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فٍٚع جٌفٍٓفس جٌططر١م١س ٚجًٌٞ ٠ٙطُ ذىٌجْس جٌر١ثس جقى •  جٌفٍٓفس جٌر١ث١س :

ِٚشىالضٙح فحْ ضٙى٠ى جٌر١ثس جٌطر١ؼ١س ؾؼً جٌفالْفس ٠ىػْٛ جٌٟ 

:-  

ئلحِس جٌطَٛجْ ذ١ٓ ِطحٌد جالٔٓحْ فٟ ج١ٌٓطٍز ػٍٟ جٌر١ثس • 

 ٚجالْطفحوز جٌمظٛٞ ِٓ ٌِٛجو٘ح .

 ق جٌىحتٕحش جألنٍٜ .ػٌٍٚز جقطٍجَ جٌطر١ؼس ٚجقطٍجَ قمٛ• 

 جقطٍجَ قمٛق جألؾ١حي جٌمحوِس فٟ ًٖ٘ جٌّٛجٌو جٌطر١ؼ١س .• 

 ضرٛء  -ذٛء -ضشطك ِٓ جٌفؼً ذحء•  جٌر١ثس ٌغ٠ٛح  

 ذّؼٕٝ جلحَ ٌٚؾغ ْٚىٓ ُٚٔي 

 . ٚ٘ٝ جٌّىحْ جٚ جٌُّٕي جًٌٜ ٠ُٕي ف١ٗ جالٔٓحْ

غٍز ف١ٗ ِؿّٛػس جالش١حء ٚجٌظٛجٍ٘ جٌّك١طس ذحٌفٍو ٚجٌّإ جٌر١ثس جططالقح  

ٚضشًّ جٌر١ثس جٌؼؼ٠ٛس جٌىجن١ٍس ٚجالؾطّحػ١س جٌهحٌؾ١س 

 . ٚجٌفى٠ٍس

ضؼ٠ٍف جالٔٓحْ 

 ِٕطم١ح  

٘ٛ جٌىحتٓ جٌكٝ جًٌٜ ٠ّطٍه جٌمىٌز ػٍٝ جٌطحغ١ٍ فٝ جٌر١ثس • 

جٌّك١طس ذٗ ٚ ً٘ج ِح ١ّ٠ُ جالٔٓحْ ػٓ غ١ٍٖ ِٓ جٌىحتٕحش 

 ػٍٝ قى ضؼر١ٍ جذٓ نٍىْٚ جٔٗ جٌىحتٓ جٌكٝ جٌٛق١ى –جٌك١س 

 . جٌمحوٌ ػٍٝ ضؼ١ٍّ جٌر١ثس

جٌر١ثس ػٕى جذٓ ػرى 

 ٌذٗ

جالق١حتٝ ( جًٌٜ ٠ؼ١ش  –جٌّىحٔٝ  –جٌْٛؾ جٌطر١ؼٝ )جٌؿغٍجفٝ 

ف١ٗ جٌىحتٓ جٌكٝ ذّح فٝ يٌه جالٔٓحْ ٚوًٌه ٌالشحٌز جٌٝ جٌّٕحل 

 ج١١ٌٓحْٝ ٚجالناللٝ ٚجٌفىٍٜ جٌّك١ؾ ذحالٔٓحْ .

جال٠ىٌٛٛؾ١س 

 جٌؼ١ّمس :

جض١س ٌؿ١ّغ جٌىحتٕحش جٌك١س ذغغ جٌٕظٍ ػٓ جقطٍجَ جٌطر١ؼس جًٌ• 

 فحتىضٙح ٌالٔٓحْ .

 تببع معبيب اسئلة فلسفة البيئة عند املصري القديم .. مهمه جدا
 ؟ . قًٍ ْحُ٘ جٌفىٍ جٌّظٍٞ جٌمى٠ُ فٟ جٌفىٍ جٌر١ثٟ .7

 . ً ذػالغس أِػٍسوٌ..  جْططحع جالٔٓحْ جٌّظٍٞ جٌمى٠ُ جْ ٠ؼرٍ ػٓ قرٗ ٌٍر١ثس ذّظحٍ٘ ِطؼىوز . أ

جقى ْٚحتً : ق١ع ٠ىٌوْٛ جْ جٌكفحظ ػٍٝ جٌر١ثس  جلىَ وطحخ ِظٌٛ ػٍفطٗ جالٔٓح١ٔس )وطحخ جٌّٛضٝ(• 

  جٌطمٍخ جٌٝ جالٌٗ

٠ٚإوى جٌّطٛفٝ ػٍٝ جقطٍجِٗ ٌٍىحتٕحش جالنٍٜ ٌٚكمٛلٙح   -: ضؼ٠ًٛز جػالْ جٌرٍجءز جِحَ جالٌٗ جٌؼظ١ُ• 

ٌُ جطٕغ جٌفهحل ٌؼظحف١ٍ جالٌٙٗ، ٌُ جططحو ّْىح ِٓ ذك١ٍجضُٙ، ٌُ ف١مٛي:) ٌُ جقٍَ جٌّحش١س ِٓ ػشرٙح، 

 جِٕغ ج١ٌّحٖ فٝ ِّْٛٙح ، ٌُ جلُ )جػغ( ػحتمح )ْىج( جِحَ جٌّحء جٌؿحٌٜ ، ٌُ جؽفة ٔحٌج ِطأؾؿس .

ق١ع وحٔص ِظحٍ٘ جٌطر١ؼس طٌٛ ٚ أشىحي ٌألٌٗ )ِػً جٌّٓحء، ٚجالٌع ٚجٌشّّ ٚجٌٕرحضحش ٚجٌك١ٛجٔحش • 

 .ٚغ١ٍ٘ح

 معبيب اسئلة فلسفة البيئة عند الفكر الصيين .. مهم جداتببع 
 ُ جٌفىٍ جٌظ١ٕٟ فٟ جٌفىٍ جٌر١ثٟ . قًٍ جٌؼرحٌز ؟ْ٘ح .8

 ) نطأ ( . ضٍٜ جٌفٍٓفس جٌطح٠ٚٗ أْ ٕ٘حن ضّح٠ُج ذ١ٓ جإلٔٓحْ ٚ ذحلٟ جٌىحتٕحش جألنٍِٜ : طف أَ نطأ : 

جٌفُٙ جٌؼ١ّك ٌؿٍٛ٘  -ذؾ ذ١ٓ جألش١حء وحْ جٌطح٠ْٚٛ جلىَ ِٓ جِٕٛج ذكىّس جٌٛؾٛو جٌطر١ؼٟ ٚ جٌطٍج• 

جٌؼاللٗ ذ١ٓ وحتٕحش جٌطر١ؼس ) ٚفمح ٌٍؤ٠س جٌفٍٓفس جٌطح٠ٚٗ ( جٌطٟ ال ٠طّح٠ُ جالٔٓحْ غ١ٍٖ ِٓ جٌىحتٕحش 

جألنٍٜ ٚ ئٌغحء جٌط١١ُّ جٌّظطٕغ ذ١ٓ جالٔٓحْ ٚ جٌىحتٕحش جألنٍٜ ٠ؼٕٟ جْ ٠ك١ح جٌىً ِغ جٌىً فٟ ضٕحغُ 

 . ٠كحفع ػٍٟ ضَٛجٔٗ ؽر١ؼٟ ٠ٕرغٟ ػٍٟ جالٔٓحْ جْ

 ِ :  ٠ؼى ضك٠ًٍ الؤضٟٓ ٘ٛ أٚي ضك٠ًٍ ٠طٍمس ف١ٍٓٛف ٌّٕغ ضالػد جإلٔٓحْ فٟ جٌطر١ؼس .. ٚػف ؟

أشحٌ ئٌٝ يٌه فٟ وطحذٗ ) جٌطحٚ ( ، ق١ّٕح لحي ِهحؽرح جالٔٓحْ " جضكٓد جٔه لحوٌ ػٍٝ ضٌٛٝ جٍِ جٌؼحٌُ • 

 ه ضك١ٕٓٗ ٌٚٛ قحٌٚص ضغ١ٍٖ ٌىحْ نٍجذح  ".ٚضك١ٕٓٗ؟ جٔح ال جٌٜ يٌه ِّىٕح ، جٌؼحٌُ ِمىِ ٚال ٠ٓؼ
 ؟ أػٍع غالظ ِٓ جْٙحِحش " ػٍٝ ذٓ ٌػٛجْ " فٟ ِؿحي جٌفىٍ جٌر١ثٟ .9

ٚ ٌذؾ جٌّٕحل ٚ فظٛي جٌٕٓس  وٌجْس ضأغ١ٍ ؽر١ؼس جٌّىحْ ٚ ػٕحطٍ جٌر١ثس ٚ ضأغ١ٍ٘ح ػٍٝ جإلٔٓحْ• 

 ذحالٍِجع ٚ جالٚذثس جٌّٕطشٍز فٟ ِظٍ .

ئ٠ىٌٛٛؾ١س ضٍذؾ ذ١ٓ ِٓ ػىو ِٓ جألْرحخ ٚ جٌٕطحتؽ ذط٠ٍمس ؾى١ٌس ضإوى ػ١ٍّس فٟ وطحذس وٌجْس ذ١ثس  لىَ • 

 ٠كحوٟ جٌىطد جٌّؼحطٍز . جٌّٕٙؽ جٌّٓطهىَ

 ػٍٝ أغٍ جٌر١ثس فٟ أنالق جٌّظ١٠ٍٓ ٚ ػحوجضُٙ ٚ ضمح١ٌىُ٘ . أوى • 

 ؟ ٠ىطفٟ ذػالظ فمؾ..  أيوٍ أُ٘ جْٙحِحش " جذٓ نٍىْٚ " فٟ ِؿحي جٌفىٍ جٌر١ثٟ .01

 نٍىْٚ ذ١ٓ جٌر١ثحش جٌظحٌكس ٌٍؼٍّجْ جٌرشٍٞ ٚ جٌر١ثحش غ١ٍ جٌظحٌكس . ذٓ ١ُِ • 

أٚػف فٟ ِمىِطٗ جأللح١ٌُ جٌؿغٍجف١ٗ جٌّهطٍفس ٚ ضأغ١ٍ٘ح ػٍٝ جٌرشٍ ٚ طٕحتؼُٙ ٚ ضأغ١ٍُ٘ ػٍٝ جٌّرحٟٔ ٚ • 

 جٌّالذّ ٚ جأللٛجش .

ْ ػٍٝ ٔٛػ١س جٌرشٍ ٚ نظض أذٓ نٍىْٚ ؾحٔد ور١ٍ فٟ ِمىِطٗ ٌٍكى٠ع ػٓ أغٍ جٌر١ثس ٚ ٔٛػ١س جٌؼٍّج• 

 ِىٜ ضأغ١ٍ٘ح ػٍٝ شثُٛٔٙ ج١ٌٓح١ْس .

 ؟ ػمد ذٍأ٠ه..  جْطٕى " ْٕؿٍ " فٟ جٌىفحع ػٓ قمٛق جٌك١ٛجْ ػٍٝ ِرىأ جٌّٕفؼٗ جٌؼحِس .00

ْٕؿٍ فٟ جلٍجٌٖ ٌكمٛق جٌك١ٛجْ جٌّطحٌرس ذحٌّٓحٚجز ذ١ٓ وً جٌىحتٕحش جٌك١س جٌٟ جًٌّ٘د جٌٕفؼٟ  جْطٕى • 

جألْحِ جألناللٟ فٟ جٌىفحع ػٓ قمٛق جٌك١ٛجْ  ٠ىّٓ  – ّػٍٗ فٟ جٌفىٍ جٌغٍذٟجًٌٞ وحْ " ذطٕحَ " جقى ِ

ٚ ٌّح وحٔص   - فٟ ِرىأ جٌّٕفؼس جٌؼحِس جًٌٞ ٠ٕض ػٍٟ ) جػظُ لىٌ ِٓ جٌٓؼحوز الورٍ ػىو ِٓ جٌٕحِ (

ؼس جٌطٟ جٌك١ٛجٔحش غ١ٍ لحوٌزػٍٝ جٌشؼٌٛ ذحٌٓؼحوز ٚ جًٌٍز ٚ جألٌُ ِػٍٙح ِػً جٌرشٍ ضّحِح ٚفٟ ِمحذً جٌّٕف

 ٠ؿ١ٕٙح جٌرحقع جٌؼٍّٟ ِٓ جٌطؿحٌخ ف١ؿد جْ ٔؼغ ف جٌكٓرحْ ِؼحٔحز ًٖ٘ جٌك١ٛجٔحش فٟ جٌّؼحًِ .

 ) نطأ ( . ٌُ ٠طفك ضِٛحْ ٠ٌؿحْ ِغ ١ْٕؿٍ فٟ وػٛضٗ ٌٍكفحظ ػٍٝ قمٛق جٌك١ٛجْطف أَ نطأ :  .01

ٕىج جْ ئ٠ًجء شحٌن ًٖ٘ جٌىػٛز " ضَٛ ٠ٌؿحْ " ِغ ١ْٕؿٍ ِإوىج جٌكفحظ ػٍٟ قمٛق جٌك١ٛجْ ِٓط • 

جٌىحتٕحش جٌرش٠ٍس الؾً ِٕفؼس ٘ٛ جٔطٙحن ٌكمُٙ فٟ ػىَ جاليٞ ، فايج وحْ ِٕكك جالٔٓحْ جٌرشٍٞ ػىَ جأليٜ 

 فٙٛ وًٌه ِٓ قك جٌك١ٛجْ غ١ٍ جٌرشٍٞ .

 نطأ  ) . طف أَ نطأ :  أوى جٌف١ٍٓٛف " ١ٌٛذٌٛى " ػٍٝ ػٌٍٚز جٌٕظٍ ٌإلٔٓحْ ػٍٝ جٔٗ ١ْى جألٌع .02

 ؟ ضٛطً ئ١ٌٙح " ١ٌٛذٌٛى " فٟ ِؿحي ذكػٗ جألناللٟ جال٠ىٌٛٛؾِٟح جٌٕطحتؽ جٌطٟ   -

٠ٍ٠ى ضغ١ٍ ِٕظِٛس جٌطفى١ٍ  -ذحْ ٠طٓغ ِؿحي جٌركع جألناللٟ جال٠ىٌٛٛؾٟ ١ٌشًّ جنالق جألٌع  ؽحٌد• 

 جإلٔٓحٟٔ ئَجء جألٌع ذّؼٕٟ جْ ٠ٕظٍ جالٔٓحْ جٌٟ ٔفٓٗ ػٍٟ جٔٗ ػؼٛ ػحوٞ ف١ٙح ذىال ِٓ جٔٗ ١ْىج ػ١ٍٙح

 كحفع ػ١ٍٙحٚ ٠ؿد جْ ٠

 " ؟ أٌٟٔ ٔح٠ّ"  قىو ْطٗ ِٓ ِرحوب جال٠ىٌٛٛؾ١س جٌؼ١ّمس ػٕى .03

 جْ ػحف١س ٚضٍػٍع جٌك١حز جٌرش٠ٍس ٚغ١ٍ جٌرش٠ٍس ػٍٝ وٛود جالٌع ٌٙح ل١ّس ذكى يجضٙح •

 جْ غٍجء ٚضٕٛع جشىحي جٌك١حز ٠ّٓٙحْ فٝ ضكم١ك ًٖ٘ جٌم١ُ  ٌّٚٙح ج٠ؼح ل١ّس ذكى يجضّٙح •

 ص ً٘ج جٌػٍجء ٚجٌطٕٛع جال ِٓ جؾً ضٍر١س جٌكحؾحش جٌك٠ٛ١س١ٌّ ٌٍرشٍ جٌكك فٝ جٔمح •

جْ ضٍػٍع جٌك١حز جٌرش٠ٍس ٚغمحفطٙح ٠طٛجفمحْ ِغ ػىو ْىحْ جطغٍ ٚجْ ضٍػٍع جٌك١حز غ١ٍ جٌرش٠ٍس  •

 ضططٍد ػىو ْىحْ جطغٍ

 جْ جٌطىنً جٌرشٍٜ فٝ جٌؼحٌُ جٌغ١ٍ جٌرشٍٜ وػ١ف ؾىج ٚجٌٛػغ ٠طُج٠ى ْٛءج  . •

 ْ جٌٕمحؽ جٌٓحذمس ػ١ٍُٙ جٌُجَ ِرحشٍ ٌّكحٌٚس جٔؿحَ جٌطغ١١ٍ.أٌٚثه ج٠ًٌٓ ٠إ٠ىٚ• 

 ؟ وًٌ ػٍٝ يٌه..  ٌذؾ  ٠ٛٔحِ ذ١ٓ جالنالق ٚ جٌّٓث١ٌٛس .04

ضٕرغ جنالق جٌّٓإ١ٌس ِٓ جْ جالٔٓحْ ٘ٛ جٌىحتٓ جٌكٟ جألوػٍ ٚػ١ح ٚجألوػٍ ئوٌجوح ٌؼٌٍٚجش جٌطؼحْٚ • 

ٛ جٌّٛؾٛو جٌٛق١ى جًٌٞ ٠ىٌن جٌّٓث١ٌٛس ٚ ِٓ غُ جٌّطرحوي ذ١ٓ جٌىحتٕحش جٌك١س فٟ جٌطر١ؼس ، فحالٔٓحْ ٘

ألٔٗ جوػٍ جٌىحتٕحش  ػ١ٍٗ ضكًّ ضرؼ١طٙح ، ٚ ً٘ج ٠فٍع ػٍٝ جالٔٓحْ جالٌطُجَ جٌهٍمٟ ، ٚ جٌّٓث١ٌٛس جٌهٍم١س

 فحػ١ٍس .

 . ض١ُّش جنالق جٌّٓإ١ٌس ذحٌّٕحوجز ذحٔٙح ٠ر١ٕغٟ جْ ضىْٛ جنالق جٌّٓطمرً• 

 ُٙ جألنالل١س ْٛجء وحْ ِٓطمرً جٌطر١ؼس جٚ جألؾ١حي جٌمحوِس٠ؿد ػٍٟ وً جٌرشٍ ضكًّ ِٓثإ١ٌط• 

 " ؟ ٘حُٔ ٠ٛٔحِ"  أيوٍ جغٕحْ ِٓ قمٛق جألؾ١حي جٌّٓطمر١ٍس ػٕى .05

جالٌطُجَ جٌهٍمٟ ذحٌّٓإ١ٌس ضؿحٖ جالؾ١حي جٌّمرٍس ٠ٕرغ ِٓ جٕٔح ّٔػً جٌظٍس جٌٍت١ٓ١س فٝ وً ِح ١ْإغٍ • 

 . فٝ قٓحذحضٕح أغٕحء جٜ ػًّ فؼٍٝ ٔطهًٖ فٝ جٌكحػٍػ١ٍُٙ ذحٌٍٓد ِٚٓ غُ ٠مغ ػ١ٍٕح ػدء جْ ٔؼؼُٙ 

٠ٛٔحِ ٠ؿؼً جٌّٓإ١ٌس جالنالل١س ١ٌٓص فمؾ الؾ١حي جٌّٓطمرً ذً ج٠ؼح ٌالٌضمحء ذك١حضُٙ ذك١ع ٠ؼغ ػٍٝ • 

ػحضك جالؾ١حي جٌكح١ٌس ضؿٕد جٌّٓطمرً جٌّٙىو ذحٔؼىجَ جٌّظحوٌ جٌّحو٠س جٌطٝ ْطىْٛ جْحْح ٌك١حضُٙ ٚػّحٔح 

 الْطٍّجٌ٘ح .

 ؟ ٚػف..  ىَ " و١ٔحي وحٌٙحْ " ذؼغ جألّْ جٌطٟ ضإوى جقطٍجِٕحٌكمٛق جألؾ١حي جٌّٓطمر١ٍسل .07

 جالؾ١حي جٌكح١ٌس ٠ؿد جال ضطظٍف ذطٍق ضشىً نطٍج ػٍٟ ٚؾٛو جالؾ١حي جٌّمرٍٗ-0

 جالؾ١حي جٌكح١ٌٗ ٠ؿد جالضطظٍف ذطٍق ضشىً نطٍج ػٍٟ ِمىٌٖ جؾ١حي جٌّٓطمرً فٟ جٌؼ١ش ذىٍجِٗ-1

 . ١ٗ فٟ وفحػٙح ػٓ ِظحٌكٙح جٌهحطٗ ٠ؿد جْ ضفؼً يٌه ذط٠ٍمٗ ضمًٍ ِٓ جٌّهحؽٍجالؾ١حي جٌكحٌ-2

 ( ٠ىطفٟ ذػالظ ذٕٛو)  . جلطٍـ ١ِػحلح ٌكمٛق جألؾ١حي جٌّمرٍس .08

 . قك وً جألؾ١حي ِٓ جألؾ١حي جٌمحوِس فٟ جٌك١حز ػٍٝ وٛود جألٌع غ١ٍ ٍِٛظجألٚي : • 

ع ٚضٍجغٗ ٚجؾد ضؿحٖ جالؾ١حي جٌّمرٍٗ ٌّٕغ جالػٍجٌ وً ؾ١ً ٠شطٍن فٟ ٍِى١ٗ وٛود جالٌػٍٝ جٌػحٟٔ : • 

 . جٌطٟ ال ٠ّىٓ جطالقٙح أٚ ػالؾٙح

 . ٠ؿد قع جٌكىِٛحش ٚجٌّٕظّحش غ١ٍ جٌكى١ِٛٗ ٚجالفٍجو ػٍٟ ضٕف١ً ًٖ٘ جٌّرحوب جٌػحٌع : • 

 ؟ ٚػف..  جٌؼٍّحء ئٌٝ ػىز أٌِٛأوٜ ضٙى٠ى جٌر١ثس جٌطر١ؼ١س ئٌٝ وػٛز جٌفالْفس ٚ  .0

ئلحِس جٌطَٛجْ ذ١ٓ ِطحٌد جالٔٓحْ فٟ ج١ٌٓطٍز ػٍٟ جٌر١ثس ٚجالْطفحوز جٌمظٛٞ ِٓ  -0

 ٌِٛجو٘ح . 

 ػٌٍٚز جقطٍجَ جٌطر١ؼس ٚجقطٍجَ قمٛق جٌىحتٕحش جألنٍٜ -1

 جقطٍجَ قمٛق جألؾ١حي جٌمحوِس فٟ ًٖ٘ جٌّٛجٌو جٌطر١ؼ١س . -2

فٟ ػٛء جٌؼرحٌز جشٍـ ٍِقٍس ..  جٌر١ثس ذؼىز ٍِجقًٍِش جٌؼاللس ذ١ٓ جالٔٓحْ ٚ  .1

 . جٌطمى٠ّ ٚ جٌطأ١ٌٗ

ٟ٘ جٌٍّقٍس جالٌٟٚ جٌطٟ ٚؾى ف١ٙح جالٔٓحْ ٔفٓٗ ْٚؾ ذ١ثس ِٛقشس ِمٍمس ال٠ٓطط١غ 

جٌٗ جٌرحذ١ٍْٛ ٚ جٌٕٙٛو  -ِػحي : -ج١ٌٓطٍز ػ١ٍٙح فٍؿأ جٌٟ ضأ١ٌس ًٖ٘ جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س 

حتٕحش جٌك١س وٍَِٛ ٌالٌٗ ، ٚ جضهًٚج ئِح جٌٗ ط٠ٍكس ٚج١ٌٛٔح١ْٔٛ ِٚظحٍ٘ جٌطر١ؼس ٚجٌى

 أٚ ٌَِٛج ٢ٌٙٗ أٚ ضؿ١ٓىج ٌٙح .

أنطٍ ِغ جٌطؼ١ًٍ : جٌٍّقٍس جٌطٟ ذىأش ِغ جٌٍّقٍس ج١ٌٛٔح١ٔس فٟ ضؼحًِ جالٔٓحْ ِغ  .2

 . جالقطٍجَ ٚ جٌظْٛ ( – جٌطف١ٍٓ ٚ جٌطٛظ١ف –) جٌطمى٠ّ ٚ جٌطأ١ٌٗ  جٌر١ثس ٟ٘ ٍِقٍس :

ش فٟ ٔظٍز جالٔٓحْ جٌٟ جٌر١ثس جٌطر١ؼ١س جٌّك١طس ذٗ ػٍٟ جٔٙح جٌر١ثس ضرٌٍٛجٌطؼ١ًٍ : • 

 جٌطٟ ٚ٘رٙح هللا ٌإلٔٓحْ ٌهىِطٗ 

ٔؿف جٌْطٛ فٟ ضمى٠ُ ضف١ٍٓ ٌؼحٌُ جٌطر١ؼٟ ػٍٟ جْ جألٌع ٟ٘ ِٕرغ جٌؼحٌُ  -ِػحي :

 جٌطر١ؼٟ .

ضؼى ٍِقٍس جالْطغالي ٚ ج١ٌٓطٍز ٍِقٍس ِّٙٗ فٟ ضكى٠ى جٌؼاللس ذ١ٓ جالٔٓحْ ٚ  .3

 ؟ فٍٓ يٌه..  ٌر١ثسج

ٚوحْ جٌفالْفٗ ٠ٍْٚ وٍّح ٔؿف جالٔٓحْ فٟ فُٙ ذىأش ِغ ظٌٙٛ جٌؼٍُ جٌكى٠ع • 

جْطغالي وً ِمِٛحش جٌطر١ؼس ٚوحتٕحضٙح جٌك١س ٚ  جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س ذّٕٙؿس جٌطؿ٠ٍرٟ

ِٓ جُ٘ ٍْر١حش ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٔىٌز جٌكى٠ع  -ٚ ضكم١ك ضمىِس ٚ ٌف١ٙطٗ  جألنٍٜ ٌهىِطٗ

 . تٕحش جٌك١س جألنٍٜػٓ قمٛق جٌىح

 ) نطأ  ؟طف أَ نطأ : ذىأش ٍِقٍس جٌمٍٙ ٚ جالْطرىجو ِغ ظٌٙٛ جٌكؼحٌز ج١ٌٛٔح١ٔس  .4

 -0ٚطً جالٔٓحْ فٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس جٌٟ لٍٙ جٌطر١ؼس ٚوحْ ًٌٙج جغحٌ ػٍٟ جٌر١ثس أّ٘ٙح : 

جقىجظ ضكٛالش ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جٌىحتٕحش جألنٍٜ ِّح جطرف ٠ٙىو جٌك١حز جٌر٠ٍس ذً ٚ ق١حز 

 ٔٓحْ ٔفٓٗ ػٍٝ ً٘ج جٌىٛود .جال

ضط٠ٍٛ جٌٕٙىْس جٌٌٛجغ١س ٚجالْطٕٓحل ٚ جٌٍٚذٛش ذأؾ١حي شطٝ ، ٠ّىٓ أْ ضغ١ٍ ضّحِح  -1

 ِٓ ؽر١ؼس جٌىحتٕحش جٌك١س ٚ أػّحٌ٘ح ٚ شىٍٙح .

 طف أَ نطأ : ضؼرٍ ٍِقٍس جٌظْٛ ٚ جالقطٍجَ ػٓ جٌٍّقٍس جٌطٟ ٔك١ح٘ح جألْ ) طف  .5
طٌٛز جالغحٌ جٌٍٓر١س جٌّطٍضرس ػٍٟ ؾٛجٔد جٌطمىَ جٌؼٍّٟ جٌرشٍٞ جٌٟ نٔرٗ جٌؼٍّحء ٚ جٌفالْفس • 

 ٚضكٌٛص جٌىػٛز جٌٟ : 

ئ٠محظ  - ٚػغ جٌطش٠ٍؼحش ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌالَِس ٌظْٛ جٌر١ثس ٚ قمٛق جٌىحتٕحش جألنٍٜ -0

 جنالل١حش جٌركع جٌؼٍّٟ جٌطٟ ضكّٟ قمٛق جٌىحتٕحش 

 ركز معبيب :
 ؟ ٚػف..  ًش جٌّٕظّحش ٚ جٌؿّؼ١حش جٌغ١ٍ قى١ِٛس ػىز ِىجنً ٌكّح٠س جٌر١ثسجضه ِ : 

ْٓ جٌطش٠ٍؼحش جٌّٕحْرس ٌكّح٠س جٌر١ثس ٚجٌكٍص ػٍٟ ِىنً ٠ُٙ جطكحخ جٌمٍجٌ : • 

 . ضشؿ١غ جٌركع جٌؼٍّٟ ٚجٌػمحفس جٌر١ث١س -ضٕف١ً٘ح 

  - ١ثسضهظ١ض ؾُء ِٓ جٌّٛجٌو  ٌشثْٛ جٌرِىنً ٠ُٙ جٌفحػ١١ٍٓ جاللطظحو١٠ٓ : • 

 جٌطهف١ف ِٓ جٌطٍٛظ جٌر١ثٟ .  -جػطّحو ضم١ٕحش ْٚٚحتً ٌٍكى ِٓ ضم١ٕحش جٌر١ث١س 

ٔشٍ   -جٌّشحٌوس فٟ ِؿٙٛوجش قّح٠س جٌر١ثس  ِىنً ٠ُٙ جٌّٕظّحش جٌغ١ٍ قى١ِٛس : • 

ِٛجؾٙس وً جالنطحٌ جٌطٟ   -جٌػمحفس جٌر١ث١س ػٓ ؽ٠ٍك جالْٙحَ فٟ ذٍجِؽ جٌطٍذ١س جٌر١ث١س 

 ٛجَْ جٌر١ثس .ضٙىو جالنطالي ذط

 ؟ ٚػف ذّػحي.  ج٘طّص جٌؼى٠ى ِٓ جٌّٕظّحش جٌغ١ٍ قى١ِٛس ذكّح٠س جٌر١ثس  -ِ :

قّح٠س جٌركحٌ ٚ  –أالف ػظٛ  2وٌٚس  31ِىٛٔٗ ِٓ  : ِٕظّس جٌٓالَ جألنؼٍ• 

جٌكى ِٓ جْطهىَ جٌّر١ىجش  –جٌّكحفظس ػٍٟ جٌّٛجٌو ٚ جٌػٍٚجش جٌطر١ؼ١س  -جٌغحذحش 

 ِٓ جألٍْكس جٌٕٛج٠ٚس .جٌكى  –جٌى١ّح٠ٚس جٌٓحِس 

قّح٠س  ؾ١ّغ  –١ٍِْٛ فٍو  3.7فٍع  15: ٟ٘  جٌؼح١ٌّس ٌكّح٠س جٌك١ٛجٔحش جٌر٠ٍس• 

 –جٌّٓحّ٘س فٟ جٔشحء ِك١ّحش ؽر١ؼ١س ٌٍك١ٛجٔحش جٌر٠ٍس  –أٔٛجع جٌك١ٛجٔح جٌر٠ٍس 

 قّح٠س جٌغحذس وْٛؾ ؽر١ؼٟ ٌٍك١ٛجٔحش جٌر٠ٍس ِٓ جٌطىٌ٘ٛ .

 الفصل األول .. فلسفة البيئةخالصة .. 



