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زَذاً هلل ػي ٚاىغالٍخ.

...ىغذ أدسٍ ٛب ّ٘ع اىَشض اىز ٛأصبثٖبٗ ،ال أسٝذ أُ أػشفٗ ،مو ٍب أدسٕ٘ ٛ
أّٖب أصٞجذ ثبّزفبش ف ٜػْقٖبٗ ،مبُ اّزفبخب ثشؼبٍٗ ،غ رىل مْذ أعٞو اىْظش إىٖٞب ّٗفغٜ
رنبد رزٗة زغشاد ػيٖٞبٗ .ىٌ أّظ ٍْظش أٗىئل األصذقبء زَْٞب مبّ٘ا ٝقجيُ٘ إىْٞب ىؼٞبدرٖب،
ٗمبّ٘ا ٝقجيُ٘ صبٍزٝٗ ٍٍَِٖٞ٘ ِٞذخيُ٘ إى ٚاىَْضه ف ٜزضُ ٗزٞشح ،ثٌ ٝذخيُ٘ اىغشفخ
اىز ٜر٘خذ فٖٞب اىغفيخ اىَشٝضخ شبسد ٛاألثصبسٝ ٌٕٗ ،خغُ٘ ف ٜثظء إى ٚأقشة مشعٜ
أٗ ٍقؼذ ،ثٌ ٝغأه أزذٌٕ ٝ :ب عفيخ ،مٞف زبىل؟ فزدٞجٌٖ ٕ ٜف ٜثجبد ٗٝقظخ ثأّٖب ثخٞش
.....
ٗ...أخٞشا أػيِ اىذمز٘س أّٔ ال ثذ ٍِ اىؼَيٞخ اىدشازٞخٗ ،أُ رأخٞشٕب ىٞظ فٍ ٜصيسخ
اىَشٝضخ .زبٗه أث ٜأُ ٝقبًٗ ىنِ اىغجٞت خبعجٔ قبئال :
ـ ػيٞل أّذ ـ والد الطفلة ـ أُ رضس ٜثؼ٘اعف األة ف ٜعجٞو ٍصيسخ
اثْزلٗ ،ىزؼيٌ أُ اىغت صبس أمثش رغ٘سا ٍِ أُ ٝغزذػ ٜاىخ٘ف ٍِ اىؼَيٞبد
اىدشازٞخ.
ٗراد صجبذ سٕٞت ف ٜخ٘ ٝغفر ثبىذٍ٘ع ٗاىضفشاد ٗاألىٌّ ،قيذ أخز ٜإى ٚاىَغزشفٚ
ٗخال اىَْضه ٍِ اىجٖدخ ٍِٗ اىسشمخ ٍِٗ اىْشبط ىٞخيفٔ خ٘ مئ صَذ ٗر٘قغ ،مَب ى٘
مبّذ األّفبط ٍسج٘عخٗ ،اىس٘اط ٍشٕفخ ىغَبع أخجبس اىغفيخ اىَ٘خ٘دح ف ٜاىَغزشف... ٚ
رٕجذ ٍغ أث ٜإى ٚاىَغزشف ٚىضٝبسح أخز ٜف٘خذّبٕب ف ٜغشفزٖب خبىغخ ػي ٚاىغشٝش
رغزقجيْب ث٘خٔ ثبػّ أصفش ،مبدد رجن ٍِ ٜشذح اىفشذ  ...رسذثذ إىْٞب ػِ ٗزذرٖبٍٗ ،ب
رشؼش ثٔٗ ،ػِ اىَؼبٍيخ اىسغْخ اىز ٜرؼبٍيٖب ثٖب اىََشضبدٗ .اّقضّ ٚصف اىغبػخ اىزٛ
مبُ ٍخصصب ىيضٝبسح ف ٜىَر اىجصشّٗ ،جٖزْب إزذ ٙاىََشضبد إى ٚأُ ٍ٘ػذ اىزٕبة قذ
أصف .
ٍشد األٝبً ثغٞئخ ٍزثبقيخ إى ٚأُ خبء ٍ٘ػذ اىؼَيٞخ  ..رأخش أث ٜػِ اىؼ٘دح إىٚ
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ٍْزصف اىيٞو  ..خيغْب ّْزظشٓ ٗقذ خال مو ٗازذ ٍْب ثٖ٘اخغٔ ف ٜصَذٗ ،ثئظ اىصَذ
صَذ االّزظبس ...رغيغ اىدَٞغ إىٝ ٚذ اىقذس اىز ٜر٘شل أُ رغشق اىجبة ،ىزسَو اىخجش
ػي ٚىغبُ أث ..ٜعشق أث ٜاىجبة ،فذخو ٍجزٖح اى٘خٔ ىٞؼيِ أُ اىؼَيٞخ قذ ّدسذٗ ،أُ
أخز ٜثخٞش.
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األعــئيخ :
ـ اقشأ اىْص قشاءح ٍزأّٞخ ثٌ أّدض األّشغخ اٟرٞخ :

