
 السبدس و األربعونالموضوع 

 السند:

غٙبد األصغش " سعؼٕب ِٓ اٌ غضا٘ب:صذق سعٛي هللا ـ صٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ ـ إر ٠مٛي ػمت غضٚح     

 ثبٌغٙبد األوجش عٙبد إٌفظ ٚ٘ٛا٘ب .. ٠ؼٕٟ ثبٌغٙبد األصغش عٙبد اٌؼذٚ ، ٚإٌٝ اٌغٙبد األوجش "

ط ثبٌٕصش، ٚصّٓ رؾمّك)فئّٔٗ أًِ االعزمالي،١ًٌٕ  اٌّالػ،ٚا١ٌٍبٌٟ  ،األفـشاػ ع١ًّ أْ رـمـبَ ّٛ (، ٚعٙبد ر

ٌٚىٓ ِبرا  ػّطٍذ، ؼِصبٌ ، ٌٚذِبء غض٠شح عفىذ، ٚٔفٛط شّشدد، ٚأِٛاي صٛدسد، ٚد١ٔب خّشثذ

 ثؼذ ؟

ح ،   ّٛ ّٟ  أػجبء صمبي ٠ٕٛء ثٙب أً٘ اٌم رضمً اٌظٙٛس ، ٚل١ٛدا رؼٛق اٌؾشوخ  د٠ٛٔبٌمذ خٍّف االؽزالي األعٕج

ـذ ٌٍـشاؽخ ، ٚأػّبي عجّـبسح رىّغـش اٌم١ـٛد . ٚلف  ّٙ ، فالثذ ِٓ ُّ٘ عجّبسح رغذّ اٌذ٠ّْٛ ، ٚػٕبء ِضـٓ ٠ّ

ى٠ٛٓ االؽزالي ِمـــبثً رؼٍــ١ـّـــٕب اٌّصؾ١ؼ ... فغٍٕٙب ، ٚػجش فٟ ِٛاسدٔب... فبفزمشٔب ، ٚفٟ ر

أخــاللـٕــــــــب ... فبٔؾٍـٍـٕب ، ٚفٟ ؽغٓ إسادرٕب ... فزٛاوٍٕب ،ٚلّشة ثؼضٕب ٚأثؼذ ثؼضٕب ... فبخزصّٕب ، 

 ٚسِٝ فٟ ع١بعزٗ إٌٝ ٔفغ لِٛٗ فذاعٕب ، ٚإٌٝ اعزغالٌٕب فبعزٕضف دِبءٔب،ٚاِزّص أسٚاؽٕب .

خ ٠غت )أْ ٠ؼٍُّ (   ِّ خ ٠غت أْ ٠خٍك ، ٚا١ٌَٛ ٍٔزفذ ـ ثؼذ االعزمالي ـ فٕشٜ ػمً األ ِّ ، ِٚبي األ

خ ِّ خ ٠غت أْ رٕمٝ ، ٚخصِٛزٕب ٠غت أْ رمزٍغ ِٓ عزٚس٘ب ،  ٚأخالق األ ِّ ٠ــغـت أْ رجٕٝ ،ٚإداسح األ

ٚأٌفزٕب ٠غت أْ رـؤّعــظ ِٓ عـذ٠ـــذ ، ٚػضرٕب ٠غت أْ رغزشعغ ، ٚدِبءٔب ٠غت أْ رغشٞ فٟ ػشٚلٕب 

ؼً ٘ؤالء ٚرش٠ٛٗ أخاللٕب ع اٌؼذد،ؽبّسح طب٘شح ، ١ٌٚظ رٌه ثب١ٌغ١ش . عٛء رؼ١ٍّٕب عؼً ٔٛاثغٕب ل١ٍٍٟ 

ح ضئ١ٍخ ال رىفٟ ٌزغ١١ش  ٠زؼبْٚٔٛ،إٌّٛاثغ األوفّبء ٠زؾبسثْٛ ٚال  ّٛ خ ثؼذ ٘زٖ اٌؾشة إالّ ل ِّ فال ٠جمٝ ٌأل

 ٚاٌخصِٛخ رؼبٚٔب ؟   ؽجّب،ٚاٌىشٖ  أٌفخ،فًٙ ٌٕب ِٓ ػصب عؾش٠ّخ رمٍت اٌؼذاء  اٌّغف١ٕخ.

 ] أحمد أميـه [                                                                                                 

 األسئلة:

 البنبء الفكري: 

 (1)…… ٌٍٕص.أػظ ػٕٛأب ِٕبعجب  .1

 (1) ..………ٌّبرا رمبَ األفشاػ اؽزفبال ثؼ١ذ االعزمالي ؟ .2

 (1) .…………ِب ٟ٘ عٛأت اٌؾ١بح اٌّزٟ أفغذ٘ب اٌّؾزً ؟ .3

خ أْ رفؼٍٗ ثؼذ ١ًٔ االعزمال .4 ِّ  (1)..………ي؟ ِبرا ٠غت ػٍٝ األ

 (2) ..……إسادح: رّٕـغ ـ  ا٢ر١ز١ٓاثؾش فٟ إٌص ػٓ ِشادف ٌٍىٍّز١ٓ  .5

 :البنبء اللغوّي 

 (1) .………أػشة ِب رؾزٗ خظ فٟ إٌص 

 (2) ……إٌصٛع١ٓ فٟ ِؾً إػشاة اٌغٍّز١ٓ اٌٛاسدر١ٓ ث١ٓ ل ؽذد

 (1)  .…ُ٘أٔزّب ـ  اٌض١ّش٠ٓ:أعٕذ اٌفؼً " غضا " فٟ اٌّضبسع ِغ 

  الفّني:البنبء 

 (2)……غٙبد األصغش إٌٝ اٌغٙبد األوجش "إ١ٌه اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف : " سعؼٕب ِٓ اٌ

