذ جترابِ م٘ مٗاٞع

 اطا اؾخُٗىا ٖلى اؾاؾها جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاخى٢ٗت . √3

. ديٌ  ثك١ االْظإ يف قشاسات٘ ارتاص١غ : ق١ُٝ االطتكالٍ ايزاتٞ ٜكصذ بٗا  
 متوقع سؤال  س٠  .عًٞ ريو / سًٌ ايعبا
 

جغجبِ بظاث الٟغص و٢ضعجه ٖلى اجساط ال٣غاع ٣ت الاوؿان في ٢غاعاجه الخانت و ( ز1)

 . 

 ( ٢ُمت ٞلؿُٟت جبضو وجيكِ فى حٗضص اإلاظاهب الٟلؿُٟت . 2)

ت . 3) دؿم باإلاغوهت ال٨ٍٟغ  (  الخ٨ٟحر الٟلؿٟي ًخمحز باالؾخ٣ال٫ ال٨ٟغي ٍو

مُذ عوح الاؾخ٣ال٫ ( الخ٨ٟحر ًٖ 4َ) ٤ الٛحر  ًدؿم بالخبُٗت الٗمُاء ٍو ٍغ

 وال٣ضعة ٖلى مماعؾت الى٣ض ٦ما هبه ب٨ُىن في ؤوهام اإلاؿغح . 

ت ل ( هي الىحه الٓاهغ 5) ت الغاي وخٍغ اث خٍغ ت اط ان جمخ٘ الٟغص بالخٍغ لخٍغ

ت ال٣ُٗضة ٞاالوؿان ٢اصع ٖلى الخٛلب ٖلى جدضًاث الُبُٗت مً خغاعة  اليكغ وخٍغ

 بغوصة ومغى وحٕى  .و 

 .  ك١ُٝ اذتش١ٜ االْظا١ْٝٚضح املكصٛد ب غ : 
هي ٢ضعة الاوؿان ٖلى اصعا٥ الًغوعة التي ًترجب ٖليها قٗىعه باإلاؿئىلُت  -1

 والالتزام بىاحباث فى الخُاة ًسخاعها بمدٌ اعاصجه الخغة .

ىاػن بُنها و٧ل الاخخماالث اإلاخى٢ٗت  -2  ًغاعي ٧ل الٓغوٝ اإلام٨ىت ٍو

ظي ًدضص ال٣غاع النهاجي باليؿبت لي مى٠٢ مً اإلاىا٠٢ هى يمحر الاوؿان الخغ ال

  ٞهى ملتزم ومؿئى٫ ًٖ ازخُاعاجه واٞٗاله.

ت حكمل ٢ُم ) الالتزام   الاعاصة ( –اإلاؿالُت  –الازخُاع  –الىاحب  –الخٍغ

 .أِٖ أقٛاٍ ايفالطف١ ٚاملفهشٜني اييت جتظذ ق١ُٝ اذتش١ٜ  غ : أرنش 
 بضجم للىاؽ و٢ض ولضجم اخغاعا ." ) ٖمغ ابً الخُاب (" متي اؾخٗ

. ت م٘ الخُغ ًٖ الٗبىصًت م٘ الؿلم  ) حان حا٥ عوؾى ( اهجي ؤًٞل الخٍغ

 ) ٗت .      ) ألامام مدمض ٖبضه  الاوؿان خغ بكهاصة ال٣ٗل والكَغ

 ) ت ال٩املت حؿخبب٘ اإلاؿئىلُت ال٩املت .       ) حان بى٫ ؾاعجغ  الخٍغ

 .املعين االػتكاقٞ يًشش١ٜ   غ : سذد 
اإلاٗجي الاقخ٣اقي : اوٗضام الٟؿغ الخاعجي والاوؿان الخغ بهظا اإلاٗجي هى الظي ال  

 ًخد٨م فى خغ٦خه اخض . 

ت ألاوؿان ٧الؿُل ٞالوؿان خغ َاإلاا لم ٠٣ً امام   ٣ًى٫ جىماؽ هىبؼ: خٍغ

 خغ٦خه الُبُُٗت اي ٖىاث٤ . 

 .ٞ يًشش١ٜ املعين االصطالسٞ ايفًظف غ : أرنش 
ازخُاع الٟٗل ًٖ عئٍت بٗض ج٨ٟحر ٖم٤ُ وجضبغ م٘ اؾخُاٖت ٖضم ازخُاعه او 

 اؾخُاٖت ازخُاع يضه .

 . ديٌ . يًشش١ٜ ْٛعإ غ :  
هي مل٨ت الازخُاع الاعاصي ٖىض الاوؿان وام٩اهُت الازخُاع بحن :  حـــسٓـــ٘ االخـتـٔـــاز

٣ل ت ٖلي بضاثل ٖضًضة ُٞسخاع اخضها باعاصجه الخغة ٖو ه الىاعي ٞهى ًدُا الخٍغ

 مؿخىي ال٨ٟغ والاعاصة .

ت الٟٗل : هي الاهخ٣ا٫ مً الازخُاع ال٣ٗلي للٟٗل الي مماعؾت  الٟٗل صون  خـــٍغ

 الخًٕى الي يٛىٍ زاعحُت جازغ ٖلُت .

. ٚضح ريو ./سذد ايعالق١ بني اذتش١ٜ ٚايؼعٛس ايؼعٛس باذتش١ٜ غ : تشتبط  
. 
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ت جبضؤ خُىما وكٗغ  .1 ً شخهِخىا الخٍغ بإهىا ٢اصعون ٖلى الٟٗل الظي ٌٗبٖر

 اإلاؿخ٣لت وبضون اي يٛىٍ .

الٟغ١ بحن الخُىان والاوؿان ٞالخُاة الاوؿاهُت الصخُدت جبضؤ مً  هظا هى .2

ت اي مً خُث ًبضؤ قٗىع الاوؿان بظاجه وباهه  ٍؼ خُث جيخهي الخُاة الٍٛغ

ذ هدُجت اهٟٗاالث وان اٞٗاله لِؿ  ٢اصع ٖلى الازخُاع و٢اصع ٖلى الٟٗل الخغ

. 

 .ايطشٚس٠ باذتش١ٜ غ : بشس عًٞ أستباط  

  ت لىحىص ت لضي الاوؿان لِؿذ مُل٣ت اهما جمشل قغوٍ يغوٍع الخٍغ

ت.  الخٍغ

  ت .وعاث ٖضًضة ٖلى الاوؿان هىا٥ يغ  الخٛلب ٖليها ختى ٌكٗغ بالخٍغ

  ت ٢ىاهحن الُبُٗت ختي الًغوعة الُبُُٗت مشال وهدً ٦بكغ ًجب ٖلُىا مٗٞغ

 ً مً الؿُُغة ٖليها .هخم٨

انض٢اث٪ ازظجم ؾُٟىت للهُض وبضؤث الؿُٟىت جخماًل بؿبب و مشا٫ : هب اه٪ 

تها لخخد٨م فى الؿُٟىت  اح و٢ىتها وؾٖغ اح ٞاطا ٦ىذ حٗلم ٢ىاهحن الٍغ الامىاج والٍغ

خ٪ اػاء هظه الًغوعة الُبُُٗت ٞٗلي ٢ضع ما ٨ًٟغ الاوؿان  ٞاه٪ ٢ض خ٣٣ذ خٍغ

ٗلم ب٣ضع ما ٨ًىن خٓ ت .َو  ه مً الخٍغ

. فظش . / اذتش١ٜ ٚاملظؤي١ٝ سذإ َتالصَإ ال املظ٦ٛي١ٝ قش١ٜٓ اذتش١ٜ غ :  
 متوقع سؤال ٜٓفصالٕ . سًٌ ايعباس٠ .

  ت واإلاؿئىلُت خضان ال ًىٟهالن ٞاهذ خغا ب٣ضع ما جخدمل مؿئىلُت الخٍغ

 الٟٗل الظي جٟٗله .

. ت بل ٞىض ي ت اإلاُل٣ت ال حٗخبر خٍغ  الخٍغ

غاٝ الخُاة الا وؿاهُت ٢ىامها الخٟاّ ٖلى الىٓام الاحخماعي والالتزام باٖل

ٗاث ال٣اهىهُت .  واإلاىاز٤ُ والدكَغ

خه . طا لم ًلتزم الاوؿان الٟغص با ٗاث ل٣ٟض اوؿاهِخه وخٍغ  ال٣ىاهحن والدكَغ

 خُاجىا الاوؿاهُت ؾلؿلت مً الازخُاعاث اواإلاىا٠٢ التي ٖلُىا ان هسخاعها او

ًها مخدملحن  الىخاثج اإلاترجبت ٖلُه وهظا هى مٗجي اإلاؿئىلُت .   هٞغ

 . ً خه ًلؼم هٟؿه باإلاؿئىلُت ججاه الازٍغ  الاوؿان خُىما ًماعؽ خٍغ

  ٔزٌٛذ ِسئٌٛيزه رٕ٘ب  ٚ حشيزُٙحش ثمذس ِبرحبفظ ٌألخشيٓ عٍى  ذا

 .عٓ افعبٌه الْ حشيزه رمف عٕذ حذٚد اٌسّبح ٌألخشيٓ ثّّبسسخ 

 مراجعة املوضوع االول :

  غ : سذد َفّٗٛ عًِ املٓطل . 
هى ٖلم الاؾخضال٫ الظي يهخم بضعاؾت اإلاىاهج واإلاباصت اإلاؿخسضمت في جمُحز الخ٨ٟحر  

 ٚحر الصخُذ .الاؾخضاللي الصخُذ ًٖ الخ٨ٟحر  الاؾخضاللي 

 غ : سذد املعين االصطالسٞ يالطتذالٍ . 


  االطتذالٍ االطتكشا٥ٞ . –غ : َٝض بني االطتذالٍ االطتٓباطٞ  
 

 االستداله االســـتـــكــــرائي االستداله االســتــهـــبــاطي

جاوػ هدُجخت اؾخضال٫ ال جخ

ت ؤو  ٞالىدُجت اإلا٣ضماث مؿاٍو

 . اإلا٣ضماثؤنٛغ مً 

ُٞه ا٦بر مً  الىدُجتاؾخضال٫ جإحى 

 .اإلا٣ضماث 

ىن   ٧ل ؤهل الىىبت مهٍغ

 مدمض مً ؤهالي الىىبت

------------------------------ 

 اطن : مدمض مهغي 

 الخضًض ًخمضص الخغاعة  

 الىداؽ ًخمضص بالخغاعة

 خغاعةال٣هضًغ ًخمضص بال

---------------------------- 

٧ل اإلاٗاصن جخمضص بالخغاعة  اطن

 )حٗمُم(

 اؾخضال٫ ًيخ٣ل مً الخام الى الٗام ًيخ٣ل مً الٗام الى الخام

 
  . غ : سذد َفّٗٛ االطتكشا٤ عٓذ أسططٛ 

هى ؤ٢امت البرهان ٖلي ٢ًُت ٧لُت بالغحٕى الي ؤمشلت حؼثُت ؤو الاهخ٣ا٫ مً خاالث 

 لي ٢ًُت ٧لُت ومً اإلاٗلىم الي اإلاجهى٫ .ٞغصًت ا

غ : قظِ أسططٛ األطتكشا٤ ايٞ ْٛعني . فظش . / سذد املكصٛد ايتاّ عٓذ "  
 أٚ  باالطتكشا٤ ايٓاقص عٓذ"  أسططٛ ". –أسططٛ " 

  أنواع  االستقراء عهد أرسطو

 االستقرا  الٍاقص ) الكاون ( االستقرا  التاً

ئاث الٓاهغة حؼثُت  ٞدو حمُ٘ حٍؼ

 حؼثُت بدُث حكملها الىدُجت .

 مثال :

خىي ٖلي بدغ ؤو ؤ٦ثر مشل لى ٧ل ٢اعة جد

٣ُا ، ٩ا ..الخ .٢اعاث:اؾُا ، اوعوبا،اٍٞغ  امٍغ

ٞىدً وؿخيخج ؤن : ٧ل ٢اعة جدخىي ٖلي 

 بدغ ؤو ؤ٦ثر .

 ٌقد االستقرا  التاً :

ًٟخ٣ض ال٣ٟؼة الاؾخ٣غاثُت والاهخ٣ا٫  -1

 . ً اإلاٗلىم الي اإلاجهى٫ م

٦بحرة مشل :  اؾخدالت ٞدو ُٖىاث -2

 .َالب في ٧ل اإلاضاعؽ خباث الغمل ، ٖضص

ٞدو بٌٗ حؼثُاث الٓاهغة 

زم ؤي ٞدو ٖضص مدضوص 

هخ٣ل الي الخٗمُم ٖلي ٧ل 

 .الخاالث اإلامازلت 

 : ل مثا

لم جغجٟ٘ صعحت الخغاعة في 

صعحت زال٫  33ال٣اهغة ًٖ 

أ اإلاايُت ؛ ٖام 53قهغ ًىاًغ في 

اطن صعحت الخغاعة في ال٣اهغة 

صعحت زال٫  33لً جغجٟ٘ ًٖ 

 قهغ ًىاًغ ال٣اصم .

 
اذتذ١ االطتكشا١ٝ٥ َٔ  ٚد١ٗ ايتفظري  –غ : َٝض بني اذتذ١ االطتٓباط١ٝ  

 ايتكًٝذٟ .
 / التفسري التقليدي  :1

حك٩ل م٣ضماتها ؤؾاؾا خاؾما 

 هدُجتها . لهض١ 

ٌؿخدُل ؤن جهض١ اإلا٣ضماث وال 

 جهض١ الىدُجت . 