Iـ

ٍدبه اىقشاءح

( 8نقط ).

 -1اخزش اىد٘اة اىصسٞر ٍِ ث ِٞاإلخبثبد اٟرٞخ :
( 0550ن)

ّ٘ع اىْص ٗ :صف ٜـ عشد ٛـ زدبخٜ
 2ـ زذد فقشح ٍِ اىْص ٝشرجظ ثٖب ػْ٘أّ

(0550

ن)

 3ـ اششذ ثبىَشادف زغت عٞبق اىْص ٝ :غفر – أصف
( 1ن )

4ـ اعزخشج أزذاس اىْص زغت رزبثؼٖب

(1

ن )
 5ـ اخشد ٍِ اىفقشح األٗى ٍِ ٚاىْص أسثغ ػجبساد داىخ ػي ٚاىزأثش
( 1ن )

ىسبه اىَشٝضخ

6ـ اعزخشج أسثغ شخصٞبد ٗاسدح ف ٜاىْص
( 1ن )
7ـ أثشص اىقَٞخ االخزَبػٞخ اىزٝ ٜزضَْٖب اىْص ٍغزذال ػيٖٞب ثَب ْٝبعت
( 1ن )
8ـ ىخص ثأعي٘ثل ٍب ٗسد ف ٜاىْص ف ٜثضؼخ أعغش
(2ن)

 IIـ

ٍدبه اىذسط اىيغ٘ٛ

(  6نقط ).

 1ـ اّقو ثٌ اشنو ٍب رسزٔ خظ ف ٜاىْص ( :األثصبس  /عفيخ  /أصفش  /اى٘خٔ )
( 1ن )

 2ـ اعزخشج ٍِ اىْص أعي٘ثب ىالعزفٖبً ٗآخش ىيزً

(1

ن)
 -3أّشئ خَيخ ٍفٞذح ر٘ظف فٖٞب صفخ ٍَْ٘ػخ ٍِ اىصشف
) 1550
 -4اّقو اىدذٗه اٟر ٜإىٗ ٚسقخ رسشٝشك ٗارٌَ ٍألٓ ثَب ْٝبعت
) 1550

اىدَيخ

اىزفضٞو

عشٝقخ صٞبغزٔ

(
(

اىغجت
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إُ اىغت صبس أمثش
رغ٘سا
 5ـ أػشة إػشاثب ربٍب ٍب مزت ثخظ ٍضغ٘ط ف ٜاىْص (والد
( 1ن )
الطفلة)

 IIIـ ٍدبه اىزؼجٞش ٗاإلّشبء

(  6نقط ).

ازل ػِ ىسظخ ٍِ ىسظبد زٞبرل اىشخصٞخ ػشذ فٖٞب زذثب ػبئيٞب سٕٞجب أثش فٜ
ّفغل ٍ ،غزثَشا ٍب امزغجزٔ فٍٖ ٜبسح " مزبثخ عٞشح رارٞخ ".
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 يجبل انقزاءح : )ٌ8( :()ٌ0.5
()0.5
()ٌ1