2 | P a g e                                         الفلسفةخالصة     -إعداد/ أمحد الشافعي         -     حــــلــــنــــةســلـــــســــلـــــة الــــــــ 
 

 الفلسفة -بيظاو البوكليت  –اليهائية مراجعة الدرجة 

 
 فبت :أهن التعري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم 03هراجعة 
 هراجعة الدرجة النهبئية

 
 
 

 
 
 

طف أَ نطأ : ضؼى جالنالق جٌر١ٛؽر١س ) جٌر١ٛض١مح ( ػٍّح ِؼ١ح٠ٌح ػٕى ؾحو١ٍٓ ٌِٚ ؟  .0

 ( . ) طف

 جالؾحذس ٌجؾغ ضؼ٠ٍف ؾحو١ٍٓ ٌِٚ ٌٍر١ٛض١مح .• 

 ٘حُٔ ٠ٛٔحِ ( فٟ ٔشٍ جٌفىٍ جٌر١ٛض١مٟ ؟ –ٚػف ئْٙحِحش ) وج١ٔحي وحال٘حْ  .1

شحٌن فٝ ضح١ّْ أٚي  -ٙح أّْ ٍِوُ ٍِوُ ٚ ِؿٍٗ ٔحؽمس ذأّْوج١ٔحي وحٌٙحْ : • 

 ِْٛٛػس ٌٙح .

٘حُٔ ٠ٛٔحِ : ْحُ٘ فٝ ػح١ٌّس جٌفىٍ جٌر١ٛض١مٝ ٚجٌطحو١ى ػٍٝ ؽحذؼٙح جٌشٌّٛٝ ِٓ • 

ٚضط٠ٍٛ جقى جٌّفح١ُ٘ جالْح١ْس جٌطٟ ضمَٛ ػ١ٍٙح جٌر١ٛض١مح ٚ  -نالي ٌذطٙح ذحنالق جٌر١ثس 

ؾ١س  ٚجٌطؿحٌخ جٌؼ١ٍّس أوى ػٍٝ نطٌٛز جالذكحظ جٌطر١س / جٌر١ٌٛٛ -٘ٛ ِفَٙٛ جٌّٓث١ٌٛس 

 ػٍٝ قحػٍ جالٔٓح١ٔس ِٚٓطمرٍٙح
 -ضٛؾى ػاللس ال ضٕفظُ ػٍج٘ح ذ١ٓ جٌر١ٛض١مح ٚ جٌفٍٓفس .. ذٍ٘ٓ ػٍٝ طكس جٌؼرحٌز ؟  .2

 ٌٍفالْفس وٌٚ ور١ٍ فٟ ٔشأز جٌر١ٛض١مح ٚ ضطٌٛ٘ح .. وًٌ ذّػحي ؟

 جٌم١ُ ( :ضؼى جٌر١ٛض١مح فىٍ جناللٝ ِٓ فٍٚع جٌفٍٓفس ٚ٘ٛ جالو١ٌٓٛٛؾ١ح) ِركع • 

 وحْ جٌفالْفس ِٓ أػؼحء جٌٍؿحْ جالنالل١س جٌطٝ طحقرص جٌفىٍ جٌر١ٛض١مٝ • 

ػًّ جطكحخ جٌفىٍ جٌر١ٛض١مٝ ػٍٝ جٌطحو١ى ػٍٝ جٌطحذغ جٌؼٍّٝ ًٚ٘ج يٚ طٍس ذحٌفٍٓفس •

 .جٌرٍؾّحض١س 

ٌٍفىٍ جٌر١ٛض١مٝ وٌٚ فٝ ضؿى٠ى ٚجغٍجء ِؼح١ِٓ ِٚفح١ُ٘ فٍٓف١س لى٠ّس ق١ع ّْكٛج • 

ح٠ح ضٍضرؾ ذحًٌجش ٚجٌك١حز ٚجٌكك ٚجٌه١ٍ ٚجٌٛجؾد  ًٚ٘ج ِٓ ػًّ جٌفٍٓفس ذّٕحلشس لؼ

 . ٚل١ّٙح

جظٍٙش جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌك٠ٛ١س جٌؼى٠ى ِٓ جٌمؼح٠ح جٌطٝ ضػ١ٍ جٌؿىي جٌفٍٓفٝ ٚجالناللٝ • 

ٚجٌرٕٛن  –جٌّٛش جٌٍق١ُ   -جالٌقحَ جٌّٓأؾٍز  –ٚجٌى٠ٕٝ ٚجٌمحٔٛٔٝ ِػً أؽفحي جالٔحذ١د 

 . ٚجٌه٠ٍطس جٌؿ١ٕ١س ٌالٔٓحْ –ؼحء ٌَع جالػ –جٌك٠ٛ١س 

جٌطٓحِف ٚقمٛق جالٔٓحْ  –جٌكٛجٌ   -ضٓحُ٘ جٌر١ٛض١مح  فٝ ض١ٍْم ل١ُ ِػً جٌى٠ّمٍجؽ١س • 

 ِٓ نالي ِٕحلشس جٌمؼح٠ح يجش جٌرؼى جٌفٍٓفٝ ٚجٌمحٔٛٔٝ ٚجٌى٠ٕٝ .

ِٓ ِؿحالش جالنالق جٌر١ٛؽر١س جنالق جٌؼ١حوز .. ٔحلش ًٖ٘ جألنالل١حش وّح ٚطفٙح  .3

 ٍٓٛف و٠ف١ى ٌِٚ ؟جٌف١

ضكىو٘ح جٌّإْٓحش جٌّؼ١ٕس قطٝ ٠ًٓٙ )ئضهحي جٌمٍجٌ / ٌُْ ن٠ٍطس ػالؼ / جقطٍجَ • 

 ج٠ٌٍّغ ( .

ْٛجء فٟ جٌُّٕي  جٔٙح ضٍضرؾ ذىً ِح ٠ٛجؾٙٗ جألؽرحء ِٓ لٍجٌجش فٟ قحٌس ج٠ٌٍّغ• 

 أٚػٍٟ ٠ٍٍْ جٌٍّع أٚ فٟ غٍفس جٌؼ١ٍّحش جٚ ِىطد جالْطشحٌجش جٌطر١س " .

 . الق جٌؼ١حوز يجش غالظ أؽٍجف ) ج٠ٌٍّغ ٚجٌطر١د ٚجٌّؿطّغ (ٚ٘ىًج فأن• 

٠ٍٞ "و٠ف١ى ٌِٚ" جٔٗ ٠ؿد جٌٛلٛف ذشىً نحص ػٕى غالظ لؼح٠ح جْح١ْس ذشأْ  .4

 جنالل١حش جٌركع جٌؼٍّٟ .. ٚػف فٟ ػٛء ِح وٌْص ؟

 ٍِجػحز ْؼحوز ؾ١ّغ أفٍجو جٌّؿطّغ. - أ

 ٍِجػحز ِٓث١ٌٛس جٌطر١د أضؿحٖ ج٠ٌٍّغ  - خ

 ٌد جٌٍّػٟ ج٠ًٌٓ ٠ٍغرْٛ فٟ جالْطشحٌز ِّح ٠ٓطؿى ِٓ ػالؼ .ِطح   -ؼ

 طف أَ نطأ : ضؼى ١ْحْس جالنالق جٌظك١س ـكىٜ ِؿحالش جألنالق جٌطر١س ؟  طٛجخ .5

جٌظكس جٌؼ١ِّٛس : ضٛف١ٍ جٌشٍٚؽ جٌّٕحْرس ٌظكس جالٔٓحْ ٟٚ٘ ؾحٔرحْ ) جٌٛلح٠س -أ

 ضك١ٓٓ جٌكحٌس جٌظك١س  -أٚجٌكّح٠س 

ّرحوب جٌؼحِس جٌطٟ ضمَٛ ػٍٟ ضمى٠ُ جٌهىِس جٌظك١س ٌٍّٛجؽ١ٕٓ فٟ ِٕظِٛس جٌؼالؼ:جٌ -خ

 ِٕحؽمُٙ .

ض٠َٛغ جٌّٛجٌو جٌظك١س :ضمَٛ ػٍٟ ضٛف١ٍ جٌّٛجٌو جٌظك١س ْٛجء وحٔص ِحو٠س جٚ  -ؾـ 

 ذش٠ٍس.

 قىو جٌّشىالش جٌّطٍضرس ػٍٝ جْطثؿحٌ جألٌقحَ ؟ .7

 ِِٛس ٚجٌكًّ جِطٙحْ جقىٞ جٌٛظحتف جالٔٓح١ٔس جٌطٟ ضإو٠ٙح جٌٍّأز ٟٚ٘ جال• 

 ِشىٍس جالْطغالي جٌّحوٞ ِٓ ؽٍف جالَ جٌكحػٕس• 

ْٛء قؼحٔس جٌطفً ٚضؼٍػٗ ٌالّ٘حي ِٓ ؽٍف جالَ جٌكحػٕس جٚ جالَ جالؾطّحػ١س فٝ • 

 قحٌس ضؼٍع جٌطفً ٌطشٛ٘حش جٚ ٍِع ٌٚجغٝ نط١ٍ

 ٠ٍٜ جٌرؼغ جٔٗ ٠ّىٓ جٌطؿحٌز ٚجٔشحء ذٕٛن ٌالؾٕس .. ػمد ذٍج٠ه ؟ .8

ٚ  –شٍٚؽ قفظٙح ِٚىٞ ِشٍٚػ١س جٌطهٍض ِٓ جالؾٕس جٌفحتؼس  ضطٍقٗ ِٓ ِشحوًِح • 

 جٌطؼحٌع ِغ ِرىأ وٍجِس جإلٔٓحْ جٔطحؼ جؾٕٗ نظ١ظح ٌٍركع جٌؼٍّٟ ٚ ِح ٠طٍقٗ يٌه ِٓ

) ضطّكٌٛ لؼ١س ٌَع جألػؼحء " ٌَع جألػؼحء ٚ ِٛش جٌىِحؽ " قٛي ػىز لؼح٠ح فٍػ١س  .9

 . قًٍ غالغس ِٕٙح ؟أنالق فٍٓف١س ( 

 –ٔىٌز جألػؼحء جٌمحذٍس ٌٌٍُع  -ء : ٠طٍـ ِشىٍس (( جٌّحٔك١ٓ ٚجٌّٓطف١ى٠ٓ ٌع جالػؼح َ• 

 أْطغالي جالٔٓحْ ٚ جالِطٙحْ ((  -ضؿحٌز جألػؼحء 

ِٛش جٌىِحؽ : ً٘ ذّٛش جٌىِحؽ وىً جَ ذّٛش جٌؿُء جٌؼٍٜٛ ٌغُ جْطٍّجٌ ؾُع جٌىِحؽ فٟ • 

 جوجء ٚظ١فطٗ .  

ٌمظ١ٍز ٚجٌط٠ٍٛس جٌطٝ ٚطٍص ٌىٌؾس جٌالٌؾٛع جٌكحٌس جٌٕرحض١س : جٌط١١ُّ ذ١ٓ جٌغ١رٛذس ج• 

 ِٚشٍٚػ١س ُٔع جٌْٛحتً جالططٕحػ١س جٌىجػّس ٌٍك١حز 

 ح١٘س جٌطر١ؼس جالٔٓح١ٔس : ً٘ ضٍضرؾ ذحٌؿحٔد جٌؿّٓٝ أَ ذحٌؿحٔد جٌٕفٓٝ أَ والّ٘ح ؟ ِ •

 ل١ّس جٌك١حز : ً٘ ٌٍك١حز لى١ْس فٟ يجضٙح ؟ أَ ٟ٘ قك ِٓ قمٛق جإلٔٓحْ ؟ ً٘ ٔمىٌ جٌك١حز •

جٌٕٛػ١س فمؾ ؟ جَ ٔمىٌ جٌك١حز ذؿ١ّغ أشىحٌٙح ضططٍد ِٕح جٌطمى٠ٍ ٚجالقطٍجَ .ِػحي ئؾٍجء جٌطؿحٌخ 

ػٍٝ جالؾٕس ٚجٌّش١٘ٛٓ ً٘ فٝ يٌه ضمى٠ٍ ٌم١ّس جٌك١حز ػحِس ؟ ٚضٓطٍَُ جالنالق جٌؿى٠ىز ضكم١ك 

ئقىجظ ضغ١١ٍ  جٌّٓط١ٍٕز ٚ جالِطٕحع ػٓ وً ِح ٠ٙىو ذحٔطٙحن جٌىٍجِس جإلٔٓح١ٔس أٚ ِح ٠طٍضد ػ١ٍٗ

 فٟ ؽر١ؼس جإلٔٓحْ .

 ألفالؽْٛ فٟ وطحخ جٌؿ٠ٌّٛٙس ِٛلف ِٓ لؼ١س ضٕظ١ُ جًٌٕٓ .. قًٍ ً٘ج جٌٍأٞ ؟ .01

قحٚي جْ ٠ؼغ لٛج١ٔٓ ضكى٠ى جًٌٕٓ ٚضٕظ١ّٗ ٚجٌٙىف ِٕٗ ئ٠ؿحو ٔهرس ؾ١ىز ِٓ جألؽفحي • 

 ٠شىٍْٛ ؾ١ً جٌّٓطمرً فٟ جٌؿ٠ٌّٛٙس .

 ّٕحْد ٌٍىٌٚس . جوى جفالؽْٛ ػٍٟ ػٌٍٚز ضكى٠ى جٌكؿُ جٌ •

 .  41ٚ  21جِح ذحٌٕٓرس ٌٍٍؾحي ِحذ١ٓ  31جٌٟ  11جْ جٌؼٍّ جٌّكىو ٌالٔؿحخ ٌٍٕٓحء ِٓ  •

 جيج قحٚي ٌؾً جْ ٠ٕؿد ؽفال لرً ً٘ج جٌٓٓ ْٕطّٙٗ ذحٔٗ جغُ فٟ قك جٌى٠ٓ ٚجٌؼىي .  •

 نالطس جٌمٛي ذحْ  جفالؽْٛ ٠ّٙٗ ضك١ٓٓ جًٌٕٓ .• 

 أفالؽْٛ فٟ لؼ١س ضكى٠ى جًٌٕٓ ؟ ) طٛجخ (طف أَ نطأ : ػحٌع ٘حُٔ ٠ٛٔحِ ٌأٞ  .00

 ٌفغ لؼ١س ضك١ٓٓ جًٌٕٓ ٚوًٌه جالْطٕٓحل ألُٔٙ ٠ؼؼحْ ِح١٘س جالٔٓحْ ِٛػغ جٌطٓحؤي•  

 ِٕٚغ وً أٔٛجع جٌطىنالش جٌطٟ ضؼطىٞ ػٍٟ جٌم١ُ جألنالل١س .•  

 ٠ٕظف جالشهحص قحٍِٟ جالٍِجع جٌٌٛجغ١س ذؼىَ جالٔؿحخ .•  

 فٟ قحٌس جٌفكض جٌؿ١ٕٕٟ ٠ٚمىَ جال٠ٌٛٚس ٌّظٍكس جٌطفً .ٚ ال ٠مرً جالؾٙحع جال  • 

 ٕ٘حن ِشىالش فٍٓف١س ٍِضرطس ذحالٔؿحخ جالططٕحػٟ . ذٍ٘ٓ طىف جٌؼرحٌز ؟ .01

جٌٍؿٛء جٌٟ ؽٍف غحٌع ِطرٍع ذحٌّٕٟ ِّح ٠طٍـ ِشىٍس  ٚ ٘ٛ جٌطٍم١ف جالططٕحػٝ

 ٠ٛ٘س جٌطفً ٚقمٗ فٟ جٌطؼٍف ػٍٟ ٚجٌىٖ جٌر١ٌٛٛؾٟ .

 ٠طٍـ ِشىٍس ؽ٠ٍمس جالٔؿحخ جٌطر١ؼ١س . ُجالنظحخ نحٌؼ جٌٍق

جِطٙحْ جقىٞ جٌٛظحتف جالٔٓح١ٔس جٌطٟ ضإو٠ٙح جٌٍّأز ٟٚ٘ •  أْطثؿحٌ جالٌقحَ

ِشىٍس جالْطغالي جٌّحوٞ ِٓ ؽٍف جالَ  - جالِِٛس ٚجٌكًّ

 جٌكحػٕس

ْٛء قؼحٔس جٌطفً ٚضؼٍػٗ ٌالّ٘حي ِٓ ؽٍف جالَ • 

ٌطفً ٌطشٛ٘حش جٌكحػٕس جٚ جالَ جالؾطّحػ١س فٝ قحٌس ضؼٍع ج

 جٚ ٍِع ٌٚجغٝ نط١ٍ

ٚ نحطس ذؼى جٌط٠ٍٚؽ ٌّح  –ذحالػؼحء جالضؿحٌضطٍـ ِشىٍس  ذٕٛن جٌّٕٝ

 ػٍف ذرٕٛن ِٕٟ جٌؼرحلٍز .

جٔطحؼ جؾٕٗ ذش٠ٍس  –ضطٍـ ِشىٍس قفع ٚ ضه٠ُٓ جالؾٕس  ذٕٛن جالؾٕس

  ٌألذكحظ جٌؼ١ٍّس ٚ ِشٍٚػ١س جٌطهٍض ِٓ جٌفحتغ 

 ٚػف ؟ ؼى٠ى ِٓ جٌّشحوً .٠طٍضد ػٍٝ جٌؿ١َٕٛ جٌرشٍٞ جٌ .02

 :  ٠ؼٍف جإلٔٓحْ ِٓطمرٍٗ جٌظكٟ ٍْفح ٚ ٠طٍضد ػٍٝ يٌه ػىز ٔطحتؽ أّ٘ٙح جٌطٕرإ جٌٌٛجغٟ : • 

ضؼٍع جٌّؼٍِٛحش جٌٌٛجغ١س جٌهحطس ذحالٍِجع   - جػطٍجخ ق١حز جالٔٓحْ ٌٛ ػٍُ ذٍّع نط١ٍ

 . ٌٍمٍطٕس ٚجالْطغالي ِٓ ؾٙحش ِهطٍفس وشٍوحش جٌطح١ِٓ

 . جٌّطٛلغ جطحذطُٙ ذؼغ جٌؼ١ٛخ جٌهٍم١س :  ئؾٙحع جألؾٕس• 

 جٌمؼحء ػٍٝ جٌؼمُ . -٠ف١ى فٟ : ػالؼ جالٍِجع جٌٌٛجغ١س  :  ِهُْٚ جقط١حؽٟ جألػؼحء• 

 ٚػف ٌأٞ أوٓحي وح٘ٓ فٟ لؼ١س جٌؿ١َٕٛ جٌرشٍٞ ٚ جٌطٕرإ جٌٌٛجغٟ ؟ .03

ٌّظحذس ٚ جٌطٕرإ جٌطرٟ ٠ّٓف ِؼٍفس جالٍِجع جٌّٓطمر١ٍس ػٓ ؽ٠ٍك جٌطؼٍف ػٍٝ جٌؿ١ٕحش ج• 

 ٠ػ١ٍ جٌّشىالشٚ  – ِؼٍفس جٌّهحؽٍ ْحذمس ػٓ جِىح١ٔس جٌٛلح٠س  - ًٖ٘ جٌمحذ١ٍس ِكىٚوز ٌىٓ : 

 جالنالل١س فٟ جٌّٓطمرً .

 قًٍ جألغحٌ جٌّطٍضرس ػٍٝ جالْطٕٓحل جٌرشٍٞ ؟ .04

جٌمؼحء ػٍٝ   -جٌكٍِحْ ِٓ ػحتٍس قم١م١س ٠ٛ٘ٚس ١ُِّز   - ِشىالش جٌش١هٛنس جٌّرىٍز• 

ضٙى٠ى جألؾ١حي جٌمحوِس ذحٌفمٍ جٌر١ٌٛٛؾٝ ٚذحالٔمٍجع ، ٌفظً جإلٔؿحخ ػٓ   -س ِفَٙٛ جٌٛجٌى٠

 . ق٠ًٛ جإلٔٓحْ ئٌٝ وحتٓ ِظٕٛع ١ْفمى جٌشهض جٌهظحتض جٌرش٠ٍس ذحٌطى٠ٌؽ  -جٌؿّٕ 

 ) ال أٚجفك ( ً٘ ضإ٠ى يٌه ؟ ٚ ٌّحيج ؟ ٘ٓ ػٍٝ لؼ١س جالْطٕٓحل جٌرشٍٞ .ٚجفك أوٓحي وح .05

ؼى ضؼى٠ح غ١ٍ ِمرٛي ئؽاللح ػٍٝ ق٠ٍس جإلٔٓحْ ػٍٝ ق٠ٍطس جال ٠ٍجو ئْ جالْطٕٓحل ٠  ق١ع ٠مٛي : 

ػٍٝ ػٍّحء جٌٌٛجغس ال ٠ؼطىٚج  - وّح ٘ٛ ِٓ جٞ وحتٓ ذشٍٞ ١ٌّ ِظ١ٍ أٞ جٔٓحْ فٟ ؾ١ٕحضٗ

 ػٍٝ أػُ ِح ٌىٜ جالٔٓحْ وٍجِطس .

 ) نطأ ( طف أَ نطأ : جٌّٕفؼس ِٓ ِؼح١٠ٍ جالنالق جٌطر١س جٌكى٠ػس ؟ .07

ئَجٌس   -ضىْٛ جٌٍػح٠س جٌظك١س يجش ِٕفؼس ٠ٌٍٍّغ   -ه١ٍ ٌّظٍكس ج٠ٌٍّغ فؼً ِح ف١ٗ جٌ•  

ضطرك ًٖ٘ جأل٘ىجف ػٍٝ وً ِٓ ج٠ٌٍّغ جٌفٍو ، ٌطكم١ك ِظٍكس   -جٌؼٌٍ ػٓ وحً٘ ج٠ٌٍّغ 

ِػحي :  ضؼىجٌظكس جٌؿ١ىز ٠ٌٍّغ ذؼ١ٕٗ ٘ىفحٌ ؽر١حٌ ِّٙحٌ ٚ وًٌه جٌٛلح٠س ِٓ  –جٌّؿطّغ وىً 

 جألٍِجع .

كحق ذحاليٜ ضؿٕد ج٠ٌٍّغ ذؼغ جٌّهحؽٍ ئال جْ جالنطحء جٌطر١س ضمغ ذحٌفؼً ِرىأ ػىَ جالٌ .08

 ً٘ ضإ٠ى ؟ ٚ ٌّحيج ؟

أٔٗ ِٓ لر١ً جإلّ٘حي جْ ٠مَٛ ئٔٓحْ ذطؼ٠ٍغ ئٔٓحْ جّنٍ ٌٍهطٍ ذظٌٛز غ١ٍ ِرٌٍز أٚ وْٚ •  

جٌّؼح١٠ٍ جألنالل١س ٚجٌمح١ٔٛٔس ضىػُ ضطر١ك ِؼ١حٌ ١ٍُْ ٌٍٍػح٠س ِرٕٝ ػٍٝ ضؿٕد نطٍ  -وجع 

أٔٗ ِٓ جٌٛجػف جْ جألنطحء جٌطر١س ضمغ ذحٌفؼً   -ئٌكحق جأليٜ ذحٌرشٍ أٚ ضم١ٍٍٗ جٌٝ جٌكى جألؤٝ 

 جال جْ ً٘ج جٌّرىأ ٠ٍَُ ذكّح٠س جٌٍّػٝ ٚ ػىَ ئٌكحق جاليٜ ذُٙ .

طف أَ نطأ :  ضؼى جقطٍجَ جْطمال١ٌس جٌفٍو فٟ ضٍمٟ جٌٍػح٠س جٌطر١س ِٓ ِؼح١٠ٍ جالنالق  .09

 ) طف ( جٌطر١س جٌكى٠ػس ؟

٠ؼٕٝ جقطٍجِٕح الْطفال١ٌس   -قك جٌفٍو فٝ جٌطكىُ فٝ جٌٍػح٠س جٌظك١س ذٗ ، ٚجٌرؼى ػٓ جالوٍجٖ •  

ٚذىْٚ  –ج٠ٌٍّغ جٔٗ ٠ّطٍه جٌمىٌز ػٍٝ جٌم١حَ ذأفؼحي ذّكغ جٌوضٗ ، ٚػٓ ٚػٝ ٚفُٙ ٌألٌِٛ 

 . ضأغ١ٍجش نحٌؾ١س  لى ضطكىُ فٝ جضهحيٖ ٌٍمٍجٌ جٌكٍ ٚجإلٌجوٜ ٌٍفؼً

: ٘ٝ ِؿّٛػس ِٓ جٌمٛجػى جالنالل١س جٌؼ١ٍّس جٌطٝ ضٓؼٝ ٌطٕظ١ُ  ق جٌططر١م١سجألنال• 

جٌّّحٌجْحش وجنً ِهطٍف ١ِحو٠ٓ جٌؼٍُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚقً جٌّشحوً جالنالل١س ذٛجْطس ِح 

٠طُ جٌطٛطً ج١ٌٗ ػٓ ؽ٠ٍك جٌطىجٚي ٚجٌطٛجفك ٚػٍٝ جٌّؼحٌؿس جالنالل١س ٌٍكحالش جٌهحطس 

 ٚجٌّٓطؼظ١س ٚجٌّؼمىز .

: جٌىٌجْس جٌفٍٓف١س ٌٍؿىي جألناللٝ جًٌٜ جٚؾىٖ جٌطمىَ جٌؼٍّٟ فٟ جٌؼٍَٛ ر١ٛض١مح جٌ• 

جٌر١ٌٛٛؾ١س ٚجٌطر١س ِٚح ضٍضد ػ١ٍٙح ِٓ ِشىالش جنالل١س ال ضطؼٍك ذؼٍُ جٌطد..فمؾ ذً 

 ذّؿحالش ػى٠ىز ِػً ج١ٌٓحْس ٚجٌمحْٔٛ ٚجٌى٠ٓ ٚجٌفٍٓفس .

ذحٌٍٓٛن جالٔٓحٔٝ جًٌٜ ٠ّىٓ لرٌٛٗ  : ٘ٝ ػٍُ ِؼ١حٌٜ ٠ٙطُجٌر١ٛض١مح ػٕى ؾحو١ٍٓ ٌِٚ • 

فٝ ئؽحٌ جٌمؼح٠ح جٌّطؼٍمس ذحٌك١حز ٚجٌّٛش   ٚ٘ٝ ضشًّ ػٍٝ  وٌجْس ِطؼىوز جٌطهظظحش 

ٌّؿّٛػس ِٓ جٌشٍٚؽ ٌٍط١ٓ١ٍ جٌّٓثٛي ٌٍك١حز جٌرش٠ٍس فٝ ظً جٌطمىَ ٌٍطد ٚجٌر١ٌٛٛؾ١ح 

 ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌكى٠ػس .

حء ٚ جٌرحقػ١ٓ ذحٌّٓحـ ٌٍٍّػٝ ذأْ ٠ىٛٔٛج : ٟ٘ ئٌطُجَ ؾ١ّغ جالؽرجٌّٛجفمس جٌٓط١ٍٕز • 

 ِٓح١ّ٘ٓ ٔحشط١ٓ ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌٍػح٠س جٌطٟ ٠طٍمٛٔٙح ٚ ِشحٌوطُٙ فٟ جألذكحظ .

 جٌّٓحٚجٖ ٚ جٌؼىي ِٓ ِؼح١٠ٍ جالنالق جٌطر١س جٌكى٠ػس . ٚػف ؟ .11

حٚجز ٚجٌؼىي ٌٚىٓ ً٘ ضطٛفٍ جٌّٓحٚجز ٌؿ١ّغ أفٍجو جٌّؿطّغ ؾ١ّغ جألفٍجو ٠ؼحٍِْٛ ذحٌّٓ•  

 ذغغ جٌٕظٍ ػٓ جٌؿّٕ ٚ جٌؼٍق ٚ جٌى٠ٓ ٚجٌكحٌس جاللطظحو٠س

 خالصة .. الفصل الثاىي .. البيوتيقا
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 الفصل الثبني : ببقي تببع

 طف أَ نطأ : ض ؼى جأل١ٍ٘س جقى ػٕحطٍ جٌّٛجفمس جٌّٓط١ٍٕز ؟ ) طف ( . .10

س : جٌمىٌز ػٍٝ فُٙ جٌّؼٍِٛحش جٌّطؼٍمس ذمٍجٌ ِح ، ٚػٍٝ ئوٌجن جٌؼٛجلد جٌّؼمٌٛس جأل١ٍ٘• 

 جٌّطٛلؼس إلضهحي ً٘ج جٌمٍجٌ .

٠ٍَُ جٌطر١د قّح٠س جألشهحص غ١ٍ جٌّإ١ٍ٘ٓ ِٓ جضهحي جٌمٍجٌجش جٌطٝ ِٓ شأٔٙح جْ • 

غ١ٍ ِػحي : ٠ىْٛ جٌشهض لحوٌ ػٍٝ جضهحي جٌمٍجٌ ذشأْ ِكً ْىٕٗ ٌىٕٗ  – ضؼٍػُٙ ٌأليٜ

 لحوٌ ػٍٝ جضهحي لٍجٌ ٠طؼٍك ذطٕحٚي جٌىٚجء .

 جٌطٛجػ١س أقى ػٕحطٍ جٌّٛجفمس جٌّٓط١ٍٕز فٟ ِؿحي جٌٌٛجغس جٌرش٠ٍس . وًٌ ػٍٝ يٌه .11

قك ج٠ٌٍّغ فٝ ئضهحي جٌمٍجٌجش جٌّطؼٍمس ذؼالؾٗ أٚ ِشحٌوطٗ فٝ جألذكحظ جٌؿ١ٕ١س وْٚ • 

ّى ؾًٌٚ٘ح ِٓ جٌؼى٠ى ِٓ ٚضٓط - جْ ٠طؼٍع أل٠ٗ ضأغ١ٍجش أٚ ػغٛؽ وجن١ٍس أٚ نحٌؾ١س

 جٌمىٌز ػٍٝ جضهحي –جالْطمال١ٌس  –) جٌك٠ٍس  -جٌّفح١ُ٘ جألنالل١س يجش جٌظٍس . ِػً :

 . جٌمٍجٌجش جٌشهظ١س (

 قىو ٌأٞ جٌى٠ٓ فٟ لؼ١س جالْطٕٓحل ؟ .12

فٙٛ ِرحـ ، ألْ ػحٌُ جٌك١ٛجْ ٚجْغ ٚجٌطظٍف ف١ٗ ِٓ ًٖ٘ جٌٕحق١س ِرحـ : ػٕى جٌك١ٛجْ • 

 . ذؾ أنالل١س فٝ ِؿحي جإلٔؿحخ ذ١ٓ جٌك١ٛجٔحش وّح ٘ٛ فٝ جإلٔٓحْألٔٗ ال ضٛؾى ػٛج

جإلٔٓحْ ٠طُٓ ػٓ ذحلٝ جٌّهٍٛلحش ذأنالل١حش ِٚشحػٍ ٚأقٓح١ّْ : ػٕى جالٔٓحْ • 

٠كىو٘ح ضش٠ٍغ غحذص ٠ىػٛج ئٌٝ ػٌٍٚز ٚؾٛو ٌجذؾ جٍْٜ فال ٠ّىٓ ١ٌٌٍٛى جْ ٠ٓطغٕٝ 

ألو٠حْ جٌّٓح٠ٚس ػٍٝ ٌفغ ٚضك٠ٍُ ػٓ جِٗ ٚقٕحٔٙح ٚال ػٓ أذ١ٗ ٌٚػح٠طٗ ًٌٌٚه ضطفك ج

 ٚ جٌطىحغٍ جٌغ١ٍ ؽر١ؼٟ . جالْطٕٓحل

 : تببع ببقي الفصل الثبلث
 .. وًٌ ذحغ١ٕٓ ؟ فٝ جٌّٛجغ١ك جألنالل١س ج١ٌّٕٙسٌٍفٍٓفس وٌٚ ور١ٍ فٟ ٚػغ  .5

 جالٌطُجَ ذحٌٍٓٛن جالوجٌٞ : ضكى٠ى جٌؼٛجذؾ ألوجء جٌؼًّ : ضك١ًٍ جٌٛجلغ جٌػمحفٟ :

١ٍ١ٍس ٌٍٛجلغ وٌجْس ضك٠مىَ • 

جٌّؿطّؼٝ ٚجٌّؼح١٠ٍ 

جألنالل١س جٌطٝ ٠ططٍرٙح 

جٌّؿطّغ ٚجٌٍّقٍس جٌطح٠ٌه١س 

جٌطٝ ٠ٍّ ذٙح ٚوًٌه ٔٛع 

جٌهىِحش جٌطٝ ضمىِٙح ًٖ٘ 

 جٌّٕٙس أٚ ضٍه .

