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     :بؤ شريَتوبهوثيَويصتة كورتةيةك                                    

  
 ثيَهاشةي بابةت:

ِّ عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأعظُٗا إذ ٖٛ زنٔ َٔ أزنإ ايًػ١، َٚكد١َ قسٚز١ٜ يدزاضة١ وٖٛةا ٚاسانٝبٗةةا ايًػٜٛةة١،      ؛ٜعدُّ فٔ ايتؿسٜف َٔ أٖ
  ايؿسف ٖٛ أؾٌ ايعًّٛ(. إٕ عًِ) ٚقدميّا قٌٝ: فٝجب ايعٌُ ع٢ً دزاضت٘، ٚجت١ًٝ َا غُض َٓ٘، ٚاٝطري ايٛؾٍٛ إيٝ٘.

 طريهطي بابةت:
إيٝ٘؛ ألْ٘ َٝصإ ايعسب١ٝ َٚعٝازٖا، َٔ حٝح إْ٘ ٜؤخر جةص٤   -َٔ وٟٛ ٚيػٟٛ –احتٝاج مجٝع املػتػًني بايًػ١ ايعسب١ٝ ايرٟ ٜبِّٝٔ أُٖٝت٘:ف

 نبري َٔ ايًػ١ بايكٝاع، ٚال ٜٛؾٌ إىل ذيو إال َٔ طسٜل ايتؿسٜف.

ِٕ ْ٘ بإَهإ ايؿسيفِّ إٔ ُٜؿسِّف ايه١ًُ نُا ٜسٜدٙ ملعإ ٜكؿدٖا ع٢ً ٚفل أقٝط١ ايًػ١، فجُسا٘: َٔ حٝح إٚاظٗس أُٖٝت٘ أٜكّا:  ُٕ ايًطا ِٛ َؾ

ِٕ ايًػ١ِ ف٢ ايهتاب١ِ  .عٔ اخلطِأ ف٢ املفسداِت، َٚساعا٠ُ قاْٛ

 ئاواجني بابةت:
 ْٚطب١ ٖرا ايعًِ ٚعالقت٘ ببك١ٝ ايعًّٛ ايًػ١ٜٛ، َٚٛقٛعاا٘. اعسٜف ايطًب١ بأ١ُٖٝ َاد٠ ايؿسف يف ايدزع ايًػٟٛ،-

ايٛقٛف ع٢ً أِٖ أٚشإ األيفاظ ايعسب١ٝ، ٚمتسٜٔ ايطًب١ ع٢ً ايطسٜك١ اييت ٜعسف بٗةا ٚشٕ اًةو األيفةاظ، َٚةا طةسأ عًٝٗةا َةٔ اػةٝري،         - 
 ٚإعالَِٗ مبعاْٞ احلسٚف ايصا٥د٠

 يؿخٝح ٚاملعتٌ، ٚاجملسد ٚاملصٜد، ٚاملعًّٛ ٚاجملٍٗٛ، ٚاملؤند ٚغري املؤند....ٚغريٖاابؿري ايطًب١ بأِٖ أْٛاع األفعاٍ ٚاألمسا٤، نا- 

 إعالّ ايطًب١ ٚادزٜبِٗ ع٢ً طسٜك١ اغتكام املاقٞ ٚاملكازع ٚاألَس، ٚأبسش ايتػٝريات اطسأ ع٢ً األفعاٍ عٓد إضٓادٖا إىل ايكُا٥س.-

 ٚايهجس٠، َٚا ٜتعًل باملٓكٛف ٚاملكؿٛز ٚاملُدٚد. بٝإ أِٖ أٚشإ املؿادز يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚمجعٞ ايك١ً-

 اصٜٚد ايطًب١ مبعًَٛات عٔ ُٖص٠ ايٛؾٌ ٚايكطع، ٚاأليف املكؿٛز٠ ٚاملُد٠ٚ، ٚغري ذيو مما ٜطاعد يف َعسف١ َعامل اإلَال٤ ايعسبٞ يف ٖرا-

 .اجملاٍ
                            

 

 

 

 



        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                         
 َكد١َ، َبادئ عًِ ايؿسف:  هةفتةي يةكةم

 اعسٜف ايؿسف ٚأُٖٝت٘، ٚعالقت٘ بايعًّٛ ايًػ١ٜٛ 
 َٛقٛع٘ ٚاازخي٘ ٚمثسا٘ َٚؿادزٙ 

 اعسٜف ايب١ٝٓ ٚايه١ًُ ٚأقطاَٗا  هةفتةي دووةم
 عالَات االضِ ٚايفعٌ ٚخؿا٥ؿُٗا 

 اعسٜف٘، ٚأُٖٝت٘، ٚأضباب اختٝاز )فعٌ(املٝصإ ايؿسيف:  هةفتةي شيَيةم
 املٝصإ ايؿسيف: يًخسٚف األؾ١ًٝ. 