 الصخت والبُالان في الدجت

 الاؾخيباَُت :

جغح٘ الصخت والبُالن في  -1

الدجت الاؾخيباَُت الي ٖال٢ت 

 مُٗىت بحن اإلا٣ضماث والىدُجت

 .بهٝغ الىٓغ ًٖ الىا٢٘ الٟٗلي 

 بطا ٧اهذ الىدُجت جلؼم صخُدت

 ي
ً
ا .ًٖ اإلا٣ضماث لؼوما  غوٍع

الحك٩ل م٣ضماتها ؤؾاؾا خاؾما 

 لهض١ هدُجتها بل جضٖمها ٣ِٞ .

ٌؿخدُل ؤن ج٨ىن الدجج 

 الاؾخ٣غاثُت صخُدت ؤو باَلت .

جىن٠ بإنها ؤ٢ىي ؤو ؤي٠ٗ 

 خؿب م٣ضماتها ٦ما ًلي :

اطا ٧اهذ اإلا٣ضماث جغجح الىدُجت  -ؤ

 ـ .ا٦ثر  ػاصث ٢ىة الدجت وال٨ٗ

الترحُذ في خالت نض١  -ب

 الي صعحت 
ً
اإلا٣ضماث ال ًهل ابضا

 . ٞاالؾخ٣غاثُت اخخمالُت ال٣ُحن

 الهض١ وال٨ظب في الدجت
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 ٧ل ال٣ُِ زضًُاث   ) ناص٢ت (

 ٧ل الىمىع ٢ُِ        )ناص٢ت(

------------------------------------------ 

 اطن ٧ل الىمىع زضًُاث  )ناص٢ت(

 باَلت : اطا ٞكلذ اإلا٣ضماث في

 خؿم الىدُجت .

 ٧ل ال٣ٟغاء بسالء )٧اطبت(

 ٧ل الخجاع ٣ٞغاء )٧اطبت(

----------------------------------- 

ىُاء بسالء  )٧اطبت(  اطن ٧ل ألٚا

 الاؾخ٣غاثُت :

اطا حاءث الىدُجت مُاب٣ت ت :ناص٢

 صخُذ.للىا٢٘ ، وال٨ٗـ 
 ؾ٩ان ال٣اهغة ٌؿخسضمىن الاهترهذ مٗٓم

ُت ٌؿخسضمىن الاهترهذ  مٗٓم ؾ٩ان اإلاىٞى

 ؾ٩ان اإلاىُا ٌؿخسضمىن الاهترهذ مٗٓم

------------------------------------------  

ان مٗٓم ؾ٩ان  مً اإلاغجحاطن 

 الجمهىعٍت ٌؿخسضمىن الاهترهذ .

 اذتذ١ االطتكشا١ٝ٥ . –غ : ٚضح ايتفظري املعاصش يًشذ١ االطتٓباط١ٝ  
 / التفسري املعاصز  :  2

  ون٠ لِـ مً اإلاىاؾب

الدجت الاؾخيباَُت بإنها جيخ٣ل 

مً الٗام الي الخام لن هىا٥ 

 .حجت اؾخيباَُت 

 ُتم٣ضماتها ٧لُت وهدُجتها ٧ل -1

 ٧ل خُىان ٞان

 ٧ل بوؿان خُىان

------------------------------ 

 ٧ل بوؿان ٞان

 م٣ضماتها وهدُجتها زانت. -2

  مشا٫ :  

 ٧ل قاٖغ مغه٠ الخـ

 نالح ٖبض الهبىع قاٖغ

------------------------------------ 

اطن نالح ٖبض الهبىع مغه٠ 

 الخـ 

  لِـ مً اإلاىاؾب ون٠ الدجت

الاؾخ٣غاثُت بإنها جيخ٣ل مً الخام الي 

 الٗام لن هىا٥ حجت اؾخ٣غاثُت .

 م٣ضماتها ٧لُت وهدُجتها  ٧لُت. -1

 ٧ل ألاب٣اع زضًُاث  ولها عثاث 

 ن زضًُاث ولها عثاث٧ل الخُخا

 ٧ل  البكغ زضًُاث  ولها  عثاث

-------------------------------------------- 

 بطن مً اإلاغجح ؤن ل٩ل الشضًُاث عثاث

 م٣ضماتها وهدُجتها ٢ًاًا زانت . -2

 
ً
ا ٦ما ٧ان ؤصًبا  ٧ان َه خؿحن ُٞلؿٞى

ا ٦ما ٧ان ؤصًبا   ٧ان ال٣ٗاص ُٞلؿٞى

 اخمض لُٟي الؿُض ٧ان ؤصًبا

-------------------------------------------------- 

لظا ًدخمل ان ٨ًىن ؤخمض لُٟي الؿُض 

ا ؤصًبا  ُٞلؿٞى

 
 غ : قذ تهٕٛ ْتٝذ١ اذتذ١ االطتكشا١ٝ٥ قط١ٝ خاص١ . ديٌ مبجاٍ . 

 م٣ضماتها وهدُجتها ٢ًاًا زانت . حجت اؾخ٣غاثُت

 
ً
ا ٦ما ٧ان ؤصًبا  ٧ان َه خؿحن ُٞلؿٞى

ا ٦ما ٧ان ؤصًبا٧ان ال٣ٗاص ُٞ  لؿٞى

 اخمض لُٟي الؿُض ٧ان ؤصًبا

-------------------------------------------------- 

ا ؤصًبا  لظا ًدخمل ان ٨ًىن ؤخمض لُٟي الؿُض ُٞلؿٞى

ايفشم بني اذتذ١ االطتٓباط١ٝ ٚاالطتكشا١ٝ٥ ٜهُٔ يف ايعالق١ بني غ :  
 )صٛاب(املكذَات ٚايٓتا٥ر 

 

اطا ٧اهذ الدجت  -1

الاؾخيباَُت صخُدت 

وم٣ضماتها ناص٢ت ج٨ىن 

 .هدُجتها ناص٢ت 

الىدُجت جلؼم ًٖ اإلا٣ضماث  -2

والجغجبِ  مُل٣تبهىعة 

 الىا٢٘ .ب

اطا ؤيُٟذ م٣ضماث  -3

 في الدجج . ؤزغي ٞال ًازغ 

 ٧ل بوؿان ٞان ) ناص٢ت (

 ؾ٣غاٍ بوؿان  ) ناص٢ت (

----------------------------------- 

 وخخمُت(ؾ٣غاٍ ٞان)ناص٢ت

الٗال٢ت بحن اإلا٣ضماث والىخاثج  ؤ٢ل  -1

. 
ً
 ص٢ت وبخ٩اما

الىدُجت جلؼم ًٖ اإلا٣ضماث بك٩ل  -2

  . ؤخخمالي

اطا ؤيُٟذ م٣ضماث ؤزغي ًجٗل  -3

 الدجت ؤ٢ىي وؤي٠ٗ .

 مشا٫ : 

 مٗٓم مدامي الكغ٧اث ال٨بري ؤ٦ٟاء

 ال٨بري مجضي مدامي إلخضي الكغ٧اث 

--------------------------------------------- 

 ًدخمل ؤن ٨ًىن مجضي مدامي ٦ٟئلظا

)مجضي ًخ٣ً اإلاغاٞٗاث  االخٔ: اطا ايٟى

ض الدجت ٢ىة . ٨ؿب ٧ل ال٣ًاًا ( ٞتًز  ٍو

 
غ : تؼهٌ َكذَات اذتذ١ االطتكشا١ٝ٥  اطاطا سامسا يصذم ْتٝذتٗا. )  

 وتوقع خطأ (
 ؾا خاؾما لهض١ هدُجتها بل جضٖمها ٣ِٞ .م٣ضماتها ؤؾا التشكل

 ؤن ج٨ىن الدجج الاؾخ٣غاثُت صخُدت ؤو باَلت . يستحيل

 بإنها ؤ٢ىي ؤو ؤي٠ٗ خؿب م٣ضماتها ٦ما ًلي : وصفت

 اطا ٧اهذ اإلا٣ضماث جغجح الىدُجت ا٦ثر  ػاصث ٢ىة الدجت وال٨ٗـ . -ؤ

 الي صعحت الُ -ب
ً
 .٣حن الترحُذ في خالت نض١ اإلا٣ضماث ال ًهل ابضا

 .ذ١ االطتكشا١ٝ٥ بايٛاقع ايفعًٞ.) صٛاب(ٜتعًل ايصذم ٚايهزب يف اذت غ 



 غ : سذد َفّٗٛ املُاث١ً االطتكشا١ٝ٥ . 
ً ؤوؤ٦ثر   حجت اؾخ٣غاثُت حٗجي الدكابه بحن ؤمٍغ

 . مٗغوٝ باإلقاعة بلى قِئا ؤزغ مإلىٝ لىا ٚحر ؤمغوالهضٝ منها مداولت قغح 

لم جخظو١ ؤبضآ َٗما مُٗىا مشل ؾم٪ الؿلمىن ول٨جي ؤ٢غب الُ٪ مظا٢ه   مشا٫ :

 ؤقبه ل٪ بؿم٪ البىعي .

 . طشم أختباس سذر املُاث١ً األطتكشا١ٝ٥  غ : سذد 
و٧لما  –ض١ الىدُجت ٧لما ػاص الٗىانغ اإلاكتر٦ت بحن قِئحن ٧لما ػاص ؤخخما٫ ن

 ػاص ؤخخما٫ نض١ الىدُجت ػاصث ٢ىة الدجت .

   : ٖىض ؤزخُاع حجج اإلامازلت ًجب مغاٖاة الاحي 

 اطا ػاص ٖضص الخاالث التي ًم٨ً م٣اعهتها ؤنبدذ الدجت ؤ٦ثر ٢ىة .

ض مً ٢ى   ة الدجت .٩ٞل خالت اًجابُت لؿُاعاث ٖاإلاُت الهى٘ ؾىٝ جٍؼ

غ : تؤثش عذد اذتاالت املتؼاب١ٗ رات ايص١ً يف أختباس سذ١ املُاث١ً  
 األطتكشا١ٝ٥ .  ) صٛاب ( .

 

 اطا ػاصث الخاالث اإلادكابهت ػاصث ٢ىة الدجت وبالخالي ػاص اخخما٫ الىدُجت .

 .   من نفس الوكيل  -.  أوتوماتيك  –  نفس الطرازمن   - الصنع  عاملية السيارة    مثل :
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    هناك أختالف يؤدي الي قوة احلجة واختالف يؤدي الي ضعف احلجة .

بٟغى ؤن ؤشخانا مسخلٟحن ؤ٦ضوا لي ؤن  

ُا٫ و٢ُ٘ ُٚاع  ة عزُهت الشمً ، هىا ؤزخالٝ هظا الىٕى مً الؿُاعاث ٢لُل ألٖا

 ٌُٗي ٢ىة للدجت .

بٟغى ؤهجى ؤ٢ىص ؾُاعحى بىٟس ى وال اؾمذ   

لخض ب٣ُاصتها اما نض٣ًي ًدباص٫ ٢ُاصة الؿُاعة م٘ زالزت ؤزىة له م٘ ؤخخما٫ 

ؾٟغهم بالؿُاعة بلى ؤما٦ً بُٗضة هظه ألازخالٞاث ؾخٛحر ٢ىة الدجت لن نض٣ًي 

ت ولِؿذ ممازلت لؿُاعحي خاج ؾًد  .ُاعة ٢ٍى

غ : ديٌ مبجايني ٜٛضشا دٚس االطتذالٍ االطتكشا٥ٞ ) ايتُجًٝٞ ( يف بٓا٤ ايعًِ  
 ٚأخرتاع ايتهٓٛيٛدٝا .

مُضؽ ل٣اهىن الاػاخت وخل مك٩لت اإلال٪ "ؾحرا٦ـ" زؤ٦دكاٝ ؤع  : 

 الخاج في اإلااء . ي اإلااء و ؤوٛماؽ حؿمه فوطل٪ مً زال٫ اصعا٥ الكبه بحن 

اء ) ٞغاه٩لحن ( الخٔ حكابت بحن الىمًاث ال٨هغباثُت  :  ٖالم الٟحًز

 .وبحن ْاهغة البر١ و بهخهي الى ؤن البر١ بالٟٗل هى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ال٨هغباء 

اعتُذ " ) سٚصسفٛسد ( عًٞ املُاث١ً االطتكشا١ٝ٥ يف تفظري ايزس٠ . ديٌ غ :  
 . 2017السودان        مبجاٍ .

٨ٞما الكمـ ج٣٘ في مغ٦ؼ الىٓام الكمس ي ، ٞالصخىاث اإلاىحبت ج٣٘ في مغ٦ؼ 

الظعة .٨ٞما ؤن ال٨ىا٦ب جضوع خى٫ الكمـ ٞإن الال٨تروهاث جضوع خى٫ مغ٦ؼ 

 الظعة خاملت الصخىاث الؿالبت .

 ين املٓٗر .غ : سذد َع 
٤ الىاضح .   اإلاٗجي اللٛىي للمىهج : هى الٍُغ

٣ت مدضصة فى الخ٨ٟحر وز٣ُت الهلت باإلاىيٕى   اإلاٗجي ؤلانُالحي للمىهج : ٍَغ

 الظي ه٨ٟغ ُٞه .