ل١ُ ٠مىِٙح جٌف١ٍٓٛف • 

ٌٍمحت١ّٓ ػٍٝ جٌّإْٓس ٚ 

ضكى٠ى جٌؼٛجذؾ ٚ جألّْ 

 ألوجء ػًّ جٌّإْٓس .

ًّ جالٌطُجَ ذأقالل١حش جٌؼ• 

فٝ جٌٍٓٛن جٌٛظ١فٝ ٘ٛ ِح 

٠ّػً جٌّٕطؽ جٌٕٙحتٝ ١ٌّػحق 

أنالق جٌّٕٙس ٚ ٠إوٞ ئٌٝ 

 ؾٛوز جٌؼًّ ٚ جٌّٕطؽ .

 

قىو جٌهظحي جالنالل١س جٌطٟ ٠ؿد جْ ٠طّطغ ذٙح جٌطر١د فٟ ِٕٙطٗ ِٓ ٚؾس ٔظٍ " ػٍٝ ذٓ  .7

 ٌػٛجْ " ؟

ٌٛجٌ )  جٜ ٠طّطغ ذًجوٍز ػحلالٌ يو –ؾ١ى جٌٍؤ٠س  –قٓٓ جًٌوحء  –طك١ف جألػؼحء  –ضحَ جٌهٍك • 

 ؾ١ىز ( ن١ٍ جٌطرحع .

 ٔظ١ف جٌرىْ ٚجٌػٛخ  –قٓٓ جٌٍّرّ ، ؽ١د جٌٍجتكس • 

 ال ٠رٛـ ذشٝء ِٓ أٍِجػُٙ . –وطِٛحٌ ألٍْجٌ جٌٍّػٝ • 

 ٌغرطٗ فٝ ئذٍجء جٌٍّػٝ أوػٍ ِٓ ٌغرطٗ فٝ ػالؼ جألغ١ٕحء .• 

 ق٠ٍظحٌ ػٍٝ جٌطؼٍُ ٚجٌّرحٌغس فٝ ِٕحفغ جٌٕحِ .• 

 ؟ ٍ أنالل١حش جٌٛظ١فس جٌؼحِسقىو ػٕحط .8

جٌؼىجٌس ٚػىَ جٌط١١ُّ            ←  جقطٍجَ ل١ٛو ٚػحوجش جٌّؿطّغ . ←جالٌطُجَ ذحألٔظّس ٚجٌمٛج١ٔٓ    ←

 جالٔطّحء ٚجٌٛالء ٌٍّٕظّس ←جقطٍجَ ٚلص جٌؼًّ              ←

 الص فٝ جٌؼًّجألِحٔٗ ٚجٌُٕج٘س ٚجإلن ←ض١ّٕس جٌىفحءجش جٌؼ١ٍّس ٚجٌؼ١ٍّس .   ←قد جٌؼًّ   ←

 جٌّكحفظس ػٍٝ ِّطٍىحش جٌىٌٚس أٚ جٌشٍوس ←جٌٍٓػس ٚجالضمحْ فٝ ئٔؿحَ جٌؼًّ       ←

أيوٍ ِرٌٍجش ج٘طّحَ جٌّإْٓحش ٚ جٌّٕظّحش ذأنالل١حش جٌٛظ١فس جٌؼحِس ؟ ) ٠ىطفٟ ذػالظ  .9

 ذُ ضفٍٓ : ج٘طّحَ جٌّإْٓحش ٚ جٌّٕظّحش ذأنالل١حش جٌٛظ١فس جٌؼحِس ؟  -ِرٌٍجش ( 

 جٌشفحف١س فٝ ضٕف١ً جألػّحي ِٓ ؾحٔد جٌّٛظف١ٓ •جٌهىِحش جٌّمىِٗ ٌٍؿٌّٙٛ      ضك١ٓٓ  •

 ضؼَُ ِٓ جوجء جٌّٕظّس وف٠ٍك ٚجقى .•  ض١ّٕس لىٌجش جٌؼح١ٍِٓ ج١ٌّٕٙس             •

 . جقطٍجَ قمٛق ِٚظحٌف جالّن٠ٍٓ ٠إوٜ ئٌٝ ٠َحوز جٌػمس ذحٌّٕظِٛس•  

 ذحٌّإْٓحش ٚ جٌّٕظّحش ؟ الل١س فٝ ِؿحي جٌٛظ١فس جٌؼحِس٠ّىٓ ض١ّٕس جالػطرحٌجش جألنو١ف ) قىو (  .01

     . ٚجإلوٌج١٠ٓ جٌّٛظف١ٓ ٌٍٓطحش جٌٛجػف جٌطكى٠ى ◘   ٌٍّٛظف١ٓ جٌّط١ُّ جألناللٝ جألوجء ضمى٠ٍ ◘

 ٠ٍضىد ٌّٓ ٌجوػس ؾُجءجش ٚػغ ◘  ١ٓٓ جٌٕظحَ جٌٍلحذٝضك ◘  جًٌجضٝ ٚجٌؼ١ٍّ جٌؼمً ◘

  جٌّطحقٗ جٌْٛحتً وً ِٓ ْطفحوزجال ◘جٌّٛظف١ٓ    ِٓ أنالل١س ِهحٌفحش

 جٌكفحظ ػٍٝ ج٠ٌٛٙس جٌػمحف١س ٌٍّؿطّغ ِٓ جٌٛؾرحش جٌف١ٍٓٛف ج١ٌّٕٙس .. ػمد ذٍأ٠ه ؟ .00

ً٘ج جٌىٌٚ ٘ٛ ط١ُّ ػٍّٗ فحٌف١ٍٓٛف ٘ٛ جًٌٜ ٠ؼغ ػم١ىز ٌٍٛقىز ٌكّح٠س جٌّؿطّغ ٚجألِس  • 

جٌفالْفٗ ٌُٙ وٌٚ فٝ ٔمً   جْ –ِٓ جٌفٍلس ٚجٌطشٍيَ وّح فؼً جٌفالْفس جألٌّحْ ُِٕٚٙ ) ١٘ؿً ( 

جٌطٍجظ جٌكؼحٌٜ ٌٍّؿطّؼحش جألنٍٜ ٚشٍقٗ ٚضٍه١ظٗ ٚػٍػٗ غُ جإلذىجع ٚجإلػحفٗ ٚجٌطؿى٠ى 

 وّح فؼً جٌفحٌجذٝ ٚجذٓ ٌشى فٝ ٔمً شٍـ فٍٓفٗ ج١ٌٛٔحْ ِغ جٌكفحظ ػٍٝ جٌػمحف١س ٌٍّؿطّغ .

 فمؾ .. قًٍ ضٍه جٌؼرحٌز ؟ جٌّهطٍفس ٌإلٔٓحْ ٠طُ ِٓ نالي ْر١ٍ١ٓ ٠ٍٜ جفالؽْٛ جْ ضٕف١ً جألٔشطس .01

 ٚجٌٍّرّ ( : –ٚجٌّٓىٓ  –٠كىو جفالؽْٛ جٌكحؾحش جالْح١ْس ٌإلٔٓحْ فٝ غالظ ) جٌغًجء  ◘ 

 ٠مَٛ وً فٍو ذأؿحَ ًٖ٘ جالٔشطس جٌػالغس ذحٌططحذغ . -: جٌٓر١ً جألٚي

ٚ٘ٛ جٌّطرغ فٝ جٌّؿطّؼحش جٌّططٌٖٛ ٠ٚمَٛ ػٍٝ ضهظض وً فٍو ِٓ أفٍجو  -: جٌٓر١ً جٌػحٔٝ

 ٌّؿطّغ فٝ ٔشحؽ ِٓ ًٖ٘ جالٔشطس . ٚ ٠ّٓٝ ذطم١ُٓ جٌؼًّ .ج

طف أَ نطأ :  قىو أفالؽْٛ وٌٚ جٌّٛجؽ١ٕٓ جألقٍجٌ فٟ فالقس جألٌع ٚ ضكؼ١ٍ جٌّأوً  .02

 ) نطأ ( ٚ جٌٍّرّ ؟
٠مِْٛٛ ذحٌركع جٌفٍٓفٝ ٚجالشطغحي ذح١ٌٓحْس ذحشًّ  جٌّٛجؽ١ٕٓ جالقٍج٠ٌٍٜ جفالؽْٛ جْ •  

 فٝ جٔؿحَ جألػّحي ج١ٌٌُّٕس ٚ ٠طكٍّْٛ جػرحء جٌٍَق . جوٚجٌ جٌؼر١ىْ ٠كىو جفالؽٛ  -ِؼح١ٔٙح 

 ق١حز جٌفالقس ٚ جٌؼر١ى  ق١حز ضكؾ ِٓ شٍف جإلٔٓحْ ٚالضطفك ِغ جٌفؼ١ٍس .• 

 ِح جٌٕطحتؽ جٌّطٍضرس ػٍٝ ٔظ٠ٍس أفالؽْٛ فٟ ضم١ُٓ جٌؼًّ جإلٔٓحٟٔ ؟ .03

 ضم١ُٓ ػٍٝ جٌّطٍضرس جٌّرحشٍز ٌٕطحتؽج جقى ذحػطرحٌٖ جالٔطحؼ ٠ٌُحوز ج١ّ٘س جٜ جفالؽْٛ ٠ؼ١ٍ ال• 

 . جإلٔطحؼ ٠َحوز ػٍٝ جٌّطٍضرس ذحٌّشىالش جأللطظحو٠ْٛ ٠ٙطُ ذ١ّٕح جٌؼًّ

جِح جاللطظحو٠ْٛ ٠ٕظٍ  –فمؾ  ؽر١ؼ١س قحؾحش ضٍر١س ٘ٛ ٌٍؼًّ جٌٕٙحتٝ جٌٙىف جْ جفالؽْٛ ٠ٍٜ• 

 ٌٍؼًّ وٍٓؼس .

 ػمد ذٍأ٠ه ػٍٝ ِٛلف أفالؽْٛ ِٓ جٌؼًّ ؟ .04

 أغفً جٌرؼى جاللطظحوٜ ٌٍؼًّ ذاغفحٌٗ ٌٍّشىالش جٌّطٍضرس ػٍٝ ٚفٍز جإلٔطحؼ -ٗ ٔظٍضٗ ػٕظ٠ٍ•  

 جغفً وٌٚ جٌؼًّ وٍٓؼٗ ٚٔظٍ ٌٍؼًّ ػٍٝ جٔٗ ِؿٍو نىِٗ .•  

ٔظٍضٗ جٌؼ١مس ٌٍؼًّ ؾؼٍص ٌؤ٠طٗ ػٕظ٠ٍس ق١ع لظٍ جٌؼًّ ػٍٝ فثٗ جٌؼر١ى ٚ ٟ٘ ٔظٍز •  

 . ضطؼحٌع ِغ جٌى٠ّمٍجؽ١س جٌكى٠ػس

 ( طف)  ؟ جٌْطٛ ٔظحَ جٌٍق ٔظحِحٌ ؽر١ؼ١حٌ  رٍطف أَ نطأ : أػط .05

 ألْ ٚؾٛوٖ ػٌٍٜٚ إلٔؿحَ جالػّحي جال١ٌّس جٌّٕحف١س ٌىٍجِس جٌّٛجؽٓ جٌكٍ . -جٌّس ٌٍك١حز :• 

 ألٔٗ ٠ٓحػى ػٍٝ ضىذ١ٍ جٌك١حز وجنً جٌُّٕي .  -جٌّس ١ٌُِٕس :• 

 طٕف ػرى ذحٌطر١ؼس ج٠ؼحٌ ( . –جٌرشٍ طٕفحْ ) طٕف قٍ ذحٌطر١ؼس • 

 ِٓ جٌؼًّ ؟ ػٍٝ ِٛلف جٌْطٛذٍأ٠ه ) جٔمى ( ػمد  .07

٠إنً ػٍٝ جٌْطٛ جألنً ذٕظحَ جٌٍق وٕظحَ ؽر١ؼٝ ئؾطّحػٝ ٠إوٜ إلٔطحؼ جٌػٍٚز ألْ فىٍز  • 

جػطرحٌٖ جْ جٌطّح٠ُ ذ١ٓ جٌرشٍ أٍِ ؽر١ؼٝ أٍِ  -جٌٍق ٍِفٛػس ٚضطؼحٌع ِغ قمٛق جإلٔٓحْ 

 . غ١ٍ ِإوى فٝ ػٛء جٌؼٍُ جٌّؼحطٍ
 ش١ٛع جٌطؼحْٚ أْحِ جٌّى٠ٕس جٌفحػٍس ػٕى " جٌفحٌجذٟ " ؟ ) ػف (٠ؼ ى  طف أَ نطأ : .08

ض١ُّ جٌّى٠ٕس جٌفحػٍس ٘ٝ ش١ٛع جٌطؼحْٚ فٝ أوجء جٌؼًّ ذ١ٓ أفٍجو٘ح ِٓ أؾً ذٍٛؽ جٌٓؼحوز  • 

أِح ئيج   -فايج ضكمك ٌٙح يٌه أطركص جٌّى٠ٕس فحػٍس ٚجضُٓ جٍ٘ٙح ذحٌٕظحَ ٚنؼؼٛج ٌطم١ُٓ جٌؼًّ 

 ْ ظٍٙش ِىْ غ١ٍ فحػٍس .فشٍٛج فٝ ضكم١ك جٌطؼحٚ

 قىو جنالل١حش ِٕٙس جٌطؿحٌز ػٕى جذٓ نٍىْٚ ؟ .09

 جٌم١ًٍ ألْ جٌٍذف ػظُ وػ١ٍجٌ  وحْ جْ جٌّحي ألْ ٠ٍٓجٌ  ٌُٔجٌ  جٌّحي ٌٍأِ ذحٌٕٓرس جٌٍذف ٠ىْٛ جْ ◘

 ػىَ جٌغش فٝ جٌرؼحتغ جٚ ضؼ١ًٍ جٌّشطٍٜ . ◘                 . وػ١ٍ جٌىػ١ٍ فٝ

 . ٌٍٍذف زِفٓى ألٔٗ جالقطىحٌ ػىَ ◘

جٌّظٍكس ٚ جٌك٠ٍس ضؼطرٍ جْحْح طف أَ نطأ :  - أػٍع أُ٘ جفىحٌ أوَ ّْع ػٓ جٌؼًّ ؟ .11

 ( طفٔظ٠ٍح ٌفٍٓفس ١ّْع ٌٍؼًّ ؟ ) 

 ضشىً جٌّظٍكس جٌهحطس ِٚرىأ جٌك٠ٍس جألْحِ جٌٕظٍٜ ٌفٍٓفس " ١ّْع "• 

و ٚذ١ٓ جٌّظٍكس ٔظحَ ؽر١ؼٝ لحوٌػٍٝ ضكم١ك جٌطٛجفك ٚجإلٔٓؿحَ ذ١ٓ جٌّظحٌف جٌهحطس ٌألفٍج• 

ػٌٍٚز ضٍن جٌك٠ٍس جٌّطٍمس ٌٍفٍو ١ٌؼًّ ذحٌط٠ٍمس جٌطٟ  –جٌؼحِس ًٖٚ٘ فىٍز " ج١ٌى جٌهف١س " 

 . ضٕحْرٗ

 
 أهن التعريفبت :

: ٘ٝ جٌّرحوٜء ٚجألّْ ٚجٌّؼح١٠ٍ جألنالل١س جٌطٝ ال ضٓطم١ُ جٌّٕٙس  أنالق جٌّٕٙس .0

 ٠ؼطّى ػٍٝ جٌؼ١ٍّ أٚ جٌٛجَع ٚجْ جٌطحذغ جإلٌُجِٝ ٌٍٓٛن جٌّشطغ١ٍٓ ذٙح ال -ذىٚٔٙح 

 جٌى٠ٕٝ فكٓد ذً ٌٍمٛجػى جٌّٓطٕرطس ِٓ جألوجء جألِػً ًٌٖٙ جٌٛظ١فس .

: ٟ٘ جٌٛجؾرحش ٚ جألػٍجف جٌّكىوز جٌطٝ ضفٍػٙح جٌّٕٙس ػٍٝ  ١ِػحق أنالق جٌّٕٙس .1

ِٓ ٠مِْٛٛ ذّّحٌْطٙح ، ٠ٚإوٜ جقطٍجِٙح ئٌٝ جٌكفحظ ػٍٝ جٌّٓطٜٛ جألناللٝ فٝ 

 ِّحٌْس جٌّٕٙس .

 : ِؿّٛػس جٌّٙحَ ٚجٌّٓث١ٌٚٛحش ٠طُ ضكى٠ى٘ح فٝ ػٛء جٌم١ُ جٌٛظ١فس جٌؼحِس .2

٘ىفٙح نىِس جٌّظٍكس جٌؼحِس ، ٚضهض شحغ١ٍٙح ذكمٛق  –ٚجٌّرحوٜء جألنالل١س 

 . ٚضٕض ػ١ٍٙح لٛج١ٔٓ ٚأٔظّس جٌهىِس جٌّى١ٔس ٚجِط١حَجش جٌٛظ١فس جٌطٝ ٠شغٍٙح

٠ّىٓ فٝ ػٛتٙح جٌكىُ ػٍٝ  : ِؿّٛػس جٌّؼح١٠ٍ جٌطٝ أنالل١حش جٌٛظ١فس جٌؼحِس .3

جٌٍٓٛن ذحػطرحٌٖ طك١كحٌ أٚ نحؽثحٌ ِٓ جٌٛؾٙس جإلٔٓح١ٔس . ٠ٚكىظ جٌفٓحو جإلوجٌٜ ذٓرد 

 ٌطكم١ك أ٘ىجف شهظ١س . –جألٔكٍجف ػٓ جٌمٛجػى ٚجٌّؼح١٠ٍ جألنالل١س 

 أجب عن األسئلة األتية :
 ؟ٚػف ل١ّس جٌؼًّ فٟ ٔٙؼس ٚ ضمىَ جألُِ  .0

 جٌؼًّ ِٓ جٌٛظحتف جألْح١ْس جٌطٝ ض١ُّ جإلٔٓحْ ػٓ جٌك١ٛجْ .• 

جٌطر١ؼس ضّٕف جإلٔٓحْ جٌه١ٍجش فّػال )جٌك١ٍد جٌطر١ؼٝ ٌألذمحٌ ال ٠ّىٓ جْطٙالوٗ ذحٌشىً • 

ٓ ٚالذى ِٓ ضىنً جإلٔٓحْ ِٓ أؾً ضط١ٍٖٙ ٚضٕم١طٗ ِ  –جٌطر١ؼٝ جًٌٜ ضمىِٗ جٌطر١ؼس 

 .جٌَّٓٛ ٚجألنطحٌ جٌطٝ ٠كٍّٙح ( 

جالٔٓحْ ِؼطٍ ٌط٠ٍٚغ جٌطر١ؼٗ ذأْطهىجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ذىال ِٓ جْطهىجَ جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس  •

 ٚقى٘ح .

 جنطٍف جٌفالْفس قٛي ضكى٠ى ِؼح١٠ٍ جنالق جٌّٕٙس . وًٌ ذحألِػٍس ؟ .1

 جٌف٠ٍك جٌػحٌع : جٌف٠ٍك جٌػحٟٔ : جٌف٠ٍك جألٚي

ضكًّ جٌطحذغ جٌهحص • 

ٚجٌؼحَ ِؼحٌ . ٠ٚرىٚ يٌه 

 ٍِفٝ نظٛط١س جألٚج

وً جشىحي جٌٍٓطس ) • 

 –جٌى٠ٓ  –جٌىٌٚس 

 جألػٍجف (

ضىطٓد ذحٌّّحٌْس • 

أنالل١حش جٌؼ١ٍّس ِػً : 

جٌّؼٍُ ضؼى لحٔٛٔحٌ ٍُِِحٌ 

ٌّٓ ٠شطغً ذّٕٙس 

 جٌطى٠ٌّ

ي٘رٛج جٌٝ جٌضرحؽ أنالق • 

جٌّٕٙس ذحٌطحذغ جٌػمحفٝ 

 جًٌٜ ضّحٌِ ف١ٗ .

جّوجخ جٌّؼٍُ ٠ؿد جْ • 

ضىْٛ ػحِس ِٓ ق١ع 

ش جٌطٝ ضٍذؾ وفء جٌؼاللح

جألْطحي ٚضال١ًِٖ ) جٌكد 

ٚ  –ٚجٌٍفك ٚجألٌفس ( 

ٍُِِس ِػً جالنالص ٚ 

 جٌؼىجٌس .

جٌّٓحش جٌهحطس ذشهظ١س • 

جٌّٙحٌجش  -جٌّؼٍُ ) ج١ٌّٛي 

 جألوجت١س ( ؽر١ؼس جٌّطؼ١ٍّٓ .

ٚػغ جٌّؼٍُ ِٚىحٔطٗ فٝ • 

جٌّؿطّغ ؽر١ؼس جٌىٌٚ جًٌٜ 

ضمَٛ ذٗ جٌىٌٚس ضؿحٖ 

 جٌّإْٓحش جٌطؼ١ّ١ٍس .

جٞ ِؼح١٠ٍ ال ضٍجػٟ • 

جٌّؼح١٠ٍ جٌٓحذمس فٓٛف 

ِػحي  –ضطكٛي ئٌٝ شؼحٌجش 

: جٌشهض جٌىحٌٖ ٌّٕٙس 

جٌطى٠ٌّ ال ٠ّىٓ ِطحٌرطُٙ 

  ذحالٌطُجَ ذأوجخ جٌّٕٙس
 قىو جٌٓرد جٌّرحشٍ فٟ ظٌٙٛ جألنالق ج١ٌّٕٙٗ ؟ ) ػًٍ ( .2

جَ نٍمٝ ٚئٌُجَ ٠ٍؾغ ئٌٝ ػؿُ جألنالق جٌؼحِس ػٓ جٌٛفحء ذّح ضكطحؾٗ وً ِٕٙس ِٓ ئٌُ• 

ٚقحؾس جٌّؿطّغ إلطالـ جٌهًٍ جألناللٝ ػٓ ؽ٠ٍك ٚػغ ِؼح١٠ٍ ؾى٠ىز  –ِٕٙٝ ِٓ ؾٙس 

 ٌألنالق جٌططر١مس ٌؼرؾ ج١١ٌّٕٙٓ ِٓ ؾٙس أنٍٜ .

 ٚػف ذؼغ جٌظٛجٍ٘ جٌطٝ ضر١ٓ ػىَ جٌطُجَ طحقد جٌّٕٙس ذمٛجػى ٚئنالل١حش ؟ .3

 ًّ ذٙح ٌألغٍجع جٌشهظ١س .جٌّٛظف جٌؼحَ جًٌٜ ٠ٓطهىَ ئِىح١ٔحش ججٌّإْٓس جٌطٝ ٠ؼ• 

 . جٌطر١د جًٌٜ ٠ىنٓ أِحَ ٍِػحٖ ٚجٌّؼٍُ جًٌٜ ٠ىنٓ أِحَ ضال١ًِٖ• 

جٌّٕٙىِ جًٌٜ ٠ؼى ٌِْٛحٌ ٌّرحْ ٠طٍضد ػ١ٍٙح جْطهىجَ نحٍِص ِٚٛجو غ١ٍ ِطحذمس • 

 ٌٍّٛجطفحش .

 . جإلػالِٝ جًٌٜ ال٠رًي جٌؿٙى جٌّطٍٛخ ٌٍطأوى ِٓ طىق جٌّؼٍِٛٗ ٚطكس جٌهرٍ• 

طف أَ نطأ : ٠ؼى ضك١ٓٓ جألوجء  - ؟ ١س ) فٛجتى ( ِٛجغ١ك أنالل١حش جٌّٕٙسأّ٘قىو  .4

 ِٓ فٛجتى جالٌطُجَ ذحٌّٛجغ١ك أنالق جٌّٕٙس ؟ ) طف (

جٌّكحفظس ػٍٝ جٌظٌٛز جإل٠ؿحذ١س ٌىٜ أطكحخ جٌّظحٌف جٌظٌٛز ج١ًٌٕ٘س جإل٠ؿحذ١س : • 

 جٌّطؼح١ٍِٓ ِغ جٌّإْٓس .

قّح٠س جٌر١ثس ِٓ جألونٕس ٚجٌّهٍفحش ؾطّحػ١س : جإلٌطُجَ ذحٌّٓث١ٌٛس جٌمح١ٔٛٔس ٚ جال• 

 ٚض١ٍُٓ جٌّٕطؿحش نح١ٌس ِٓ ػ١ٛخ جٌطظ١ٕغ ِٓ جؾً ضؿٕد جٌّٓحتٍس جٌمح١ٔٛٔس –جٌظٕحػ١س 

جالٌطُجَ ذحالنالل١حش فٟ جؽحٌ جٌطش٠ٍؼحش ٚ جٌمٛج١ٔٓ ٠ٓحُ٘ فٝ ضك١ٓٓ :  ضك١ٓٓ جألوجء• 

و٘ح جٌطش٠ٍؼحش جٌمح١ٔٛٔس ضإغٍ ٍْرحٌ جٌّهحٌفس ٚػىَ جالٌطُجَ ذحٌؼٛجذؾ جٌطٝ ضكى -جألوجء 

 . ػٍٝ جٌطىح١ٌف ٔط١ؿس جٌمؼح٠ح جٌؿٕحت١س ٚجٌّى١ٔس جٌٍّفٛػس ػى٘ح

: جال٘طّحَ ذحٌّٛجغ١ك جألنالل١س ٠ؼطرٍ أٍِجٌ ِّٙحٌ ٚػ٠ٌٍٚحٌ ػٕى  ٌٍّٛجٌوجالْطهىجَ جألِػً • 

 ى ٠ططٍدِػال : ئْ ئٔطحؼ أطٕحف ِؼ١ٕس ِٓ جٌّٕطؿحش ل – جضهحي لٍجٌجش ضطؼٍك ذحإلٔطحؼ

 . جألٍِ ئػحوز ئٔطحؾٙح ٌطظك١ف ِح ذٙح ِٓ أنطحء
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 تببع ببقي الفصل الثبلث :
طف أَ نطأ ِغ جٌطؼ١ًٍ : ٠ٍٜ  -؟  جػٍع أُ٘ جفىحٌ " ؾٌٛؼ ١٘ؿً " ػٓ جٌؼًّ .10

 ( . طف١٘ؿً جْ جٌؼًّ ٠كٌٍ جإلٔٓحْ ِٓ ١ْطٍز جٌطر١ؼس ػ١ٍٗ ؟ ) 

 جٌؼًّ ذحػطرحٌٖ جٔطحؾحٌ ٌإلٔٓحْ ذٛجْطس جإلٔٓحْ جٌؼ٠ًّؼٍف • 

 جٌؼًّ ٔشحؽ جؾطّحػٟ ٠مَٛ ػٍٝ ضٍر١س جالقط١حؾحش .• 

 لرً جٜ شٝء ػاللحش ضك٠ًٛ ٚضغ١١ٍ ِطرحوٌسجٌؼًّ • 

 جٌؼًّ ٘ٛ جٌؿٍٛ٘ جٌكم١مٟ ٌٍؼاللحش جالؾطّحػ١س .• 

 جٌؼًّ ٠كٌٍ جالٔٓحْ ِٓ ١ْطٍز جٌطر١ؼس .• 
 – ضؼطرٍ جٌفٍٓفس جٌرٍؾّحض١س ِٓ جٌفٍٓفحش جٌىجػ١س ٌٍؼًّ ؟ ) طف (طف أَ نطأ :  .11

 ضٕحٚي ِفَٙٛ جٌؼًّ ذحٌشٍـ ػٕى جٌرٍؾّحض١١ٓ ؟

طىق جألفىحٌ فٝ ٔظٍُ٘ ِر١ٕحٌ ػٍٝ ِح ٠كممٗ جٌؼًّ جٌّطٍضد ػ١ٍٙح ِٓ ٔؿحـ فٝ جٌٛجلغ • 

 جٌؼٍّٝ .

 ح .ضؼ٠ٍف جالفىحٌ : نطس ػًّ ٘ىفٙح ضكم١ك جٌّٕحفغ جٌّحو٠س ألطكحذٙ• 

 ٚ جوىش ػٍٝ ج١ّ٘س جٌفؼً ٚ جٌؼًّ ٚ جْ ضكم١ك ٘ىف ٚجقى جفؼً ِٓ جٌطفى١ٍ فٟ ػشٍز• 

 ٚػف ضم١ُٓ جٌٕحِ ػٕى جٌفحٌجذٟ ؟ .12

ؾؼً ػٍٝ لّطٙح جٌٕرٝ أٚ جالِحَ جٚ جٌٍّه جٌف١ٍٓٛف ١ٍ٠ٚٗ جٌؿٕى ٚجٌؼٍّحء ٠ٚمغ فٝ لحػىضٙح • 

 . جٌؼّحي ٚجٌفالقْٛ ٚجٌظ١حوْٚ

 أهن التعريفبت :
ٔشحؽ فىٍٞ ٠طٕحٚي قمحتك جٌك١حز ذحْطهىجَ جٌٕظٍز جٌٕمى٠س ذىال ِٓ لرٛي  : جٌطفٍٓف .0

 جألٌجء وّح ٟ٘ .