                  
 يًخسٚف ايصا٥د٠ ٚاحملرٚف١                  -                هةفتةي ضوارةم

 يف ايكًب املهاْٞ                                 -                
 يف اإلعالٍ ٚاالدغاّ         -                هةفتةي ثيَهجةم

 اطبٝكات ٚاختباز َٜٛٞ-             
 أقطاّ ايفعٌ: هةفتةي شةشةم

 ايؿخٝح ٚاملعتٌ، ٚأقطاَُٗا -أٚاُل 
 اعسٜف ايؿخٝح ٚاملعتٌ، ٚحسٚف ايع١ً، ٚايًني ٚاملّد

 أْٛاع ايؿخٝح     
 غعب١ ب 19/11/2013أْٛاع املعتٌ       هةفتةي حةفتةم

 اطبٝكات يف أْٛاع ايؿخٝح ٚاملعتٌ      
 اجملسد ٚاملصٜد، ٚأقطاَُٗا-ثاّْٝا هةفتةي هةشتةم

 غعب١ أ 19/11/2013( 1أٚشإ ايجالثٞ اجملسد )-   
 (2أٚشإ ايجالثٞ اجملسد )-   

 أٚشإ ايسباعٞ اجملسد ٚاملًخل ب٘- هةفتةي نؤيةم
 أٚشإ ايجالثٞ املصٜد حبسف ٚحبسفني  -

 أٚشإ ايجالثٞ املصٜد بجالث١ أحسف  - هةفتةي دةيةم
 أٚشإ ايسباعٞ املصٜد ٚاملًخل ب٘ -

 أٚشإ املًخل بايسباعٞ املصٜد-  هةفتةي يازدم
 (1اَتخإ )   

 َعاْٞ أبٛاب املصٜد   هةفتةي دوازدةم
 يباب األٍٚ(َعاْٞ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد حبسف ٚاحد )ا-
 َعاْٞ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد حبسف ٚاحد )ايباب ايجاْٞ ٚايجايح( -



 َعاْٞ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد حبسفني )ايباب األٍٚ، ٚايجاْٞ(- هةفتةي شيَسدةم
 َعاْٞ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد حبسفني )ايباب ايجايح ٚايسابع ٚاخلاَظ( - 

 َعاْٞ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد بجالث١ أحسف. -   هةفتةي ضواردةم
 َعاْٞ أبٛاب ايسباعٞ املصٜد حبسف ٚحبسفني. -

 اكطِٝ ايفعٌ َٔ حٝح اجلُٛد ٚايتؿسف-ثايجّا  هةفتةي ثازدةم
 اعسٜف اجلاَد أْٛاع٘-  

 اعسٜف املتؿسف ٚأْٛاع٘-   
 زابعا: اغتكام املاقٞ ٚاملكازع ٚاألَس هةفتةي شازدةم

 ملاقٞ ٚاملكازعاغتكام ا-     
 اغتكام األَس-      

 إضٓاد ايفعٌ املاقٞ ايؿخٝح إىل ايكُا٥س    هةفتةي حةظدةم
 إضٓاد ايفعٌ املاقٞ املعتٌ إىل ايكُا٥س   

 إضٓاد ايفعٌ املكازع ايؿخٝح إىل ايكُا٥س     هةفتةي هةذدةم
 إضٓاد ايفعٌ املكازع املعتٌ إىل ايكُا٥س    

 إضٓاد فعٌ األَس ايؿخٝح إىل ايكُا٥س    هةفتةي نؤزدةم
 إضٓاد فعٌ األَس املعتٌ إىل ايكُا٥س   

 اطبٝكات ع٢ً إضٓاد ايفعٌ إىل ايكُا٥س     هةفتةي بيصتةم
 (2اَتخإ )    