 . فظش .يًعًِ َعٓٝإ غ :  
 . وجٟؿحرها  التي وؿخسضمها لٟهم الٓىاهغ 

اء وال٨ُمُا: مشل   . ء والٟل٪الٟحًز

الظي ٌٗخمض ٖلى اإلاالخٓاث والخجاعب والٟغوى  :   

ُت  خمحز باإلاىيٖى وام٩ان ازخباع ال٣ًاًا وج٨غاع الىخاثج والخيبا والخد٨م في ٍو

 الٓاهغة . 

 رتص ادتاْب ايٓكذٟ ) ايظًيب ( عٓذ بٝهٕٛ.غ : سذد املكصٛد ب .../ 
 

 .هي ؤزُاء ٖامت ومكتر٦ت بحن ٧ل البكغ، مخإنلت في جغ٦ُب ال٣ٗل ألاوؿاوي 

 ال ٣ًبل الا ما ًغض ي ٚغوعه .ال٣ٗل ٞ 

 مشل : الدؿٕغ فى الخ٨م صون ؤؾاؽ ٢ىي ، جبجي عؤي إلاجغص بهدكاعة .

غ : تٓؼأ أٖٚاّ ايهٗف عٓذ " بٝهٕٛ " َٔ ايتهٜٛٔ ارتاص بايفشد . )  
 ( .صٛاب 

 . الخام مً الىاخُت البضهُت والظهىُت والتربُت ً  ؤزُاء هدُجت الخ٨ٍى

. جمشل ه٣اٍ ال٠ًٗ البكغي في ٧ل شخو وال ًم٨ً خهغها 

 مهىه  -ز٣اُٞت  -بِئه  -ًغي ب٨ُىن ؤن ٧ل ما ًدُِ بالٟغص مً ْغوٝ ) جغبُت

 ٨حر في ان ٌِٗل في واصي مىٗؼ٫ ؤو ٦ه٠.(جدهغ ٣ٖلُخه في ؤَاع مٗحن مً الخٟ

هىا٥ مً ٌعجب ب٩ل ما هى ٢ضًم وهىا٥ مً ٌعجب بما هى حضًض  بِىما  مشا٫ :

 هىا٥ مً ٠٣ً وؾِ .

 سًٌ ايعباس٠ .ٛم أنجش األٖٚاّ أثاس٠ يًُتاعب .ٜشٟ بٝهٕٛ إٔ أٖٚاّ ايظ غ: 

مىى ؤلٟاْها . ؤزُاء هدُجت لإلؾخسضام الخاَئ. 1  للٛت ٚو

 . لٟلؿٟت بالؿٟؿُت والجمىصمما ؤناب ا ألاوهام بزاعة للمخاٖب ؤ٦ثر. 2

٣ض الالٟاّ مٗاهيها خٟالىاؽ ًخدضزىن بلٛت بُٗضة ًٖ الًبِ اإلاى٣ُي ٞ. 3

 الخ٣ُ٣ُت .

م ؤن ؤلاوؿان هى مً وي٘ اللٛت بال ؤن ألا.4  لٟاّ هي التي جخد٨م فى ٣ٖىلىا ٚع

 ( أوهام املسرح :4
  اث ال٣ضماء  صون ه٣ض او جمدُو و٦إن ٤ الخإزغ بإعاء وهٍٓغ جيكإ ًٖ ٍَغ

 الصخو مخٟغج فى مؿغح ٌكاهض اإلامشلحن صون ان ٨ًىن له صوع .

 . ؿلمىن بإعائهم صون ج٨ٟحر  ٞالىاؽ ًخإزغون باإلاكاهحر َو

ْب / ادتا يف َٓٗر  " فشْظٝع بٝهٕٛ " غ :  أرنش خطٛات ادتاْب االجيابٞ 
.   االجيابٞ َٔ َٓٗر "بٝهٕٛ" أنجش فاع١ًٝ يتفظري ايعٛاٖش . ديٌ عًٞ ريو

 / سًٌ ايعباس٠ .
 .اإلاالخٓت وحم٘ اإلاٗلىماث خى٫ الٓاهغة  -1

 جغجِب اإلاٗلىماث فى زالر ٢ىاثم هي : -2

 قائمة التفاوت قائمة الغياب قائمة احلضور

جىي٘ ٞيها الٓىاهغ 

التي حكاع٥ في نٟت ما 

. 

عة جٓهغ في ٞالخغا 

الكمـ والىاع 

 وألاحؿام اإلاخدغ٦ت .

جىي٘ ٞيها الٓىاهغ 

 التي لِـ بها الهٟت .

ٞالخغاعة حُٛب ًٖ 

 الشلج وألاحؿام اإلاُخت .

جىي٘ ٞيها الٓىاهغ 

التي جخٟاوث ٞيها 

 الهٟت

ٞالوؿان صعحت خغاعجه 

مغجٟٗت نهاعآ ومىسًٟت 

 لُآل .

 
 جدلُل بُاهاث هظه ال٣ىاثم .      -3

 الٓاهغة ) ال٣اهىن ( . جٟؿحر  -2

  . الخغ٦ت ٖلت الخغاعة .مشا٫ : صعاؾخه لٓاهغة الخغاعة 

 وتوقع  .  عكب عًٞ َٓٗر بٝهٕٛغ :  
عؤي ب٨ُىن ان ؤهم وؾُلت لل٨ك٠ وألازترإ هى مىهج الاؾخ٣غاء خُث الاهخ٣ا٫  -1

 مً الى٢اج٘ الجؼثُت للخٗمُماث الٗامت .

ي جخٗاعى م٘ الخٗمُم ؤهم مً الخاالث الاًجابُت في الخاالث الؿلبُت الت -2

٣ت الاؾدبٗاص ٖىض " ب٨ُىن " .  البدث الٗلمي وهى لب ٍَغ

الء مً قإن  -3 اصة وألٖا الٗلماء ال ًإزظون بال٣ىاثم خالُا ول٨ً ًب٣ي لب٨ُىن الٍغ

بي .  اإلاىهج الٗلمي الخجٍغ

   

ميش املٓٗر االطتكشا٥ٞ ايتكًٝذٟ بجالخ َشاسٌ يًٛصٍٛ اىل ايتفظري غ :  
 ) صٛاب ( ايصشٝح يًعٛاٖش 

 اإلاغخلت الاولى مغخلت البدث : اإلاالخٓت والخجغبت . -1

 .غى( : والتي جخٗل٤ بضوع الٟغوى اإلاغخلت الشاهُت مغخلت ال٨ك٠ )الٟ -2

 ًخدى٫ الٟغى الى ٢اهىن ٖلمي . خلت البرهان )ال٣اهىن( :اإلاغخلت الشالشت مغ -3

 غ : سذد املكصٛد باملالسع١ . 
  اإلاكاهضة الض٣ُ٢ت لٓاهغة مُٗىت خُث ًىحه الباخث خىاؾت هدى الٓىاهغ

 اإلاضعوؾت لل٨ك٠ ًٖ نٟاتها .
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  اإلاالخٓاث ججم٘ بحن بؾخسضام. 
ً
 ال٣ٗل والخىاؽ مٗا

سجل الٓاهغة ٣ِٞ صون ؤن ًخضزل ٞيها  . الباخث في اإلاالخٓت ًغا٢ب َو

. / سذد تعشٜف ايتذشب١ يف املٓٗر  ايتذشب١ب غ : سذد املكصٛد 
  االطتكشا٥ع ايتذشٜيب .

ت مً الاحغاءاث  التذشب٘ : هى الخضزل فى مجغي الٓىاهغالُبُُٗت ٖبر مجمٖى

  : ٤  اإلاهُىٗت ًٖ ٍَغ

 غ : مب تفظش : ايتذشب١ َالسع١ َظتجاس٠ . 

الخجغبت حٗخبر مالخٓت مؿدشاعة ٞالباخث في اإلاالخٓت ًغا٢ب و ٌسجل الٓاهغة 

صون ؤن ٌٛحر ٞيها ل٨ىه في الخجغبت ًالخٔ الٓاهغة التي ًضعؾها فى ْغوٝ ٌٗضها 

 بىٟؿه .

 ايع١ًُٝ .أغشاض ايتذشب١  : سذدغ  
 الخضزل لل٨ك٠ ًٖ ٞغى مٗحن . -1

        الخد٤٣ مً نض١ ٞغى مٗحن . -2

 ال٨ك٠ ًٖ هدُجت ٚحر مٗغوٞت . -3

  / سذد ايظشٚط ايٛادب تٛافشٖا عٓذ ادشا٤ ايتذاسب ػشٚط ايتذشب١ غ : أرنش 
 وتوقع .

ضم ب٢دام ألاعاء1 ُت ٖو  .الضًيُت ؤو الؿُاؾُت .... الخ  ( الخُاص و اإلاىيٖى

 ( ال٣ُٓت وؤلاهدباة ل٩ل ما هى ٚحر مخى٢٘ . 2

 ( مغاٖاة ال٣ىاٖض ألازال٢ُت ٖىض بحغاء الخجاعب مشل : 3

  

  

   . يتذشب١ أْٛاع ا غ : َٝض بني 

 التةربة العمىية التةربة  الشمبية التةربة املرجتمة

 هي ؤولى مغاخل فى

بي .  اإلاىهج الخجٍغ

 هى ججغبت ؤولُت

ججغي اطا ٧ان الباخث 

ًجهل زىام ألاقُاء 

 التي ًضعؾها . 

 ال ًخضزل الباخث

ٞيها لن الُبُٗت ج٣ىم 

 بهظا الضوع .

٣ًىم الباخث 

بمخابٗت الخُٛحراث التي 

ؤخضزتها الُبُٗت 

 بالخجغبت .

  ٞيها ًخضزل الباخث

 للخد٤٣ مً 
ً
بُا ججٍغ

صخت الٟغوى التي 

 ًًٗها  .

 تهضٝ لٛاًت ؤ٦ثر

ويىخا مً الخجغبت 

اإلاغججلت اي الىنى٫ الي 

 ٢اهىن .

 غ : سذد املكصٛد بايفشض ايعًُٞ . 
٩لت البدث ، وجلٗب الٟغوى جٟؿحر ما٢ذ ؤو ا٢تراح لخل مك 

 فى البىاء الىٓغي للمىهج الاؾخ٣غاجي .
ً
 ؤؾاؾُا

َ
 صوعا

 َِٗ . ق١ُٝ ايفشض ايع٢ًُ ٚأُٖٝت٘ ايع١ًُٝ ٚاملٓٗذ١ٝ  غ : ٚضح 
 ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢اث ال٣اثمت بحن الٓىاهغ . -1

 ج٤ًُ الٟجىة بحن الامشلت الجؼثُت وبحن ال٣اهىن الٗام . -2

اثٟه .الٟغى متي جإ٦ض نض٢ -3  وجخٛحر ٢ُمخه ْو
ً
 ه ًهبذ ٢اهىها

 ان الٟغوى الخاَئه ٢ض ج٣ىصها الي الخ٣ُ٣تالٟغى الخاَئ  وؿدبٗضه م٘  -4

 َِٗ  . ػشٚط ٚضع ايفشض ايعًُٞ  غ :  أرنش 

 ( ٌٗخمض ٖلى اإلاالخٓاث والخجاعب .1)

 ( ًسلى الٟغى مً الخىا٢ٌ .2)

 ضي الباخث ؤصلت حضًضة .( الًخٗاعى الٟغى م٘ خ٣اث٤ الٗلم الا اطا ٧ان ل3)

 ( ًغجبِ بى٢اج٘ مدؿىؾت وؿُُ٘ ازخباعها والخد٤٣ مً نض٢ها .4)

 . شس١ً ايربٖإ أٚ ايتشكل َٔ صذم ايفشٚضمب غ : سذد املكصٛد 
  ٖملُت ه٣ض وج٣ُُم للٟغوى للخإ٦ض مً نض٢هابٗض وي٘ الٟغوى جإحى  . 

  غة الٗلت ٖلي يغوعة الدؿلُم ب٨ٟ ٖملُت الخد٤٣ مً صخت الٟغوىحٗخمض

 واإلاٗلى٫ ) الؿببُت ( .

ىا ؾبب طل٪ اإلاغى .    باء ٌؿخُُٗىن مٗالجت اإلاغى بطا ٖٞغ  ألَا

   ْٛعني َٔ ايؼشط . سني ْتشذخ عٔ َعين ايظبب١ٝ البذ إٔ منٝض بنيغ: 
 الشرط الارورى :  - 1

  . هى قٍغ ال ًم٨ً للخضر ؤن ٣ً٘ بال فى وحىصة

√ 

√ 

 الشرط الكافى :  ( 2) 

 :هى ان ًًاٝ قٍغ ايافي ٖلي الكٍغ الًغوعي 

◄

 

◄

الٗال٢ت الٗلُت لِؿذ ٖال٢ت مى٣ُُت زالهت . لهىا الوؿخُُ٘ ٦كٟها  الحظ :

بُت .  باؾخضالالث مى٣ُُت ول٨ً ه٨دكٟها بُغ١ ججٍغ

. فظش./سذد املكصٛد ب شٚضمخع طشم ألختباس صذم ايف"ٌَ"قذّغ:  
... / تالصّ ايع١ً َع املعًٍٛ ٜعرب عٔ طشٜك١ ......عٓذ "دٕٛ طتٛاست 

."ٌَ 

 طزيكة االتفاق :         -1
  



أفشاد تياّلْ ّدب٘ طعاو يف مطعه ّعقب  8أسشٗ ملْى٘ مً  : مجال

َه تشنه بشبب الطعاو ّعيذ سؤاهله عً أىْاع مي 2 لــــ عْدتَه حذخ

الطعاو ّدذّا أىَه خمتلفني فٔنا عذا أىَه تياّلْا مجٔعا عصري ّاحذ 

 نه .ّبزلم ّفق ٍزِ الطشٓق٘ ٓلٌْ العصري سبب التش

  خطح اهه لِـ هى بط مً اإلام٨ً ؤن هدضص ؾببا مُٗىا لى٢ٕى الٓاهغة ٍو

 لىا .
ً
 ؤزغ ؤو لم ٨ًً مٗغوٞا

ً
 الؿبب الخ٣ُ٣ي لهىا ؤٟٚلىا ؾببا

غ : تعذ طشٜك١ األختالف عٓذ " ٌَ "  ايٛد٘ ايظًيب يطشٜك١ اذتطٛس . )  
 صٛاب ( .