: ٠شىً ِركع جٌم١ُ " جالو١ٌٓٛٛؾ١ح " جقى جٌّرحقع جألْح١ْس فٝ جٌفٍٓفس  جٌم١ُ .1

جٌؼحِس ٠ٚطٍوُ جٌركع ف١ٗ قٛي ؽر١ؼس جٌم١ُ ٚجطٕحفٙح ِٚؼح١٠ٍ٘ح ًٚ٘ج جٌّركع ٠ٍضرؾ ذىً 

 نالق ٚفٍٓفس جٌؿّحي .ِٓ جٌّٕطك ٚػٍُ جأل

فٙٝ  -: ل١ّس ٠ٕشى٘ح جٌٕحِ ٌىٛٔٙح ١ٍْٚس ٌطكم١ك غح٠س ِؼ١ٕس  جًٌجض١س جٌٕٓر١س جٌم١ُ

 ضهطٍف ذحنطالف جألفٍجو ٚضٛؾٙحضُٙ جٌػمحف١س .

 : ٟ٘ غحذطٗ ال ضٍضرؾ ذُِحْ جٚ ِىحْ  جٌم١ُ جٌّٛػٛػ١س جٌّطٍمس .2

٠ركع فٝ جٌمٛج١ٔٓ جٌطٝ  : جٌركع فٝ ػٍُ جٌّٕطك ذحػطرحٌ أٔٗ جٌؼٍُ جًٌٜ ل١ّس جٌكك .3

 ٚ جٚي ِٓ جْطهىِس جٌْطٛ ٚ ٘ٛ جألٌؾحْٔٛ . -ضؼظُ جًٌ٘ٓ ِٓ جٌٛلٛع فٝ جٌهطأ  

: ضؼٕٟ ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس ػٕى أطكحذٙح أْ ِح ٘ٛ قم١مٝ ٘ٛ ِح ٠ططحذك ِغ  لحْٔٛ جٌططحذك .4

 ٚجلغ ِٛػٛػٝ .

ّؼٕٝ ٘ٛ ٚجإلٔٓحْ جٌكٍ ذًٙج جٌ –: جٔؼىجَ جٌمٍٓ جٌهحٌؾٝ  جٌّؼٕٝ جالشطمحلٟ ٌٍك٠ٍس .5

 . جًٌٜ ال٠طكىُ فٝ قٍوطٗ جّنٍ

: جنط١حٌ جٌفؼً ػٓ ٌؤ٠س أٚ ذؼى ضفى١ٍ ػ١ّك ٚضىذٍ ِغ  جٌّؼٕٝ جالططالقٟ ٌٍك٠ٍس .7

 جْططحػس ػىَ جنط١حٌٖ أٚ جْططحػس جنط١حٌ ػىٖ .

: ق٠ٍس جالٔٓحْ وك٠ٍس ج١ًٌٓ جٌطٟ ض١ٍٓ ١ِح٘ٗ فٟ ؽ٠ٍمٙح  جٌك٠ٍس ػٕى ضِٛحِ ٘ٛذُ .8

 وْٚ ػحتك .

ٚ جالٔٓحْ قٍ  –ق٠ٍس جالنط١حٌ ذ١ٓ جٌرىجتً ذحْطهىجَ جٌؼمً جٌٛجػٟ  : ق٠ٍس جالنط١حٌ .9

 ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌفىٍ ٚ جالٌجوز .

ٚ جٌمىٌز ػٍٝ فؼً جٌفؼً ِغ  –: ِّحٌْس جٌفؼً وْٚ ػغٛؽ نحٌؾ١س  ق٠ٍس جٌفؼً .01

 جٔؼىجَ جٌؿرٍ جٌهحٌؾٟ .

 : اجب عن األسئلة اآلتية
 ّحٌِ ج١ٌٓطٍز ؟ ) نطأ (طف أَ نطأ : ٠ّىٓ ٌٍطفٍٓف جْ ٠ّٕٛ فٟ ذ١ثحش ض .0

 الضّٓف ذحٌكٛجٌ. -ذ١ثس أ٠ٍْس : ←

ضؼطّى غالغ١س جٌطٍم١ٓ ٚجٌكفع ٚجالْطظٙحٌ ِٕٙؿحٌ إلوٓحخ   -ذ١ثس ضؼ١ّ١ٍس ٚضٍذ٠ٛس : ←

 جٌّؼٍفس .

 الضإِٓ ذطٕٛع جالفىحٌ ٚجالٌجء ٚضؼىو جْرحخ جٌٛطٛي جٌٝ جٌكم١مس .  -جؾُٙز جػالَ : ←

 .. ػًٍ ؟ جألش١حء ٚضك١ٍٍٙح ٚذ١حْ أٔٛجػٙح ٚأطٌٛٙح ِٚركع جٌم١ُ ٠ٙطُ ذحٌركع فٝ ل١ُ .1

 ذٕٓرطٙح جٌٝ جٌظٌٛ جٌغحت١س جٌٍّضّٓس فٝ جًٌ٘ٓ وحْ ضف١ٍٓ٘ح ِػح١ٌحٌ . ←

 ذأْرحخ ؽر١ؼ١س جٚ ٔف١ٓس جٚ جؾطّحػ١س وحْ ضف١ٍٓ٘ح ٚجلؼ١حٌ أٚ ِٛػٛػ١حٌ . ←

 ضىٍُ ػٓ ل١ّس جٌه١ٍ وفٍع جْحْٟ ِٓ ِركع جٌم١ُ ؟ .2

ح جٌركع فٝ ػٍُ جألنالق ٚجًٌٜ ٠ركع فٝ جٌه١ٍ جٚ جٌفؼ١ٍس ٘ٝ جٌطٝ ٠طّكٌٛ قٌٛٙ ←

 جٌٍٓٛو١س ٌإلٔٓحْ .

ًٚ٘ج جٌؼٍُ لى ٠ّٓٝ ذؼٍُ ض٠ًٙد جألنالق أٚ فٍٓفس جألنالق أٚ جٌكىّس جٌؼ١ٍّس أٚ  ←

 جٌكىّس جٌهٍم١س .

فم١ّس جٌه١ٍ ٘ٝ ِؼٍفس جٌفؼحتً ٚو١ف١س جلٕطحتٙح ٌطُوٛ ذٙح جٌٕفّ ِٚؼٍفس جٌٍيجتً  ←

 ح جٌٕفّ .ٌططُٕٖ ػٕٙ

ػٍُ جٌؿّحي " جالْطحؽ١مح " ٚ٘ٛ جٌؼٍُ جًٌٜ ٠ركع فٝ شٍٚؽ جٌؿّحي ِٚمح١٠ٓس .. فٟ  .3

 ػٛء جٌؼرحٌز ٔحلش جلٓحَ ػٍُ جٌؿّحي ؟

 جٌمُٓ جٌؼٍّٝ جٌهحص◘  جٌمُٓ جٌٕظٍٜ جٌؼحَ◘ 

جًٌٜ ٠ركع فٝ جٌظفحش جٌّشطٍوس ذ١ٓ ← 

جالش١حء جٌؿ١ٍّس جٌطٝ ضٌٛى جٌشؼٌٛ 

ٌٛ ضك١ٍالٌ ٔف١ٓحٌ ذحٌؿّحي ف١كًٍ ً٘ج جٌشؼ

٠ٚفٍٓ ؽر١ؼس جٌؿّحي ضف١ٍٓجٌ فٍٓف١حٌ ، 

٠ٚكىو جٌشٍٚؽ جٌطٝ ٠ط١ُّ ذٙح جٌؿ١ًّ ِٓ 

 جٌمر١ف.

٠ركع فٝ ِهطٍف طٌٛ جٌفٓ ٠ٕٚمى ← 

ّٔحيؾٗ جٌّفٍوز ٠ٚطٍك ػٍٝ ً٘ج جٌمُٓ 

ٚ٘ٛ ال٠مَٛ ػٍٝ جًٌٚق  جٌٕمى جٌفٕٝجُْ 

ٚقىٖ ذً ٠مَٛ ػٍٝ جٌؼمً ج٠ؼحٌ ألْ ل١ّس 

ضمحِ ذّح ٠ٌٛىٖ فٝ جٌٕفّ  جألغٍ جٌفٕٝ ال

ِٓ جالقٓحِ فكٓد ، ذً ضمحِ ذٕٓرس 

  ئٌٝ جٌظٌٛز جٌغحت١س جٌطٝ ٠طّػٍٙح جٌؼمً .
أنطٍ  – ج٠ى ذٍٚضحؾٌٛجِ جٌٕظٍز جٌّٛػٛػ١س جٌّطٍمس ٌٍم١ُ ؟ ) نطأ (طف أَ نطأ :  .4

 ْمٍجؽ –) جفالؽْٛ ٚ ٟ٘ ١ٍْٚس ٌطكم١ك غح٠س ِؼ١ٕس ػٕى ِغ جٌطؼ١ًٍ : جٌم١ُ يجض١س ٔٓر١س 

 ؾٌٛؼ ٌِٛ ( . –ذٍٚضحؾٌٛجِ  –

جالٔٓحْ جٌفٍو ٘ٛ ِؼ١حٌ جالش١حء ؾ١ّؼحٌ ذّؼٕٝ جٔٗ ٠م١ّ جٌه١ٍ ٚجٌشٍ ذّح ٠ٕفؼٗ فاْ لحي • 

جإلٔٓحْ ػٓ جٜ شٝء جٔٗ ن١ٍ فٙٛ ن١ٍ ذحٌٕٓرٗ ٌٗ ، ٚجْ لحي ػٓ جٜ شٝء جٔٗ شٍ فٙٛ 

 . شٍ ذحٌٕٓرس ٌٗ

ٞ جٌّٛلف١ٓ ضإ٠ى ؟ ٚ ٠هطٍف ِٛلف ؾٌٛؼ ٌِٛ ػٓ ِٛلف ضِٛحِ ٘ٛذُ ِٓ جٌم١ُ أ .5

 (ٔؼُ)  ٌّحيج ؟

) ؾٌٛؼ ٌِٛ ( ٠ٍٜ جْ جٌم١ّس وحِٕس فٝ جٌفؼً يجضٗ ، ٚأوى ػٍٝ جْ جٌم١ّس جٌرحؽٕس  ←

 ضط١ُّ ذأٔٙح ف٠ٍىز ػٍٝ ٔكٛ ِطٍك ٚضىٌن ذحٌكىِ .

جْ جإلٔٓحْ ٠ّٓٝ ن١ٍجٌ وً ِح ٘ٛ ِٛػٛع ٌشٙٛجضٗ أٚ ٌٍغرحضٗ ،  -) ضِٛحِ ٘ٛذُ ( : ←

جًٌجض١س ضىْٛ ٔٓر١س ألٔٙح ضهطٍف ذحنطالف جألفٍجو ٚجنطالف أَِحُٔٙ ًٚ٘ج ٠ؼٕٝ جْ جٌم١ُ 

 .ٚأِىحُٔٙ ٚغمحفطُٙ ذً ٚذحنطالف ٌغرحضُٙ ج٠ؼحٌ 

 ضرح٠ٕص جٌجء " ْمٍجؽ " ٚ " جفالؽْٛ " ٚ " ذٍٚضحؾٌٛجِ " ِٓ جٌم١ُ .. فٍٓ ؟ .7

ٛ أوجز جٌٕظٍز جٌٕٓر١س ٌٍم١ُ ٚجوى ػٍٝ جْ ٌٍشٝء ل١ّس فٝ يجضٗ ٚجْ جٌؼمً ٘ ٌفغ ْمٍجؽ• 

 جوطشحف جٌم١ُ ٚ جٌفؼ١ٍس .

ػٍٝ ػٌٍٚز أْ ٠ؼٝ جٌرشٍ جْ ٌٍه١ٍ ِػحالٌ غحذطحٌ ال ٠طغ١ٍ ٚ٘ٛ ٚجقى . ٚجْ  أوى جفالؽْٛ•  

 ضؼىوش ١ِّٓحش جٌفؼحتً ٚجٌه١ٍجش .

  -جوطد ِمطٍجقحضه جٌطٟ ٠ّىٓ جْ ضُٓٙ فٟ ض١ّٕس جٌم١ُ جٌفٍٓف١س ٌىٜ جفٍجو جٌّؿطّغ ؟  .8

 ٌٍم١ُ ػىز نظحتض .. ٚػف ؟

٠طؼٍّٙح جٌفٍو ٠ٚىطٓرٙح ٠ٚطشٍذٙح ضى٠ٌؿ١حٌ ٠ٚؼ١فٙح ئٌٝ جؽحٌٖ   -ٔطحؼ جؾطّحػٝ : ←

  جٌٍّؾؼٝ ٌٍٍٓٛن ِٓ نالي ػ١ٍّس جٌطٕشثس جالؾطّحػ١س .

٠طُ يٌه ذطفحػً جٌٕحِ ذؼؼُٙ ِغ ذؼغ ٠ٓطهٍظْٛ ألٔفُٓٙ ل١ّحٌ  -ِظىٌ٘ح جٌك١حز : ←

 ٠ٍطُِْٛ ذٙح ١ٓ٠ٍْٚٚ ٚفك ِمطؼ١حضٙح .

 قي الفصل الرابع :بب
٠ٍضرؾ جٌطفى١ٍ جٌفٍٓفٟ  - ٌ٘ٓ ػٍٝ جْ ػاللس ذ١ٓ جٌفٍٓفس ٚ جٌم١ُ ػاللس ال ضٕفظُ ػٍج٘ح ؟ .9

 ذحٌم١ُ جٌضرحؽح ٚغ١مح . ٔحلش ؟

 جٌفٍٓفس ال ضرىأ ِٓ فٍجؽ ذً ٘ٝ ضٍضىُ ػٍٝ جٌِٛ جٌٛجلغ ٌطؿؼً ِٕٗ ٔمطس جالذطىجء فٝ ١ٍْ٘ح .• 

ْ ذحٌكك ػٍٝ جلٛجي  ، ٚذحٌه١ٍ ػٍٝ أفؼحي ، ٚذحٌؿّحي ػٍٝ جْ جٌٕحِ فٝ ق١حضُٙ جٌٛجلؼ١س ٠كىّٛ• 

 أش١حء فالذى جْ ضىْٛ ٌى٠ُٙ جٌّؼح١٠ٍ جٌطٝ ػٍٝ أْحْٙح ٠كىّْٛ .

ًٖ٘ جٌّؼح١٠ٍ فٙٝ جٌم١ُ ، ٚجًٌٜ ٠كحٚي جْ ٠ٓطهٍظٙح ِٓ ق١حز جٌٕحِ ١ٌٕمٍٙح ِٓ جٌهفحء ئٌٝ • 

 جٌؼال١ٔس .

 حش ٚجٌؼٌّٛس وٌٚ جْحْٝ ٚؾٍٜٛ٘ .ئْ جٌىٌٚ جًٌٜ ضٍؼرٗ جٌفٍٓفس فٝ ػظٍ جٌّؼٍِٛ• 

ىٓ ٌّٓ وحْ جٌركع ػٓ جٌكم١مس شغٍٗ جٌشحغً جْ ٠ؼطٍف ذّشٍٚػ١س جٌهطأ ؟ ػًٍ ٌّح ً٘ ٠ّ .01

 ؟ ٔحلش.  ل١ّس جٌركع ػٓ جٌكم١مس ٔشحؽ ػمٍٟ ٚجػٟ - ضمٛي ؟

ٝ ِؼٍفس جٌؼًٍ ٚجالْرحخ ٠ٓؼٝ ئٌ  - ألٔٙح ضؿؼً ٌىٜ طحقرٙح جضؿح٘حٌ ٚجػ١حٌ ِٓ جٌؼحٌُ جٌّك١ؾ ذٗ• 

 . جألٌٚٝ

ٚجألنٍ و١ف ؟  --) ٌّحيج ؟ ٚ٘ٛ ْإجي جٌفٍٓفس جٌهحٌى   جٌط١١ُّ ذ١ٓ ْإج١ٌٓ جْح١ْٓ ٚ ٠ىْٛ • 

 ٚ٘ٛ ْإجي جٌؼٍَٛ جٌف٠ُ١حت١س ٚجٌر١ٌٛٛؾ١س ( .

 ( . غُ ِٙحٌز جْطهىجَ ِٕٙؽ فٝ جٌطفى١ٍ  -ِٙحٌز جٌمٍجءز ِٓ نالي )  ٚضّٕٛ ًٖ٘ جٌم١ّس • 

جيج وحٔص ضٕٓؿُ ِغ جٌكمحتك  ٔظ٠ٍس جٌطٍجذؾ ضؼٕٟ جْ جٌمؼ١س ضىْٛ طك١كسأَ نطأ : طف  .00

 ) طف ( . ِٓ لرً ِؼٍفطٕح وىً ؟

ػٓ ٔؿى فٝ ١ِىجْ ج٠ٌٍحػ١حش فٝ ٕ٘ىْس ئل١ٍىِ ٔٓمحٌ ِٓطّىأ ِٓ جٌكىِ ٚجالْطٕرحؽ ٠ٕٚطمً • 

 ِٕطم١حٌ ٚ ػٍٝ ٔكٛ ٠ىْٛ ِكطِٛحٌ ؽ٠ٍك جالْطٕطحؼ جٌٝ ِح ٠ٍَُ ػٕٙح جٜ ٠ٓطٕؽ ذم١س لؼح٠ح جٌٕٓك 

. 

 جيوٍ ذا٠ؿحَ جٌٕظ٠ٍس جٌرٍؾّحض١س فٟ جٌكم١مس ؟ .01

 ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس ضمَٛ ػٍٝ جْ ِؼ١حٌ جٌكم١مس جٌٛق١ى ٘ٛ ِؼ١حٌ جٌٕؿحـ جٌؼٍّٝ  ←

 ٍ ػٓ ٚجلغ ٚضكمك جٌٕطحتؽ جٌّطٛلؼس .جٌؼرحٌز طك١كس فٝ ٔظٍ جٌرٍؾّحض١س ئيج وحٔص ضؼر ←

 ًٖٚ٘ جٌٕظ٠ٍس ضٕظٍ ئٌٝ جٌفىٍز جٌكم١م١س ػٍٝ جٔٙح جشرٗ ذهطس ػًّ ٔحؾكس . ←

 ٚػف شٍٚؽ جنطرحٌ طىق جٌكم١مس فٟ ػٛء ِح وٌْص ؟ .02

 ئيج جِىٓ  ِٓ جٌطكمك جٌكٓٝ ذ١حْ جْ جٌمؼ١س ضطحذك جٌٛجلغ جٌّٛػٛػٝ . •

 ئيج وحٔص ضطٍجذؾ ِغ وً ِؼحٌفٕح ٚقمحتمٕح جألنٍٜ .• 

 ئيج جْططؼٕح ذٍٓٛوٕح ػٍٝ أْحْٙح ضكم١ك جٌٕطحتؽ جٌّطٛلؼس .• 

 ل١ّس جالْطمالي جًٌجضٟ ضؼٕٟ غمس جالٔٓحْ فٟ لٍجٌجضٗ جٌهحطس .. قًٍ جٌؼرحٌز ؟ .03

وْٚ جٌطرؼ١س ٌألن٠ٍٓ قطٝ ٌٛ وحٔٛج ٠ٓرمٖٛ فٟ  ٠مظى ذٙح ِىٜ غمس جإلٔٓحْ فٝ لٍجٌجضٗ جٌهحطس• 

 جٌؼٍّ ٚ جٌهرٍز .

 جًٌّج٘د جٌفٍٓف١س جٌطٝ ضٕحٌٚص جٌّٛػٛع جٌٛجقى فٝ جٌؼظٍ جٌٛجقى .  - ٘ٝ ل١ّس فٍٓف١س• 

 ٚ جٌٍّٚٔس ّٝ جٌمىٌز ػٍٝ ِّحٌْس جٌٕمىجٌطفى١ٍ جٌفٍٓفٝ ٠ط١ُّ ذحالْطمالي جٌفىٍٜ ، ٠ٕٚ • 

 . ٠طُٓ ذحٌطرؼ١س جٌؼ١ّحء غ١ٍ يٌه فٟ جٌطفى١ٍٚ • 

 مالي ٚ جٌك٠ٍس ؟ٚػف جٌؼاللس ذ١ٓ جالْط .04

ٍ٘ ٌشؼٌٛ جٌفٍو ذحٌك٠ٍس  ئيج جْ ضّطغ جٌفٍو ٚالشه جْ ل١ّس جالْطمالي جًٌجضٝ ٘ٝ جٌٛؾٗ جٌظح• 

 . ٚق٠ٍس  جٌٕشٍ ، ٚق٠ٍس جٌؼم١ىز( –ذحٌك٠ٍحش ) ق٠ٍس جٌٍأٜ 

جٌى١ًٌ جٌكٝ ػٍٝ جٔٗ لحوٌ ػٍٝ جْ ٠فؼً ٠ّٚحٌِ جْطمالٌٗ جًٌجضٝ فٝ جٌؼمً ٌغُ وً جٌطكى٠حش  • 

 . ٚذٍو ٍِٚع ٚؾٛع ( جٌطٝ لى ضٛجؾٙٗ . ِػً ضكى٠ىجش جٌطر١ؼس )

فحإلٔٓحْ لحوٌ ػٍٝ جٌطغٍد ػٍٝ ًٖ٘ جٌطكى٠حش ق١ّٕح ٠شؼٍ ذك٠ٍطٗ ٠ٚٓطغً لىٌجضٗ جٌؼم١ٍس فٝ  • 

 . جٌطغٍد ػ١ٍٙح

 ذ١ٓ جٌك٠ٍس ٚ جٌشؼٌٛ ػاللس ٚغ١مس .. ٔحلش ؟ .05

 .ػٍٝ جٌفؼً جٌطٍمحتٟ لحوٌْٚ  ٠ٍس ضرىأ ق١ّٕح ٔشؼٍ جٕٔحكجٌ• 

ًٚ٘ج جٌفٍق ذ١ٓ ق١حز جٌك١ٛجْ ٚق١حز جإلٔٓحْ . فحٌك١حز جإلٔٓح١ٔس جٌظك١كس ضرىأ ِٓ ق١ع ضٕطٙٝ   •

ٚ  ذأٔٗ لحوٌ ػٍٝ جألنط١حٌ ٚلحوٌ ػٍٝ جٌفؼً جٌكٍ ٚ ٠رىأ شؼٌٛ جإلٔٓحْ ذًجضٗ جٌك١حز جٌغ٠ُ٠ٍس ػٕىِح

 . أفؼحٌٗ ١ٌٓص ٔط١ؿس جٔفؼحالش

جٌك٠ٍس ٚ   - جٌك٠ٍس ٌىٜ جإلٔٓحْ ١ٌٓص ِطٍمس ٚ ٌىٓ ضكىّٙح جٌؼ٠ٌٍٚحش .. ػمد ذٍأ٠ه ؟ .07

 ٔحلش ؟ جٌؼٌٍٚز ٍِضرطحْ .

 .جْحْٟ ٌٍك٠ٍس  ٚؽ ط٠ٌٍٚسٚ ضٍه جٌكىٚو شٍفحٌك٠ٍس ١ٌٓص ِطٍمس ٚ ٌىٓ ٌٙح قىٚو • 

 ٚ جالٔٓحْ ٠ؿد جْ ٠طغٍد ػٍٝ ًٖ٘ جٌؼ٠ٌٍٚحش قطٝ ٠شؼٍ ذحٌك٠ٍس .• 

فٕٙحن جٌؼٌٍٚز جٌطر١ؼ١س ٚٔكٓ ورشٍ ؾُء ِٓ جٌطر١ؼس . ٚق١حضٕح ٍِضرطس ذّؼٍفس لٛج١ٔٓ  • 

 جٌطر١ؼس . قطٝ ٠ّىٕٕح ضٓه١ٍ٘ح ٌهىِطٕح

٘د أٔه ٚذؼغ أطىلحته لى أنًضُ ْف١ٕس ٚأذكٍضُ ذٙىف جٌظ١ى أٚ جٌُٕ٘س ٚذىأش  -ِػحي :• 

ج١ٔٓ ج٠ٌٍحـ ٚلٛضٙح جٌٓف١ٕس ضطّح٠ً ذٓرد جألِٛجؼ ٚج٠ٌٍحـ فّحيج أٔطُ فحػٍْٛ ؟ فايج وٕص ضؼٍُ لٛ

 فأٔه ذًٌه قممص ق٠ٍطه ِٓ ١ْطٍز جالِٛجؼ ػ١ٍٙح . –ٍْٚػطٙح ٌططكىُ فٝ جٌٓف١ٕس 

 خالصة .. الفصل الرابع .. فلسفة القيه

 جٌؼرحٌز ؟ قًٍ ١ٌس قىجْ ِطالَِحْ ال ٠ٕفظالْ .جٌك٠ٍس ٚ جٌّٓثٛ: ِ 

 جٌك٠ٍس - ٌجش جٌطٝ ػ١ٍٕح جْ ٔهطحٌ٘ح أٚ جٌؼىّ ِطك١ٍّٓ جٌٕطحتؽ جٌّطٍضرس ػ١ٍٙحق١حضٕح جإلٔٓح١ٔس ػرحٌز ػٓ ٍٍْٓس ِٓ جإلنط١ح - جٌك٠ٍس ٚجٌّٓث١ٌٛس قىجْ ال ٠ٕفظً أقىّ٘ح ػٓ جالّنٍ

 . جٌفؼً ِٓث١ٌٛس ضطكًّ ِح ذمىٌ قٍجٌ  ضىْٛ فحٔص جالّنٍ ػٓ أقىّ٘ح ٔفظً جْ ال٠ٕرغٝ ِطّحْىحْ قىجْ ٚجٌّٓث١ٌٛس جٌك٠ٍس - جالّنٍ ذىْٚ أقّٙح ال٠فُٙ ِطٍجوفحْ قىجْ ٚجٌؼٌٍٚز
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 خالصة  .. املوضوع األول .. االستدالل االستقرائي

 ثعضذالٍ صضؾجٝص ٗض٤ؾضٚ ٓج ٝسد ك٢ ٓوذٓجصٚ ؟ ) خطأ ( ثالعض٘ذجؽ ٛٞطـ أّ خطأ :  .1

ٝ دجُضج٢ُ   –ثعضذالٍ ال صضؾجٝص ٗض٤ؾضٚ ٓج ٝسد ك٢ ٓوذٓجصٚ ثُض٢ صٌٕٞ ٜٓ٘ج رُي ثالعضذالٍ 

ثالعضذالٍ ثالعض٘ذجؽ٢ صأص٢ ثُ٘ض٤ؾز ك٤ٚ دثةٔج ٓغج٣ٝز أٝ أطـش ٖٓ ٓوذٓجصٜج . ثُضل٤ٌشر ك٤ٚ 

 ٖٓ ث٢ٌُِ ُِؾضة٢ .٣٘ضوَ ك٢ ثُـجُخ ٖٓ ثُؼجّ ُِخجص أٝ 

 ٓغجٍ : ًَ ثُؼضثح ؿ٤ش ٓضضٝؽٕٞ 

 ث٣ٖٔ ثػضح                          

 ـــــــــ                             

 إرٕ ث٣ٖٔ ؿ٤ش ٓضضٝػ                     

 ٣٘ضوَ ثالعضوشثء ٖٓ ثُخجص إ٠ُ ثُؼجّ .. دَُ دٔغجٍ ؟ .2

ُضل٤ٌشر ك٤ٚ ٣٘ضوَ ٖٓ ثُخجص ُِؼجّ  أٝ  -ذٓجصٜج العضذالٍ ثالعضوشثة٢ صجص٢ ثُ٘ض٤ؾز ثًذش ٖٓ ٓو

 .أٝ ٖٓ ثُٔؼِّٞ ث٠ُ ثُٔؾٍٜٞ ٖٓ ثُؾضء ٌَُِ 

 ثُقذ٣ذ صٔذد دجُقشثسر

 ثُزٛخ صٔذد دجُقشثسر

 ثُلؼز صٔذد دجُقشثسر

 ـــــــــــــــ

 إرٕ ًَ ثُٔؼجدٕ صٔذد دجُقشثسر

 دَُ دٔغجٍ ػ٠ِ ثالعضوشثء ثُ٘جهض ػ٘ذ أسعطٞ ؟ .3

ثء ٣وّٞ ػ٠ِ كقض ػذد ٓقذد ٖٓ ثُظجٛشر ) ػ٤٘ز ( ٣٘ضوَ ٜٓ٘ج ٛٞ ٗٞع ٖٓ ثالعضوش •

 .ث٠ُ ثُضؼ٤ْٔ ػ٠ِ ًَ ثُقجالس ثُٔٔجعِز 
دسؽز خالٍ شٜش ٣٘ج٣ش ك٢ ثُخٔغ٤ٖ ثُؼجّ  33ُْ صشصلغ دسؽز ثُقشثسر ك٢ ثُوجٛشٙ ػٖ ٓغجٍ : 

 . دسؽز خالٍ ٣٘ج٣ش ثُوجدّ 33إرٕ صشصلغ دسؽز فشثسر ثُوجٛشر ػٖ ثُٔجػ٢ . 

 د دجالعضوشثء ثُضجّ ػ٘ذ أسعطٞ ؟فذد ثُٔوظٞ .4
ثُضؼذثد ثُضجّ ٛٞ ثُزٟ ٣ضْ ك٤ٚ ثُذشٛجٕ ػ٠ِ هؼ٤ز ػجٓز ٖٓ خالٍ كقض ٝثخضذجس ًَ ثُقجالس • 

 ثُض٠ صضؼٜٔ٘ج صِي ثُوؼ٤ز .

ٖٓ خالٍ كقض ثُغؾالس ٗالفع ثٕ ًَ ثُطالح ك٠ ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ فجط٤ِٖ ػ٠ِ ٓغجٍ : 

 ثُؼجٓز ششؽ ثعجع٠ ُذخٍٞ ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔظ ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز كجٗ٘ج ٗغض٘ضؼ ثٕ ثُغج٣ٞٗز

 ٝثؽٚ ثالعضوشثء ثُضجّ ػ٘ذ أسعطٞ ػذر ثٗضوجدثس .. ٝػـ رُي ؟ .5
 ٣لضوش ثالعضوشثء ثُضجّ ث٠ُ ثُولضر ثالعضوشثة٤ز ثُٔؼشٝكز ) ثالٗضوجٍ ٖٓ ثُٔؼِّٞ ث٠ُ ثُٔؾٍٜٞ (• 

 . ثرٕ ال صٞؽذ هلضر ثعضوشثة٤ز كال ٓؾجٍ ُِقذ٣ظ ػٖ صؼ٤ْٔ ثعضوشثة٢ فو٤و٢

٣غضق٤َ ثعضخذثٓٚ ٓغ ثُقجالس ثُالٓقذٝدر ثُؼذد أٝ كقض ًَ ٜٓ٘ج ػ٠ِ فذٙ ٓغَ ) فذجس • 

 . ثُشَٓ

 صشٌَ ٓوذٓجس ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز أعجعج فجعٔج ُظذم ٗضجةؾٜج ؟طـ أّ خطأ :  .6

"ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز" طق٤قز ف٤ٖ ٗغِْ  -صشٌَ ٓوذٓجصٜج أعجعجً فجعٔجً ُظذم ٗض٤ؾضٜج • 

٣غضق٤َ ثٕ صظذم ثُٔوذٓجس ٝال  -أعجعجً فجعٔجً ُظذم ٗض٤ؾضٜج  دظذم ٓوذٓضٜج ٝصٌٕٞ 

 صظذم ثُ٘ض٤ؾز

 ًَ ثُوطؾ عذ٤٣جس )طجدهز(

 ًَ ثُ٘ٔٞس هطؾ  )طجدهز(

 ــــــــــــــــــــ

 إرٕ ًَ ثُ٘ٔٞس عذ٤٣جس )طق٤قز  ٝ طجدهز (

 ) خطأ ( صشٌَ ٓوذٓجس ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز أعجعج فجعٔج ُظذم ٗض٤ؾضٜج ؟طـ أّ خطأ :  .7

 -ز ال صشٌَ ٓوذٓجصٜج أعجعج فجعٔج ُظذم ٗض٤ؾضٜج، ٌُٜٝ٘ج صشٌَ دؼغ ثُذػْ ُضِي ثُ٘ض٤ؾ •

ًِٔج  – ٣غضق٤َ إٔ صٌٕٞ ثُقؾؼ ثالعضوشثة٤ز "طق٤قز" أٝ "دجؽِز" ٓغَ ثُقؾٚ ثالعض٘ذجؽ٤ز

ًجٗش ثُٔوذٓجس صشؽـ ثُ٘ض٤ؾز أًغش صثدس هٞر ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز ، ٝؿ٤ش إٔ رُي ثُضشؽ٤ـ فض٠ 

 م ثُٔوذٓجس ، ال ٣ظَ ثدذث إ٠ُ دسؽز ث٤ُو٤ٖ .ك٢ فجٍ طذ

 ٓؼظْ عٌجٕ ثُوجٛشر ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش

 ٓؼظْ عٌجٕ ثُٔ٘ٞك٤ز ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش

 ـــــــــــــــــــــ

 ثرٕ : ٖٓ ثُٔشفؼ ٓؼظْ عٌجٕ ثُؾٜٔٞس٣ز ٣غضخذٕٓٞ ثالٗضشٗش

ع ث٠ُ ثُٞثهغ ٣ضٞهق ثُظقٚ ٝ ثُذطالٕ ك٢ ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز ػ٠ِ ثُشؽٞطـ أّ خطأ :  .8

 )خطأ ( .