 خاَطّا: اكطِٝ ايفعٌ إىل املبين يًُعًّٛ ٚاملبين يًُجٍٗٛ:  هةفتةي بيصت ويةك
 ايفاعٌ، َٚا ٜٓٛب عٓ٘.        اعسٜف املعًّٛ ٚاجملٍٗٛ، ٚأضباب حرف 

 نٝف١ٝ ؾٝاغ١ ايفعٌ املاقٞ ٚاملكازع يًُجٍٗٛ  
 ضادضّا: اكطِٝ ايفعٌ َٔ حٝح ايتٛنٝد ٚعدَ٘. هةفتةي بيصت ودوو

 َا ٜؤند َٔ األفعاٍ بٕٓٛ ايتٛنٝد ٚجٛبّا      
 َا ٜؤند َٔ األفعاٍ بٕٓٛ ايتٛنٝد ٚجٛبّا، َٚا ميتٓع اٛنٝدٙ     

 حهِ آخس ايفعٌ ايؿخٝح املؤند عٓد اإلضٓاد إىل ايٕٓٛ     وشىَهةفتةي بيصت 
 حهِ آخس ايفعٌ املعتٌ املؤند عٓد اإلضٓاد إىل ايٕٓٛ     

 املؿادز: هةفتةي بيصت وضوار
 (1َؿادز األفعاٍ ايجالث١ٝ )قٛابطٗا 
 (2َؿادز األفعاٍ ايجالث١ٝ )قٛابطٗا 

 َؿادز األفعاٍ ايسباع١ٝ    هةفتةي بيصت وثيَهج
 َؿادز األفعاٍ اخلُاض١ٝ 



 َؿادز األفعاٍ ايطداض١ٝ هةفتةي بيصت وشةش
 (3اَتخإ )

 مجع ايتهطري:  هةفتةي بيصت وحةوت
 اعسٜف٘ ٚأْٛاع٘    
 ؾٝؼ مجٛع ايك١ً    

 (1ؾٝؼ مجٛع ايهجس٠ )     هةفتةي بيصت وهةشت
  ( 2ؾٝؼ مجٛع ايهجس٠ )    

 املكؿٛز ٚاملٓكٛف ٚاملُدٚد )اعسٜفٗا ٚاملكؿٛد َٓٗا( ونؤ هةفتةي بيصت
 اج١ٝٓ املكؿٛز ٚمجع٘  

 اج١ٝٓ املٓكٛف ٚمجع٘    هةفتةي شييةم
 اج١ٝٓ املُدٚد ٚمجع٘   

 
 شةرضاوةكان :                                          

                    ايتؿسٜف، حمُد حمٞ ايدٜٔ عبد احلُٝد   دزٚع يف غرا ايعسف يف فٔ ايؿسف،  أمحد احلُالٟٚ            -

 املُتع يف ايتؿسٜف، ابٔ عؿفٛز      -    املٓؿف غسح نتاب ايتؿسٜف، ابٔ جين                 -

 ايؿسف ايٛاقح. عبد اجلباز ايعًٛاْٞ. -ايؿسف ايهايف، أمئ عبد ايػين                               - 

 ايؿسف ايٛايف، د: ٖادٟ ْٗس -، ابٔ ٜعٝؼ                                   غسح املفؿٌ -

 غاف١ٝ ابٔ احلاجب، ٚغسٚحٗا، نػسح ايسقٞ ٚاالضرتآباذٟ، ٚضٝد عبد اهلل.                          -



 منٛذجإ َٔ األض١ً٦ ايفؿ١ًٝ ملاد٠ ايؿسف

 منٛذج االَتخإ األٍٚ

 ٚاؾطالحّا باملع٢ٓ ايعًُٞ ٚايعًُٞ، ثِ اذنس َٛقٛع٘، ٚاضتُدادٙ. عسف ايؿسف يػ١  -/   أ

 بّٝٔ املكؿٛد َٔ مخط١ َٔ املؿطًخات اآلا١ٝ َع ذنس األَج١ً:  -ب    

 حسٚف ايًني ٚاملّد( -6املجاٍ -5املكعف  -4األجٛف -3اجملسد  -2املٝصإ ايؿسيف -1)          

 جاّل مبجايني يهٌ باب، َع اإلغاز٠ إىل ْٛع األفعاٍ اييت اأاٞ َٔ ايباب ايجايح.                     اذنس َٝصإ أبٛاب ايجالثٞ اجملسد، مم -/ أ2ع