 اطا ٚابذ الٗلت ٚاب اإلاٗلى٫ )الخالػم في الُٛاب(الىحه الؿلبي في الخًىع. -1

اطا وحضث خالت جدضر ٞيها الٓاهغة وؤزغي ال جدضر والخالخان جخ٤ٟ في حمُ٘  -2

 ٨ُٞىن هظا الٓٝغ هى ٖلت الٓاهغة .   -الٓغوٝ ما ٖضا ْٝغ واخض  

ت الت ي جىاولذ الٗكاء وجىاو٫ مشا٫ : لىٟترى ؤن ؤؾامت ٧ان مً بحن اإلاجمٖى

ٗمت اإلاىحىصة ٖضا الٗهحر  ولم ًهب بإي ؤٖغاى ٞةهىا وؿخيخج ؤن الٗهحر  ألَا

ً باإلاغى .  هى ؾبب بنابت ألازٍغ

 . ٣خحن الؿاب٣خحن  حٗجي الجم٘ بحن الٍُغ
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ُاب الٗلت ٌٗجي ُٚاب  اإلاٗلى٫ . وحىص الٗلت ٌٗجي وحىص اإلاٗلى٫ ٚو

  .  
ً
 او ٖضما

ً
 والٗال٢ت الُغصًت بحن الٗلت واإلاٗلى٫ وحىصا

مشا٫ : ٌؿخُُ٘ الباخث ؤن ًجم٘ الخاالث التي ؤنِبذ بالدؿمم والتى لم جهاب 

٣تي ؤلاجٟا١ وؤلازخالٝ .  )ؤؾامت( لُٗٝغ ؾبب خضور الدؿمم بالجم٘ بحن ٍَغ

 

  ٣ت َغصًت .اطا حٛحرث ال  ٗلت حٛحر فى اإلاٗلى٫ بٍُغ

   ٩ٞلما حٛحرث ْاهغة ٖلى هدى ما ناخبها حٛحر فى ْاهغة ازغي ٖلى هٟـ

 الىدى ٞإهه ٨ًىن بُنهما ؤعجباَأ ٖلُا .



اصة@   ٞىدً هالخٔ        مت بةعجٟإالبُالت وبعجباَها  ٍػ  . مؿخىي الجٍغ

ٟا٫ وبعجباَه  @         اصة ال٩الؿُىم فى َٗام الَا  . ٖٓمامهم بىمى ٍػ

الهاث  ٦ثرة@   الخاحغ الظي ًالخٔ ؤن        ض ؤلٖا  . مً مبُٗاجهجٍؼ



 مثال : 

 اإلاىؾ٣ُي  -هىعٍت في  : ) الغؾم اطا ٧اهذ مضعؾخ٪ اقتر٦ذ في مؿاب٣ت الجم

لمذ ان مضعؾخ٪ م٘ زالر مضاعؽ ؤزغي ٞاػث في  -الكٗغ  - الخمشُل ( ، ٖو

 اإلاؿاب٣ت

  اإلاىؾ٣ُي ( -الخمشُل  -اإلاضاعؽ الشالزت ٞاػث في :  ) الكٗغ 

  الغؾمٞإهذ حؿخيخج ؤن مضعؾخ٪ ٞاػث في مؿاب٣ت . 

 . جاٍ تطبٝك٢ ع٢ً َشاسٌ االطتكشا٤ غ  : ديٌ مب 
 ضشب ليا العامل كلْد بشىاس مجااًل ْٓضح مشاحل اإلستقشاٛ كاألتٙ : ٓ 

ؤخًغث ؤعاهب مً الؿى١ الخٓذ بىلها نافى وخمض ي . وهي مً ا٧له  -1

  (    مالخٓتالٗكب والبض ؤن ٨ًىن بىلها )٨ٖغ ٢لىي ( )

لت وؤنها جدىلذ بلى خُىاهاث الخمت -2 اٞتريذ ؤنها لم جظ١ الُٗام مىظ ٞترة ٍَى

  (    ٞغىً صمها ل٩ي حِٗل .                ) جإ٧ل م

 مً الٗكب لألعاهب وبٗض بً٘ ؾاٖاث الخٓذ ؤن بىلها ؤنبذ  -3
ً
٢ضمذ َٗاما

ؾاٖت  ٞٗاص بى٫ ألاعاهب  24ٚحر خمض ي زم مىٗذ هٟـ ألاعاهب مً الُٗام إلاضة 

 ججغبت ( )   مغة ؤزغي بلى الهٟاء والخمىيت.  

وه٨ظا ؤؾخيخجذ ؤن ٧ل   ر هٟـ ألامغ٦غعث الخجغبت ٖلى الخهان ٞدض -4

الخُىاهاث جخٛظي باللخم ٖىض بمؿا٦ها ًٖ الُٗام بدُث ًهبذ بى٫ الخُىاهاث 

 (  ٢اهىن ي ٖلى اللخىم .)الٗاقبت مكابها لبى٫ الخُىاهاث التي جخٛظ

 : الفصن الثاٌيوراجعة 

 معنى االستنباط وتطبيقة فى العلوم الصورية

  أْ٘ عًِ االطتٓباط . سًٌ . غ : ٜشدع ايٝكني ايشٜاضٞ ايٞ 
 ٖلم اؾخيباَي .  -1

اث اإلاى٤ُ  -2  فى هٍٓغ
ً
ت م٘ اإلاى٤ُ ، و ْهغ طل٪ واضخا ه٣ُت الخ٣اء حىهٍغ

ايُاث باإلاى٤ُ ( . اض ي الخضًث واإلاٗانغ ) خُث ازخلُذ الٍغ  الٍغ

٣ا لبرجغاهضعؾل  -3 ايُاث ا٦ثر مى٣ُُت ) ٞو ايُت والٍغ  ( .انبذ اإلاى٤ُ ا٦ثر ٍع

 بشس .  –ذت ايشٜاضٝات عًٞ االطتذالالت ايصٛس١ٜ غ : اعتُ 
( بحن اعؾُى مباصت الٗلىم الهىعٍت البرهاهُت والٗال٢ت بحن اإلاى٤ُ الاؾخيباَي 1)

ايُاث ب٣ىله : ) ًجب ان ًبضؤ ٧ل ٖلم بغهاوي مً مباصت ٚحر مبرهىت )  والٍغ

 م٣ضماث ( والا ؾختراح٘ فى زُىاث البرهان الى ما ال نهاًت ( . 

ايُا( ا2) خُث انها مٟاهُم ٣ٖلُت  ث ٖلى الاؾخضالالث الاؾخيباَُتٖخمضث الٍغ

 مجغصة. 

ايُاث اإلاٗانغة حٗخمض ٖلى الاؾخضالالث الاؾخيباَُت 3)  .( الٍغ

 غ : عذد ايٓعشٜات ايفًظف١ٝ اييت تفظش طبٝع١ ايشٜاضٝات . 
 تتعدد الهظزيات الفمسفية اليت تفسز طبيعة الزياضيات :  

 

 

 ْظل أطتٓباطٞ .غ : ايشٜاضٝات  
بىاء مترابِ ألاحؼاء مخ٩امل ًخ٨ىن مً )م٣ضماث( منها  : 

اث ( ومنها ٢ًاًا ) بضيهُاث و مؿلماث( وجًم ٢ًاًا  اث / المٗٞغ مٟاهُم ) مٗٞغ

 ؤزغي حؿمي ) اإلابرهىاث / الىخاثج ( التي ًخم البرهىت ٖليها مً جل٪ اإلا٣ضماث .

 ث ًيخ٣ل مً اإلا٣ضماث الي الىخاثج ل٨ُخمل البىاء .: خُ 

ايشٜاضٞ . تتصف قطاٜا ايٓظل االطتٓباطٞ خصا٥ص ايٓظل غ : سذد  
 بتعذد خصا٥صٗا . ) صٛاب ( .

ها .   -1  جدهُل خانل ٌٗجي ان مدمىلها ال ٠ًًُ حضًض الي مىيٖى

يها . -2  حٗخمض ٖلي مبضؤ ٖضم الخىا٢ٌ بحن َٞغ

 (ؼم لؼوما مى٣ُُا ًٖ الكُغ ألاو٫ الكُغ الشاوي ًل)ًٖ اللؼوم اإلاى٣ُي حٗبر-3

ايالَعشفات . / ...... َٔ بٓا٤ ايٓظل . سًٌ . /  –غ : َٝض بني املعشفات  
 –ٚضح مبجاٍ املفاِٖٝ اآلت١ٝ يف ض٤ٛ َادسطت : ايتعشٜفات ايشٜاض١ٝ 

 وتوقع ايالَعشفات ايشٜاض١ٝ .
 اتالالمعرف التعريفات )املعرفات (

ت مً اإلاٟا◄ هُم الغايُت مجمٖى

ا التي يهخم ٟأ الٍغ ٟها حٍٗغ ض ي بخٍٗغ

 ص٣ُ٢ا ختي الًدضر لبـ ؤو ٚمىى

ٟاث اقتراَُت ًًٗها ◄ هى حٍٗغ

ها ٦ما ٌكاء ولِـ لىا  ٗٞغ اض ى َو الٍغ

ان هسخل٠ مٗه َاإلاا التزم بها بال بطا 

 جىبهىا لظل٪ .

 : لِـ لها ؤحؼاء . الى٣ُت 

 ى٫ بٛحر ٖغى .: َ الخِ        

الٟاّ واضخه بظاتها ًتر٦ها ◄

اض ى بضون حٍٗغ٠ ل٩ى  الٍغ

ٌؿخسضمها فى حٍٗغ٠ ٚحرها ختى ال 

 جمخض بلى ما ال نهاًت .

ٟاث ◄ حٗض بمشابت ؤؾاؽ الخٍٗغ

ايُت ٞىدً وٗٝغ لٟٔ بإزغ  الٍغ

 ختى ههل بلى خضوص ؤولى .

: ٧الُى٫ والٗغى في  ◄

 حٍٗغ٠ الخِ والؿُذ . 

 
 –/ سذد املكصٛد ب ايبذٜٗٝات  ايبذٜٗٝات ٚاملظًُات غ : َٝض بني 

 . املظًُات ايشٜاض١ٝ داخٌ ايٓظل ايشٜاضٞ 
 أوجه األتفاق : 

 ٢ًاًا ٌؿلم بها ال٣ٗل مباقغة بضون بغهان النها واضخه .  √1

 ٢ًاًا ؤولُت ) بؿُُت ( وؿدىض اليها للبرهىت ٖلى ٢ًاًا ازغي .   √2

 ى مبضؤ ٖضم الخىا٢ٌ .ج٣ىم البضيهُت واإلاهاصعة ٖل √3

 وتوقعأوجه  األختالف :   

 املسلنة البديًية املكاس١ْ
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ف
ال

خت
أل

ا
 

٢ًاًا واضخت بظاتها  -1

 اي الجدخاج الى بغهان .

ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ ازباتها  -2

لىيىخها ، ٞهي حٗخمض 

ٖلي ؤحؿا١ ال٣ٗل م٘ طاجه 

. 

خ٣اث٤ بؿُُت واضخه ه٣بلها  -1

 صون خاحت الى بغهان . 

ٌؿلم بها الباخث  ٢ًاًا -2

لُخسظها اؾاؾا للبرهىت ٖلى 

ٚحرها ، ولِـ لها ٖمىمُت 

 البضيهُاث .

ة
ثم

و
أ

 

 ال٩ل ؤ٦بر مً الجؼء .

خان ل٨مُت  ال٨مُخان اإلاؿاٍو

خان .   زالشت مدؿاٍو

 

ان ال  √ اإلاؿخ٣ُمان اإلاخىاٍػ

 ًلخ٣ُان مهما امخضا. 

اإلا٩ان له زالزت ابٗاص هي  √

 الُى٫ والٗغى والاعجٟإ .

خل
ا

ة
ة

ال
 

 ان البضيهُاث واإلاؿلماث ال جدخاج الى بغهان . √1

 انها امىع وؿلم بها  صون اصوي اؾخضال٫ .  √2

  غ : يًُظًُات ايشٜاض١ٝ ػشٚط . 
وتوقع

 . مدؿ٣ت : ٚحر مخىا٢ًت م٘ باقي اليؿ٤.1

اث اليؿ٤ 2  . ال٨ٟاًت : ان ج٨ىن ٧اُٞت ل٩ي جبرهً بىاؾُتها ٖلى حمُ٘ هٍٓغ

 . مؿخ٣لت : ان ج٨ىن مؿخ٣لت اي ال ج٨ىن مكخ٣ت مً مؿلماث ازغي.3

غ: تعذ ايبذٜٗٝات َبادئ عك١ًٝ أٚي١ٝ.املظًُات طابك١ عًٞ ايبذٜٗٝات.)  
 صٛاب(

البضيهُاث مباصت ٣ٖلُت ؤولُت ؾاب٣ت ٖلى اإلاؿلماث التي ال ًيبغي ان جدىا٢ٌ 

 مٗها.

