
 األربعونالموضوع 

 السند:

 ٌّ  أضـــــٕاِ           ٔانحع ػاكغّ ٔانذْـــش ػـــــاداِ انفــمـشال ذؼزنِٕ فـــإ

 فانجٕع آنًّ ٔانـصـــثش أػـٛــــاِ   ال ذُٓشِٔ إٌ اعرجذٖ أنـــفـكــــى          

 ذذنكى ػٍ أنٛى انــٕخــض ػٛـــُـــاِ     يـغـكـُــــــح         ذأيهٕا إٌ سأٚرى يُّ

 ال ذشًخٕا إٌ سأٚرى يُّ يـغـكـُـح          تٓا ذُاجٙ حُاٌ انُاط ٚـــًُـــــاِ

 ق أشثــــــــأِال ٚغأسكى ػجة ٔال تطــــــــــش          كم انؼثاد نذٖ انخلّ 

 يــّ إالّ نــــرــــمــــــٕاِـــّ           تم يا ٚكشّ يا كّشو هللا إَغاَا نثــــشٔذـــــــ

 ٔال جـــــــــاِ يــــالتـــّ تّ يٍ يٕالِ طاػرــــــّ           فهٍ ٚمشّ يٍ نى ذمشّ 

 إٌ ذحغُٕا فانز٘ ) ذٕنَّٕ نكــى (          فكم يا ادخش اإلَغاٌ ٚــهمـــــــــاِ

 فزٔ انحجا نٛظ)ُٚغٗ حك يـٕالِ(       فأػشتٕا تُذاكى شكش ساصلكـــــــــى    

 يٍ لذو انًُغ ٔانخزالٌ َائهــــــــّ           فانًُغ ال سٚة ، ٔانخزالٌ ػمثــاِ

 ، ال سٚة ٚجــضاِلثكــــى           ٔيٍ عؼٗ ػًلإٌ ذـخـــــزنِٕ  فؼٍٛ هللا ذش

 مصطفى به رحمون                                                                                           

 األسئلة:

  (6)  الفكري:البنبء 

 (1) ..…………نهُصػُٕاَا يُاعثا  ْاخ .1

 (1) ..…………انشاػش فٙ ْزِ األتٛاخ ؟ انزٍٚ ٚخاطثٓىيٍ  .2

 (1) .………… هللا ؟تًارا ُٚال اإلَغاٌ سضا  .3

 (1)  .………يا ْٙ انشعانح انرٙ ٚشٚذ انشاػش إٚصانٓا ؟ .4

 (2) .…………عرجذٖ ــ شــكّ اٜذٛرٍٛ : ا يؼُٗ انكهًرٍٛفٙ انُص ػٍ  اتحث .5

  (4) اللغوي:البنبء 

 (1) ..……انُصأػشب يا ذحرّ خظ فٙ  .1

 (2)   .……ػٍٛ يحم إػشاب انجًهرٍٛ انٕاسدذٍٛ تٍٛ لٕعٍٛ فٙ انُص؟ .2

ّٕ ل انؼثاسج اٜ .3 ٍ  نى  ذمشتّ يٍ يٕالِ طاػرّح  (1) ..………ذٛح إنٗ جًاػح انزكٕس : ي

  2الفنً:البنبء)) 

 (2) ..…: صٛغرّحذد َٕع األعهٕب انٕاسد فٙ انؼثاسج اٜذٛح ٔتٍّٛ  .1

                                               يـغـكـُـح.ذشًخٕا إٌ سأٚرى يُّ  ال   

  :(8)الوضعية اإلدمبجية 

ٔسحد  نحانّ،لذو انؼٛذ ٔلذ ساػك يُظش صيٛم نك يٍ أعشج فمٛشج نى ٚشذذ ثٛاب انؼٛذ، فرأثشخ 

 ٚجًغ عكاٌ حّٛكى نهرضايٍ يؼّ .

ّٙ إنٗ     اكرة  خطثح فٙ حذٔد احذ ػشش عطشا ذذػٕ يٍ ـ انًطهٕب :     خلنٓا عكاٌ انحـ

ٔالؼح ٔجًهح أعهٕب انًذح  انؼٛذ، يغرؼًلضشٔسج يغاػذج ْزِ األعشج نٛشؼش أتُاؤْا تفشحح 

 .يضافا إنّٛ ٔاعرؼاسج يكُّٛح

 



 ٍاألستؼٛ اإلجاتح ػٍ انًٕضٕع

 :ٕ٘انثُاء انهغ 

 فمٛش.ان نهُص: ًُاعةان ؼُٕاٌان .1

 انُاط انًحٛطٍٛ تانفمٛش. انشاػش فٙ ْزِ األتٛاخ ٚخاطة .2

 .تانطاػاخ هللاُٚال اإلَغاٌ سضا  .3

ٌّ هللا ٚجاص٘ يٍ أطاػّ ٔ أحغٍ نهُاط انشعانح انرٙ ٚشٚذ انشاػش إٚصانٓا .4  .ْٙ أ

 انششح: .5

 ــٓاششح انكهًح

 اعرجذٖ

 شــكّ 

 طهة

 سٚة

 :ٕ٘انثُاء انهغ 

 اإلػشاب: .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاتٓاإػـــــ انكهــــــًح 

 انفــمـش

 يــــال

 ٌّ يُصٕب ٔ ػليح َصثّ انفرحح انظاْشج ػهٗ آخشِ.‘اعى 

 فاػم يشفٕع ٔ ػليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ

 يحم انجًم يٍ اإلػشاب: .2

 (ىذٕنَّٕ نكــ): ..صهح يٕصٕل ال يحم نٓا يٍ اإلػشاب 

 (ُِٚغٗ حك يـٕال): .جًهح فؼهٛح فٙ يحم َصة خثش نٛظ 

ٍ  نى  ذمشتٓانرحٕٚم:  .3  .طاػرّ ىيٍ يٕالْ ىي

 

 :ًالبنبء الفن 

 .ْٕ انُٓٙ ."يـغـكـُـحذشًخٕا إٌ سأٚرى يُّ  ال :"األعهٕب انٕاسد فٙ انؼثاسج

 

  :الوضعية اإلدمبجية 

ّٙ  جدػٕانرؼهًٛح:  يطاتمح يح:انًلء .1 يغاػذج ْزِ األعشج نٛشؼش  إنٗ ضشٔسجعكاٌ انحـ

 .انؼٛذأتُاؤْا تفشحح 

 كراتح خطثح.ـ يطاتمح انرمُٛح:                    

 ـ ذٕظٛف ششٔط اإلَجاص                 

 ٓاذشاتط ذغهغم األفكاساالَغجاو:  .2

 ـ صّحح انشٕاْذ                     

ّٕ يٍ األخطاء انهغٕٚح ٔ ا عليح انهّغح: .3   إليلئٛحانخه

 احرشاو ػلياخ انرشلٛىـ                      

 انرًٛض: اإلتذاع ٔ حغٍ انؼشض .4

 
 


