
 الرابع و الثالثونوع الموض

 السند:

نًاء، ٔ درٗ انّسًاء ذثخم تًائٓا درٗ ذذرشق األسض ضًأ إنٗ ْزا اأقثم انؼاو انجذٚذ ٔ      

، ٌ( ، فاقشؼّشخ يُٓى انجهٕدػٍ أٌ ذخشج نهُّاط يا )ٚأكهٕ األسض، ٔػجضخ كأَّٓا انّشيادذسٕد 

غ انجٕع أتذآَى، ٔ صنضل ، تؼذ أٌ ضؼضٔ نى ٚجذ أْم انثادٚح يا ٚغٛثٓى ٔذضػضع تُٛٓى األيٍ،

ٌّ ٚٓشػٕا إنٗ ػًش ( ـ سضٙ هللا ػُّ ـ ٚهرًسٌٕ ػُذِ يا ٚطؼًٓى يٍ جٕع كٛآَى، غٛش )أ

أتٗ إال أٌ ٚكٌٕ ، فثذأ تُفسّ فٙ يقأيح ْزا انخطة ٔ ًا ػشف ػُّ يٍ دكًح ٔ دضوألصيح تا

، ثى أسسم إنٗ ػًانّ فٙ األقانٛى أٌ قٗ كًا ٚشقٌٕ، ٔٚجٕع كًا ٚجٕػٌٕ، ٚشيٍ ػاّيح انُّاط

، ٔفرخ تٛد يال نهًذراجٍٛ يٍ انًسهًٍٛ ، ٔكهّف كّم يذاد إنٗ أْم انثادٚح فٙ دٛائٓىٚشسهٕا األ

ٌّ انقٕأسشج غُّٛ  و ػهٗ يسرقثم أّٚايٓى، ٔ اسرشادد ح أٌ ذطؼى يثم ػذدْا يٍ انفقشاء ، فاطًأ

ّٙ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ػًش،. سدى هللا َفٕسٓى   .، ٔ انذاكى ٔ انؼادلنهًسهى انكايم يثالفهقذ كاٌ تؼذ انُث

 ـ طه حسيه ـ

 لةاألسئ
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 ًش تٍ انخطاب ـ سضٙ هلل ػُّ ـ ؟ يا انز٘ دم تانًذُٚح فٙ خالفح ػ .1

 كٛف أثش رنك ػهٗ أْم انًذُٚح ؟  .2

 كٛف ٔاجّ ػًش تٍ انخطاب ْزِ األصيح ؟  .3

 اششح انكهًاخ اٜذٛح : ضًأ ـ ٚغٛثٓى ـ أتٗ . .4

 

 (04)بء اللغوي البن: 

 انُص.أػشب يا ذذرّ خظ فٙ  .1

 انُص.تٍّٛ انٕظٛفح انُذٕٚح نًا تٍٛ قٕسٍٛ فٙ  .2

 

 (02)الفنّي  بءالبن: 

 يا ًَظ انُص.  .1

 اششدٓا.انصٕسج انثٛاَٛح انٕاسدج فٙ ْزِ انؼثاسج ٔ  سى "" انسًاء ذثخم تًائٓا  .2

 

  (08):الوضعية اإلدمبجية 

 " انذٍٚ انًؼايهح ". ـ:قال سسٕل هللا ـ صهٗ هللا ػهّٛ ٔ سهى  :ةالوضعي

ح ػشش سطش تُٛك ٔ تٍٛ صيٛم اَطالقا يٍ ْزا انذذٚث انششٚف اقى دٕاسا يٍ خًس :التعليمة

 : ٕدذكًا يٍ انًذسسح يٕظفا يا ٚأذٙ، أساء يؼايهح شخص فٙ ػنك

  .) اسرؼاسج )يكُٛح أٔ ذصشٚذٛح 

  ٖيشكثح.جًهح تسٛطح ٔ أخش 

 

 



 هالثالثي الرابع و اإلجببة عه الموضوع

 :البنبء اللغوي 

   دهّد فٙ صيٍ ػًش ـ سضٙ هللا ػُّ ـ تانًذُٚح يجاػح. .1

  ، ٔ صنضل كٛآَى، ٔذضػضع تُٛٓى األيٍ، ٔ ضؼضغ انجٕع أتذآَىْىجهٕد قشؼّشخ ا .2

فثذأ تُفسّ فٙ يقأيح ْزا انخطة ٔ أتٗ إال أٌ ٚكٌٕ يٍ : ٔاجّ ػًش تٍ انخطاب ْزِ األصيح .3

انُّاط ، ٚشقٗ كًا ٚشقٌٕ،  ٔٚجٕع كًا ٚجٕػٌٕ ، ثى أسسم إنٗ ػًانّ فٙ األقانٛى أٌ  ػاّيح

، ٔكهّف خ تٛد يال نهًذراجٍٛ يٍ انًسهًٍٛ، ٔفرنٗ أْم انثادٚح فٙ دٛائٓىيذاد إٚشسهٕا األ

 يثم ػذدْا يٍ انفقشاء كّم أسشج غُّٛح أٌ ذطؼى

 انششح: .4

 ــٓاششد انكهًح

 ضًأ

 ٚغٛثٓى

 أتٗ

 ػطش

 ُٚجذْى

 كشِ

 

 :البنبء اللغوي 

 اإلػشاب: .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاتٓاإػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انكهــــــًح 

 األسض

 يثال

 فاػم يشفٕع ٔ ػاليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ.

 خثش كاٌ يُصٕب ٔ ػاليح َصثّ انفرذح انظاْشج ػهٗ آخشِ.

 يذم انجًم يٍ اإلػشاب: .2

 (ٚٓشػٕا إنٗ ػًش ٌّ  جًهح فؼهٛح فٙ يذم جش يضاف إنّٛ. :(أ

 (ٌٕٚأكه): .صهح يٕصٕل ال يذم نٓا يٍ اإلػشاب 

 :البنبء الفني 

 : سشد٘.ًَظ انُص .1

 كُاٚح ػٍ انجفاف. انصٕسج انثٛاَٛح انٕاسدج فٙ ْزِ انؼثاسج "" انسًاء ذثخم تًائٓا  .2

 ششدٓا: كُٗ انكاذة ػٍ انجفاف تثخم انسًاء.  

 :الوضعية اإلدمبجية 

 انًؼايهحػٍ ث ٚذذانيطاتقح انرؼهًٛح: يح: ءانًال .1

 كراتح َص دٕاس٘ـ يطاتقح انرقُٛح:      

 ـ ذٕظٛف ششٔط اإلَجاص        

 صّذح انشٕاْذ / ٓاذشاتط ذسهسم األفكاساالَسجاو: ـ  .2

ّٕ يٍ األخطاء انهغٕٚح ٔ اإليالئٛح ساليح انهّغح: .3  ادرشاو ػالياخ انرشقٛى / انخه

 انرًٛض: اإلتذاع ٔ دسٍ انؼشض .4

 

 