 غ : ايبذٜٗٝات ناف١ٝ يتأطٝع عًِ . ) خطأ ( 
البضيهُت لِؿذ ٧اُٞت لخإؾِـ ٖلم ٞاإلاؿلمت م٨ملت لها ، باٖخباعها ٢ًاًا اولُت  

فى الٗلم ٚحر انها حٗخمض ٖلى مباصت مى٣ُُت اهمها مبضؤ ٖضم الخىا٢ٌ ومبضؤ 

ٕى .  الشالث اإلاٞغ

 غ : سذد املكصٛد مببذأ ............... . 
: ؤ هى ؤ   اإلاشا٫ : ألاوؿان هى الغمؼ  مٗىاه : الص ئ هى هٟؿه .: مبدأ الذاتية

 ألاوؿان

مٗىاه : الص ىء ال ًم٨ً ؤن ًىن٠ بهٟه وه٣ًُها فى :  مبدأ عدم التهاقض

 هٟـ الى٢ذ. الغمؼ : ؤ ال ًم٨ً ؤن ج٨ىن ب وال ب فى هٟـ الى٢ذ.

 . اإلاشا٫ : الُالب ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن خايغ وال خايغ فى هٟـ الى٢ذ

ء بما ؤن ًىن٠ بهٟه ؤو ه٣ٌُ الهٟت مٗىاه:الص ى : مبدأ الثالث املزفوع

 وال وؾِ بُنهما. الغمؼ : ؤ بما ؤن ج٨ىن ب ؤو ال ب وال وؾِ بُنهما.

 اإلاشا٫ : الُالب بما ؤن ٨ًىن خايغ ؤو ال خايغ وال وؾِ بُنهما.

 . أطتٓباط ايٓعشٜات ) املربٖٓات (  سذد املكصٛد غ :  
 اض ى  . هى مغخلت ًخم مً زاللها بجمام البىاء الٍغ

  ٪ت مً جل اض ى م٣ضماجه ًبضؤ فى اؾخيباٍ الىدُجت ؤوالىٍٓغ بٗض ؤن ًً٘ الٍغ

 اإلا٣ضماث .

  ت ًغجبِ بهض١ اث ًخى٠٢ ٖلى نض١ اإلا٣ضماث ٞهض١ الىٍٓغ نض١ الىٍٓغ

 
ً
 مى٣ُُا

ً
 .اإلا٣ضماث ، خُث ًجب ؤن جلؼم الىدُجت ًٖ اإلا٣ضماث لؼوما

 تتبع تطٛس األْظام ايشٜاض١ٝ ٚاملٓطك١ٝ .غ :   
ايُاث و الهىضؾت ال٨الؾ٨ُُت ختى ال٣غن الـ  -1 حٗض خ٣اث٤  ٧19اهذ بضيهُاث الٍغ

 مُل٣ت زم انبدذ خالت زانت بمٗجى انبدذ وؿبُت مخٛحرة .

ايُاث ال٨الؾ٨ُُتا-2 ى الاحؿا١ بحن " ؤ٢لُضؽ" ًخمشل ففي بضيهُاث  ل٣ُحن فى الٍغ

ايُاث . ًضة فيل٪ الا٩ٞاع ق٩لذ ؤوؿا٢أ حضج ،اإلا٣ضماث والىخاثج  الٍغ

   ا٦دك٠ ان اإلا٩ان م٣ٗغ مما اصي الى مجمٕى ػواًا

 صعحت .183اإلاشلث ا٢ل مً 

   ا٦دك٠ ان اإلا٩ان مدضب مما اصي الى مجمٕى ػواًا

 صعحت . 183اإلاشلث ا٦بر مً 

./  طل ٚايشٜاضٝاتتفظش ايعالق١ بني املٓ: أبشص ايٓعشٜات ايشٜاض١ٝ اييت غ  
 تتعذد املزاٖب اييت تفظش ايعالق١ بني املٓطل ٚايشٜاضٝات. بشٖٔ مبجايٝني .

 متوقع سؤال 
ايُاث ًغحٗان النى٫ :  ًغي ان اإلاى٤ُ والٍغ

ان ونىعٍان .  واخضة النهما عمٍؼ

ايُاث ٞاإلاى٤ُ  ايُاث ًغص اإلاى٤ُ للٍغ هٕى مً الٍغ

ايُت . م٨ً الخٗبحر ًٖ اإلاى٤ُ بغمىػ ٍع ايُت ٍو ت ٍع  وهى مجغص هٍٓغ

ايُاث ٕٞغ مً  ايُاث الى اإلاى٤ُ ٞالٍغ عص الٍغ

 اإلاى٤ُ وامخضاص ل٣ًاًاه .

ايُاث هبٗا مً انى٫ واخضة.  اإلاى٤ُ والٍغ

ضاص بالخضؽ اإلاباقغ الٍغ ايُاث خضؾُت ٞىضع٥ الٖا

ايُاث ٖلى اللٛت وهى مؿخ٣لت ٖنها  .  وال حٗخمض الٍغ

 غ : ٜٗتِ املٓاطك١ يف اذتذر االطتٓباط١ٝ ايكطاٜا ) صٛاب ( . 
ت التي ًصح ونٟها  يهخم اإلاىا٣َت فى الاؾخضالالث الاؾخيباَُت بالجمل الخبًر

 بالهض١ او ال٨ظب ) ال٣ًاًا ( .

 هٕٛ اذتذ١ صشٝش١ رات َكذَات ْٚتٝذ١ صادق١ . ديٌ مبجاٍ .غ : ت 

غ : قذ تهٕٛ اذتذ١ االطتٓباط١ٝ  صشٝش١ سغِ نزب نٌ قطاٜاٖا )  
 َكذَاتٗا ْٚتٝذتٗا . ( .ديٌ مبجاٍ . /  ) صٛاب (

غ :  قذ تهٕٛ اذتذ١ فاطذ٠ سغِ إٔ َكذَاتٗا ْٚتٝذتٗا صادق١ . ديٌ 
قذ تهٕٛ َكذَات اذتذ١ صادق١ ْٚتٝذتٗا صادق١ ٚاذتذ١ مبجاٍ  / 

 )صٛاب(فاطذ٠ .

غ : قذ تهٕٛ َكذَات اذتذ١ صادق١ ْٚتٝذتٗا صادق١ ٚتهٕٛ اذتذ١  
 صشٝش١ ٚقذ تهٕٛ فاطذ٠ . ديٌ عًٞ صش١ ريو .
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غ : قذ تهٕٛ املكذَات نارب١ ٚايٓتٝذ١ صادق١ ٚتهٕٛ سذ١ صشٝش١.  
 )صٛاب(

 غ : قذ تؤدٟ املكذَات ايهارب١ ٚايٓتٝذ١ ايهارب١ ذتذ١ فاطذ٠ . 

 . سًٌ . ايًػ١ قذ تعٛم صٝاغ١ اذتذ١غ :  

 الٗباعاث اإلاًللت . -3ٚمىى الالٟاّ  .                    -1

ت التى  -4ٚمىى جغا٦ُب اللٛت .            -2  .جدضر الخلِ  الاؾالُب اإلاجاٍػ

دتأ املٓاطك١ ف٢ ايعصش اذتذٜح اىل اطتدذاّ  ايًػ١ صعٛبات يتذٓبغ :  
 . فظش . يػ١ سَض١ٜ ختًٛ َٔ ايصعٛبات

 جدضص اإلاٗاوى الىاضخت ل٩ل مٟهىم   -1

غ الى٢ذ والجهض  -2  جٞى

 ًاًا .ح٨ٗـ نىعة اإلاى٤ُ الظي يهخم بالٗال٢اث ال٣اثمت بحن ال٣ -3

 غ : ضع ايكط١ٝ االت١ٝ يف صٛس٠ سَض١ٜ َبٝٓا قِٝ ايصذم فٝٗا . 
 " أما أن أذاكر دروسي أو  أستمع الي املوسيقي ." -1

 ه  vق األجابة : 

 ه  vق  ه ق

 ص ص ص

 ص ك ص

 ص ص ك

 ك ك ك

 " أوا أن أقرأ الكتاب أو أستىع الي املوسيكي ". -2

 ه  vق : األجابة 

 ه  vق  ه ق

 ص ص ص

 ص ك ص

 ص ص ك

 ك ك ك

 " اذا أوطرت السىاء أبتمت األرض ." -3

 ه   ق   األجابة : 

 ه      ق  ه ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ص ص ك

 ص ك ك

 "." عصام ضابط وأمحد وههدس   -4

 ه  .ق  األجابة : 

 ه  ق . ه ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك

 ك ك ك

 

 غ : سابط ..... ٜصذم ارا صذم طشفاٙ ٜٚهزب ارا نزب أسذ أطشاف٘ . 
 الوةن             

 ه  ق . ه ق

 ص ص ص

 ك ك ص

 ك ص ك

 ك ك ك

 

غ : ضع ايكط١ٝ االتٝ٘ يف صٛس٠ سَض١ٜ ٚاطتٓتر قِٝ ايصذم فٝٗا : " أَا إ 
  2112ن السودا جيذ املش٤ أٚ ٜفؼٌ يف حتكٝل أٖذاف٘ "

 غ : ٖٓاى ْٛعني َٔ ايفصٌ . َٝض بُٝٓٗا . 
مشل : ) ؾتهبِ َاثغة  

٤ ٦غة ال٣ضم الخاؾٗت نباخا ؤما في قغم الكُش ؤو الٛغص٢ت ( .  ٍٞغ

مشل : ) ؤما ؤن ؤطا٦غ  

 خم٘ الي اإلاىؾ٣ُي (.صعوس ي ؤو ؤؾ

 .َفّٗٛ املػايط١  غ : سذد 
الاؾخضال٫ الظي ًهِبه زلل هدُجت ٖضم الالتزام ببٌٗ ٢ىاٖض  

 اإلاى٤ُ.
زُإ ؤو عبما خُلت اؾخضاللُت ٢ض ٌؿخسضمها اإلاغء في مداولت  

ً ب٣بى٫ هدُجخت .  ب٢ىإ آلازٍغ

 .ْٛعا املػايطات  غ : َٝض بني 

 ٚايصٛس٠ ايصشٝش١ هلا .َػايط١ أثبات ايتايٞ  غ : ديٌ عًٞ 

 إذا كنت من مشال سيناء فأنت مصري .

 أنت مصري

------------------------------- 

 إذن أنت من مشال سيناء
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 إذا كنت من مشال سيناء فأنت مصري

 أنت من مشال سيناء

------------------------------- 

 اذن أنت مصري

 ٚايصٛس٠ ايصشٝش١ هلا .َػايط١ أْهاس املكذّ غ : ديٌ مبجاٍ عًٞ  
 ذ في َىُا ؤطن ؤهذ في مداٞٓت الٛغبُت بطا ٦ى

 ؤهذ لؿذ في َىُا

-------------------------------------------- 

 بطن ؤهذ لؿذ في مداٞٓت الٛغبُت 

 بطا ٦ىذ في َىُا ؤطن ؤهذ في مداٞٓت الٛغبُت

  ؤهذ لؿذ في مداٞٓت الٛغبُت

--------------------------------------------- 

 اطن ؤهذ لؿذ في َىُا 

ايفصٌ  –. / َٝض بني ايفصٌ ايكٟٛ َػايط١ ايفصٌ  غ : سذد مبجاٍ  
 ايطعٝف .

 . تتىقف هذه املغالطة علي حدوث خلط بني الفصل مبعناه أالستبعادي والشنىلي

 

 صن هٍا قواا وتكون احلةة صحيحة .الف وثاه حلةة صحيحة

 : املوضوع الثالثوراجعة 

 التكاون بني املٍوج االستقرائي واملٍوج االستٍباطي

 .  . فظشحيٛص ايعًِ ع٢ً ق١ُٝ نرب٣ غ :  
ت الظي قُضه الٗلماء ٖبر ال٣غون . -1  نغح اإلاٗٞغ

 الخضًشت التى حٗلذ اٖماع البكغ وخُاتهم اٌؿغ .  ؾبب الخُىعاث -2

اتها فى  حمُ٘ اإلاجاالث . -3 ٓهغ مىاهب البكغ في ؤٖلى واعقى مؿخٍى ًُ 

 . املعاصش٠ ٚايٓعش٠ ايتكًٝذ١ٜ ايٓعش٠ بني ايعًِ َفَّٗٛٝض بني :  غ 

ُا زالها    -1 ٌٗخبر الٗلم مىيٖى

الي ؾلُت الا ؾلُت  ال ًسً٘ 

بى  . اإلاىهج الخجٍغ

الٗلماء اإلاىهج اؾخسضم  -2

الاؾخ٣غاء الخ٣لُضي بهضٝ 

الىنى٫ لل٣ىاهحن التى جٟؿغ 

 الٓىاهغ .

الٛغى مً اإلاىهج الاؾخ٣غاجى  -3

اث مً  الٗشىع ٖلى ٢ىاهحن وهٍٓغ

 زال٫ اإلاُُٗاث واحغاء البدىر .

اإلاىهج الاؾخ٣غاجى الخ٣لُضي  -4

لجإ الٗلماء الى اؾخسضام اإلاىهج  -1

الٟغض ى الاؾخيباَى الظي ًجم٘ بحن 

 اإلاىهج الاؾخ٣غاجى والاؾخيباَى .