 اذنس َٝصإ أبٛاب ايجالثٞ املصٜد حبسف ٚاحد، َع بٝإ َعٓٝني يهٌ باب، َٛقخّا إجابتو باألَج١ً.-ب     

 العتالٍ، ٚإضٓاد األفعاٍ إىل أبٛابٗا، ٚفل اجلدٍٚ:     / أذنس أٚشإ األفعاٍ اآلا١ٝ، َع بٝإ ْٛعٗا َٔ حٝح ايؿخ١ ٚا3ع

ََٛى       -1)     ِٖ َٔ    – 3اِضَتَكاّ     -2َاَس َُ ِٝ َّٛذ      -4َٖ ٍّ         -5اِجًَ َُِسؽ    -7َِٜؿَطُِٓع     -6زا  َجِخ

َٕ    َٜ -13َحاِدٟ     -12َٜرَّنَُّس      -11ِعِد     -10ِف       -٤َ9أَ        -8       ََُأشَّ (  -14ِدُعٛ  اِغ

 ْٛعٗا َٔ حٝح ايؿخ١ ٚاالعتالٍ بابٗا )إٕ ناْت فعال(       ٚشْٗا ايه١ًُ             

 ْٛع ايؿخٝح           ْٛع املعتٌ

ََٛى 1 ِٖ      َاَس

 

 منٛذج االَتخإ ايجاْٞ

 عسف اجلاَد ٚاملتؿسف، ٚاذنس أقطاّ نٌ َُٓٗا، َع ايتُجٌٝ يهٌ قطِ. -/1ع

 / أجب عٔ فسعني:2ع 

 َت٢ ميهٔ إٔ ٜب٢ٓ ايفعٌ اجملٍٗٛ َٔ ايفعٌ ايالشّ؟ بني ذيو  -أ 

 حٍٛ األفعاٍ اآلا١ٝ إىل اجملٍٗٛ، َع ايكبط بايػهٌ: -ب 

ٌَّ  -5زّد -4اعًِّ -3اباعد -2ٜبٝع -1)          قاٍ(-6اعت

 ايتُجٌٝ يهٌ ٚاحد َٓٗا.أذنس َؿادز األفعاٍ ايداي١ ع٢ً )االَتٓاع، احلسف١، ايدا٤، ايطري(، َع -ج



 أضٓد ايفعٌ )أَس( إىل قُا٥س ايسفع يف مجٝع ؾٛزٖا. -/ أ2ع   

 أجب عُا ٜأاٞ:-ب          

فعٌ َاض َٚكازع جلُع املؤْح ايػا٥ب َٔ -2فعٌ أَس يًُفسد املرنس َٔ )ضأٍ( ٚ )شّن٢(.           -1   
 )ضاَفَس(

فعٌ َكازع ٚأَس يًُداطب املؤْح املفسد -4َاض َٚكازع يًُتهًِ ٚحدٙ َٔ )ٚقف(      فعٌ-3           
.)ِّ  َٔ )ق

فعٌ َاض يًُتهًِ َع ايػري َٔ )اضتكاٍ( -6فعٌ َكازع ٚأَس يًُج٢ٓ املداطب َٔ ) ؾإ(        -5           
 ٚ)اٛا٢ْ( 

 .بهسَٜت (quiz) ااقٝهسد٠ٚ١ْٟ ي١ْاناٚ -
 ِشٕ ايهًُات اآلا١ٝ َع ايكبط بايػهٌ:                      -1

 ٚشْٗا ايه١ًُ ٚشْٗا ايه١ًُ ٚشْٗا ايه١ًُ

1- َِٖ  -6  ِدِز
 َشَِْجِبٌٝ

  َأَقاّ          -11 

  زب٢َّ-12  ايَفِ       -7  اِضَتِكَؿ٢           -2

3- َٕ   َز-13  َضَفِسَجٌ-8  َِٜدُعٛ

  َْا٤َ-14  ايُكسإٓ-9  اِؾَطًََح-4

  َاٍض-15  َُٜدعُّ            -10  َقِع-5

 

 أضٓد األفعاٍ إىل قُا٥س ايسفع يف مجٝع ؾٛزٖا: -2
 اجتُع -5قاٍ -4غّل   -3آَٔ  -2عًِ    -1   

 
  



 
 منٛذج اض١ً٦ االَتخإ ايٓٗا٥ٞ.                 