 ثذ٠ؼٟ .اعزخشعٗ ٚث١ّٓ ٔٛػٗ . اشزًّ اٌؾذ٠ش اٌغبثك ػٍٝ ِؾغٓ

  : 8الوضعية اإلدمبجية 

ًّ ػبَ , سؽذ رؾذّس ص١ِال  ب  ثّٕبعجخ ػ١ذ االعزمالي ٚاٌّشجبة اٌّزٞ ٠صبدف اٌخبِظ ِٓ ع١ٍ٠ٛخ ِٓ و ّّ ٌه ػ

 ٠شذّن إٌٝ ٚطٕٕب اٌغضائش ِٚب ٠ؼغجه ف١ٗ .

ِّٛظفب اعُ رصف ٌٙزا اٌض١ًِ ِب ٠ؼغجه فٟ ٚطٕه ، ِٚب ٠شذّن إ١ٌٗ ، ؽشس ٔصب فٟ ؽذٚد اصٕٟ ػشش عطشا  

 ِشّوجخ.اٌزّؼّغت ٚاٌزّؾز٠ش ٚاعزؼبسح ِى١ّٕخ ٚعٍّخ فؼ١ٍخ  رفض١ً،

 



 هاألربعيالسبدس  اإلجببة عه الموضوع

 لغوي:البنبء ال 

 : ٔزبئظ االؽزالي.ٌٍٕص ّٕبعتاٌ ؼٕٛاْاٌ .1

ط ثبٌٕصش، ٚصّٓ ٌذِبء غض٠شح  رؾمّك أًِ ألّٔٗ رمبَ األفشاػ اؽزفبال ثؼ١ذ االعزمالي .2 ّٛ ٚعٙبد ر

 .ػّطٍذ ؼِصبٌ ، ٚعفىذ، ٚٔفٛط شّشدد، ٚأِٛاي صٛدسد، ٚد١ٔب خّشثذ

دد، ٚأِٛاي دِبء غض٠شح عفىذ، ٚٔفٛط ششّ ٟ٘:  عٛأت اٌؾ١بح اٌّزٟ أفغذ٘ب اٌّؾزً .3

 ػّطٍذ ؼِصبٌ ، ٚصٛدسد، ٚد١ٔب خّشثذ

خ أْ ثؼذ ١ًٔ االعزمالي  .4 ِّ   .ؼٍُّ ٚ رجٕٟررزّؾذ ٚ ٠غت ػٍٝ األ

 اٌششػ: .5

 ششؽٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  اٌىٍّخ

 رّٕـغ 

 

 رؼٛق 

 

 :البنبء اللغوي 

 اإلػشاة: .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاثٙبإػـــــــــــــــــــــــــــــــــ اٌىٍــــــّخ 

  األفـشاػ

 د٠ٛٔب

 ٔبئت فبػً ٚ ػالِخ سفؼٗ اٌضّخ اٌظب٘شح ػٍٝ آخشٖ

 ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة ٚ ػالِخ ٔصجٗ اٌفزؾخ اٌظب٘شح ػٍٝ آخشٖ

 ِؾً اٌغًّ ِٓ اإلػشاة: .2

 (رؾمّك): . ّْ  عٍّخ فؼ١ٍخ فٟ ِؾً سفغ خجش إ

 (ٍُّأْ ٠ؼ): .ًعٍّخ فؼ١ٍخ فٟ ِؾً سفغ فبػ 

 أٔزّب غضٚرّب .3

 ُ٘ غضٚا

 :البنبء الفني 

 ٘ٛ:  اشزًّ اٌؾذ٠ش ػٍٝ ِؾغٓ ثذ٠ؼٟ ."غٙبد األصغش إٌٝ اٌغٙبد األوجش سعؼٕب ِٓ اٌ" .1

 األوجش  األصغش اٌطجبق: 

 ٔٛػٗ: طجبق اإل٠غبة

  :الوضعية اإلدمبجية 

ب ٠شذّن إٌٝ ٚطٕٕب اٌغضائش ِٚب ٠ؼغجه ف١ٗش ٠ؾذاٌؼ١ٍّخ: ِطبثمخ اٌزِخ: ءاٌّال .1 ّّ  ػ

 ٔص ٚصفٟ.ـ ِطبثمخ اٌزم١ٕخ:            

 ـ رٛظ١ف ششٚط اإلٔغبص              

 ٙبرشاثط رغٍغً األفىبساالٔغغبَ:  .2

 ـ صّؾخ اٌشٛا٘ذ                  

ّٛ ِٓ األخطبء اٌٍغ٠ٛخ ٚ اإلِالئ١خ عالِخ اٌٍّغخ: .3  اؽزشاَ ػالِبد اٌزشل١ُ / اٌخٍ

 ز١ّض: اإلثذاع ٚ ؽغٓ اٌؼشضاٌ .4



 

 

 

 