الٓىاهغ ٣ًىم الباخث بضعاؾت  -2

اث الؿاب٣ت بهضٝ الىنى٫ الى  والىٍٓغ

٣ًىم بازخباعه بالُغ١ ٞغى حضًض 

بُت اإلاٗغوٞت .  الخجٍغ

الباخث ٌؿخسضم اإلاىهج الاؾخ٣غاء  -3

الٗشىع ٖلى ٞغى وا٢عى  هضٝبالخ٣لُضي 

والخٟىُض مً زال٫ َغ١  ٢ابل لالزخباع

بُت مدضصة .  ججٍغ

يهضٝ الى ازخباع الٟغوى ٞهى 

غجبِ ًغج٨ؼ ٖلى مبضا الؿببُ ت ٍو

 .ُت بال٨م

باي  ال ًبضا الباخث مكغوٖه -5

عؤي مؿب٤ ٞهضٞه هى الٗشىع ٖلى 

 جٟؿحر حضًض للٓىاهغ  .

الخاًُض اإلاُل٤ امغ مؿخدُل الهه ٢ض  -4

جٓهغ ْىاهغ فى اإلاؿخ٣بل جشبذ ٦ظب هظا 

 الٟغى .

مدضصة ًم٨ً جيبىءاث  الخىنل الى -5

ُدضص نض١ لص٣ُ٢ت  ازخباعها ٖبر ججاعب

 الٟغى او ٦ظبه 

 . بني .خصا٥ص ايعًِ ف٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعاصش َٔ  غ : تعذ .... 

 متوقع سؤال
العلم حمايد ال يتاثر بأحكام القيمة والبرغبات االفراد  

  7102. السودان وأهوائوم 

ٖلى اؾدبٗاص ختى ٌؿاٖضها  

ُت اإلا٣ىىت .  الخبراث الظاجُت الٛحر مبرعة التى ال جسً٘ لالزخباعاث اإلاىيٖى

ال ٨ًٟى ان ج٨ىن هظه ال٣ًاًا ٢ابلت للخٟىُض او  

الازخباع بل البض ان ج٨ىن ناص٢ت  مشا٫ : الٗلىم الؼاثٟت مشل الخىجُم ًم٨ً ان 

 اطبت  .٣ًضم ٞغوى ٢ابلت للخٟىُض ل٨نها ٧

: مٗٓم ٢ًاًا الالٖلم جٟخ٣ض لالحؿا١ 

 والترابِ اإلاى٣ُى وبًٗها مخىا٢ًت  .

بط ؤن الىخاثج التى ًخىنل اليها  

 ٚحر نهاثُت ٞهى ج٣بل الى٣اف والخٗضًل  .

لِـ اإلا٣هىص  بدل مك٩لت ؤن الامغ ًخٗل٤  

  2317بهظه اإلاك٩لت ٣ِٞ بل ب٩ل اإلاك٨الث اإلامازلت فى اإلاؿخ٣بل . الؿىصان 

غ : تتطابل ايعًّٛ يف قذستٗا عًٞ أطتدذاّ ايشٜاضٝات نأدا٠ يًكٝاغ .  
 )صٛاب( / سذد املكصٛد بكاب١ًٝ قطاٜا ايعًِ يًكٝاغ .

 

ض اعجباَا  (1 ايُاث التي جخه٠ بالض٢ت والخجٍغ اعجبُذ الٗلىم الُبُُٗت بالٍغ

 وز٣ُا لتًرٌ الٗلم . 

اء  (2 ايت بالٗلىم الازغي ػاصث في الٗلم اإلاٗانغ م٘ ٖلم م٘ الٟحًز ٖال٢ت الٍغ

ؿعي لخد٤ُ٣ هظه وال٨مُاء ، ٞالٗلم هى ال٣ُاؽ ، ؤما الٗلىم ألاحخماُٖت ح

 الخانُت .

ت مً  (  3 ؾبب هجاح اؾخسضام ألاع٢ام بلى ؤن الٗلىم الُبُُٗت جمخل٪ مجمٖى

ض مً الض٢ت .   الٗال٢اث الشابخت التي ًم٨ً الخٗبحر ٖنها بالع٢ام إلاٍؼ

ت الًىء ، زابذ باله٪ ، زابذ الجاطبُت ، ...الخ . مشل(  4  : زابذ ؾٖغ

  كٞ ايزٟ ميٝض بني ايعًِ ٚايالعًِ )صٛاب ( .غ : ٜعذ ايتٓبؤ املعٝاس اذتكٝ 
متوقع سؤال

 ( ال٣ضعة ٖلى الخيبا هي الهضٝ ألاؾمى والاهم للٗلم . 1

 بحن الٗلم والالٖلم . اإلامحز  اإلاُٗاع هى  ( الخيبا  2

خم نُاٚتها فى 3  نىعة ٦مُت  . ( الخيبىء  ٢ًُت ًخم جدضًضها بض٢ت ٍو

( الٟغوى الالٖلمُت هاصعا ما ج٣ضم جيبااث ًم٨ً ازخباعها ٦ما ؤن اصخابها ال  5

 ٣ًبلىن الخسلى ٖنها اطا زبذ ٞكلها مشل جبااث اإلاىجمحن .

ل٨ؿىٝ والخيبا مشل جيبا الٗلماء  ( الٟغى الٗلمى  اصاة ٞٗالت للخٟؿحر  6

 .ًٛب الالهت٦ضًمت ت ال٨ٖ٣ـ الخٟؿحراث الاؾُىعٍ الكمـ وزؿىٝ ال٣مغ

ت هُىجً في الخيبا بٗىصة اإلاظهب اإلاٗغوٝ باؾم هالي بٗض  ٖام  72اٖخمض ٖلي هٍٓغ

 خضص هالي بض٢ت الؿاٖت والض٣ُ٢ت واإلاىيٕى لٓهىعه. -مً ْهىعه 
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ٖام وبٗض عخُله ٖاص اإلاظهب هالي للٓهىع في هٟـ الض٣ُ٢ت  72بٗض مض ي 

 ظان خضصهما .واإلاىي٘ الل

جدضر ًٖ اهه اطا انُضم حؿمان مً الش٣ىب الؿىصاء ٞؿُترجب ٖلى طل٪ 

مىحاث حظب  هاثلت  ل٨ىت اٖخ٣ض ان الخد٤٣ مً هظا الامغ قبه مؿخدُل ٚحر ان 

 الٗلماء اؾخُاٖىا الخد٤٣ مىه باؾخسضام ججغبت حضًضة .

  . يع٢ًُ املعاصش ٚظٝف١ ايفشض ف٢ املٓٗر اغ : سذد  
 ال٣ضعة ٖلى جٟؿحر الٓىاهغ الُبُُٗت التى هالخٓها . -1

ُٟت اإلاىهجُت للٟغى ( . -2  ج٣ضًم جيبىءاث ًٖ ْىاهغ لم هالخٓها بٗض ) الْى

تالٟغى لِـ مجغص جسمحن ؤو جٟؿحر ما٢ذ بل  -3 ت البكٍغ  . ٌٗبر ًٖ الٗب٣ٍغ

 . ػشٚط ايفشض ف٢ املٓٗر املعاصش غ : ابشص  

 .  ُض ؤو الخ٨ظًبللخٟى تنُاٚت الٟغى بهىعة ٢ابل -1

بُت -2  . هاوام٩ان ج٨غاع  ان ٨ًىن ٢ابل للخد٤٣ مىه بىاؾُت َغ١ يبِ ججٍغ

ً ؤو ا٦ثر بدُث ًم٨ً الخد٤٣ منها . -3  ًدضص الٟغى ٖال٢ت مدضصة بحن مخٛحًر

 خاخت .ًجب الازظ م٣اعهاث ج٣بل الازخباع باؾخسضام اإلاُُٗاث الخؿُت اإلا -4

 .  خصا٥ص ايفشض ف٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعاصشغ : أطتذٍ عًٞ  
غ : ايفشٚض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصش نٝاْات تذسى باذتع َباػش٠ . )خطأ  

( . / بعض ايفشٚضايصٛس١ٜ التؼري ايٞ نٝاْات الختطع يالدساى اذتظٞ  . ديٌ 
 متوقع سؤال مبجاٍ .

ىعٍت الى مىحىصاث ال جسً٘ لالصعا٥ الخس ى ( حكحر بٌٗ الٟغوى اله 1

اإلاباقغ )مشل : الُا٢ت والال٨تروهاث( الن الٟغى ال ٣ًىم ٖلى اإلاالخٓت اإلاباقغة 

اث ؾاب٣ت  . ٞدؿب بل ٖلى ٞغوى وهٍٓغ

 مشا٫:الاٞتراى ان للهىاء وػن ويِٛ هى اؾخضال٫ مً ان للماء يِٛ ووػن .

املعاصش بطشٜك١ غري َباػش٠  غ : ٜتِ ايتشكل َٔ ايفشض يف املٓٗر ايعًُٞ 
 متوقع سؤال . ديٌ مبجاٍ .

٣ت مباقغة بل ًخم الخد٤٣  2 بُا بٍُغ (  الًخم الخد٤٣ مً صخت الٟغى ججٍغ

بي اإلاترجب ًٖ الىخاثج الالػمت ٖىه . مشا٫ : ) لى صح ان للهىاء وػن ٞإن  الخجٍغ

 ؾم (. 76ٖمىص الؼثب٤ فى الباعومتر ؾىٝ ًغجٟ٘ الى مؿخىي 

ٟؿغ الٟغى ْاهغة مٟغصة صاثما واهما ًٟؿغ ٖضص مً ال٣ىاهحن الٗلمُت ( ال ً 3

الؿاب٣ت او ٖضص مً الٟغوى التى جم ويٗها ٖلى اؾاؽ الخبرة الخؿُت ٞالٟغى 

 مؿخمض مً ٢ىاهحن ؾاب٣ت زًٗذ للمالخٓت والخجغبت .

غ : ايكاب١ًٝ يًتفٓٝذ َٔ خصا٥ص ايفشض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصش .  
. / ٜصاغ ايفشض يف املٓٗر ايعًُٞ املعاصش بطشٜك١ قاب١ً بشٖٔ عًٞ ريو 

 متوقع سؤال يًتصذٜل ) خطأ ( .

اث الٗلمُت  4 ( ال٣ابلُت للخٟىُض وال٣ابلُت للخإًُض هى مٗاًحر الخمُحز  بحن الىٍٓغ

ت ان هظه الٟغوى ناص٢ت بل ًجب  اث الٛحر ٖلمُت ٞال ه٨خٟى بمٗٞغ والىٍٓغ

 خؿب ٢ىاٖض اإلاى٤ُ .الخا٦ض مً انها ٢ابلت للخٟىُض 

 مثال :
 

 

 ملحوظة :

ًُل٤ الٗلماء ٖلى الٟغى ال٩اطب اؾم الٟغى الباَل والٗلماء ال ًخسلىن ًٖ 

 هُاٚتها ؤو َغح ٞغوى بضًلت لخٟؿحر الى٢اج٘ .ىا بىمٞغويهم ول٨نهم ٣ً

/ بني خطٛات ايبشح يف  دٚس ايفشض ف٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعاصشغ : ابشص  
 املٓٗر ايعًُٞ املعاصش .

 .نُاٚت ووي٘ الٟغوى لخٟؿحر اإلاك٩لت التى جدخاج لخٟؿحر   -1

ايُت .لٟغوى ونُاٚتها في نىعة اؾخيباٍ الىخاثج اإلاترجبت ٖلى هظه ا -2  ٍع

٤ اإلاالخٓت والخجغبت . -3  الخد٤٣ مً جل٪ الىخاثج ًٖ ٍَغ

اث الٗلم  باعال ٌؿخُُ٘ الٗلماء ازخ -4 ت ٟٞغوى وهٍٓغ ٧ل ٖىانغ الىٍٓغ

 ٣ًُيُت النها ٢ض جخٗاعى م٘ اإلاالخٓاث اإلاؿخ٣بلُت للٟغى . ولِؿذمدخملت 

٤ م٣اعهت الٓاهغة مىي٘ البدث بازغي . -5  ًخم نُاٚت الٟغى ًٖ ٍَغ

غ : ٜعذ منٛرز " ناسٍ ُٖبٌ " َٔ أنجش ايُٓارز ػٝٛعا يف ايعًّٛ  
أِٖ املعاٜري اييت ٜكّٛ ايطبٝع١ٝ ٚاألدتُاع١ٝ . ديٌ عًٞ ريو . /  ٚضح 

 وتوقع عًٝٗا منٛرز ناسٍ ُٖبٌ .

(تعرافة :1

(أهىيتى : 2

 

 :هىبن بني منوذجني فى التفشري هىا  مييز (3

غ : اطتدًص َبادئ ايتفظري احملهِ عٓذ " ناسٍ ُٖبٌ " يف ض٤ٛ  
 متوقع سؤال َادسطت .

 (التفشري احملكي : 4

 

: اتطمب  (5

اصًاجحر فى الؿُاعة خاصزت خضزذ مُلىب جٟؿحرها. مشا٫ إلااطا اهٟجغ حهاع الغ  (1

 ازىاء اللُل ؟  

ت خىاصر او ْىاهغ ؾاب٣ت ٖلى الٓاهغة اإلاُلىب جٟؿحرها وهى : ٧ان  (2 مجمٖى

لم ٨ًً باإلااء اي ؾاثل يض  –٧ان الُٛاء مد٨ما  –الجهاػ مملىء باإلااء 

الخجمُض اهسٟاى صعحت الخغاعة ازىاء اللُل ..... الخ ( حٗض هى الاؾاؽ 

 للخٟؿحر الجؼجى .