ثُظقز ٝ ثُذطالٕ ٣شؽؼجٕ إ٠ُ ثُؼالهز د٤ٖ ثُٔوذٓجس ٝ ثُ٘ض٤ؾز دظشف ثُ٘ظش ػٖ ثُٞثهغ • 

صٌٕٞ طق٤قز إرث ًجٗش ثُ٘ض٤ؾز  -ثُلؼ٢ِ أٟ صؼضٔذ ػ٠ِ طٞسر ثُقؾز ٝ ٤ُظ ػ٠ِ ٓجدصٜج 

 صِضّ ػٖ ثُٔوذٓجس ُضٝٓج ػشٝس٣ج ٝإرث ُْ ٣ٌٖ ثألٓش ًزُي ًجٗش دجؽِز .

 : ٣ضؼِن ثُظذم ٝ ثٌُزح ك٢ ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز دجُٞثهغ ثُلؼ٢ِ ؟ طـ أّ خطأ .9
 صٌٕٞ ٗض٤ؾز ثُقؾز طجدهز إرث ؽجءس ٓطجدوز ُِٞثهغ ثُلؼ٢ِ إرث ُْ ٣ٌٖ ثألٓش ًزُي ًجٗش ًجردز .

 ٓظطل٠ سؽَ ثػٔجٍ ٝعشٟ

 عؼ٤ذ سؽَ ثُؼٔجٍ ٝعشٟ

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

 ثرٕ ٖٓ ثُٔشؽـ ثٕ ٣ٌٕٞ ًَ سؽَ ثػٔجٍ عشٟ

 ٕ ٓوذٓجس ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز ٤ًِز ٝ ٗض٤ؾضٜج ٤ًِز .. دَُ دٔغجٍ ؟هذ صٌٞ .13

 ًَ ف٤ٞثٕ كجٕ

 ًَ ثٗغجٕ ف٤ٞثٕ

 ـــــــــــ

 ًَ ثٗغجٕ كجٕ

 طـ أّ خطأ : هذ صٌٕٞ ٓوذٓجس ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز ٝ ٗض٤ؾضٜج هؼج٣ج خجطز ؟ .11
 ًَ شجػش ٓشٛق ثُقظ

 ثفٔذ شٞه٠ شجػش

 ــــــــــــــــــــ

 شٞه٠ ٓشٛق ثُقظإرٕ ثفٔذ           

 هذ صٌٕٞ ٓوذٓجس ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز ٝ ٗض٤ؾضٜج هؼج٣ج ٤ًِز .. دَُ دٔغجٍ ؟ .12

 الدوجس عذ٤٣جس ُٜٝج سةجسث ًَ

 ًَ ثُق٤ضجٕ عذ٤٣جس ُٜٝج سةجس

 ـــــــــــــــ

 إرٕ ٓشؽـ ثٕ ًَ ثُغذ٤٣جس ُٜج سةجس

 ؾز ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز هؼ٤ز خجطز .. دَُ ٓغجٍ ؟. هذ صٌٕٞ ٗض31٤

 ًجٕ ؽٚ فغ٤ٖ أد٣خ ٝك٤ِغٞف

 ًجٕ ثُؼوجد أد٣خ ٝ ك٤ِغٞف

 أفٔذ ُطل٢ ثُغ٤ذ أد٣خ

 ـــــــــــــــــــ

 ُزث ٣قضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ أفٔذ ُطل٢ ثُغ٤ذ ك٤ِغٞكج ٝأدد٤ج

٤ٖ ثُٔوذٓجس ٝ ٣ٌٖٔ ثُلشم د٤ٖ ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز ٝثُقؾز ثالعضوشثة٤ز ك٢ ٝؽٞد ػالهز د. 14

 ثُ٘ض٤ؾز .. ٝػـ
 ك٢ ثُقؾز ثالعضوشثة٤ز ك٢ ثُقؾز ثالعض٘ذجؽ٤ز

ٗضػْ ثٕ ٛ٘جى ه٤جّ ػالهز طجسٓز د٤ٖ ثُٔوذٓجس 

 ٝ ثُ٘ض٤ؾز 

 ٓغجٍ :

 إرث طذم ، إٔ ًَ إٗغجٕ كئٕ

 ٝ طذم ، إٔ عوشثؽ إٗغجٕ 

 ـــــــــــــــــــــــ

 كٖٔ ثُٔقضْ إٔ ٣ٌٕٞ عوشثؽ كجٕ

ٜٔج ثػ٤لش ث٤ُٜج ٖٓ كٜزٙ ثُقؾز طجدهز ٓ• 

ٓوذٓجس ٓغَ كئرث ثًضشل٘ج إٔ عوشثؽ هذ٤ـ ثُشٌَ 

، أٝ إٔ ثُٔالةٌز خجُذر ، كئٕ ًَ رُي ال ٣ؤعش 

إؽالهج ك٢ طقز ثُقؾز ، كجُقؾز طق٤قز ، ال 

 ش٢ء ك٢ ثُؼجُْ إػجك٢ ٣ؾؼِٜج أًغش دهز .

ػالهز ثُٔوذٓجس دجُ٘ض٤ؾز ك٢ ثُقؾؼ 

ك٢ ثالعضوشثة٤ز ثهَ دهز ٝثفٌجّ دذسؽجس فض٢ 

 ثكؼَ ثُقؾؼ ثالعضوشثة٤ز .

 ٓغجٍ :

 ٓؼظْ ٓقج٢ٓ ثُششًجس ثٌُذشٟ أًلجء

 ٓؾذ١ ٓقج٢ٓ إلفذٟ ثُششًجس ثٌُذشٟ

 ـــــــــــــــــــــ

 ُزث  ٣قضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾذ١ ٓقج٢ٓ ًلتج

ٛزٙ فؾز ثعضوشثة٤ز ؽ٤ذر صٔجٓج ، ع٘لضشع • 

إٔ ٓوذٓضٜج ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز طجدهز كئٕ طذم 

ٜٗج ، ٌُٖٝ إػجكز ٗض٤ؾضٜج أسؽـ ٖٓ دطال

ٓوذٓجس ؽذ٣ذر إ٠ُ ثُٔوذٓض٤ٖ هذ ٣٘ضؼ فؾز 

 أػؼق

 

 فذد ٓلّٜٞ ثُٔٔجعِز ثالعضوشثة٤ز ٝ ثُٜذف ٜٓ٘ج .. ٓغ رًش ٓغجٍ ؟ .15

 فؾز ثعضوشثة٤ز صؼ٢٘ ثُضشجدٚ أٝ ثُض٘جظش د٤ٖ أٓش٣ٖ أٝ أًغش .ثُضؼش٣ق : • 

ت إليت يشارك فهيا شيئا أ خر حماوةل رشح أ مر غري مب لوف ابلإشارة إإىل بعض إلسامثُٜذف : • 

 مب لوف .

ٗلضشع ثٗي ال صؼشف ؽؼْ عٔي ثُغجُٕٔٞ ٓغال ، ٝ أسدس إٔ أد٤ٖ ُي ٓزثم ٛزث ثُ٘ٞع  ثُٔغجٍ :• 

ٖٓ ثُغٔي ، كئ٢٘ٗ أهٍٞ ُي إٔ ٓزثهٚ ٣شذٚ إ٠ُ فذ دؼ٤ذ ٓزثم عٔي ثُذٞس١ ثُز١ عذن ُي 

 ص٘جُٝٚ ٖٓ هذَ .

 ) طـ ( شثة٤ز ؟طـ أّ خطأ : ثُٔٔجعِٚ ٢ٛ ثُقؾز ثالعضو. 16

ٗغضخذّ ك٤ٜج صٔجعالً د٤ٖ ش٤ت٤ٖ العض٘ضجػ إٔ ثُش٤ت٤ٖ ٣ضٔجعالٕ ك٢ ؽٞثٗخ أخشٟ ؿ٤ش ثُض٢ 

ٗؼشكٜج ، كئرث ًجٕ ُذ٣٘ج ش٤تجٕ )أ،ح( ٝ ػشك٘ج إٔ )أ( ٣ضغْ دجُخظجةض )ػ،د،ٛـ،ٝ( ٝ إٔ )ح( 

 )ٝ( .صضغْ دجُخظجةض )ػ،د،ٛـ( ، كئٗ٘ج ٗغضذٍ ثعضوشثة٤جً إٔ )ح( صضغْ أ٣ؼج دجُخجط٤ز 

 ًِٔج صثد ػذد ثُقجالس ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٓوجسٗضٜج صثدس هٞر ثُقؾز دجُٔٔجعِز ؟طـ أّ خطأ : .  17

ًِٔج صثد ػذد ثُغ٤جسثس ػج٤ُٔز ثُظ٘غ ثُض٢ ػشك٘ج إٔ ثالخش٣ٖ ٣ٔضٌِٜٞٗج ٝ أًذٝث ُ٘ج ثْٜٗ • 

 ٣ؼضٔذٝث ػ٤ِٜج صثدس هٞر فؾض٢ .

 ظِز ػؼلش ثُقؾٚ ؟ ) خطأ (ثُقجالس ثُٔضشجدٜز رثس ثًُِٔج صثدس طـ أّ خطأ : . 18

ثُغ٤جسر ػج٤ُٔز ثُظ٘غ ، ثُغ٤جسر أٝصٞٓجص٤ي ، ثُغ٤جسر ٖٓ ٗلظ ثُطشثص ، ثُغ٤جسر ٖٓ ٗلظ • 

ث٤ًَُٞ .دظشف ثُ٘ظش ػٖ أٝؽٚ صشجدٚ أخشٟ ًغ٤شر ٤ُظ ُٚ ه٤ٔز دوٞر ثُقؾز ٓغَ ٗلظ ثُِٕٞ ، 

 أٝ إٔ ٣ٌٕٞ دٜٔج  ع٢ د١   .. إُخ .

 أٝ ثُٔضشجدٜز رثس ثُظِٚ صثدس هٞر ثُقؾز ٓ٘طو٤ج. ًِٔج صثدس ثُقجالس ثُٔضٔجعِز • 

 دَُ دٔغجٍ .. ػ٠ِ ثٕ ػذد ثُقجالس ثُٔخضِلز صؤد١ إ٠ُ هٞر ٝ ػؼق ثُقؾز ؟. 19
 -ٓغجٍ ُؼؼق  ثُقؾز :    -ٓغجٍ  ُضو٣ٞز ثُقؾز : 

  ُٖ٘لضشع أ٢٘ٗ أػشف أشخجطج آخش٣

 ٓخضِل٤ٖ :

أًذٝث ٢ُ إٔ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُغ٤جسثس ٝكوجً 

ط٣ِٞز ه٤َِ ثالػطجٍ ٝ ٣ؼضٔذ ُخذشصْٜ ثُ

ػ٤ِٚ ٝرًشٝث أْٜٗ ٣لقظٕٞ ع٤جسثصْٜ 

ػ٘ذ ًٝالء ٓخضِل٤ٖ ك٢ ٓذٕ ٓخضِلز ٝ 

أْٜٗ ٣قظِٕٞ ػ٠ِ عؼش ٓ٘خلغ ُوطغ 

ثُـ٤جس ٝ ثُظ٤جٗز  عٞف صض٣ذ ٛزٙ 

 ثُشٜجدثس ٖٓ هٞر ثُقؾز  

  ُ٘لضشع أ٢٘ٗ أهٞد ع٤جسص٢

د٘لغ٢ ؽٞثٍ ثُٞهش ٝ ال أعٔـ 

 ألخش٣ٖ دو٤جدصٜج 

٢ عٞف ٣ضذجدٍ ه٤جدر أٓج طذ٣و

ثُغ٤جسر ٓغ عالعز إخٞر ُٚ .ٝ 

ثفضٔجٍ علشْٛ خالٍ ثالؽجصثس ث٠ُ 

أٓجًٖ دؼ٤ذر دجُطذغ ٓغَ : ٛزٙ 

 ثالخضالكجس عضـ٤ش ٖٓ هٞر ثُقؾز 

 

 دَُ دٔغجٍ .. ػ٠ِ دٝس ثإلعضوشثء ك٢ د٘جء ثُؼِْ ٝ ثخضشثع ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ؟. 23

ٖ ثُغَٜ ثًضشلٜٔج دثةٔج .. دشٖٛ ػ٠ِ رُي ثالعضذالٍ ثُضٔغ٢ِ٤ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ش٤ت٤ٖ ٤ُظ ٓط : 

 ؟ دٔغجٍ ٖٓ صجس٣خ ثُؼِْ

 -ثالٓغِز ثُقذ٣غز ٓقجُٝز ثُؼِٔجء كْٜ صشص٤خ ٝػغ ثُشق٘جس ثُغجُذز ٝ ثُٔٞؽذز ك٢ ثُزسر ٖٓ • 

إٔ  -ثكضشع إٔ ثُزسر صٔجعَ ثُ٘ظجّ ثُشٔغ٢ ، أ١ صؼَٔ ًٔج ُٞ ًجٗش ٗظجٓج شٔغ٤ج ٓظـشث 

شٔغ٢ ، كئٕ ثُشق٘جس ثُٔٞؽذز صوغ أ٣ؼج ك٢ ٓشًض ثُزسر ، ٝ ًٔج ثُشٔظ صوغ ك٢ ٓشًض ثُ٘ظجّ ثُ

إٔ ًَ ثٌُٞثًخ صذٝس فٍٞ ثُشٔظ ، كئٕ ثإلٌُضشٝٗجس صذٝس فٍٞ ٓشًض ثُزسر فجِٓز ٓؼٜج 

 ٝ ثػضذشٝث ثُ٘ظجّ ثُشٔغ٢ ٗٔٞرػ ٓظـش ُِزسر . –ثُشق٘جس ثُغجُذز 

 ش ثُقذ٣ظ ؟٤ٓض د٤ٖ ثُٔؼ٠٘ ثُِـ١ٞ ٝ ثالططالف٢ ُِٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ك٢ ثُؼظ. 21

 ٛٞ ثُطش٣ن ثُٞثػـ ، ٣وجٍ ٜٗؾش ؽش٣ن كالٕ ث١ ثصذؼش ؽش٣وز . ثُٔؼ٢٘ ثُِـ١ٞ ُِٜٔ٘ؼ

ثُٔؼ٢٘ ثالططالف٢ 

 ُِٜٔ٘ؼ

ؽش٣وز ٓقذدر ك٠ ثُضل٤ٌش ٝع٤وز ثُظِز دجُٔٞػٞع ثُز١ ٗلٌش 

 ك٤ٚ.

 ٝػـ .. ُِؼِْ ٓؼ٤٘جٕ  ؟. 22

 ثُطش٣وز ثُٔقذدر ُِٞطٍٞ ُِٔؼشكز :  ثُٔؼ٢٘ ثُغج٢ٗ ثُٔؼشكز ثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُٔ٘ظٔز:  ثُٔؼ٢٘ ثألٍٝ

ثُٔؼشكز ثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُٔ٘ظٔز ثُض٢ ٗغضخذٜٓج دـشع 

 كْٜ ثُظٞثٛش ٝصلغ٤شٛج .

ٝٛٞ ٝطق ٣طِن ػ٠ِ ًغ٤ش ٖٓ ثُٔؼجسف ثالٗغج٤ٗز 

ثُٔخضِلز دذءث ٖٓ ثُل٤ض٣جء ٝث٤ٔ٤ٌُجء ٝثُلِي ث٠ُ 

 ثُضجس٣خ ٝثُغ٤جعز ٝػِْ ثطٍٞ ثُلوٚ.

ػ٠ِ ؽش٣وز ٓقذدر ك٠ ثُغؼ٢ ٗقٞ ثُقظٍٞ 

ثُٔؼشكز ثُٔ٘ظٔز دجصذجع هٞثػذ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ ) 

 ثُٔالفظز ٝثُضؾجسح ٝثُلشٝع( .

 -٣ٝض٤ٔض دخظجةض ٓضؼذدر أٜٛٔج )ثُٔٞػٞػ٤ز 

صٌشثس ثُ٘ضجةؼ ثرث ثصذؼ٘ج ٗلظ  -ثخضذجس ثُوؼج٣ج 

عْ ثُغ٤طشر ػ٤ِٜج  -ٝثُض٘ذؤ  دجُظٞثٛش  -ثُششٝؽ 

 ٝثُضقٌْ ك٤ٜج (.
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َ صشٟ ثٕ ثعضوشثء أسعطٞ ٣ظِـ ٛ -؟  ٝػـ ثُؾجٗخ ثُ٘وذ١ ك٢ ٜٓ٘ؼ كشٗغ٤ظ د٤ٌٕٞ. 23

 ؟إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ؼ ػ٢ِٔ ؟ ػَِ ُٔج صوٍٞ 

 . سعط٢ُوذ ثٗضوذ د٤ٌٕٞ ؽشم ثُضل٤ٌش ثُوذ٣ٔز ثُؼو٤ٔز ثُوجةٔز ػ٠ِ ثُو٤جط ثال• 

 ثالخطجء ثُض٢ ٣ضؼشع ُٜج ثالٗغجٕ ًٔج صقذط ػٖ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثٗٞثع• 

 . ٝثؽِن ػ٢ِ ٛزٙ ثألخطج ) ثعْ ثألٝٛجّ ٝثألٝعجٕ ( •

 طـ أّ خطأ : ص٘شأ أٝٛجّ ثُؾ٘ظ ػ٘ذ " د٤ٌٕٞ " ٖٓ ثالعضخذثّ ثُخجؽ٠ء ُِـز ؟ ) خطأ (. 24

٢ٛ ٓضأطِز ك٠  -ثالٗغجٕ صؼذ ٛزٙ ثالخطجء ظجٛشر دشش٣ز خجطز د٘ٞع أٝٛجّ ثُؾ٘ظ : • 

 صش٤ًخ ثُؼوَ ثالٗغج٢ٗ كجُؼوَ ال ٤ٔ٣َ ثال ٓج ٣ٞثكن ؿشٝسٙ .

 ٓغجٍ : ثُضغشع ك٢ ثُقٌْ دٕٝ ثعجط ٓض٤ٖ .• 

 ص٘شأ أٝٛجّ ثٌُٜق ػ٘ذ " د٤ٌٕٞ " ٖٓ ثُض٣ٌٖٞ ثُخجص ُِلشد ؟ ) طـ (طـ أّ خطأ : . 25

د ٖٓ )ثُذ٤تز ثالؽضٔجػ٤ز ٣ٝوشس د٤ٌٕٞ ثٕ ٓج ٣ق٤ؾ دٌَ كش -٢ٛ ٗوطز ػؼق ػ٘ذ ًَ شخض • 

 ثُٜٔ٘ز ( ٣ؾؼِٚ ك٢ ػضُز أٝ ًٜق . –ثُٔغض١ٞ ثُغوجك٢  –

ٓغجٍ : كٜ٘جى ػوٍٞ صؼؾخ دٌَ ٓج ٛٞ هذ٣ْ ثٝ فذ٣ظ دٕٝ ٗوذ ٝ ٛزث خطش ػ٠ِ ثُؼِْ ٝ • 

 ثُلِغلز .

 ٣شٟ د٤ٌٕٞ إٔ أٝٛجّ ثُغٞم ٢ٛ أًغش ثألٝٛجّ ثعجسر ُِٔضجػخ ؟ ) طـ (طـ أّ خطأ : . 26

ك٤ضقذعٕٞ ك٠ ٓخضِق ثُشتٕٞ دِـز ٓشضشًز  وٕٞ ك٠ ثُٔوج٢ٛ ٝثالٗذ٣ز  ٝثالعٞثمكجُ٘جط ٣ِض• 

 ًغ٤شث ٓج صٌٕٞ دؼ٤ذر ػٖ ثُؼذؾ ثُٔ٘طو٢ .

 . ظَ ٛزٙ ثُِوجءثس صلوذ ثالُلجظ دالُضٜج ثُقو٤و٤زك٢ • 

رُي ثالٓش ٛٞ ثُز١  -٣ظٖ ثالٗغجٕ ثٗٚ ٣ضقٌْ ك٢ ثألُلجظ كضؼٞد ثالُلجظ ٝ صضقٌْ ك٢ ثُؼوَ • 

 لِغلز ٝثُؼِّٞ دجُغلغطز ٝثُؾٔٞدثطجح ثُ

 صؼذ أٝٛجّ ثُٔغشؿ ٖٓ ثألٝٛجّ ثُض٢ صٔ٘غ ثُضل٤ٌش ثُغ٤ِْ .. ٝػـ ك٢ ػٞء ٓج دسعش ؟. 27

ثُشخض ٓضلشػ ك٢ ٓغشؿ ٣شجٛذ دٕٝ كؼَ  –٤ُغش كطش٣ز ٝ ٌُٖ ص٘شأ ػٖ ثُضأعش دجُوذٓجء • 

 كجُ٘جط صضأعش دجُٔشج٤ٛش ٝ ثسثءٛج دٕٝ ٗوذ أٝ صٔق٤ض . –ش٠ء 

) ثألًغش كجػ٤ِز ك٢ صلغ٤ش  خطٞثس ثُؾجٗخ ثإل٣ؾجد٢ ػ٘ذ " كشٗغ٤ظ د٤ٌٕٞ "فَِ . 28

 ؟ ثُظٞثٛش ٝ كٜٜٔج

 ثُٔالفظز ٝؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس . -1

 صشص٤خ ثُٔؼِٞٓجس ك٠ عالط هٞثةْ ٢ٛ : -2

 هجةٔز ثُقؼٞس : صٞػغ ك٤ٜج ثُظٞثٛش ثُض٢ صشجسى ك٢ طلز ٓج . ( أ

 صلضوش ث٠ُ ٛزٙ ثُظلز .هجةٔز ثُـ٤جح : ٝصٞػغ ك٤ٜج ثُظٞثٛش ثُض٢  ( ح

هجةٔز ثُضلجٝس ك٠ ثُذسؽز :  ٝصٞػغ ك٤ٜج ثُظٞثٛش ثُض٢ صٔضِي ٛزٙ ثُظلز دذسؽجس  ( ػ

 ٓضلجٝصز ٝثؽِن ػ٤ِٜج هجةٔز ثُضذسػ

 صق٤َِ ثُذ٤جٗجس ثُٞثسدر دجُوٞثةْ . -3

 صلغ٤ش ثُظجٛشر )ثُوجٕٗٞ( . -4

 ٗجهش ثُ٘وذ ثُز١ ٝؽٚ ُٜٔ٘ؼ " كشٗغ٤ظ د٤ٌٕٞ " ؟. 29

ػ٠ِ سؿْ ث٤ٔٛضٚ ك٢ ًشق ثُوٞث٤ٖٗ ألٕ ثُوٞث٤ٖٗ  ٤ٌٕٞ خطٞر ثُلشع ثُؼ٢ِٔدأؿلَ • 

 ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُلشٝع ثعذضش طقضٜج ثُضؾشدز .

 ثُضؾشدز صؼضذش ٓالفظز ٓغضغجسر .. ػَِ ؟. 33

 ثُٔالفظز : ثُذجفظ ٣شثهخ ٣ٝغؾَ ثُظجٛشر ًٔج ٢ٛ دٕٝ صـ٤ش ك٤ٜج .• 

 . ف ٣ؼذٛج د٘لغٚ ُضلغ٤ش ثُظجٛشرثُضؾشدز : ثُذجفظ ٣شثهخ ٣ٝذسط ثُظجٛشر ك٢ ظشٝ• 

صؼذ ثُٔالفظز ثُؼ٘ظش ثُز١ ٣ؾٔغ د٤ٖ ثُؼوَ ٝ ثُقٞثط ك٢ ثُٜٔ٘ؼ طـ أّ خطأ : . 31

 ) طـ ( ثالعضوشثء ثُضؾش٣ذ٢ ؟

٢ٛ ثُٔشجٛذر ثُذه٤وز ُظجٛشر ٓؼ٤٘ز ٣ٞؽٚ ك٤ٜج ثُذجفظ فٞثعز ٝرٛ٘ٚ ٝأدٝثصٚ ٗقٞ ظجٛشر • 

ك٢ٜ صذخَ ث٣ؾجد٢ ٣ؾٔغ د٤ٖ  –ثطٜج ٓؼ٤٘ز دـشع دسثعضٜج  ٝثٌُشق ػٖ طلجصٜج ٝخٞ

 ثُقٞثط ٝ ثُؼوَ .

 فذد ثؿشثع ثُضؾشدز ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢ ثُضؾش٣ذ٢ ؟. 32

 ثُضذخَ ك٠ ثُظٞثٛش ٌُِشق ػٖ كشع ٓؼ٤ٖ . .1

 ثُضقون ٖٓ طذم كشع ٓؼ٤ٖ ُٔقجُٝز ُضأ٤٣ذ ثٝ صلغ٤ش ثٓش ٓٞػغ شي. .2

 ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز ًشق ٗض٤ؾز ؿ٤ش ٓؼشٝكز ) ثُوجٕٗٞ ( .3

 هجسٕ د٤ٖ ثُضؾشدز ثُؼ٤ِٔز ٝ ثُضؾشدز ثُٔشصؾِز ؟. 33

 ثُضؾشدز ثُؼ٤ِٔز ثُضؾشدز ثُٔشصؾِز

 أ( ٢ٛٝ صؾشدز ث٤ُٝز 

ح( صؼضذش ث٠ُٝ ثُٔشثفَ ك٠ ثُٜٔ٘ؼ 

 ثُضؾش٣ذ٢ .

ػ( ٣ِؾأ ث٤ُٜج ثُذجفظ ثرث ًجٕ ٣ؾَٜ 

خٞثص ثالش٤جء ثُض٢ ٣ذسٛج ٢ٌُ ٣ؼغش ػ٠ِ 

 ثفذ ثُلشٝع .

صؾش٣ذ٤ج ك٠ أ( ٗؼ٢٘ دٜج صذخَ ثُذجفظ 

 ثُٔشفِز ثالخ٤شر ٖٓ ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢

ح( ػ٘ذٓج ٣ش٣ذ ثُضقون ٖٓ طذم 

ثُلشٝع ثُض٢ ٣ؼؼٜج ٝكوج ثُٔالفظز ثٝ 

 ثُضؾشدز .

ػ( ثُضؾشدز ثُؼ٤ِٔز ٛ٘ج صٜذف ث٠ُ ؿج٣ز 

ثًغش ٝػٞفج ٝصقذ٣ذث ٖٓ ؿج٣ز ثُضؾشدز 

 ثُٔشصؾِز.

 ٣ذ٤ج ك٢ صش٤ًخ ثُظجٛشر ؟ ) خطأ (ثُضؾشدز ثُغِذ٤ز صؼ٢٘ صذخَ ثُذجفظ صؾشطـ أّ خطأ : . 34

 -ثُذجفظ ال ٣ضذخَ ك٠ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضؾجسح ك٠ ؽش٣وز صش٤ًخ ثُظٞثٛش أٝ صقذ٣ذ ظشٝكٜج • 

 ٓغجٍ : ثإلفضذجط ثُقشثس١ . - ٝثٗٔج صوّٞ ثُطذ٤ؼز ٓوجٓٚ

 ٓج ٢ٛ أْٛ ثُششٝؽ ثُض٢ ٣ؾخ ٓشثػضٜج ثع٘جء ثُضؾش٣خ ؟. 35

 ( ثُٔٞػٞػ٤ز ٝ ثُق٤جد  أ

 ٝثالٗضذجر ٌَُ ٓج ٛٞ ؿ٤ش ٓضٞهغ .ح( ث٤ُوظز 

( ٓشثػجر ثُٔٞثع٤ن ٝثُوٞثػذ ثالخاله٤ز ػ٘ذ ثؽشثء ثُضؾجسح ػ٠ِ ثُق٤ٞثٗجس أٝ ثُذشش ٝ  ػ

 -أٜٛٔج :

 ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔٞثكوجس ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔغض٤٘شر -2ػذّ ثُقجم ثُؼشس دجُذشش .            -1

 ثُؼ٤ِٔٚ ؟فذد ثُٔوظٞد دجُلشع ثُؼ٢ِٔ ٓٞػقج ه٤ٔضٚ ٝ أ٤ٔٛضٚ . 36

صلغ٤ش ٓؤهش ثٝ أهضشثؿ ُقَ ٓشٌِز ٝصِؼخ ػ٤ِٔز صقذ٣ذ ثُلشٝع  : صؼش٣ق ثُلشع ثُؼ٢ِٔ• 

 دٝسث ٓقٞس٣ج ٗظش٣ج ك٠ ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢ .

 أ٤ٔٛز ٝ ه٤ٔز ثُلشع ثُؼ٢ِٔ :• 

 ( ثٌُشق ػٖ ثُؼالهجس د٤ٖ ثُظٞثٛش . أ

 ؼجّ .( صؼ٤ن ثُٜٞر ثُض٢ صلظَ د٤ٖ ثألٓغِز ثُؾضة٤ز ٝد٤ٖ ثُوجٕٗٞ ثُ ح

 ( ثُلشع ٓض٢ صأًذ طذهٚ ال ٣ظَ كشػج ٝإٗٔج ٣ظذـ هجٗٞٗج . ػ

 ػ٤ِٔز ٝػغ ثُلشٝع ٣ظؼخ صؼ٤ِٜٔج ثٝ ٗوِٜج ٖٓ دجفظ ألخش .. كغش رُي ؟. 37

ألٜٗج صؼٞد ُوذسر ثُذجفظ ػ٠ِ ثُضخ٤َ ٝ عوجكضز ثُٞثعؼز ك٢ ٓٞػٞػجس صشَٔ ثُؼِْ ٝ ثُٜٔ٘ؼ • 

 ج ثُٞثعغ .ثُؼ٢ِٔ ٝ ثُضأَٓ ثُلِغل٢ ٝ ثُغوجكز دٔؼ٘جٛ

 

 

 فذد ششٝؽ ثُلشع ثُؼ٢ِٔ ؟. 38

 ( ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثُٔالفظجس ٝثُضؾجسح  أ

 ٣خِٞ ثُلشع ٖٓ ثُض٘جهغ .(  ح

 ( ال ٣ضؼجسع ٓغ فوجةن ثُؼِْ ثُٔغذضز ثال ثرث ًجٕ ُذٟ ثُذجفظ ثدُز ؽذ٣ذر صغذش خطتٜج . ػ

 طذهٜج .د( ٣ضؼِن ثُلشع دٞهجةغ ٝظٞثٛش ٓقغٞعز ٓشجٛذر فض٠ ٣ضغ٢٘ 

 ٣ؾخ ٓشثػضٜج .. ٝػـ ٝف٤ٖ ٗضقذط ػٖ ٓؼ٢٘ ثُغذذ٤ز ثٝ ثُؼِز ٝثُٔؼٍِٞ كٜ٘جى ششٝؽ. 39

 د٤ٖ ثُششٝؽ ثٌُجك٤ٚ ٝ ثُششٝؽ  ثُؼشٝس٣ٚ ؟ هجسٕط : 

 ثُششؽ ثٌُجك٢ ثُششؽ ثُؼشٝس١

كٞؽٞد ثالًغؾ٤ٖ ششؽ ػشٝس١ ُقذٝط 

 ثالشضؼجٍ.

ٝفظُٞي ػ٠ِ شٜجدر ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز 

ششؽ ػشٝس١ ُذخُٞي ثُؾجٓؼجس 

 ثُٔظش٣ز.

ٛٞ ثُششؽ ثُزٟ ال ٣ٌٖٔ ثٕ صقذط 

 ثُظجٛشر دذٜٝٗج

ثٕ ٝؽٞد ثالًغؾ٤ٖ دٔلشدٙ ٤ُظ ششؽج 

ًجك٤ج ُقذٝط ثالشضؼجٍ كالدذ ٖٓ دسؽز 

 فشثسر ٓؼ٤٘ز.

ث٣ؼج فظُٞي ػ٠ِ ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز ششؽ 

ػشٝس١ ُذخُٞي ثُؾجٓؼز ٌُ٘ٚ ٤ُظ ششؽج 

ًجك٤ج ثر الدذ ثٕ صقظَ ػ٠ِ ٓؾٔٞع ٓؼ٤ٖ 

ٝ ثٓجًٖ خج٤ُز ك٢ ثُؾجٓؼز ) ٛٞ ششؽ 

 ٌَٓٔ ُقذٝط ثُظجٛشر  ( 

 ُلشع . ػَِ ؟ٗغضخذّ ًِز ػِٚ ك٢ ٓشفِز ثُضقون ٖٓ طذم ث. 43

 ثف٤جٗج . صغضخذّ ًِٔز ػِز ُضش٤ش ث٠ُ ثُششؽ ثُؼشٝس١ ٝث٣ؼج ث٠ُ ثُششؽ ثٌُجك٢• 

 ٝ ٌُٖ ٌٗضشلٜج دجُضؾشدز . كجُؼالهز ثُؼ٤ِز ٤ُغش ػالهز ٓ٘طو٤ز خجُظز• 

 صوّٞ ؽش٣وز ثإلصلجم ػ٘ذ " َٓ " ػ٠ِ ثُضالصّ د٤ٖ ثُؼِز ٝ ثُٔؼٍِٞ ؟طـ أّ خطأ : . 41

ثرث ثشضشًش فجُضجٕ ثٝ ثًغش ٖٓ فاجالس ثُظاجٛشر ثُضا٠  -ُؼِز ٝؽذ ثُٔؼٍِٞ "  دٔؼ٠٘ ثٗز ٓض٠ ٝؽذس ث• 

 ٗذقغٜج ك٠ ظشف ٝثفذ كجٕ ٛزث ثُظشف ثُٔشضشى ٣ٌٕٞ ػِز ثُظجٛشر ثٝ ٓؼُِٜٞج .

ٓغجٍ : ٗلضشع ثٕ ثعشر ص٘جُٝش ٝؽذز ثُؼشجء ك٠ ٓطؼْ ٓؼ٤ٖ عْ فذط ُْٜ صغْٔ شذ٣ذ ٝٗش٣ذ ثٕ ٗقذد 

ثٕ ثُشا٠ء   -كاز ثٗاٞثع ثُطؼاجّ ثُضا٠ ص٘جُٝٞٛاج ٝكان ؽش٣واز ثالصلاجم :عذخ ثٝ ػِز ثُٔشع ك٘وّٞ دٔؼش

ثُٞف٤ذ ثُٔشضشى ثُزٟ ص٘جُٝز ؽ٤ٔؼج ٛٞ ثُؼظ٤شٓغال  ٝكوج ُٜزر ثُٜزر ثُطش٣وز ٣ٌٕٞ ٛٞ  عاذخ فاذٝط 

 ثُٔشع .

 ؟ صٞؽذ ك٢ ٗظش٣ز ثالصلجم دؼغ ٖٓ ثُؼ٤ٞح .. ٝػـ صِي ثُؼ٤ٞحط : 

جٛشر الٗز ثُٞف٤ذ ثُٔشضشى ك٠ فذٝد ٓؼشكض٘ج ٣ٝضؼـ ثٗز ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثٕ ٗقذد عذذج ٓؼ٤ٖ ُٞهٞع ظ• 

 ٤ُظ ٛٞ ثُغذخ ثُقو٤و٠ الٗ٘ج ثؿلِ٘ج عذذج ثخش ثٝ ُْ ٣ٌٖ ٓؼشٝكج ُ٘ج .

 صؼذ ؽش٣وز ثإلخضالف ٢ٛ ثُٞؽٚ ثُغِذ٠ ُِقؼٞس كٌِٔج ؿجدش ثُؼِٚ ؿجح ثُٔؼٍِٞ .. ٝػـ دٔغجٍ ؟. 42

٤ٜج ًٝجٗش ثُقجُض٤ٖ صضٔجعالٕ ك٠ ًَ ثُظشٝف ثرث ٝؽذس فجُٚ صقذط ك٤ٜج ثُظجٛشر ٝثخش١ ال ٣قذط ك• 

 دأعضغ٘جء ظشف ٝثفذ ًجٕ ٛزث ثُظشف ػِٚ ثُظجٛشر ثٝ ٓؼُِٜٞج  .

ٓغجٍ : ُ٘لضشع ثٕ ثعجٓز ًجٕ ٖٓ ثُٔؾٔٞػز ٝص٘جٍٝ ًَ ثالؽؼٔز ثُٔٞؽٞدر ػذث ثُؼظ٤ش ُْٝ ٣ظخ 

 ُٔشع .دأٟ ثػشثع كجٗ٘ج ٝكن ٛزر ثُطش٣وز ٗغض٘ضؼ ثٕ ثُؼظ٤ش ٛٞ عذخ ثطجدز ثالخش٣ٖ دج

 ػ٘ذ " َٓ " ؟ ثُؾٔغ د٤ٖ ثالصلجم ٝثالخضالفٝػـ دٔغجٍ ؽش٣وز . 43

٢ٛ دذغجؽز ؽٔغ د٤ٖ ؽش٣وز ثالصلجم ٝ ثالخضالف " ٝؽٞد ثُؼِز ٣غضِضّ ٝؽٞد ٓؼُِٜٞج ٝؿ٤جح ثُؼِز • 

ٓغجٍ : ٣غضط٤غ ثُذجفظ ثٕ ٣ؾٔاغ ثُقاجالس ثُضا٠ صقاذع٘ج ػٜ٘اج كا٠ ثالطاجدز  –٣غضِضّ ؿ٤جح ٓؼُِٜٞج " 

٘ذ ثُذؼغ ٝػذّ ثُضغْٔ ػ٘ذ ثالخش ) ثعجٓز( ٤ُؼاشف ػِاز فاذٝط ثُضغأْ ٓاٖ خاالٍ ثُؾٔاغ دجُضغْٔ ػ

 د٤ٖ ؽش٣وض٠ ثالصلجم ٝثالخضالف .

 ؽش٣وز ثُضالصّ ك٠ ثُضـ٤٤ش ؟ٝػـ دٔغجٍ . 44

ًِٔج صـ٤شس ثُؼِز صـ٤شس ٓؼٜج ٓؼُِٜٞج دطش٣وز ؽشد٣ز إٔ ثٟ صـ٤ش ٣قاذط كا٠ ثُؼِاز الداذ ٝثٕ ٣قاذط • 

صـ٤شس ظجٛشر ػ٠ِ ٗقٞ ٓج طجفذٜج صـ٤شك٠ ظجٛشر ثخشٟ ػ٠ِ ٗلاظ ثُ٘قاٞ  -ؼٍِٞ صـ٤ش ٣وجدِز ك٠ ثُٔ

 كجٗ٘ج ٗوشس ثٕ ثُظجٛشر ثال٠ُٝ صٌٕٞ ػِز ثُظجٛشر ثُغج٤ٗز ثٝ ٓؼُِٜٞج .

 ٓغجٍ : ك٘قٖ ٗالفع ص٣جدر ثُذطجُز ٝثسصذجؽز ثُذثةْ دجسصلجع ٓغضٟٞ ٝهٞع ثُؾش٣ٔز .• 

 غجٍ ؟ٝػـ ؽش٣وز ثُذٞثه٢ ػ٘ذ " َٓ " ٓغ رًش ٓ. 45
ٛزر ثُطش٣وز ثرث ًضشق ثُذجفغ٤ٖ ػِض٤ٖ ُٔؼ٤ُِٖٞ ٓخضِل٤ٖ ٝػِْ دجٕ ػِز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُؼِض٤ٖ ٠ٛ ػِز • 

 ُٔؼٍِٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔؼ٤ُِٖٞ ك٤غضذٍ ثٕ صٌٕٞ ثُؼِز ثُذجه٤ز ٠ٛ ػِز ثُٔؼٍِٞ ثُذجه٠ .

 )ػ( ٓؼُِٜٞاج   )أ(  ثُؼِز إٔ ٝ ػِْ ثُؼجُْ )د , ػ( إ٠ُ  ػِض٤ٖ  )ح , أ( إٔ  ثُؼجُْ ثًضشق إرث  ٓغجٍ :• 

 . د (  ( ٓؼُِٜٞج   )ح( ثُؼِز  إٔ كأٗٚ ٣غضذٍ ػ٠ِ

 . ٝػـ ؽش٣وز ثُذٞثه٢ ُٜج ث٤ٔٛٚ ك٢ ثُضقون ٖٓ طذم ثُلشٝع ٢ً ٗضالك٠ ػ٤ٞح ؽش٣وز د٤ٌٕٞ ط :

ثُاا٠ ثًضشااجف  1846( دٜاازر ثُطش٣وااز ػااجّ  1877 -1811ُوااذ ثٛضااذٟ ثُؼااجُْ ثُلشٗغاا٠ ٤ُلش٤٣ااز ) • 

ج ٝؽذ ثٗقشثكج ك٠ ٓغجس ًًٞاخ ثٝسثٗاٞط ٝٗغاذخ رُاي ثالٗقاشثف ثُا٠ ٝؽاٞد ًًٞخ ٗذضٕٞ ٝرُي ف٤٘ٔ

  ًًٞخ ثخش هش٣خ ٓ٘ز .

 ٔغجٍ صطذ٤و٠ ػ٠ِ ٓشثفَ ثالعضوشثء ثُضو٤ِذٟ ؟ٝػـ د. 46

ٖٓ ثُٔؼشٝف ثٕ ُٕٞ دٍٞ ثُق٤ٞثٗجس ثُض٠ صجًَ ثُقّٞ ٣ٌٕٞ طجك٠ فٔؼ٠ ُٕٝٞ ثًِز ثُٔالفظز :  -1

 . ثُؼشخ هِٟٞ ػٌش

ًِٞد دشٗجس ثعضطجع ٖٓ خالٍ ثُٔالفظجس ٝثُلشٝع ٝثُضؾجسح  ػ٠ِ  ٌُٖ) كشع ٝصؾشدز (   -2

ثالسثٗخ ٝثُخ٤ٍٞ ثٕ ٣ضٞطَ ث٠ُ فو٤وز ػ٤ِٔز ُْ صٌٖ ٓؼشٝكز ٠ٛٝ ثٕ ًَ ثُق٤ٞثٗجس ثًِز ثُؼشخ ثرث 

 .ؽجػش كجٜٗج صضـزٟ ػ٠ِ ُقٜٔج ٝدٜٓج 

دٍٞ ثُق٤ٞثٗجس  : ٝػ٘ذ ثؽشثء ثُضؾشدز ثًغش ٖٓ ٓشر صقٍٞ ثُلشع ث٠ُ هجٕٗٞ ٝٛٞ ثٕ ُٕٞ ثُوجٕٗٞ -3

 . ثًِز ثُؼشخ ٣شذٚ ُٕٞ دٍٞ ثُق٤ٞثٗجس ثًِز ثُِقّٞ ك٠ فجُز ثُؾٞع
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 خالصة .. الفصل الثاني .. اإلستهباط

 صضؼذد ثُ٘ظش٣جس ثُلِغل٤ز  ثُض٢ صلغش ؽذ٤ؼز ثُش٣جػ٤جس .. ٗجهش ؟ .1
 (4ٗظش٣ز  سهْ ) (3ٗظش٣ز  سهْ ) (2ٗظش٣ز  سهْ ) (1ٗظش٣ز  سهْ )

ثُقوجةن 

 ثُش٣جػ٤ز ٓؾشد 

٤ًجٗجس كٌش٣ز  

 ٓٞؽٞدر ك٢

 ثُؼوَ كوؾ

ثُقوجةن 

ثُش٣جػ٤ز 

ٓٞؽٞدر كوؾ ك٢ 

أٝسثم ثُؼِٔجء 

ثٟ ال ػالهز ُٜج 

 دجُٞثهغ 

ثُقوجةن ثُش٣جػ٤ز 

ٝٓؼجدالصٜج 

ٝػ٘جطشٛج  ٤ُغش 

 عٟٞ ٝهجةغ ٓؾشدر

ثُقوجةن 

ثُش٣جػ٤ز هجةٔز 

ك٢ ػجُٔ٘ج 

 ثُٞثهؼ٢ ثُٔجد١

ثُ٘غن ثالعض٘ذجؽ٤ز طـ أّ خطأ : صضظق هؼج٣ج  -؟  ُٔجرث ٝطلش ثُش٣جػ٤جس دأٜٗج ٗغن ثعض٘ذجؽ٢ .2

 دضؼذد خظجةظٜج ؟ ) طٞثح (

ثٕ ثُذ٘جء ثُش٣جػ٢ دٔغجدٚ د٘جء ٣ّٞ ك٤ٜج ثالعضذالٍ ثُش٣جػ٢ دجُذٝس ثُشة٤غ٢ كٜٞ ثُز١ ٣٘ضوَ د٘ج ٖٓ • 

ٓوذٓجس ث٢ُ ٗضجةؼ ٤ٌُضَٔ ثُذ٘جء ُزُي ٗظق ثُش٣جػ٤جس دجٜٗج ٗغن ثعض٘ذجؽ٢ فظ صضظق ثُوؼج٣ج ك٢ 

  -ٛزث ثُ٘غن دؼذر خظجةض :

 ٤ز صؼذش ػٖ صقظ٤َ فجطَ دٔؼ٢٘ ثٕ ٓقُٜٔٞج ال٣ؼ٤ق ؽذ٣ذ ث٢ُ ٓٞػٞػٜج . هؼ• 

 دضؼضٔذ ػ٢ِ ٓذذث ثُض٘جهغ د٤ٖ ؽشك٤ٜج . • 

 صؼذش ػٖ ثُِضّٝ ثُٔ٘طو٢ دٔؼ٢٘ ثٕ ثُشطش ثُغج٢ٗ ٣ِضّ ٓ٘طو٤ج ػٖ ثُشطش ثألٍٝ .• 

 طـ أّ خطأ : ثُضؼش٣لجس ثُش٣جػ٤ز ثشضشثؽ٤ز ؟ ) طٞثح ( . .3
ػجُْ ثُش٣جػ٤جس ٣ٝؼشف ك٤ٜج ثُٔظطِقجس دٔج شجء ٖٓ ٓؼج٢ٗ صغجػذٙ ك٢ ثشضشثؽ٤ز ألٕ ٣ؼؼٜج • 

صؼش٣ق ثه٤ِذط ثُ٘وطز ) دٔج ٤ُظ ُٚ أؽضثء ( ٝ ثُخؾ ) ؽٍٞ دـ٤ش   -ٓغجٍ : -د٘جء ثُ٘غن ثُش٣جػ٢ 

 ػشع ( .

 ؟ ثُال ٓؼشكجس ( –ٝػـ دٔغجٍ ثُٔلج٤ْٛ ثألص٤ز ) ثُٔؼشكجس  .4

 ثُال ٓؼشكجس ثُضؼش٣لجس ) ثُٔؼشكجس (

ٍ خطٞر ٣وّٞ دٜج ػجُْ ثُش٣جػز ٢ٛ ثٝ -أ

صؼش٣ق ثُٔلج٤ْٛ ثُش٣جػ٤ز ثُض٢ ١ٞ٘٣ 

 ثعضخذثٜٓج .

ك٢ٜ صؼش٣لجس ثشضشثؽ٤ز ٣ؼؼٜج ػجُْ  -2

ثُش٣جػ٤جس ٣ٝؼشف ك٤ٜج ثُٔظطِقجس دٔج شجء 

 ٖٓ ٓؼج٢ٗ صغجػذٙ ك٢ د٘جء ثُ٘غن ثُش٣جػ٢ .

صؼش٣ق ثه٤ِذط ثُ٘وطز ) دٔج ٤ُظ ُٚ   -ٓغجٍ :

 ـ٤ش ػشع ( .أؽضثء ( ٝ ثُخؾ ) ؽٍٞ د

٢ٛ ثُلجظ ٝثػقز دزثصٜج ٣ضشًٜج ثُؼجُْ  -أ

دذٕٝ صؼش٣ق الٜٗج ٝثػقز دزثصٜج ٣غضخذٜٓج 

ك٢ صؼش٣ق ٓلج٤ْٛ ثخش١ فض٢ ال صٔضذ 

 ثُضؼش٣لجس ث٢ُ ٓجالٜٗج٣ز . 

٢ٛ صؼذ دٔغجدز أعجط ثُضؼش٣لجس ثُش٣جػ٤ز   -ح

 ك٘قٖ ٗؼشف ُلظج دِلؾ ثخش . 

 ثُؼشع . –ثُطٍٞ  -ٓغجٍ :

صؼذ ثُال ٓؼشكجس ثعجط ثُضؼش٣لجس ثُش٣جػ٤ز : ط/ طـ أّ خطأ :  د١ ثؽجدضٜج ك٢ ثُؾذٍٝ صجدغ ثالعتِز

 .صؼذ ُال ٓؼشكجس دجُذذثٛٚ ثُٔ٘طو٤ز ؟ ) طٞثح (  - ؟ ) طٞثح (

 ) خطأ ( طـ أّ خطأ : صضطجدن ثُؼِّٞ ك٢ هذسصٜج ػ٠ِ ثعضخذثّ ثُش٣جػ٤جس ًأدثر ُِو٤جط ؟ .5

ُِو٤جط ػ٢ِ فغخ ٗٞع ثُؼِْ كجُؼِّٞ ثُض٢ صوغ ك٢ ثػ٢ِ صخضِق دسؽز ثعضخذثّ ثُش٣جػ٤جس ًجدثر • 

ٓشصذز ٖٓ ف٤ظ ثعضخذثٜٓج ُِش٣جػ٤جس ثُؼِّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ًج٤ٔ٤ٌُجء ٝثُل٤ض٣جء ٝثُلِي ص٤ِٜج كجُذسؽز 

ثُؼِّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ثالخش١ ًجالف٤جء ٝثهَ ثُؼِّٞ ثعضخذثٓج ُِش٣جػ٤جس ثُؼِّٞ ثالؽضٔجػ٤ز ًؼِْ ثُ٘لظ 

 . ٝثالهضظجد ٝثُغ٤جعز

 ثُٔغِٔجس "ثُٔظجدسثس" ( ؟ –أٝؽٚ ثإلصلجم د٤ٖ ًال ٖٓ : ) ثُذذ٤ٜ٣جس  ٝػـ .6
 ثٜٗج هؼج٣ج ٣غِْ دٜج ثُؼوَ ٓذجششر دٕٝ دشٛجٕ ُشذر ٝػٞفٜج .  -أ

 صقضجػ ث٢ُ ثعضذالٍ .  ثٜٗج هؼج٣ج ث٤ُٝٚ ٗغض٘ذ ث٤ُٜج ُِذشٛ٘ز ػ٢ِ هؼج٣ج ثخش١ ك٢ٜ أعجط ثالعضذالٍ ال -ح

 ٓذذأ ػذّ ثُض٘جهغ .صوّٞ ثُذذ٣ٜز ٝثُٔظجدسر ػ٢ِ  –ػ 

 ثُذذ٤ٜ٣جس هؼج٣ج ٣ذسًٜج ثُؼوَ دجُقذط ؟ ) طٞثح ( .طـ أّ خطأ :  .7

٣ؼؾض ثُؼوَ ػٖ  -صؼذ ثُذذ٣ٜجس هؼج٣ج ٝثػقز دزثصٜج أ١ الصقضجػ ث٢ُ د٤َُ ثٝ دشٛجٕ العذجس طذهٜج • 

 ثعذجصٜج ك٢ٜ صلشع ٗلغٜج ػ٢ِ ثُؼوَ دٞػٞفٜج ٢ٛٝ صؼضٔذ ػ٢ِ ثصغجم ثُؼوَ ٓغ رثصٚ .

 " ثٌَُ ثًذش ٖٓ ٓؾٔٞع ثؽضثةٚ " . -ثٓغِز دذ٤ٜ٣جس ثه٤ِذط ثُضو٤ِذ٣ز:ٖٝٓ •• 

 فذد ثُٔوظٞد دجُٔغِٔجس ثُش٣جػ٤ز ك٢ ثُ٘غن ثُش٣جػ٢ ؟ .8
فوجةن دغ٤طز ٝثػقز ٗوذِٜج دٕٝ ثُقجؽز ُِذشٛ٘ز ػ٤ِٜج ٌُٖٝ ثُذجفظ ٣غِْ دٜج ٤ُضخزٛج أعجعج • 

 ُِذشٛ٘ز ػ٢ِ ؿ٤شٛج ٖٓ ثُوؼج٣ج .

 ششٝؽ ٣ؾخ صٞثكشٛج .. دَُ ػ٠ِ رُي ؟ُِٔغِٔجس ) ثُٔظجدسثس (  .9

ثٕ صٌٕٞ ٓضغوز أ١ ؿ٤ش ٓض٘جهؼز ٓغ دجه٢ ثُ٘غن الٕ ثُؼِّٞ ثُش٣جػ٤ز هجةٔز ػ٢ِ ػذّ  -1

 ثُض٘جهغ ٝثال أطذقش ثُ٘ظش٣جس خجؽتز

 ثٕ صٌٕٞ ًجك٤ز ٢ٌُ ٗذشٖٛ دٞثعطضٜج ػ٢ِ ؽ٤ٔغ ٗظش٣جس ثُ٘غن . -2

 . ثٕ صٌٕٞ ٓغضوِز أ١ الصٌٕٞ ٓشضوز ٖٓ ٓغِٔجس ثخش١ -3

صوّٞ ثُذذ٤ٜ٣جس  - صؼضٔذ ثُذذ٤ٜ٣جس ٝ ثُٔغِٔجس " ثُٔظجدسثس " ػ٠ِ ٓذجدٟء ٓ٘طو٤ز .. ٝػـ .13

 ٝ ثُٔغِٔجس ك٢ ثُش٣جػ٤جس ػ٠ِ هٞث٤ٖٗ ٓ٘طو٤ز ؟ ) طـ (

  -هؼج٣ج أ٤ُٝز ف ثُؼِْ ؿ٤ش ثٕ ٛزٙ ثُوؼج٣ج ثأل٤ُٝز صؼضٔذ ػ٢ِ ٓذجدا ٓ٘طو٤ز ٖٓ أٜٛٔج :• 

ثُشب الصضـ٤شٝالصضذذٍ كجٌُضجح ٛٞ ثٌُضجح ٝال٣ٌٖٔ ثٕ ٣ٌٕٞ ش٢ء  دٔؼ٢٘ ثٕ فو٤وز  -ٓذذأ ثُزثص٤ز : -1

 ثٕ أ ٢ٛ أ دٔؼ٢٘ ثٕ ًَ ٓجٛٞ ٛٞ.  -:ـ ٣ٝشٓض ُٚ د ثخش .

٣ؼذش ٛزث ثُٔذذأ ػٖ ثُٔذذأ ثُغجدن ٌُٖٝ ك٢ طٞسر ثُغِخ دٔؼ٢٘ ال٣ٌٖٔ ثٕ   -ٓذذأ ػذّ ثُض٘جهغ : -2

 ٣ٌٕٞ ثُشب ٝثٕ ٣ٌٕٞ ش٢ء ثخش ك٢ ٗلظ ثالٕ .

٣ش٤ش ٛزث ثُوجٕٗٞ ث٢ُ ثٓض٘جع ثُٞعؾ دٔؼ٢٘ أ ثٓج ثٕ صٌٕٞ أ ثٝ ال أ ٝال  -غجُظ ثُٔشكٞع :ٓذذأ ثُ -3

 ٝعؾ د٤ٜ٘ٔج كجُوؼ٤ز ثُوجةِز ؿذث ثُخ٤ٔظ ثٓج طجدهز ثٝ ًجردز ٝال٣ٞؽذ فٌْ عجُظ .

 ) خطأ ( ٓوذٓجس ثُ٘غن ثُش٣جػ٢ كشٝع صظذم دثخَ ثًغش ٖٓ ٗغن ؟طـ أّ خطأ :  .11
ع صظذم دثخَ ًَ ٗغن دٔلشدٙ ، ف٤ظ إٔ ٌَُ ٗغن س٣جػ٠ ٝ ٌَُ ػجُْ ٓوذٓجس ثُ٘غن ثُش٣جػ٠ كشٝ• 

س٣جػ٠ صؼش٣لجصٚ ثُخجطز دٚ ، ٌَُٝ س٣جػ٠ أ٣ؼج ٓغِٔجصٚ ثُخجطز دٚ ثُض٠ ال ٣ؼضٔذ ك٤ٜج ػ٠ِ ٓغِٔجس ػجُْ 

 ٓغجٍ : صؼش٣لجس ثه٤ِذط ك٠ ٛ٘ذعضٚ صخضِق ػٖ صؼش٣لجس س٣ٔجٕ ٝ ُٞدجصش٤لغ٢ٌ –أخش. 

 

ط : ثُش٣جػ٤جس ثُقذ٣غز صش١ ثٕ ث٤ُو٤ٖ ثُٔضٔغَ ك٢ دذ٣ٜجس )ثه٤ِذط( ال٣ٔغَ ك٢ ٝػـ ثثُٔذجدا ٝدذثٛضٜج ٌُٖٝ 

 ثالٗغجم ٝثُضغِغَ ثُٔ٘طو٢ د٤ٖ ثالكضشثػجس ٝثُٔوذٓجس .. دَُ ػ٠ِ طقز ٛزٙ ثُؼذجسر دٔغج٤ُٖ ؟ ك٢

 ص٘طِن ثُٜ٘ذعز ثُال إه٤ِذ٣ز ٖٓ ٗلظ ٓغِٔجس ثإله٤ِذ٣ز ؟ ) خطأ (ط : طـ أّ خطأ : 

 ثٗطِن ٗغن ُٞدجصشل٤غ٢ٌ ٝ س٣ٔجٕ ٖٓ ٗلظ ٗظش٣جس ثه٤ِذط ) خطأ ( .ط : طـ أّ خطأ : 

شٌِش ثٗغجهج ؽذ٣ذر ك٢ ثُش٣جػ٤جس صضؼجسع ٓغ ثُ٘ظش٣جس ثُضو٤ِذ٣ز ٝخجطز ٗظش٣ز ثه٤ِذط ٖٝٓ صِي ثألكٌجس • 

 -ثْٛ ثػالٜٓج :

ثُز١ ثًضشق ثٌُٔجٕ ثُٔوؼش ثُز١ ٣شذٚ ثٌُشر ٖٓ ثُذثخَ ٝثٕ ٣ٌٔ٘٘ج ٗشعْ ٓضٞصث٣جس ًغ٤شر  "ُٞدجصش٤لغ٢ٌ" •

 دسؽٚ.183ٖٓ ٗوطٚ خجسػ ٓغضو٤ْ ٝثُٔغِظ ٓؾٔٞع صٝث٣جٙ ثهَ ٖٓ 

ثُز١ صظٞس ثٌُٔجٕ ٓقذٝددج أ١ ثٌُشر ٖٓ ثُخجسػ ٝدجُضج٢ُ ال٣ٌٖٔ سعْ أ١ ٓٞثص ٖٓ ٗوطٚ خجسػ  س٣ٔجٕ"" •

 دسؽز . 183ٓغضو٤ْ ٝثُٔغِظ ٓؾٔٞع صٝث٣جٙ ثًغش ٖٓ

 

 ػالهز ثُٔ٘طن دجُش٣جػ٤جس ٝع٤وز .. ٗجهش ثْٛ ثُٔزثٛخ ثُض٢ ص٘جُٝش ٛزٙ ثُؼالهز ؟. 12

ٓزٛخ ثُضشجدٚ 

 ثُظجٛش١

ٓزٛخ ؽذش 

 ثُٔ٘طن

ثُٔزٛخ 

 ثُِٞؽغغذو٢

ثُٔزٛخ 

 ثالًغ٤ٞٓجص٢

ثُٔٔزٛخ 

 ثُقذع٢

٣ش١ أطقجدٚ ثٕ 

ثُٔ٘طن 

ٝثُش٣جػ٤جس 

٣شؽؼجٕ الطٍٞ 

ٝثفذر الٜٗٔج 

سٓض٣جٕ طٞس٣جٕ 

 أ٤ُجٕ 

٢ُ سد ثُٔ٘طن ث

ثُش٣جػ٤جس 

٣ٝش١ أطقجدٚ 

دئٌٓجٕ ثُضؼذ٤ش 

ػٖ ثُٔ٘طن 

دشٓٞص ؽذش٣ٚ 

س٣جػ٤ز ٝثٕ 

ثُٔ٘طن كشع ٖٓ 

 ثُش٣جػ٤جس 

سد ثُش٣جػ٤جس 

ث٢ُ ثُٔ٘طن 

ٝثُش٣جػ٤جس كشع 

ٖٓ كشٝع 

ثُٔ٘طن ٝثٓضذثد 

 ُوٞث٤ٗ٘ٚ ٝهؼج٣جٙ

٣ش١ أطقجدٚ ثٕ 

ثُٔ٘طن 

ٝثُش٣جػ٤جس ٓؼج 

صذؼج ٖٓ أطٍٞ 

كٞه٤ز 

ثًغ٤ٞٓجص٤ز 

دذ٤ٛز ٝثٕ 

 سٛٔج ٝثفذٓظذ

٣ش١ أطقجدٚ ثٕ 

أطٍٞ 

ثُش٣جػ٤جس 

فذع٤ز ٝثٗ٘ج 

ٗذسى ثالػذثد 

ثأل٤ُٝز دجُقذط 

ثُٔذجششٝثُض٤ُٞذ 

ثُزثص٢ كِال٣ؼضٔذ 

 ػ٢ِ ثُِـز

 

 
 

 ثُضٞػ٤ـ ثُٔغجٍ ثُغؤثٍ

هذ صٌٕٞ ٓوذٓجس  -ط :

ثُُقؾز طجدهز ٝ ثُ٘ض٤ؾز 

طجدهز ٝ ثُُقؾٚ طق٤قٚ 

 .. دَُ دٔغجٍ ؟

 ٌَُ ثُغذ٤٣جس سةجس ) طذم (

 َ ثُق٤ضجٕ عذ٤٣جس ) طذم (ً

 ـــــــ

 ) طذم ( ثرٕ ٌَُ ثُق٤ضجٕ سةجس

هؼج٣ج ثُقؾز طجدهز ◘ 

 . ٝثُقؾز طق٤قز

هذ صٌٕٞ ثُُقؾز  -ط :

كجعذر ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثٕ 

ٓوذٓضٜج ٝ ٗض٤ؾضٜج طجدهز 

 .. دَُ دٔغجٍ ؟

 ًَ ثُوطؾ عذ٤٣جس ) طذم (

 ًَ ثُ٘ٔٞس هطؾ ) طذم (

 ــــــ

 ًَ ثالعٞد هطؾ ) طذم (

هذ صٌٕٞ ثُوؼج٣ج ◘ 

 -طجدهز ٝثُقؾز دجؽِز 

طذم ثُوؼج٣ج ال ٣ؼٖٔ 

 طقز ثُقؾز .