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

 َالحظ١: ال بد إٔ اهٕٛ اإلجاب١ َعصش٠ باألَج١ً املٓاضب١، املكبٛط١ بايػهٌ.

 / 1ع

                                                        عسف ضبع١  َٔ املؿطًخات اآلا١ٝ:                                                                  -ب
 ( دزجات7)

اضِ  -9املٝصإ ايؿسيف  -8األب١ٝٓ  -7ايٓاقـ   -6عًِ ايؿسف   -5ايًفٝف املكسٕٚ   -4املكعف    -3ايطامل    -2املجاٍ   -1)
 اجلُع(

      دٖا إىل أبٛابٗا، ٚفل اجلدٍٚ:   أذنس أٚشإ ايهًُات اآلا١ٝ، ْٚٛعٗا َٔ حٝح ايؿخ١ ٚاالعتالٍ، ثِ أضٓ -ج

 ( دزجات       8)

(1-         َٔ ََ َٕ                  -4غا٤َ               -3          جعفس-٤َ2ا        -َٜرَّنَُّس -6ااَّك٢           -5أَعا
 قاٍض    -7

-14َز  -13            قػعّسِا -12             ٜؿف -11حادٟ             -10        غلَّ - 9         ُقِ -8 
 َضَفِسَجٌ(

 ْٛعٗا َٔ حٝح ايؿخ١ ٚاالعتالٍ ٚشْٗا ايه١ًُ             

 ْٛع ايؿخٝح         ْٛع املعتٌ

 بابٗا

1 ََٔ      ٤َا

 

                                                                                                                                                                      /2ع 
 ( دزج15١)

 اذنس أٚشإ ايجالثٞ اجملسد، ٚايسباعٞ اجملسد. –أ 

 آلا١ٝ:                                                                                                         بّٝٔ َعاْٞ ثالث١ َٔ األبٛاب ا -ب



ٌَ، فعٌَّ، افعٌَّ،          (                                                                                            افاعٌ)َأِفَع
  

ٍِّٛ األفعاٍ اآلا١ٝ إىل اجملٍٗٛ:  -ج  عسف ايفعٌ املعًّٛ ٚاجملٍٗٛ، ثِ َح

َِ    -4زاع٢ -3جا٤ -2َغّد -1)  َٜبُٝع(-6َِٜؿُف -5َاَعًَّ

                    /   أجب عٔ ثالث١ فسٚع:                                                                                                       3ع
 ( دزج15١)

 َفؿٌِّ ايكٍٛ يف ايفعٌ اجلاَد ٚاملتؿسف. -أ

 اذنس أٚشإ ايجالثٞ املصٜد حبسفني.-ب

 اذنس املٛاطٔ اييت ٜؤند فٝٗا ايفعٌ بٕٓٛ ايتٛنٝد ايجك١ًٝ ٚاخلفٝف١. -ج

 عّسف مجع ايك١ً، ٚاذنس أٚشاْ٘. -د

 /     4ع 

َِ      -4َفِسحَ    -3َؾَٓع    -2ناَاَب    -1) أذنس َؿادز األفعاٍ اآلا١ٝ: -ب اضتِدَع٢(.                                -6ََْؿَس     -5َأِعًَ
 ( دزجات                6)

                           ثِ ؾؼ َا ٖٛ َطًٛب إشا٤ نٌ فعٌ َٔ األفعاٍ اآلا١ٝ:د ايفعٌ )قاٍ( إىل قُا٥س ايسفع يف مجٝع ؾٛزٖا، ِِٓضَأ  –ج 
 ( دزجات    9)

َاض َٚكازع جلُع املؤْح ايػا٥ب  فعٌ-2(.                             أَس)أِحطٔ(      ٚ )   فعٌ أَس يًُفسد  املرنس َٔ-1        
 (اؿاحل) َٔ

فعٌ َكازع ٚأَس يًُداطب املؤْح - 4  (                              اضتًِٗ)    فعٌ َاض  َٚكازع يًُج٢ٓ املداطب َٔ-3       
 )زأ٣(. املفسد َٔ

ٌّ)اضت فعٌ َكازع ٚأَس جلُع املرنس املداطب َٔ-5       (  َك٢) فعٌ َاض يًُتهًِ َع ايػري َٔ-6(                            ك
            )َّ  ٚ)َظ

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