اجى الظي ًٟؿغ الخاصزت  وهى ان حجم اإلااء ًؼصاص ٖىضما  (3 ال٣اهىن الٍٟؼ

 ًخجمض .

  2112الشودان : 

 الجم٘ بحن الىمىطححن الاؾخضال٫ الاؾخيباَى والىمىطج الاؾخ٣غاجى . -1

 ٌكخمل ٖلى م٣ضمت جخًمً ٢اهىن ٖام واخض صخُذ ٖلى الا٢ل . -2
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ت ال جسخل٠ بازخالٝ الٗلىم الُبُُٗت او الاحخماُٖت .    لظا ٞالىماطج الخٟؿحًر

  الخٟؿحراث ٖىض همبل جخه٠ بالؿببُت ) ٖلُت ( ؤي ل٩ل ْاهغة ؾبب .

غ : اتفل ٌٖٜٛ ٚبشْاس عًٞ أطبك١ٝ ايفشٚض عًٞ املالسع١  . فظش . / أٜذ  
 نًٛد بشْاسد ، "ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ " يف أطبك١ٝ ايفشض عًٞ ايتذشب١ . سًٌ ايعباس٠ .

 متوقع سؤال

 :  وليي هووان  (1)

  " بي الاؾخ٣غاجي " بلى غ "اإلاىهج الخجٍغ اإلاىهج الٟغض ي ٖمل ٖلى جٍُى

 الاؾخيباَي".

  ًغي ؤن الٟغوى جإحى ؤوال ولِـ اإلاالخٓت زم ًخم ازخباعها والخ٨م ٖليها

بُا .  ججٍغ

  :   برٌار كمود( 2)

الٟغى )ال٨ٟغة ( ٢ض ًخىلض مً الخسمحن   

بُت( .  ٣ُت )الخجٍغ  الخضؽ ؤو ال٣ٗل ؤو اإلاالخٓت الامبًر

 ن زال٫ الٟغى وؿخيبِ هخاثج مترجبه ٖلُه . م-2

ب واإلاالخٓت للخد٤٣ مً صخت الىخاثج  . -3  زم ًإحى صوع الخجٍغ

بطا حاءث هخاثج الخجغبت مخ٣ٟت م٘ الىخاثج  اإلاؿخيبُت مً الٟغى ًخم  

 الدؿلُم بها ما٢خا  .

اطا  لم جخ٤ٟ هخاثج  الخجغبت م٘  الىخاثج اإلاؿخيبُت مً الٟغى ًخم حٗضًل  

 الٟغى ؤو الٛائه  .

. واحد منهج يف واالستنباط االستقراء بني اجلنع هى املنهج هذا مييز ما 
 االتصال  املنطق و تكنولوجيا:            املوضوع الرابع

 . ْطٝكاريايظبغ : سذد َفّٗٛ  
بُٗت وال٩اثىاث الخُت اإلاسخلٟت مً ؤحل صعاؾت وجدلُل الُغ١ التى حٗمل بها الُ

 . الاوجىماج٨ُُتاتها ٖلى الاالث طاجُت الخغ٦ت الاؾخٟاصة مً هظه الُغ١ فى جُب٣ُ

ت :   ٌٗض هىعبغث ُٞجر هى اإلااؾـ الخ٣ُ٣ى لهظا الٗلم .ملخْى

 .ايٓعاّ ايظبريْطٝك٢ غ :   أعشض / سذد َفّٗٛ  
التى ج٣ىم ٖلى جباص٫ اإلااصة او الُا٢ت او هى مجمٕى الٗىانغ اإلاخٟاٖلت " 

 اإلاٗلىماث ."

 عًِ مشٛيٞ . ْاقؽ .ايظبريْطٝكا غ :  
نها ومٗالجتها  ٖلم قمىلى يهخم بضعاؾت ٖملُاث الاجها٫ ؤو جل٣ى اإلاٗلىماث وجسٍؼ

ملُاث الخد٨م ؤي اؾخسضام اإلاٗلىماث فى جىحُه ٖمل مىٓىمت آلُت  وجباصلها ٖو

 .٧اهذ او خُت 

 ريْطٝكا تتكاطع َع ايعذٜذ َٔ ايعًّٛ . فظش .غ : ايظب 
ايُت وجدضًض جُب٣ُاتها  هى جخ٣اَ٘ م٘ الٗضًض مً الٗلىم ٞهى ج٣ىم ٖلى اؾـ ٍع

لم الىٟـ والاحخمإ والا٢خهاص واإلاىؾ٣ُى والبُىلىحُا  فى الُب والخٗلُم ٖو

حرها .  ٚو

 . زتاالت ايظبريْطٝكا غ : أرنش  

غ الاوؿاوى آلالى اإلاٗغوٝ بالغوبىث . -1  نىاٖت وجٍُى

 حكخ٤ ٧لمت عوبىث مً ٧لمت حك٨ُُت حٗجى الخاصم او الٗبض . -2

٣ىم باإلاهام بض٢ت  -3 انبذ الغوبىث ٌٗمل بضال مً الاوؿان فى مسخل٠ اإلاجاالث ٍو

 ٖالُت )نىاٖت الؿُاعاث والُاثغاث واإلاُاٖم واإلاُابش( .

ات / تهٓٛيٛدٝا يشٚٚبتات هلا اثاس طًب١ٝ طًبٝات تهٓٛيٛدٝا ايشٚبٛترنش غ : أ 
 متوقع سؤال . سغِ َضاٜاٖا . سًٌ ايعباس٠

ؾخدُل الاشخام للخ٣اٖض خُث ؾخجٗل هه٠ ؾ٩ان الاعى  

 ٖاَلحن فى زال٫ زالر ٣ٖىص .

ىُاء وال٣ٟغاء   2 احؿإ الٟجىة بحن الٚا

 خُث ان للخ٨ىىلىحُا ازاع ٦بحرة ٖلى الا٢خهاص .

ؾدخجاوػ الاالث ٢ضعاث البكغ فى ٧ل اإلاهام خُث 

ما٫ صون الخاحت للبكغ.83حؿخُُ٘ الخ٨ىىلىحُا ؤن حٗمل   % مً الٖا

 ايتطُٓات االدتُاع١ٝ ٚاالخالق١ٝ يًشٛطب١ تفاد٠ َٔغ : بني أٚد٘ االط 
  اآلي١ٝ .

 جم٨ً الاوؿان مً الاجها٫ والخىانل بحن الاٞغاص والجماٖاث بؿهىلت . -1

اث . همى الخىاع  -2  الجماعى والخٟاٖل ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

 باع الؿً وطوي الاخخُاحاث  و مماعؾت ؤصواع احخماُٖت.ج٣لُل الٗؼلت بحن ٦ -3

 جٟغػ اهماٍ حضًضة مً َغ١ الخ٨ٟحر الخال١ . -4

 . طًبٝات ػبه١ االْرتْت ٚتهٓٛيٛدٝا االتصاٍغ : سذد صٛس  
 الٗؼلت الاحخماُٖت بحن ؤٞغاص الاؾغة الىاخضة . -1

اج .الاصمان ٖلى اؾخسضام الاهترهذ وقٗىع الٟغص ب -2  الخىجغ والاهٖؼ

 ْهىع مك٨الث ٢اهىهُت وازال٢ُت و الجغاثم اإلاخٗل٣ت بالخاؾىب والاهترهذ . -3

اث بهىعة ٚحر  -4  . ت الؾخٛاللهامكغوٖ الخهى٫ ٖلى الهىع والهٍى

ى٣لها ٖبر الكب٩اث و الاعهاب الال٨ترووى .  - 5  زل٤ بغمجُاث زبِشت وياعة ٍو

 .تهضًض الامً ال٣ىمى للمجخمٗاث   -6

سذد دٚس فًظف١ األخالم يف َٛاد١ٗ طًبٝات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات . غ: 
 / عكب بشأٜو عًٞ ايتطُٝٓات األدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ يًشٛطب١ اآلي١ٝ .

 جدلُل الجىاهب الؿلبُت والاًجابُت .  -1

 ى خُاة الٟغص وعٞاهُت اإلاجخم٘ .للجىاهب الؿلبُت ٖل الخىبُت ٖلى اإلاساَغ -2

ُت اليص ىء ب٩ل هظه الجىاهب . -3  ج٣ضًم بٌٗ الا٢تراخاث لخٖى

 .اطي الٛحر و خهىنُت الالىإػ الضًجى والازالقى و ٖضم اهتها٥  الخا٦ُض ٖلى -4

ِ فى ٢ُمىا الانُلت  -5 ت واخترام حٗضص الش٣اٞاث م٘ ٖضم الخٍٟغ  .جدضًض الخٍغ

  . املٓطل ٚاذتاطٛب غ : ديٌ باالَج١ً عالق١ 

ازتٕر ؤو٫ ٦مبُىجغ  -1

 . بضاجي

٦ك٠ ًٖ اإلاى٤ُ  -2

الشىاجي الظي ؤصي 

ل٣ُام ؤهٓمت 

 اإلاٗلىماث .

 . ؤؾـ حبر اإلاى٤ُ -1

لترمحز  اؾخسضم نُٜ  -2

 الٗال٢اث اإلاى٣ُُت

ت  -3 ه٠ جالهُٜ الغمٍؼ

بحن  الٗال٢ت الٗامت

 ألاقُاء .

وضح ٠ُ٦ ان اإلاى٤ُ 

ٌٗالج اإلاهُلخاث 

ت  باٖخباعها مخٛحراث حبًر

ولِـ مهُلخاث ٧لُت 

حكحر الى ؤقُاء مىحىصة 

 بالٟٗل .

 
 .دزٚس ايعالق١ بني املٓطل ٚاذتاطب    غ : ٚضح 

 . ٟغ ؤو٫ همىطج ٖملي آللخه اإلاى٣ُُت  ٢ضم ؾخاهلى حٍى

 ألاولي في جهمُم حهاػ الخاؾىب الخالي . ما ٢ضمه حُٟىهغ ق٩ل الىىاة 

  غ ألاؾـ التي ٢ام ٖليها الظ٧اء ت في جٍُى لٗب اإلاى٤ُ ب٩اٞت لٛاجه الغمٍؼ

 الانُىاعي .
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  اجه بضؤ ٖلماء الخاؾىب  و الؿعي هدى اإلاى٤ُ و الاؾخٗاهت به وجُب٤ُ هٍٓغ

 .ؤٖض اخض الباخشحن بدشه ًٖ ام٩اهُت جُب٤ُ ؤ٩ٞاع مً اإلاى٤ُ الغمؼي 

 الٟهل –ىنل )"."(مشل:ال ( v)–  ~ ( الؿلب)–(3،1اَئ ) صخُذ وز. 

 / َٝض بني َهْٛات اذتاطٛب .دٚس املٓطل يف تطٜٛش اذتاطٛب  غ : سذد 
غ : تٛدذ عالق١ بني بني املهْٛات املاد١ٜ يًهُبٝٛتش ٚايجٛابت املٓطك١ٝ )  

 صٛاب ( / ٜعتُذ املهٕٛ املادٟ يًشاطٛب عًٞ ايجٛابت املٓطك١ٝ . ديٌ عًٞ
 متوقع سؤال ريو .

 
٣ًىم الخاؾىب في جهمُمه ٖلي اؾخسضامه للشىابذ اإلاى٣ُُت التي ٨ًك٠  -1

 (. vالٟهل )  –)"."(الىنل  –ٖنها اإلاى٤ُ الغمؼي ) الؿلب ) ~ ( 

الشىابذ اإلاى٣ُُت حاهب مً الابضإ اإلاى٣ُي الظي زلٟه مىؾس ي اإلاى٤ُ  -2

 لي عؤؾهم حىعج بى٫ .الغمؼي ٖو

ْهغ طل٪ باؾم )الضواثغ الال٨تروهُت( التي هي ؤؾاؽ بىاء الخاؾىب . -2

 
غ  -1  –ب٩ل مجاالجه مً "بصاعة ٢ىاٖض البُاهاث البرمجُاث  ؾاهم اإلاى٤ُ فى جٍُى

 . مؿخمضة مً اإلاى٤ُ الغمؼي الظ٧اء الانُىاعي"٧لها  –برمجت جهمُم لٛاث ال

مشا٫ : ٖىضما ًبضؤ ٖالم الظ٧اء الانُىاعي في بىاء ٢ىاٖض البُاهاث ٞاهه ٣ًىم  

نها وجهيُٟها ٖلي ؤؾاؽ الٗال٢اث اإلاى٣ُُت والدكابه بُنها .  بخسٍؼ

 غ : سذد املكصٛد بايزنا٤ االصطٓاعٞ . 
ت مً ٖلم الخاؾىب وهى الظي يهضٝ لجٗل الخىاؾِب ج٣ىم  ؤخض الٗلىم اإلاخٟٖغ

 .منها الخٗلم والاؾخيباٍ واجساط ال٣غاعاث  البكغي لٗملُاث الظ٧اء  بمهام مكابهت

 .ايعالق١ بني املٓطل ٚايزنا٤ االصطٓاع٢ غ : ٚضح  

 اخض الغ٧اثؼ الاؾاؾُت للظ٧اء الانُىاعى   ( اإلاى٤ُ هى  1

 ( اإلاى٤ُ هى الاصاة الاوؿب للخٗامل م٘ ال٣ًاًا اإلاسخلٟت  2

م مً زباث هظه الٗال٢ت الا انها ٧اهذ مشاعا للجض٫ هدُجت اله٣ؿام الٗلماء  وبالٚغ

ض ومٗاعى خى٫ حضوي اإلاى٤ُ ومضي الاؾخٟاصة مىه . ٣حن مٍى  الى ٍٞغ

بني املٓطل ٚايزنا٤ االصطٓاعٞ أْكظِ ايعًُا٤  غ : بايشغِ َٔ ايعالق١ 
ايٞ فشٜكني . سًٌ . عكب بشأٜو عًٞ ايكطاٜا االت١ٝ : أ . اسا٤ االجتاٙ 

ايظٝهٛيٛدٞ ٚدٚس٠ يف ايزنا٤ االصطٓاعٞ . ب . اسا٤ املٓاطك١ ٚدٚس٠ يف 
 متوقع سؤال ايزنا٤ االصطٓاعٞ .