هذ صٌٕٞ ٓوذٓجس  -ط :

ثُُقؾز ًجردز ٝ ثُ٘ض٤ؾز 

ًجردز ٝ ثُُقؾز طق٤قز .. 

 دَُ دٔغجٍ

ثسؽَ  13ٌَُ ثُٔخِٞهجس رثس 

 ثؽ٘قز ) ًزح (

 ثسؽَ ) ًزح (13ُِؼ٘جًخ 

 ـــــــ

 ثرٕ ُِؼ٘جًخ ثؽ٘قز ) ًزح (

ٌُجردز ال ثُٔوذٓجس ث◘ 

 ٣ؼ٢٘ كغجد ثُقؾز.

ثُقؾز ثُظق٤قز ال صؼ٢٘ 

 دثةٔج طذم ثُٔوذٓجس .

طـ أّ خطأ ٓغ  -ط :

ثُضؼ٤َِ : هذ صؤد١ 

ثُٔوذٓجس ثٌُجردز ٝ 

ثُ٘ض٤ؾز ثٌُجردز ُلغجد 

 ثُقؾز ) طٞثح (

 ًَ ثُغذ٤٣جس رٝثس ثؽ٘قز

 ًَ ثُق٤ضجٕ رٝثس ثؽ٘قز

 ــــــ

 ُزث ًَ ثُغذ٤٣جس ف٤ضجٕ

جردز هذ صٌٕٞ ثُوؼج٣ج ً◘ 

 ٝثُقؾز دجؽِٚ .

 

 نكمم ببقي اسئهة انفصم انثبني :
 ثطط٘جع ُـز سٓض٣ز ُِٔ٘طن ُٚ كٞثةذ ػذ٣ذر .. فَِ ٛزٙ ثُؼذجسر ؟. 13

 صقذد ٓؼج٢ٗ ٝثػقز ٌَُ ٓلّٜٞ .-أ

 صٞكش ثُٞهش ٝثُؾٜذ ك٢ ثُضؼجَٓ ٓؼٜج .  -ح

 ء ثُوؼج٣ج .صؼٌظ طٞس٣ز ثُٔ٘طن ثُض٢ صؼ٢٘ ثٗٚ ٜٓضْ دجُؼالهجس ثُضش٤ًذ٤ز د٤ٖ ثؽض -ػ

 تعبال ىنب ميم جدا

 ضع القضية األتية يف صىرة رمسية ، و بني قيم الصدق فيها :               
 ط/ ػظجّ ػجدؾ ٝ أفٔذ ٜٓ٘ذط .

 ٝ سٓضٛج ) م . ٍ ( –ٗٞع ثُوؼ٤ز : ٝطَ • 

 ٣ظذم ثُٞطَ ثرث طذم ؽشكجٙ ٣ٌٝزح ثرث ًزح ثفذ ثؽشثكٚ .• 

 م . ٍ  ٍ م

 طذم طذم طذم

 زحً ًزح طذم

 ًزح طذم ًزح

 ًزح ًزح ًزح

 ط/ ثٓج ثٕ ثرثًش دسٝع٢ أٝ أعضٔغ ُِٔٞع٤و٠ .

 ٍ ( . vٝ سٓضٛج ) م  –ٗٞع ثُشدؾ : كظَ • 

 ٣ٌزح ثُلظَ ك٢ فجُز ٝثفذر ٝ ٢ٛ ًزح ثُطشك٤ٖ ٓؼج ٝ ٣ظذم ك٢ دجه٢ ثُقجالس .• 

 ٍ vم  ٍ م

 طذم طذم طذم

 طذم ًزح طذم

 طذم طذم ًزح

 ًزح ًزح ًزح

 جٕ ث٣ٖٔ ٓظش٣ج كجٕ ث٣ٖٔ ػشد٢ثرث ًط/ 

 ( . ٍ م  ٝ سٓضٛج ) –ٗٞع ثُشثدؾ ثُششؽ • 

 ٣ٌزح ثُششؽ ك٢ فجُز ٝثفذر ٝ ٢ٛ طذم ثُٔوذّ ٝ ًزح ثُضج٢ُ .• 

 ٍم  ٍ م

 ص ص ص

 ى ى ص

 ص ص ى

 ص ى ى

 ٣٘ؾـ ثُٔششـ ك٢ ثٗضخجدجس ثصقجد ثُطِذز ثرثٝكوؾ ثرث فظَ ػ٢ِ ثًغش ٖٓ ٗظق أطٞثس ثُ٘جخذ٤٤ٖط/ 

 ( . < ٍ--م >ٝ سٓضٛج ) –ٞع ثُشثدؾ ثُضشجسؽ ٗ• 

 ٣ظذم ثُضشجسؽ ك٢ فجُض٤ٖ ٝ ٛٔج طذم ثُطشك٤ٖ ٓؼج أٝ ًزدٜٔج ٓؼج .• 

 < ٍ--م > ٍ م

 ص ص ص

 ى ى ص

 ى ص ى

 ص ى ى
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 نكمم ىنب ببقي انفصم انثبني :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 نكمم ببقي انفصم انثبني :
 جُطز ؟ػشف ثُٔـجُطز ٝ ٓض٠ صقذط ثُٔـ. 14

ثُٔـجُطز خطأ ٓ٘طو٢ ٣وغ ك٤ٚ ثُٔشء ف٤٘ٔج صؼؾض ثألعذجح ثُٔوذٓز ُذػْ صػْ ٓؼ٤ٖ ػٖ صذش٣ش • 

  -صوذِٜج ٝهذ ٣وغ ك٤ٜج ثُٔشء ك٢ فجُض٤ٖ :

 ػ٘ذٓج ٣وشس ثُٔشء ثٓج ثٕ ٣وذَ دجُضػْ ػ٢ِ أعجط فؾز ٓـِٞؽز ؽشفش ػ٤ِٚ ثٝ ال٣وذَ دٚ . -أ

 ٞؽز .ثٝ ػ٘ذٓج ٛٞ ٗلغٚ ٣طشؿ ٛزٙ ثُقؾز ثُٔـِ -ح

 فذد أٗٞثع ثُٔـجُطز ثُٔ٘طو٤ز ؟. 15

 -ح. ٓـجُطجس ال طٞس٣ز : -أ. ٓـجُطجس طٞس٣ز :

صضؼِن دخَِ ك٢ طٞسر  • 

ثُقؾز ٝثُقؾز ثُض٢ صضؼٖٔ 

ثفذ ثُٔـجُطجس ثُظٞس٣ز صؼذ 

 فؾز ؿ٤ش طق٤قز .

صضؼِن ثُٔـجُطجس ثُالطٞس٣ز  • 

 دٔقض١ٞ ثُقؾز .

 

 ركز معبيب في انجدًل ده :
 
 

ٔغجٍ ٓـجُطز ٝػـ د -ط :

 ثعذجس ثُضج٢ُ

إرث ً٘ش ٖٓ شٔجٍ ع٤٘جء كأٗش 

 ٓظش١

 أٗش ٓظش١

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

 إرٕ ثٗش ٖٓ شٔجٍ ع٤٘جء

إرث ً٘ش ٖٓ شٔجٍ ع٤٘جء كأٗش 

 ٓظش١

 أٗش ٖٓ شٔجٍ ع٤٘جء

----------- 

 ثرٕ ثٗش ٓظش١

دَُ دٔغجٍ ػ٠ِ ٓـجُطز  -ط :

 ثٌٗجس ثُٔوذّ 

إرث ً٘ش ٖٓ ؽ٘طج كأٗش ٖٓ 

 ٓقجكظز ثُـشد٤ز

 أٗش ُغش ٖٓ ؽ٘طج

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

إرٕ ثٗش ُغش ٖٓ ٓقجكظز 

 ثُـشد٤ز

 
صؼ٤ِن 

ثٗ٘ج ثٌٗشٗج ثُٔوذّ ٝ د٘جءث 

ػ٤ِٚ ثٌٗشٗج ثُضج٢ُ ٝ دٜزث 

كوذ ٝهؼ٘ج ك٢ ٓـجُطز ثٌٗجس 

  ثُٔوذّ .

أششؿ دٔغجٍ ٓـجُطز  -ط :

 ثُلظَ ؟

إٓج ثٕ ٓؾذ١ الػخ ًشر هذّ أٝ 

 الػخ عِز

 ٓؾذ١ الػخ ًشر هذّ

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

 ٝ ُزث كجٗٚ ٤ُظ الػخ ًشر عِز

 

 صؼ٤ِن

ثرث ًجٕ ثُٔوظٞد ك٢ ثُلظَ • 

ُز ك٢ ثُٔوذٓز ثأل٠ُٝ ٛٞ ثُذال

ثالعضذؼجد٣ز ) ثُلظَ ثُو١ٞ ( 

 كئٕ ثُقؾز طق٤قز .

ٝ ٌُٖ ثرث ًجٕ ثُٔوظٞد ٜٓ٘ج • 

ٛٞ ثُلظَ ثُؼؼ٤ق كئٜٗج 

كجعذر كوذ ٣ٌٕٞ ٓؾذ١ الػذج 

 ألًغش ٖٓ ُؼذز ك٢ إٓ ٝثفذ .
 

 خالصة .. الفصل الثالث ..التكامل بني األستهباط و االستقراء

ٜ٘ؼ ثُلشػ٢ ثالعض٘ذجؽ٢ ٗلظ خطٞثس ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢ ثُضو٤ِذ١ ثال دجُشؿْ ٖٓ ثعضخذثّ ثُٔ .1

 ثٕ ٛذكٜج ٓخضِق .. ٝػـ ؟

: ٣غضخذّ ثُذجفظ خطٞثس ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢ ثُضو٤ِذ١  ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثالعض٘ذجؽ٢ ثُضٌج٢ِٓ ثُٔؼجطش◘ 

ٝ  – ٤ُظ دـشع ثُٞطٍٞ ث٠ُ صلغ٤ش ؽذ٣ذ –ثُٔضٔغِز ك٢ ٓالفظز ثُظٞثٛش ٝثؽشثء ثُضؾجسح ػ٤ِٜج 

٣ضؼ٤ٖ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُلشع هجدال ُِضل٤٘ذ )ثُضٌز٣خ( ٖٓ خالٍ  -ثٗٔج دٜذف ثُٞطٍٞ ث٠ُ كشع ٝثهؼ٢ 

 ؽشم صؾش٣ذ٤ز ٓقذدر .

د٤٘ٔج ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُضو٤ِذ١ : ٣ٜذف ثُٜٔ٘ؼ ثالعضوشثة٢ ث٢ُ ثخض٤جس ثُلشٝع ٖٝٓ كٜٞ ٣شصٌض ػ٢ِ ◘ 

 ٛش .ػذر ٓذجدا أٜٛٔج ٓذذأ ثُغذ٤ز ٝ ثُٞطٍٞ ث٠ُ هٞث٤ٖٗ صلغش ثُظٞث

 ٖٓ ثْٛ عٔجس ثُؼِْ ثُٔؼجطش ثُٔٞػٞػ٤ز ، ثُوجد٤ِز ُِضل٤٘ذ .. ٝػـ ؟ .2

 ثُوجد٤ِز ُِضل٤٘ذ ) طذم هؼج٣ج ثُؼِْ ( ثُٔٞػٞػ٤ز

ثٕ ثُؼِْ ٓقج٣ذث ال٣ضجعش دجفٌجّ ◘ 

 ثُو٤ٔز ٝال دشؿذجس ثالكشثد ٝثٛٞثةْٜ 

الصٌل٢ ثٕ صٌٕٞ هؼج٣ج ثُؼِْ هجدِز ◘ 

ُِضل٤٘ذ ٖٓ ف٤ظ ثُٔذذأ دَ الدذ ثٕ 

ٕٞ صِي ثُوؼج٣ج طجدهز كجُؼِّٞ صٌ

ثُضثةلز ٓغَ ثُض٘ؾ٤ْ ٣ٌٖٔ ثٕ صوذّ ُ٘ج 

كشٝع ؽغٞسر صوذَ ثُضل٤٘ذ ٌُٖ 

 . ثٌُغ٤ش ٖٓ ٗضجةؾٜج ًجردز

 طـ أّ خطأ : هؼج٣ج ثُؼِْ ثُٔؼجطش ؿ٤ش هجدِز ُِو٤جط ؟ ) خطأ ( .3

ٖ ك٢ هذسصٜج ثُٔ٘طن ثُشٓض١ ُٝـز ثُش٣جػ٤جس ثُض٢ صضظق دجُذهز ٝثُضؾش٣ذ ؿ٤ش ثٕ ثُؼِّٞ صضذج٣• 

ػ٢ِ ثعضخذثّ ثُش٣جػ٤جس ًجدثر ُِو٤جط ٓغَ ثُؼِّٞ  ثُطذ٤ؼ٤ز ثُض٢ صأص٢ ك٢ ٓوذٓز ثُؼِّٞ ثُض٢ صض٤ٔض 

دجعضخذثّ ُـز ثألسهجّ ٝرُي الٕ ثُؼِّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز صٔضِي ٓؾٔٞػٚ ٖٓ ثُؼالهجس ثُغجدضٚ ثُض٢ ٣ٌٖٔ 

ش ثُؾجر٣ذ٤ز  ٌُٖ ثُؼِّٞ ثُضؼذ٤ش ػٜ٘ج دجألسهجّ ٝه٤جعٜج دذهز ٓض٘ج٤ٛز ٓغَ عشػٚ ثُؼٞء ٝعجد

 ثالؽضٔجػ٤ز ٓجصثُش صغؼ٢ ُضقو٤ن ٛزٙ ثُخجط٤ز .

 طـ أّ خطأ : ٣ؼذ ثُض٘ذؤ ٛٞ ثُٔؼ٤جس ثُقو٤و٢ ُِض٤٤ٔض د٤ٖ ثُؼِْ ٝ ُال ػِْ ؟ ) طٞثح ( . .4

 ثُض٘ذؤ ٝ ثُٔخجؽشر دضٌز٣خ ثُ٘ظش٣جس ٖٓ خظجةض ثُٔؼشكز ثُؼ٤ِٔز .. دَُ دٔغجٍ ؟ط : 

هؼ٤ز ٣ضْ صقذ٣ذٛج دذهز ؿجُذج ك٢ طٞسر ٤ًٔز صض٘ذأ دٔج ع٤قذط ك٢ ظَ  كجُض٘ذؤ ك٢ ثُؼِْ ػذجسر ػٖ• 

صٞثكش ششٝؽ ٓقذدر كجُضلجفز ثُض٢ صغوؾ ٖٓ ثُشؾشر ٓغال ص٘ؾزح ث٢ُ ٓشًضثالسع ٖٝٓ ثدشص 

ثألٓغِز ػ٢ِ هذسر ثُؼِْ ػ٢ِ ثُض٘ذؤ صٌٖٔ ك٢ ثٕ ثُؼِٔجء ٣غضطؼٕٞ ثُض٘ذؤ دذهز ًذ٤شر خغٞف ثُؤش 

ِز هجدٓز د٤٘ٔج ًجٗش ثُضلغشثس ثألعطٞس٣ز ثُوذ٣ٔز صؼضذش صِي ثُظٞثٛش ًٝغٞف ثُشٔظ ُغ٘ٞثس ؽ٣ٞ

 د٤ُال ػ٢ِ ؿظخ ثالُٜز . 

ٗؾـ ثُؼِٔجء ك٢ ثُض٘ذؤ دجثُٔٞؽجس ثُظـ٤شٙ ثُض٢ صقذط ػٜ٘ج ث٣٘شض٤ٖ ٓ٘ز فٞث٢ُ هشٕ ٖٓ :  ٓغجٍ

 .ثُضٓجٕ 

 ٝػـ ٝظ٤لز ثُلشع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش ؟ .5

 ٓؾشد صخ٤ٖٔ ؽغٞس ؟ ) خطأ ( . ثُلشع ثُؼ٢ِٔط : طـ أّ خطأ : 

 ثُوذسر ػ٢ِ صلغ٤ش ظٞثٛش ؽذ٤ؼ٤ز ثُض٢ ٗالفظٜج . -ث

 ٝظ٤لضٜج ثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُشجِٓز ك٢ صوذ٣ْ ص٘ذؤثس ػٖ ظٞثٛش ُْ ٗالفظٜج دؼذ.  -ح

ثُلشع ثُؼ٢ِٔ ٤ُظ ٓؾشد صلغ٤ش ٓؤهش ُِظٞثٛش كوؾ ٝثٗٔضج ك٢ ثػضٔجدٙ ػ٢ِ ثُخ٤جٍ كٜٞ ٣ؼذش  -ػ

 ش٣ز ثُؼ٤ِٔز .ػٖ ثُضؾ٢ِ ثُقو٤و٢ ُِؼذو

 : نكمم ببقي انفصم انثبنث
 ؟ فذد ثُششٝؽ ثُٞثؽخ صٞثكشٛج ك٢ ثُلشع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش. 6

دظٞسر صؾؼِٚ هجدال ُِضل٤٘ذ )ثُضٌز٣خ( دٞثعطز ٓالفظجس ٝصؾجسح  ٣ؾخ ثٕ صضْ ط٤جؿز ثُلشٝع -ث

ثخش١ ٝثرث صؼزس ثؽشثء ثُضؾجسح كجٕ ثُلشع ال٣ؼضذش ده٤وج ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُٔ٘طو٤ز ٖٝٓ عْ ال٣ؼضذش 

 كشػج ػ٤ِٔج . 

ثٌٓجٕ ثخضذجسٙ دٞثعطز ؽشم صؾش٣ذ٤ز ٝإٌٓجٕ صٌشثس صِي ثالخضذجسثس ٖٓ هذَ أ١ ثشخجص  -ح

 الٓز صِي ثُضؾجسح . ٓؤ٤ِٖٛ ػٔجٗج ُغ

 ٣قذد ثُلشع ػالهز ٓقذدر د٤ٖ ٓضـ٤ش٣ٖ ثٝ ثًغش ٣ٌٖٔ ثُضقون ٜٓ٘ج .  -ػ

دؾخ ثٕ ٣ضشصخ ػ٢ِ ثالخز دٚ ٓوجسٗجس صوذَ ثالفضذجسدجعضخذثّ ثُٔؼط٤جس ثُضؾش٣ذ٤ز ٝٛزث ثالٓش  -د

 ٣ضؼٖٔ هذسر ثُٔؼط٤جس ثُض٢ ؽٔؼ٘جٛج ػ٢ِ صٌز٣خ ثُلشع .

 ٤ًجٗجس ال صخؼغ ُإلدسثى ثُقغ٢ .. دَُ دٔغجٍ دؼغ ثُلشٝع ثُظٞس٣ز صش٤ش إ٠ُ. 7

صش٤ش دؼغ ثُلشٝع ) ثُلشٝع ثُظٞس٣ز ( ث٢ُ ٤ًجٗجس الصخؼغ ُالدسثى ثُقغ٢ ثُٔذجشش أ١ • 

ثٜٗج صذٍ ػ٢ِ ٓٞؽٞدثس الصذسى دجُقظ ٓذجششر الٕ ثُلشع ال٣وّٞ ػ٢ِ ثُٔالفظز ثُٔذجششر 

 كقغخ دَ كشٝع ٝفوجةن ٝٗظش٣جس عجدوز . 

 صؤًذ عجدوز ػ٤ِٔز ٗظش٣ز ٖٓ ثعضذالٍ ٝٛٞ ٝٝصٕ ػـؾ ثُؾ١ٞ ثُٜٞثء دجٕ ثعثالكضش -: ٓغجٍ• 

 . ٝٝصٕ ػـؾ ُِٔجء دجّ

 طـ أّ خطأ : ثُلشع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش ٣لغش ظجٛشٙ ٓلشدر ؟ ) طٞثح ( .. 8

ثُلشع ال٣لغش دثةٔج ظجٛشر ٓلشدر ٝثٗٔج ٣لغش ػذدث ٖٓ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼ٤ِٔز ثُغجدوز ثٝ ػذدث ٖٓ • 

 ٝع ثُض٢ صْ ٝػؼٜج ػ٢ِ أعجط ثُخذشر ثُقغ٤ز ٝثُٔالفظز ٝثُضؾشدز .ثُلش

 ٣ضْ ثُضقون ٖٓ ثُلشع ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش دطش٣وز ؿ٤ش ٓذجششر . دَُ دٔغجٍ ؟. 9

 ثُلشع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش هجدَ ُِضقو٤ن ثُضؾش٣ذ٢ ثُٔذجشش ؟ ) خطأ (طـ أّ خطأ : ط : 

ٗٔج ٣ضْ رُي ػٖ ؽش٣ن ثُضقون ثُضؾش٣ذ٢ ثُٔضشصخ ثُلشع ال٣ضقون صؾش٣ذ٤ج دطشم ٓذجششر ٝث• 

 ػ٢ِ ثُ٘ضجةؼ ثُالصٓز ػ٘ٚ .

 دجسصلجع ثُوجةِز ثُ٘ض٤ؾز رُي ػ٢ِ ك٤ضشدخ ٝػـؾ ٝصٕ ُِٜٞثء دجٕ ثالكضشثع طـ ُٞ -: ٓغجٍ• 

 . ثُذقش عطـ ٓغض١ٞ ػ٘ذ ع76ْ ٓغض١ٞ ث٢ُ ثُذجسٝٓضش ػٔٞد ك٢ ثُضةذن

 ُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش . دشٖٛ ػ٠ِ رُي ؟ثُوجد٤ِز ُِضل٤٘ذ ٖٓ خظجةض ثُلشع ك٢ ث. 13
 ٣ظجؽ ثُلشع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش دطش٣وز هجدِز ُِضظذ٣ن ؟ ) طٞثح (طـ أّ خطأ : ط : 
 صؼذ ثُوجد٤ِز ُِضل٤٘ذ ٝ ثُضأ٤٣ذ ٢ٛ ٓؼ٤جس ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُلشٝع ثُؼ٤ِٔز ٝ ثُال ػ٤ِٔز ؟ ) طٞثح (طـ أّ خطأ : ط : 

ز ُِضأ٤٣ذ ٢ٛ ٓؼ٤ج ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُ٘ظش٣جس ثُؼ٤ِٔز ٝثُ٘ظش٣جس ثُـ٤ش ثُؼ٤ِٔز ثُوجد٤ِز ُِضل٤٘ذ ٝثُوجد٤ِ• 

 ك٘قٖ ال ٌٗضل٢ دٔؼشكز ثٕ ٛزٙ ثُلشٝع طجدهز دَ ٣ؾخ ثٕ ٗضجًذ أ٣ؼج ٖٓ ثٗخج هجدِز ُِضل٤٘ذ . 

" هؼ٤ز هجدِز ُِضل٤٘ذ د٤٘ٔج هؼ٤ز ثٓج ثٕ  ثدذث ثُٞثفجس ك٢ ال٣غوؾ ثُٔطش ثٕ" ػذجسر -:ٓغجٍ• 

ثٝ ال صٔطش ك٢ ثُظقشثء " الصوذَ رُي الٜٗج طجدهز ٝٓؼ٢٘ رُي ثٕ ثخضذجس ثُلشٝع  ثُغٔجء صٔطش

 . ٣خؼغ ُٔ٘طن ثالعض٘ذجؽ

 ٝػـ دٝس ثُلشٝع ك٢ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ ثُٔؼجطش ؟. 11

 ٝػغ ٝط٤جؿز ثُلشٝع ُ٘لغ٤ش ٛزٙ ثإلشٌج٤ُز ثٗطالهج ٖٓ ٓشٌِز صقضجػ ث٢ُ صلغ٤ش.  -1

لشٝع ٖٓ ٗضجةؼ ٝط٤جؿضٜج ك٢ طٞسر سٓض٣ز ثٝ ثالعضذالٍ ػ٢ِ ٓج٣ضشصخ ػ٢ِ ٛزٙ ثُ -2

 س٣جػ٤ز. 

 ثُضقون ٖٓ صِي ثُ٘ضجةؼ ػٖ ؽش٣ن ثُٔالفظز ٝثُضؾشدز .  -3

 .كشٝع ٝٗظش٣جس ثُؼِْ صظَ دثةٔج ثفضٔج٤ُز ٝال٣ٌٖٔ ثٕ صٞطق دجٜٗج ٣و٤٘٤ز -4

 صضْ ط٤جؿز ثُلشٝع ػٖ ؽش٣ن ٓوجسٗز ثُظجٛشر ٓٞػغ ثُذقظ دطٞثٛش ثخش١ . -5

ع ثٕ ثُقؾشر دجسدر الفضٔجٍ ثٗش صٌٕٞ ثُ٘جكزر ٓلضٞفز ٗوّٞ ػ٘ذةز دجخضذجس ٗلضش -ٓغجٍ :• 

ثُلشع ػٖ ؽش٣ن ثُضقون ٖٓ ؿِن ثُ٘جكزر كجرث صذ٤ٖ ثٕ ثُ٘جكزر ٓـِوز ٗغ٘غضؼ ثٕ ثُلشع ًجرح 

 ٖٝٓ عْ ٗوّٞ دظ٤جؿز كشع ؽذ٣ذ فض٢ ٗظَ ث٢ُ كشع ال٣ٌٖٔ صٌز٣ذٚ .

 ش٤ٞػج ك٢ ثُؼِّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ٣ؼذ ٗٔٞرػ " ًجسٍ ٛٔذَ " ٖٓ ثًغش ثُ٘ٔجرػ. 12

 ؟ ٝ ثإلؽضٔجػ٤ز . دَُ ػ٠ِ رُي

 طـ أّ خطأ :   ٣وّٞ ثُضلغ٤ش ػ٘ذ " ٛٔذَ " ػ٠ِ ٓؼ٤جس٣ٖ ؟ ) طٞثح (ط : 

  -ثُضلغ٤ش ػ٘ذ ٛٔذَ ٣وّٞ ػ٢ِ أعجط عذذ٢ ٝٓ٘طن ثُضلغ٤ش ٣وّٞ ػ٘ذٙ ػ٢ِ ٓؼ٤جس٣ٖ ٛٔج :

 ثالعضوشثة٢ . ثُؾٔغ د٤ٖ ثُ٘ٔٞرؽ٤ٖ ثالعضذال٢ُ ثالعض٘ذجؽ٢ ٝثُ٘ٔٞرػ  -أ

٣ذ٘ـ٢ ثٕ ٣شَٔ أ١ صلغ٤ش عذذ٢ ٓوذٓز صضؼٖٔ هجٗٞٗج ػجٓج ٝثفذث ٝدزُي كجٕ ثُ٘ٔجرػ  -ح

  ثُضلغ٤ش٣ز الصخضِق دجخضالف ثُؼِّٞ ثُطذ٤ؼ٤ز ثٝ ثالؽضٔجػ٤ز .

 صضطِخ ٗظش٣ز " ًجسٍ ٛٔذَ " ٝؽٞد هجٕٗٞ ػجّ ٣لغش ثألفذثط .. دَُ دٔغجٍ ٓٔج دسعش ؟ط : 

غ٤شٛج أ١ ُٔجرث فذعش )ثُذقظ ػٖ صلغ٤ش عذذ٢ ( ٢ٛٝ ثٗلؾجس ؽٜجص فجدعز فذعش ٓطِٞح صل -ث

 ثُضذش٣ذ ك٢ ثُغ٤جسر ثع٘جء ث٤َُِ . 

  -ٓؾٔٞػز فٞثدط ثٝ عٞثدن ػ٢ِ ثُقجدعز ثُٔطِٞح صلغ٤شٛج ٢ٛٝ ك٢ ثُٔغجٍ : -2

ًجٕ ؿطجء ثُؾٜجص ٓقٌٔج ( ٓؾٔٞػٚ عٞثدن ٢ٛ  –) ًجٕ ثُؾٜجص ِٓٔٞءث دجُٔجء فض٢ فجكضٚ 

 ثُؾضة٢ .أعجط ثُضلغ٤ش 

ثُوجٕٗٞ ثُل٤ض٣جة٢ ثُز١ ٓؤدثٙ ثٕ فؾْ ثُٔجء ٣ضدثد ف٤٘ٔج ٣ضؾٔذ ٝٛٞ ثُوجٕٗٞ ثُز١ ٣شدؾ د٤ٖ  -3

 ٓٞػٞع ثُضلغ٤ش ٝد٤ٖ أعجعٚ ) ثُوجٕٗٞ ٣لغش ثُقجدعز ؽضة٤ج( .