َٕ -1ع انُص  :طزد٘ .
 -2انفقزح انزٚ ٙزرجظ ثٓب ػُٕاٌ انُص ْ : ٙانفقزح األخٛزح .
 -3انشزح ٚ - :غفخ ًٚ :زهئ ٚ ،فٛض  - ...أسف  :اقززة  ،دَب ...
 -4أدذاس انُص دظت رزبثؼٓب ٔ - :صف دبل انغفهخ انًزٚضخ ٔ انشٔار انقبدي ٍٛنؼٛبدرٓب  /اقززاح انذكزٕر
إجزاء ػًهٛخ جزادٛخ نهغفهخ ٔإقُبع األة ثذنك َ /قم انغفهخ إنٗ انًظزشفٗ ٔػٛبدرٓب يٍ عزف أثٓٛب
ٔأخٓٛب َ /جبح انؼًهٛخ ٔشفبء األخذ ٚ( .قجم انجٕاة انًقبرة)
 -5انؼجبراد انذانخ ػهٗ انزؤثز نذبل انًزٚضخ ف ٙانفقزح األٔنٗ ْ : ٙأعٛم انُظز إنٓٛب ـ َفظ ٙركبد رذٔة
دظزاد ـ كبَٕا ٚقجهٌٕ صبيز ٍٛيًٕٓيٚ – ٍٛذخهٌٕ إنٗ انًُشل ف ٙدشٌ ٔدٛزح – شبرد٘ األثصبر – ...
ْٔى ٚخغٌٕ ف ٙثظء  ( ...رقجم أرثغ ػجبراد فقظ )
 -6شخصٛبد انُص  :انظبرد – األخذ ( انغفهخ انًزٚضخ) – األة – انذكزٕر – األصذقبء – انًًزضبد
( رقجم أرثغ شخصٛبد فقظ )
 -7انقًٛخ االجزًبػٛخ انزٚ ٙزضًُٓب انُص ْ : ٙانزضبيٍ ٔانزآسر ٔاإلشفبق ٔانًٕاطبح ٔانًؼبيهخ انغٛجخ
(رقجم قًٛخ ٔادذح أٔ يب ٚقبرثٓب ).
ًٔٚكٍ االطزذالل ػهٖٓب ثًب ُٚبطت يٍ انُص .
ٚ -8قجم كم رهخٛص ٚؼكض يب ٔرد ف ٙانُص ثؤطهٕة انًززشخ انخبن ٙيٍ األخغبء .

()ٌ1
( 0.25نكم
ػجبرح)
( 0.25نكم
شخصٛخ)

()ٌ1
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 يجبل انذرص انهغٕ٘ : )ٌ6( : -1شكم انكهًبد :

( 0.25نكم
كهًخ)

األثصبر  /عفهخ /أصفز  /انٕجّ

 -2أطهٕة االطزفٓبو  - :كٛف دبنك ؟
أطهٕة انذو  :ثئض انصًذ .
 -3رقجم كم جًهخ يفٛذح يظزٕفٛخ نهشزٔط انًغهٕثخ .
-4

انجًهخ
إٌ انغت صبر أكثز رغٕرا

انزفضٛم

عزٚقخ صٛبغزّ

انظجت

أكثز رغٕرا

اإلرٛبٌ ثًصذرِ
يُصٕثب ػهٗ انزًٛٛش
ثؼذ انًظبػذ ـ أكثز ـ

انفؼم غٛز يظزٕف
نهشزٔط ألَّ غٛز
ثالثٙ

 -5اإلػزاة ٔ - :انذ  :يفؼٕل ثّ يُصٕة نفؼم يذذٔف ٔجٕثب رقذٚزِ أخص أٔ أػُ ْٕٔ ، ٙيضبف
 -انغفهخ  :يضبف إن ّٛيجزٔر ثبنكظزح انظبْزح ػهٗ آخزِ .

( 0.5نكم
أطهٕة)
()ٌ1.5
()ٌ1.5

( 0.5نكم
كهًخ)

ـ يجبل انزؼجٛز ٔاإلَشبء )ٌ6( :
ـ ٚزاػٗ ف ٙرقٕٚى إَزبج انًززشخ:
 االنزشاو ثبنًغهٕة ( - )ٌ2رٕظٛف خصبئص انًٓبرح ( - )ٌ2انظاليخ يٍ كم األخغبء ٔادززاوػاليبد انززقٛى ()ٌ2

()ٌ6