٣ت هى التى ٨ًٟغ ؤٖخمضوا ٖلي  ◄ اإلاى٤ُ في جهمُم الخاؾباث بهٝغ ًٖ الٍُغ

 بها البكغ. 

ًغون ؤن اإلاى٤ُ هى "٢لب الظ٧اء الانُىاعي" خُث ٌكمل الٗضًض مً ◄

ألاوؿا١ الهىعٍت التي ججٗل الاؾخيباٍ اإلاى٣ُى الٗملُت اإلادىعٍت فى الظ٧اء 

 الانُىاعى . 

◄  

اإلاى٤ُ ًدل مك٨الث الظ٧اء الانُىاعى ؤٖخماصآ ٖلي  ًغي ان √

 الخ٨ٟحر الظ٧ي.

ًغي ؤن لٛت اإلاى٤ُ هي الىخُضة  الهالخت للخٗبحر ًٖ اإلاٗلىماث  : √

. 

  ٤ ٖلم الىٟـ الظي ًخيبجى الاججاه الؿ٨ُىلىجى فى ٞهم وصعاؾت ًمشله ٍٞغ

 الظ٧اء الانُىاعى 

 ىا بٟدو جغ٦ُب ٖملُاث الخ٨ٟحر البكغي . اهخم 

  ٣ت التى ٌٗمل بها ال٣ٗل البكغي خاولىا جهمُم وبىاء خاؾباث جدا٧ى الٍُغ

 . صون اللجىء الى اإلاى٤ُ

املؤٜذ ٚاملعاسض يًعالق١ بني املٓطل  سؤ١ٜ ْكذ١ٜ يًفشٜكنيغ : قذّ  
  ٚايزنا٤ االصطٓاعٞ . ) سأٜو ( .

 : الٜ فى جاًُضه للمى٤ُ بضلُل ٖضم ٢ضعة اإلاى٤ُ ٖلى مٗالجت ب

 الغجِب )بضون م٣ضماث( .  ٚحر ٣ٖلُت مشل الخ٨ٟحر ْىاهغ 

  . ٤ التى ًخبىاها  لم ًىضح ٠ُ٦ ًم٨ً جد٤ُ٣ الٍُغ

بايشغِ َٔ ٖزا االْكظاّ سٍٛ دٚس املٓطل يف ايزنا٤ االصطٓاعٞ اال غ :  
 .)عًٌ(  ١ٜإ ايعالق١ بِٝٓٗ قٛ

ُت للظ٧اء مشل : -1 بؿبب :   اؾخسضام اإلاى٤ُ فى الٗضًض مً اإلاجاالث الٟٖغ

 . ٞهم ومٗالجت اللٛاث الُبُُٗت 

 . جهمُم وبىاء الغوبىجاث  

 . الخ٨ٟحر بالخـ اإلاكتر٥ وخل اإلاك٨الث 

جب حٗلمه اوال ٢ -2 لماء الخاؾىب ٍو ا لضي مهىضس ي ٖو بل انبذ اإلاى٤ُ مإلٞى

 حٗلم الظ٧اء الانُىاعي .

 .(ايزنا٤ االصطٓاعٞ منٛردا) ل يف بٓا٤ تهٓٛيٛدٝا االتصاالت.دٚس املٓطسذد غ: 

جخٗضص الاصواع التي ًلٗبها اإلاى٤ُ الغمؼي في الظ٧اء الانُىاعي  بخٗضص الىٓم  -1

الظ٦ُت ، ٞال ٩ًاص ًسلى ؤي هٓام ط٧ي مً وحىص بهمت مى٣ُُت جا٦ض وجشبذ صوع 

 هظا الٗلم . اإلاى٤ُ في

ً اؾاؾُحن في ٖلمهم : اٖخمض ٖلماء الظ٧اء الانُىاعي-2  ٖلي ٖىهٍغ

ت . -1        الُاث الاؾخضال٫ . -2  اللٛت اإلاى٣ُُت الغمٍؼ

غ : ًٜعب املٓطل دٚسا َُٗا يف ايزنا٤ االصطٓاعٞ  . سًٌ ايعباس٠ . /   
 ايزنا٤ االصطٓاعٞ ) تطٜٛش ايربزتٝات / املٓطل ف٢ اتطاُٖأ ٚضح 

 متوقع سؤال  بشزتٝات اذتاطٛب ( .
 . رّضيً اٌّعشفخ ) ِشحٍخ اٌزعٙيز ٌٍجشٔبِط اٌزوي ( -1

رشغيً اٌجشٔبِط ِٓ خالي اٌيبد االسزذالي ٚؼشق اٌزفىيش اٌّزعذدح )  -2

 .  ِشحٍخ اٌزٕفيز (

أٚاِش االسزذالي اٌخبصخ ثبٌجشٔبِط  ٚادخبي اٌّعبسف ) ِشحٍخ اٌجشِعخ ( يزُ

اٌّّٙخ اٌّؽٍٛثخ ِٕٗ ،  ي عٍي ظٙبص اٌحبسٛة ٌيمَٛ اٌجشٔبِط ثبٔعبص اٌزو

 ِٓ خالي ٌغبد اٌجشِعخ .

 (نا٤ األصطٓاعٞ ايٞ ثالث١ أدٚاس )صٛاب: تٓكظِ األدٚاس املٓطك١ٝ يف ايزغ 
ت . - 1 ٗالت لخمشُل اإلاٗٞغ  ج٣ىُت مباقغة ٞو

 جهمُم وبىاء الٗضًض مً لٛاث البرمجت . - 2

 خٗضصة مً الخ٨ٟحر والُاث الاؾخضال٫ في البرامج اإلاسخلٟت .مهضعا لهماٍ م -3

 .دٚس املٓطل ف٢ متجٌٝ املعشف١  سذد  غ : 
 الغمىػ م٩ان ألالٟاّ . لٛت ٖلمُت حؿخسضم ىحىصاإلاى٤ُ الغمؼي ؤصي ل – 1

غة لضًه اء ان حٗامل الاوؿان م٘ مك٩لتاصع٥ الٗلم -2  هدُجت للمٗلىماث اإلاخٞى

ت لت اإلاٗلىماجُت جالخهُ -3  لخل الظ٧ي ".ل جىنلىادى٫ اإلاٗلىماث الي مٗٞغ

 اإلاٗلىماث لُهبذ حٗامله ط٦ُا م٘ ؤي مك٩لت .لخاؾب ًجب جؼوٍضه با -4

اللٛت الُبُُٗت ٌٛلب ٖليها اللبـ اخُاها والخكى الؼاثض ٞيها ، لظل٪ اججه  -5

ت . وهي الٗلماء الي لٛت انُىاُٖت بضًلت جمخاػ بالض٢ت والاًجاػ   اللٛت الغمٍؼ

 .)صٛاب (  فظش ... املٓطل َصذس ألمناط ايتفهري غ : ٜعذ 
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اإلاى٤ُ ًضعؽ الخ٨ٟحر ، والخ٨ٟحر هى ٢لب الظ٧اء مما صٞ٘ ٖلماء الظ٧اء  

ألانُىاعي الي ؤؾخسضام الخ٨ٟحر ألاؾخيباَي لن الخ٨ٟحر الٗاصي الٌؿخُُ٘ 

 الخٗامل م٘ ٦شحر  مً اإلاك٨الث .

/ َٝض املٓطل  يف تصُِٝ ٚبٓا٤ ايعذٜذ  َٔ يػات ايربزت١ ظِٗ غ : ٜ 
 متوقع سؤال املٓطل املشٕ . –بني : املٓطل ايشتٝب 

 : أواًل : املنطق غري الرتيب 

( اٖخاص البٌٗ الىٓغ الي اإلاى٤ُ ٖلي اهه ٢اَ٘ وعجِب ؤي ًيخ٣ل مً م٣ضماث 1)

 الي هدُجت جلؼم ٖنها وهى ما ٌؿمي بالخ٨ٟحر الغجِب .

( الخ٨ٟحر ٚحر الغجِب هخم٨ً مً زالله اؾخيخاج بٌٗ الىخاثج صون امخال٥ 2)

 مٗاٝع ٧املت ًٖ الامغ اإلاؿخيخج .

( جخُلب بغامج الظ٧اء الانُىاعي وؾاثل لل٣ٟؼ ٖلي الىخاثج في خالت وحىص ؤصلت 3)

 وبغاهحن ٚحر ٧اُٞت .

حىن م٩اعسي ( ٧ان طل٪ ؾببا البخ٩اع همِ الخ٨ٟحر ٚحر الغجِب الظي ا٢ترخه 4)

 . 1973اؾخسضامه في الخاؾىب 

( ؾاٖض ازترإ هظا الىمِ في ال٣ٟؼ الي هخاثج بىحىص ا٢ل مٗلىماث وبالخالي 5)

 الخٛلب ٖلي مك٩لت الغجابت .

 متوقع سؤال غ : ٜعذ املٓطل املشٕ َٓطكا َتعذد ايكِٝ ) صٛاب ( 

   : ثانيًا : املنطق املرن 

متى الهض١ وال٨ظب وهما ال٣ُمخان التى ًخمحز ًدخمل ا٦ثر مً ٢ُ مخٗضص ال٣ُم(1)

 اوكاء لى٧اقٟخحن .  ى اإلاى٤ُ زىاجى ال٣ُم وه بهما

 جمشُل اإلاٗاوى الٛامًت و جمشُل اإلاٗاٝع ٦ما هى ٖلى َبُٗتها .  ٢اصع ٖلي( 2)

( بضؤث ٖال٢ت اإلاى٤ُ اإلاغن بالظ٧اء الانُىاعى ٖىضما وحض ٖلماء الخاؾىب 3)

ى٤ُ ًخٗامل م٘ ٢ُمخخحن هما ناص١ او ٧اطب الا ان والظ٧اء الانُىاعى ان اإلا

هاجحن ال٣ُمُُتن لم حٗضا ٧اُٞخحن للخٗامل م٘ ال٣ًاًا او اإلاىا٠٢ مشال الدصخُو 

حرها .  ىا٫ والاحجام ٚو  الُبى او الَا

ت اإلاخٗل٣ت بالٗالم الخ٣ُ٣ى او الخاعجى . اإلاإلاى٤ُ ا( 4)  غن ٌؿاٖض فى جمشُل اإلاٗٞغ

ٕى ان ٧ل ش ىء اما ان اطا ٧ان ٖىضه   ا )ؤ( ُٞب٣ا ل٣اهىن الىؾِ اإلاٞغ

اطا ٧اهذ )ؤ( حكحر ٖلى اوؿان ٩ٞل ش ىء اما ان ٨ًٞىن ؤ او )ال ا ( وال وؾِ بُنهما 

ل( او )ز٣ُل( ٞالٗضًض مً  ٨ًىن اوؿان اوالاوؿان ول٨ً ماطا لى ٧اهذ )ؤ()ٍَى

ل ول٨ً الٗضًض مً الا  حر ٍَى ال ( اٚو ل الاقُاء اما ان ٨ًىن ) ٍَى قُاء اًًا ٍَى

ال ولِـ ٢هحرا وه٨ظا. ل حضا او لِـ ٍَى ٍى ا ما اَو ل هٖى ٍى  جماما اَو

 .جاٍ تطبٝك٢ : ايزنا٤ االصطٓاع٢ ف٢ زتاٍ ايطب غ : ديٌ مب 

خ٣ُ٣ى ) الؼمً الظي شخو ُٞه الخاله فى خاالث الؼمً الاصدار تهبيوات : -0

آلان ( ًم٨ً لىٓام زبحر مخهل بمغ٢اب ان ًيبه الى حُٛحراث فى الخالت الصخُت 

 للمٍغٌ .

خُىما ج٨ىن خالت اإلاٍغٌ م٣ٗضة او ان الصخو املساعدة فى التشخيص :-7

الظي ٣ًىم بالدصخُو ٚحر طي زبرة ًم٨ً للىٓام الخبحر ج٣ضًم حصخُهاث 

ٌ  مجضًت اٖخماصا  .ٖلى بُاهاث اإلاٍغ

ًم٨ً للىٓام الخبحر ان ًهُٜ زُت ٖالحُت بىاء ٖلى خالت اقرتاح العالج : -3

 اإلاٍغٌ واصلت الٗالج اإلاٗخمضة .

ٚ  xيّىٓ رفسيش اٌصٛس اٌؽجيخ اٌيب ِضً اشعخْ  متييز الصورة وتفسريها :-4

 اٌصٛس اٌّعمذح ِضً صٛس االٚعيخ اٌذِٛيخ ٚغيش٘ب ِٓ اٌفحٛصبد .

 .منارز ألْع١ُ خبري٠ ف٢ زتاٍ ايطب طتذٍ عًٞ غ : أ 

 ويساهم بشكل كبري فى :   Peirsنظام  -0

 

 

 : Dxplainنظام  -7







 : Puffنظام  -3
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