 ٣ضلن ٣َٞٛ ٝ دشٗجسد ك٢ ثُوٍٞ دأعذو٤ز ثُلشع ػ٠ِ ثُضؾشدز ؟ ) طٞثح (طـ أّ خطأ : . 13

 ؼ ثُلشػ٢ ثالعض٘ذجؽ٢ دقغخ سأ١ " ًِٞد دشٗجسد " ؟ٝػـ خطٞثس ثُٜٔ٘ -ط :

 ٗٔٞرػ ًِٞد دشٗجسد ٗٔٞرػ ٤ُْٝ ٣َٞٛ

ػَٔ ثُل٤ِغٞف ٤ُْٝ ٣َٝٞٛ ػ٢ِ  •

صط٣ٞش ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ ثالعضوشثة٢ ث٢ُ 

ثُٜٔ٘ؼ ثُلشػ٢ ثالعض٘ذجؽ٢ ف٤ظ ٣ش١ 

ثٕ ثُلشٝع صأص٢ أٝال ٤ُٝظ ثُٔالفظز 

 عْ ٣ضْ ثخض٤جسٛج ٝثُقٌْ ػ٤ِٜج صؾش٣ذ٤ج .

ثٕ ثُلٌشر ) ثُلشع( ثعذن ٖٓ ثُضؾش٣خ  •

٢ٛٝ هذ صضُٞذ ٖٓ ثُقذط ثٝ ثُؼوَ ثٝ 

ثُالشؼٞس ثٝ ثُٔالفظز ثالٓذش٣و٤ز عْ ٣أص٢ دٝس 

 ثُضؾشدز الخض٤جس ٛزٙ ثُلٌشر . 

٣ضْ ثالخض٤جس ػجدر ػٖ ؽش٣ن ثعض٘ذجؽ ٗضجةؼ  •

 ؽضة٤ز صِضّ ػٖ ٛزث ثُلشع . 

ٖٝٓ عْ ٣أص٢ دٝس ثُضؾش٣خ ٝثُٔالفظز كجرث  •

ٓغض٘ذطز ٖٓ  ءس ثُ٘ضجةؼ ٓضلوز ٓغ ثُ٘ضجةؼ ؽج

ثُلشٝع ٣غِْ دٜج ٓؤهضج ٝثرث ُْ صضلن ٓؼٜج 

٣ضْ صؼذ٣ِٜج ثٝ ثُـجةٜج ٝثُذقظ ػٖ كشٝع 

ؽذ٣ذر ٝثْٛ ٓج٤ٔ٣ض ٛزث ثُٜٔ٘ؼ ثٗٚ ٣ؾٔغ د٤ٖ 

 ثالعضوشثء ٝثالعض٘ذجؽ ك٢ ٓشًخ ٝثفذ .

 

ركز ىنب     
 معبيب 
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 خالصة .. الفصل الرابع .. املهطق و تكهولوجيا االتصال

 أػشع ) فذد ( ٓلّٜٞ ثُ٘ظجّ ثُغذشٗط٤و٢ ؟ .1
سر ػٖ دسثعز ٝصق٤َِ ثُطشم ثُض٢ صؼَٔ دٜج ثُطذ٤ؼز ٝثٌُجة٘جس ثُق٤ز ثُٔخضِلز ٖٓ ثؽَ ٢ٛ ػذج• 

 ثالعضلجدر ٖٓ ٛزٙ ثُطشم ك٢ صطذ٤وٜج ػ٢ِ ثالالس رثص٤ٚ ثُقشًز أ١ ثالصٞٓجص٤ٌ٤ز .

 ُٔؼِٞٓجس . ث ثٝ ثُطجهز ثٝ ثُٔجدر صذجدٍ ػ٢ِ صوّٞ ثُض٢ ثُٔضلجػِز ثُؼ٘جطش ٓؾٔٞع ٛٞ •

 ٝٓؼجُؾضٜج ٝصخض٣ٜ٘ج ثُٔؼِٞٓجس صِو٢ ثٝ ثالصظجٍ ػ٤ِٔجس دذسثعز ٣ٜضْ ش٢ُٞٔ ػِْ ثُغذ٤ش٤ٗطو٤ج •

 . ٝصذجدُٜج

 ك٢ صطذ٤وجصٜج صؾذ س٣جػ٤ز أعظ ػ٢ِ صوّٞ ك٢ٜ ثُؼِّٞ ٖٓ ًذ٤ش ػذد ٓغ ثُغذ٤ش٤ٗطو٤ج صضوجؽغ •

 . ٝثُؾ٤ُٞٞؽ٤ج ٝثالهضظجد ثُ٘لظ ٝػِْ ٝثُضؼ٢ِٔ ثُطخ

 ٣جٛج .. فَِ ثُؼذجسر ؟صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُشدٞصجس ُٜج ثعجس عِذ٤ز سؿْ ٓضث .2

 صؼذدس عِذ٤جس ثعضخذثّ ثُشدٞس ٗجهش عالط ٜٓ٘ج ؟ط : 

 ثٜٗج صق٤َ ثألشخجص ث٢ُ ثُضوجػذ ٝصشكغ ٗغخ ثُذطجُز د٤ٖ ثُ٘جط . • 

صؼذ عذذج ك٢ ثُوؼجء صوش٣ذج ػ٢ِ ثُطذوز ثُٞعط٢ ٝثصغجع ثُلؾٞر د٤ٖ ثألؿ٤٘جء ٝثُلوشثء دشٌَ • 

 ٛجةَ .

 ٓشفِز عضضخط٢ ك٤ٜج ثالالس ثُذشش ك٢ ًَ ٜٓٔج ثُق٤جر .٣ش١ ثُذؼغ ثٗ٘ج ٓوذِٕٞ ػ٢ِ • 

 ٓج ٢ٛ ثألكٌجس ثال٣ؾجد٤ز ثُض٢ عٞف صذشصٛج فٍٞ ٓٞػٞع ثُقٞعذز ؟ .3

 ط : فذد ثْٛ ث٣ؾجد٤جس شذٌز ثالٗضشٗش ٝ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثالصظجٍ .. ٣ٌضل٢ دغالط ٗوجؽ كوؾ ؟

كشثد ٝثُؾٔجػجس دغُٜٞز صٌٖٔ ثالٗغجٕ ٖٓ ٓٔجسعز ثشٌجٍ ػذ٣ذر ٖٓ ثالصظجٍ ٝثُضٞثطَ د٤ٖ ثال -1

 ٓضؾجٝصث دزُي فذٝد ثٌُٔجٕ ٝثُضٓجٕ . 

 .ػٖ ؽش٣ن ثُضٞثطَ ثالؽضٔجػ٢ ٣٘ٔٞ ثُقٞثس ثُؾٔجػ٢ ٣ٝضدثد ثُضلجػَ  -2

 .صغجْٛ ك٢ صو٤َِ ثُؼضُز د٤ٖ ًذجس ثُغٖ ٝر١ٝ ثالفض٤جؽجس ثُخجطز  -3

 ثُضٔجعي ثالؽضٔجػ٢ صلشص ٛزٙ ثُٞعجةَ أٗٔجؽ ؽذ٣ذر ٖٓ ؽشم ثُضل٤ٌش ثُخالم ًٔج ثٜٗج صؼضص -4

 ثػشع عالط طٞس عِذ٤ز ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ؟ .4

 ط : صؾجدٚ ثُذسثعجس ثالخاله٤ز ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُغِذ٤جس ثُ٘جصؾز ػٖ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس .. فَِ ؟

 .صغْٜ ك٢ خِن ٗٞع ٖٓ ثُؼضُز ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُلشد٣ز د٤ٖ ثكشثد ثالعشر ثُٞثفذر  -1

 ز ثُؼالهجس ثإلٗغج٤ٗز ثُغ٤ِٔز ٣لوذ ثُٔشء ثُوذسر ػ٢ِ ٓٔجسع -2

 دشٝص ٓشٌالس صضؼِن دضأع٤ش ثُضطٞس ك٢ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ػ٢ِ ثُوجٕٗٞ ٝثألخالم. -3

 ظٜٞس ٓشٌالس ٓغضقذعز ٓغَ ثٗضٜجى ثُخظٞط٤ز ثُلشد٣ز  -4

 ثُقظٍٞ ػ٢ِ ثُظٞس ٝث٣ُٜٞجس دظٞسر ؿ٤ش ٓششٝػز العضـالُٜج ك٢ أٗشطز ؿ٤ش ٓششٝػز -5

 طو٢ ُِقجعٞح ؟أرًش ثألعجط ثُٔ٘  .5

ض٢ هجدس ثُ" ٤ُذ٘ضض" ثػٔجٍ ٖٓ أعجط ػ٢ِ هجّ ٌٓٔ٘ج ثٌُٔذ٤ٞصش ؽؼَ ثُز١ ثُقذ٣ظ ثُٔ٘طن ثٕ ◘

ثًضشجكجصٚ ث٢ُ ثخضشثع ثٍٝ ًٔذ٤ٞصش دذثة٢ ًٔج هجدس ث٢ُ ثٌُشق ػٖ ثُٔ٘طن ثُغ٘جة٢ ثُز١ ثسع٢ 

 ثُوٞثػذ ُو٤جّ أٗظٔز ثُٔؼِٞٓجس . 

 ثُؼالهجس ُضش٤ٓض ٓؼ٤٘ز ط٤ـج ٣غضخذّ ًجٕ ُز١ث ثُٔ٘طن ؽذش ح  ٣غ٢ٔ ٓج دٍٞ ؽٞسػ أعظ ◘

ؼالهجس ثُؼجٓز د٤ٖ ٓؾٔٞػجس ٖٓ ثألش٤جء ثُ صظق ثٕ ٣ٌٜٔ٘ج ثُؾذش ك٢ ثُشٓض٣ز كجُظ٤ؾ ثُٔ٘طو٤ز

 ثُض٢ ُٜج خظجةض ٓشضشًز ٓؼ٤٘ز . 

 ٤ُٝظ فذش٣ٚ ٓضـ٤شثس دجػضذجسٛج ثُٔظطِقجس ٣ؼجُؼ ثُذ٢ُٞ ثُٔ٘طن ثٕ ٤ًق كٖ ؽٕٞ د٤ٖ ◘

 . دجُلؼَ ٓٞؽٞدر أش٤جء ث٢ُ صش٤ش ٤ًِز ٓظطِقجس

 صٞؽذ ؽزٝس ُِؼالهز د٤ٖ ثُٔ٘طن ٝ ثُقجعٞح .. فَِ ٛزٙ ثُؼذجسر ؟ .6
هذّ ثٍٝ ٗٔٞرػ ػ٢ِٔ  ف٤ظ ثُٔ٘طن ثالس صجس٣خ ك٢ ثٌُذ٤شر ثُخطٞثس ٖٓ عضج٢ِٗ  ٓقجُٝز صؼذ ◘

 الُضٚ ثُٔ٘طو٤ز ٝثُض٢ ًجٗش ثالُٚ ثال٢ُٝ رثس ثُوٞر ثٌُجك٤ز ُقَ ٓشٌِز ٓؼوذر 

 ٓجهذٓز ثٕ ٗذسى كغٞف 1948ّ ع٘ز ؽشفش هذ ثُقجعذجس ٖٓ ثألٍٝ ثُؾ٤َ ثٕ جٓجػِٔ٘ ثرث ◘

صؼضذش ثُ٘ٞثٙ ثال٢ُٝ ك٢ صظ٤ْٔ ؽٜجص ثُقجعٞح ثُز١  ثُض٢ ثُضظ٤ٔٔجس سثط ػ٢ِِ ًجٕ عضج٢ِٗ

 ٗغضخذٓٚ ثالٕ 

 ٖٓ ثالعضذالٍ ث٤ُجس ٖٓ ثُؼذ٣ذ ًٝزُي ثُشٓض٣ز ثُِـجس ٖٓ  ثُؼذ٣ذ ٝف٤جصصٚ ثُٔ٘طن ث٤ُز صؼذ ُزُي ◘

 ُؼخ ◘ خجطز دظلز ثالطط٘جػ٢ ثُزًجء ٝػِٔجء ػجٓز دظلز ثُقجعٞح ػِٔجء ثٗضذجٙ ؽزح ٓج ًغشث

 ٗجف٤ز ٖٓ ثالعضذالٍ ث٤ُجس ٝدٌجكز ٗجف٤ز ٖٓ ثُضؼذ٤ش٣ز ثٌُلجءر رثس ثُشٓض٣ز ُـجصٚ دٌجكز ثُٔ٘طن

 .  ثالطط٘جػ٢ ثُزًجء ػ٤ِٜج هجّ ثُض٢ ثألعظ ٝصط٣ٞش صش٤ٌَ ك٢ ثعْٜ ٓقٞس٣ج دٝسث ثخش١

ٔ٘طن ف ٓقجُٝز ثالعضؼجٗز دٚ ٝصطذ٤ن ٗظش٣جصٚ ػجّ ثُ ٗقٞ ثُغؼ٢ ك٢ ثُقجعٞح ػِٔجء دذث ◘

ّ رُي ثُؼجّ ثُز١ ثػذ ك٤ٚ ثفذ ثُذجفغ٤ٖ دقغٚ ػٖ إٌٓج٤ٗز صطذ٤ن إكٌجس ٖٓ ثُٔ٘طن ثُشٓض١  1937

 ك٢ ٓؾجٍ ثالٌُضش٤ٗٝجس .

 ٗجهش ثُؼالهز د٤ٖ ثٌُٔٞٗجس ثُٔجد٣ز ٌُِٔذ٤ٞصش ٝ ثُغٞثدش ثُٔ٘طو٤ز ؟ .7

 ٣ؼضٔذ ثٌُٕٔٞ ثُٔجد١ ُِقجعٞح ػ٠ِ ثُغٞثدش ثُٔ٘طو٤ز .. دَُ ػ٠ِ رُي ؟ط : 

 ط : طـ أّ خطأ : صٞؽذ ػالهز د٤ٖ ثٌُٔٞٗجس ثُٔجد٣ز ُِقجعٞح ٝ ثُغٞثدش ثُٔ٘طو٤ز ؟ ) طـ (
 ثُذشٓؾ٤جس -ثٌُٕٔٞ ثُغج٢ٗ  ثٌُٔٞٗجس ثُٔجد٣ز –ثٌُٕٔٞ ثألٍٝ 

٣وّٞ ثُقجعٞح ك٢ صظ٤ٔٔٚ ◘ 

غٞثدش ثُٔجد١ ػ٢ِ ثعضخذثٓٚ ثُ

ثُٔ٘طو٤ز ثُض٢ ٣ٌشق ػٜ٘ج 

ثُٔ٘طن ثُشٓض١ ٝٓج ثُغٞثدش 

ثُٔ٘طو٤ز ثال ؽجٗخ ٖٓ ثالدذثع 

ثُٔ٘طو٢ ثُز١ خِوٚ ٓؤعغٞ 

ثُٔ٘طن ثُشٓض١ ٝػ٢ِ سثعْٜ 

 ؽٞسػ دٍٞ .

ٓؾجالصٚ ثُٔضؼذدر دذءث ٖٓ ◘ 

إدثسر هٞثػذ ثُذ٤جٗجس ٓشٝث 

دضظ٤ْٔ ُـجس ثُذشٓؾز ٝطٞال 

ث٢ُ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ؽ٤ٔؼٜج 

دجٜٗج ٓغضوجر ٖٓ  صشٜذ

 ٓٞػٞػجس ثُٔ٘طن ثُشٓض١ . 

كؼ٘ذٓج ٣ششع دجفظ ثُزًجء ◘ 

ثالطط٘جػ٢ ك٢ د٘جء هٞثػذ 

ثُذ٤جٗجس ٣وّٞ دضخض٣ٖ ٛزٙ 

ثُذ٤جٗجس ٖٓ خالٍ صظ٤٘لٚ ُٜج 

ػ٢ِ أعجط ثُؼالهجس ثُٔ٘طو٤ز 

 ٝثُلٌش٣ز ٝثُضٔجعَ ثُوجةْ د٤ٜ٘ج .

 

 ُِؾذٍ .. فَِ ٛزٙ ثُؼذجسر ؟ثُؼالهز د٤ٖ ثُٔ٘طن ٝ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ًجٗش ٓغجسث  .8

 ط : ػوخ دشأ٣ي .. ) أسثء ثالصؾجر ثُغ٤ٌُٞٞؽ٢ ٝ دٝسر ك٢ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ (

 ) أسثء ثُٔ٘جؽوز ك٢ دٝس ثُٔ٘طن ك٢ ثُزًجء ثألطط٘جػ٢ ( ؟
ثُلش٣ن ثُٔؼجسع دؼغ ػِٔجء  ثُلش٣ن ثُٔؤ٣ذ ٣ٔغِٚ دؼغ ثُٔ٘جؽوز :

 ثُ٘لظ :

ن ػ٠ِ ثٗٚ هِخ ثُزًجء ٝ ثطقجح ٛزث ثالصؾجٙ ٣٘ظشٕٝ ُِٔ٘ط◘ 

ثالطط٘جػ٢ ف٤ظ ٣شضَٔ ػ٠ِ ثُؼذ٣ذٖٓ ثالٗغجم ثُظٞس٣ز ثُض٢ صؾؼَ 

 ٖٓ ػ٤ِٔز ثالعض٘ذجؽ ثُٔ٘طو٢ ثُؼ٤ِٔز ثُٔقٞس٣ز ك٢ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ .

٣شٟ ثٕ فَ ثُٔشٌالس ثُض٢  -: ) ؽٕٞ ٌٓشع٢ (ٝ ٖٓ ثالسثء ثُذثػٔٚ ◘ 

وّٞ ػ٠ِ آ٤ُز صٞثؽٚ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ٣ٌٕٞ ػٖ ؽش٣ن ٗغن ٓ٘طو٢ ٣

 صل٤ٌش ثُزًجء 

: ثُز١ ٣ؤًذ ػ٠ِ دٝس ثُٔ٘طن ك٢ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ دوُٞٚ  ًٞثُغ٢ٌ• 

 صٞؽذ ُـز ٝثفذٙ طجُقز ُِضؼذ٤ش ػٖ ثُٔؼِٞٓجس ٢ٛ ُـز ثُٔ٘طن .

كش٣ن ػِْ ثُ٘لظ ثُز١ ٣ضذ٠٘ ◘ 

ثالصؾجٙ ثُغ٤ٌُٞٞؽ٢ ك٢ كْٜ ٝ 

 دسثعز ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ .

 ٝ ٛؤالء ٣ؼضوذٕٝ دإٔ ٓششٝع◘ 

ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ع٤ٌٕٞ ثًغش 

ٗؾجفج ُٞ ثْٜٗ صؾ٘ذٞث طشثٓز 

ثُٔ٘طن ٝ ثٛضٔٞث دذال ٓ٘ٚ دلقض 

 صش٤ًخ ػ٤ِٔجس ثُضل٤ٌش ثُذشش١ .

 

 ركز ىنب  

 ؼذجسر ؟٣ِؼخ ثُٔ٘طن دٝسث ٜٓٔج ك٢ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ .. فَِ ثُ. 9

  ٓ٘طو٤ز دظٔز ٝؽٞد ٖٓ ر٢ً ٗظجّ أ١ ٣خِٞ ٣ٌجد كال ثُز٤ًز ثُ٘ظْ دضؼذد ثالطط٘جػ٢ ثُزًجء ◘

 ثُٔ٘طن ٣ؤد٣ز ٓج ؽٞٛش ٣شٌالٕ ثعجع٤ٖ ػ٘ظش٣ٖ ػ٢ِ ثالطط٘جػ٢ ثُزًجء ػِٔجء ثػضٔذ ُوذ ◘

 .  الٍثالعضذ ث٤ُجس -2.        ثُشٓض٣ز ثُٔ٘طو٤ز ثُِـز -1 -: ثالطط٘جػ٢ ثُزًجء ك٢ ثُٔ٘طن ك٢

  -: ك٢ ثُٔ٘طن عجْٛ ًٔج ◘

 صٔغ٤َ ثُٔؼشكز ) ٓشفِز ثُضؾ٤ٜض ُِذشٗجٓؼ ثُز٢ً ( . -أ

صشـذَ ٛزث ثُذشٗجٓؼ ٖٓ خالٍ ث٤ُجس ثالعضذالٍ ٝؽشم ثُضل٤ٌش ثُٔضؼذدر )ٓشفِز ثُض٘ل٤ز( ٝثُض٢  -ح

 . ٣ضْ ك٤ٜج ثدخجٍ ثُٔؼجسف )ٓشفِز ثُذشٓؾز ( ثُٔٔغز ٓ٘طو٤ج ًٝزُي أٝثٓش ثالعضذالٍ ثُخجطز

 ٝػـ دٝس ثُٔ٘طن ك٢ صٔغ٤َ ثُٔؼشكز ؟ ) ٓشفِز ثُضؾ٤ٜض ُِذشٗجٓؼ ثُز٢ً ( ؟. 13

ٓغ ظٜٞس ثُٔ٘طن ثُشٓض١ دذأ ثُشؼٞس دج٤ٛٔز ٝػشٝسر ٝؽٞد ُـز ػ٤ِٔز ػجٓز ٣ضخذٛج ثُؼِٔجء ◘ 

ٝع٤ِز ُِضلجْٛ صغضخذّ ك٤ٜج ثُشٓٞص ٌٓجٕ ثالُلجظ ًٔج شؼش ثُؼِٔجء دأ٤ٔٛز ٝؽٞد فغجح ػو٢ِ 

 ُٚ ثُضل٤ٌش دطش٣وز س٣جػ٤ز . ٣ٌٔ٘٘ج ٖٓ خال

دظٜٞس ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ثدسى ثُؼِٔجء ثٕ صؼجَٓ ثالٗغجٕ ٓغ ٓشٌِز ٓج دزًجء ٣ـأص٢ ٗض٤ؾز ◘ 

 ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضٞكشر ُذ٣ز ٝػٖ ثُذ٤تز ثُٔق٤طز دٚ الدسثى ثُٔالدغجس ثُٔشصذطز دٜزٙ ثُٔشٌِز . 

٤ِز صضقٍٞ ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ث٢ُ ٓؼشكز ٖٓ خالٍ ٛزٙ ثُقظ٤ِز ثُٔؼِٞٓجص٤ز ٝثعضخذثّ هذسثصٚ ثُؼو◘ 

 هذ صٌٕٞ ًجِٓز ثٝ ٗجهظز ٣ظَ ٖٓ خالُٜج ث٢ُ ثُقَ ثُز٢ً . 

ٓقجًجر ثُؼوَ ثُذشش١ صغضِضّ صض٣ٝذ ثُقجعذجس دقظ٤ِز ػخٔز ٖٓ ثُٔؼشكٚ صٌٜٔ٘ج ٢ٛ ثألخشٟ ◘ 

 ٖٓ ثُضؼجَٓ دزًجء ٓغ ثُٔشٌالس ثُض٢ صٞثؽٜٜج . 

غ ثُقشٞ ثُضثةذ ثصؾٚ ػِٔجء ثُزًجء ثالطٌ٘جػ٢ ث٢ُ ثُذقظ دٔج ثٕ ثُِـز ثُطذ٤ؼ٤ز ٣ـِخ ػ٤ِٜج ؽجد◘ 

 ػٖ ُـز ثطط٘جػ٤ز دذ٣ِز صٔضجص دجُذهز ٝثال٣ؾجص ٝ ٝؽذٝٛج ك٢ ُـز ُٔ٘طن ثُشٓض١ . 

ثٕ ثُضٔغ٤َ ثُٔ٘طو٢ ٣ذغؾ ٜٓٔز ثُٚ ثالعضذالٍ ٣ٝض٣ذ ٖٓ عشػضٜج ف٤ظ صضقٍٞ ػ٤ِٔز ثالعضذالٍ ◘ 

 ثُٔ٘طو٢ ٝثعضشؽجع ثُٔؼِٞٓجس .ث٢ُ عِغِز ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثأل٤ُٝز ُالعضذالٍ 

 طـ أّ خطأ : ٣ُؼذ ثُٔ٘طن ٓظذس ألٗٔجؽ ثُضل٤ٌش ؟ ) طٞثح (. 11

 ثُٔ٘طن ٓظذس ألٗٔجؽ ثُضل٤ٌش .. إ٠ُ ث١ ٓذٟ صضلن أٝ صخضِق ٓغ ٛزٙ ثُؼذجسر .. ػَِ ُٔج صوٍٞ ؟ط : 

ٛٞهِخ ثُزًجء ثدسى ػِٔجء ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ثٕ ثُٔ٘طن دجػضذجسٙ ػِْ دسثعز ثُضل٤ٌش ٝثُضل٤ٌش • 

ُزُي ٣ؼذ ثُٔ٘طن ٛٞ ثُ٘ٔٞرػ ثُٔؼ٤جس١ ُِضل٤ٌش ثُذشش١ ٝثال٢ُ ػ٢ِ فذ عٞء ٖٝٓ ٛ٘ج عؼ٢ 

ػِٔجء ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ث٢ُ ٓؼشكز ٗٔؾ ثُضل٤ٌش ثالعض٘ذجؽ٢ ٝدسثعضٚ الٕ ثُضل٤ٌش ثُٔأُٞف 

 ال٣ضؼجَٓ ٓغ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔشٌالس .

 فذد ٓلّٜٞ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ؟. 12

ػ٢ِ ػِْ ٖٓ ثفذط ػِّٞ ثُقجعخ ثال٢ُ ٣ٜذف ث٢ُ ثٕ ٣وّٞ ثُقجعخ دٔقجًجر  ٓظطِـ ٣طِن• 

ػ٤ِٔجس ثُزًجء ثُض٢ صضْ دثخَ ثُؼوَ ثُذشش١ دق٤غظ صظذـ ُذ١ ثُقجعٞح ثُٔوذسر ػ٢ِ فَ 

 ثُٔشٌالس ٝثصخجر ثُوشثسثس دأعِٞح ٓ٘طو٢ ٝٓشصخ ٝد٘لظ ؽش٣وز صل٤ٌش ثُؼوَ ثُذشش١ .

 ن ثُـ٤ش ٓشٕ ؟٤ٓض د٤ٖ ثُٔ٘طن ثُشص٤خ ٝ ثُٔ٘ط. 13

 ط : ٝػـ ) أرًش/فذد ( ثعذجح ظٜٞس ثُٔ٘طن ثُٔشٕ ؟

 ط : طـ أّ خطأ : ثُٔ٘طن ثُٔشٕ ٣ذٝس فٍٞ ه٤ٔض٢ ثُظذم ٝ ثٌُزح كوؾ ؟ ) خطأ (

 ُِٔ٘طن دٝس ك٢ صظ٤ْٔ ٝد٘جء ثُؼذ٣ذ ٖٓ ُـجس ثُذشٓؾز .. دَُ ػ٠ِ طقز ثُؼذجسر ؟ط : 

 ثُٔ٘طن ثُٔــــشٕ    ثُٔ٘طن ؿ٤ش ثُشص٤خ

د ثُذؼغ ثُ٘ظش ُِٔ٘طن ػ٢ِ ثٗٚ هجؽغ ثػضج -

ٝسص٤خ أ١ ٣٘ضوَ ٖٓ ٓوذٓجس ٓؼ٤٘ز ث٢ُ ٗض٤ؾز 

صِضّ ػٖ ٛزٙ ثُٔوذٓجس ٝٛٞ ٓج٣غ٢ٔ دجُضل٤ٌش 

 ثُشص٤خ . 

ثال ثٗٚ ٣ٞؽذ ٗٞع ثخش ٖٓ ثُضل٤ٌش ثُٔ٘طو٢ -

٣غ٢ٔ دجُضل٤ٌش ثُـ٤ش سص٤خ ٗضٌٖٔ ٖٓ خالُٚ 

ثعض٘جػ دؼغ ثُ٘ضجةؼ دٕٝ ثُقجؽز ث٢ُ ثٓضالى 

 ِٓز ػٖ ثالٓش ثُٔغغ٘ضؼ . ٓؼجسف ًج

صضطِخ دشثٓؼ ثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ٝعجةَ  -

ٝأعج٤ُخ ُِولض ػ٢ِ ثُ٘ضجةؼ ك٢ فجُز ٝؽٞد 

 ثدُز ٝدشث٤ٖٛ ؿ٤ش ًجك٤ز . 

ٛزث ًجٕ عذذج الدضٌجس ٗٔؾ ثُضل٤ٌش ؿ٤ش ثُشص٤خ  -

ثُز١ ثكضشفٚ "ؽٕٞ ٌٓجسع٢" ثعضخذثٓٚ ك٢ 

 ّ . 1973دشثٓؼ ثُقجعٞح ك٢ ٜٗج٣ز ػجّ 

ثعضخذثّ ٛزث ثُ٘ٔؾ ٖٓ ثُضل٤ٌش ك٢ هذ عجػذ  -

ثُولض ث٢ُ ثُ٘ضجةؼ دٞؽٞد ثهَ ٓؼِٞٓجس ٝدجُضج٢ُ 

 ثُضـِخ ػ٢ ٓشٌِز ثُشصجدز . 

ٛٞ ٗٞع ٖٓ ثُٔ٘طن ٓضؼذد ثُو٤ْ أ١ ٣قضَٔ  -

ثًغش ٖٓ ه٤ٔض٢ ثُظذم ٝثٌُزح ٝٛٔج ثُو٤ٔضجٕ 

 ثُض٢ ٣ض٤ٔض دٜٔج ثُٔ٘طن ع٘جة٢ ثُو٤ْ 

ذسصٚ ٛزث ثُِٕٞ ٖٓ ثُٔ٘طن ٣ذػ٢ أطقجدٚ ه -

ػ٢ِ صٔغ٤َ ثُٔؼج٢ٗ ثُـجٓؼز ك٢ ؽَٔ ثُِـز 

ثُطذ٤ؼ٤ز ًٝزث ك٢ صٔغ٤َ ثُٔؼجسف ًٔج ٢ٛ ػ٢ِ 

 ؽذ٤ؼضٜج . 

دذأس ػالهز ثُٔ٘طن ثُٔشٕ دجُزًجء  -

ثالطط٘جػ٢ ػ٘ذٓج ٝؽذ ػِٔجء ثُقجعٞح 

ٝثُزًجء ثالطط٘جػ٢ ثٕ ثُٔ٘طن ٣ضؼجَٓ ٓغ 

ه٤ٔضٖ ك٢ ثُؾَٔ ثُٔ٘طو٤ز ٛٔج ثُظذم ٝثٌُزح 

ثُو٤ٔض٤ٖ ُْ صؼذث ًجك٤ض٤ٖ ُِضؼجَٓ  ثال ثٕ ٛجص٤ٖ

ٓغ ثثُوؼج٣ج ٓغَ ثُضشخ٤ض ثُطذ٢ ثٝ ثالؽٞثٍ 

 ٝثالفؾجّ . 

ٖٝٓ ٛ٘ج ظٜشس ثُقجؽز ث٢ُ ثُٔ٘طن ٓشٕ  -

٣غجػذ ػ٢ِ صٔغ٤َ ثُٔؼشكز ثُٔضؼِوز دجُؼجُْ 

 ثُقو٤و٢ ثٝ ثُخجسؽ٢ . 

 

ركز معبيب     
 ىنب

 سلسلة احلكمة

 يف

 الثانىية العامة و األزهر –املىاد الفسلفية 

 

 إعداد/ أمحد الشافعي

 دراسات عليا الصحة النفسية ( –) معلم املىاد الفلسفية 


	مراجعه الفلسفه في 4 ورقات استاذ%2Fخالد سعد.pdf (p.1-4)
	مراجعه المنطق في 5 ورقات استاذ%2Fخالد سعد.pdf (p.5-9)

