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 (األدب وقضايا المجخمع الكبري )الىحدة األولً

  المىضىع األّول

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ر٘بُٜٝب ث٘ظشح ، ؽـِذ هن٤خ اُلوش اٛزٔبّ أدثبئ٘ب ، كْٜٔ٘ ٖٓ ر٘بُٜٝب ثأعِٞة عبخش ٓقٞسا ٓظبٛش كوشٙ= 

. [ 54:ؿ : ػ٢ِٔ   —  55 :ؿ:أدث٢     ]   . ٓٞمٞػ٤خ ئفالد٤خ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ر٘بُٜٝب ثشؤ٣خ رذػٞ ئ٠ُ اُزـ٤٤ش

 ..............     .                                                                                                                            االسزفبدح ِّب ٚسد فٟ دسط اٌمشاءح اٌشافذح : ِمّذِخ ِٕبسجخ -  

ٌّظب٘ش فمشُ٘ فٟ ِمّغؼبد ِٛلف١خ رشرجظ ثذ١ٕٙب ، ٚرفزمش فٟ أغٍجٙب إٌٝ  (فٟ اٌؼصش اٌؼجبسٟ)رص٠ُٛش األدثبءِ  -- 1ف

ُِشّىٍخ فٟ ثؼض األد١بْ ثبثًب ِٓ اٌفىب٘خ ٚاٌغشافخ   .                                     اٌؼّك ٚاٌزذ١ًٍ ، ٚرز١ّّض ثبٌخصٛص١خ ، 

ٚجٛد ِب ٠سّذ سِمُٙ ِٓ  ة اٌزثبة ٚاٌجشراْ ِٓ ث١زٗ ثؼذ أْ ٠ئسٛا ِٓٚ ٘شٔب٠صف يساح   أثٞ اُؾٔؤن اٌشبػش اٌؼجبسٟف

                                                                                                      : اٌذ١بح اٌمّبِخ ٚثمب٠ب اٌغؼبَ فٟ ٘زا إٌّضي اٌخبٌٟ ِٓ وً ِظب٘ش

  ػطِزٚ اُجشرإ ٖٓ هِخ اُخ٤ـ       ـش ٝطبس اُزثبة ٗذٞ صثبُخ

   ثالُخ ٛبسثبد  ٓ٘ٚ  ئ٠ُ ًَ خقت      د٤ٖ ُْ  ٣شرج٤ٖ ٓ٘ٚ

ِٓ اٌسشلخ ، ثً ٠غٍمٗ اسزذ١بء ِٓ أْ  اٌزٞ ال ٠غٍك ثبة ث١زٗ خٛفب ػ١ٍٗ أثٞ كشػٕٞ اُغبع٢ فؼً اٌشبػش اٌؼجبسٟ ًٝزُي  -

                                                                                 :                      ٚء دبٌزٗ ٠شٜ ثؼض إٌبط ط

َٕ ئؿاله٢ ُجبث٢ ٤ُظ           اُغشهب   ػ٤ِٚ  ٢ُ       ك٤ٚ ٓب   أخؾ٠  أ

  ك٤ٚ    عشهب     اُغبسم   كِٞ       دخَ    ٓ٘ضٍ   أٝط٘ٚ  اُلوش        

 اُطشهب   ٣جٞة دب٢ُ ٖٓ  أؿِوٚ   ٤ًال    ٣شٟ       عٞءا    ئْٗ     

ّٞسٛب األدة  - ٝرـُطشم اُلٌشح رارٜب ك٢ ػقٞس اُذٍٝ أُززبثؼخ ، ئر رضداد األٝمبع اُغ٤بع٤خ ٝاالجزٔبػ٤خ عٞءًا ، كق

 :ثأعِٞة ٝاهؼ٢ عبخش د٤ً٘ب ، ٝٓجبُؾ ك٤ٚ أد٤بًٗب أخشٟ ،ًأث٢ اُذغ٤ٖ اُجّضاس ، ٝاثٖ كبسط اُ٘ذ١ٞ اُِـ١ٞ اُز١ هبٍ 

ًَــِق ٓـــشّ   ئرا ًـ٘ذَ  ك٢ دبجخ ٓــشعاًل        ٝأٗذ ثــٜب  

 كأسعَ  د٤ًٌٔب  ٝ ال رٞفـِٚ         كزاى   اُذ٤ٌْ ٛٞ اُذسْٛ

ٝٛزا ٓب طشدٚ اُؾبػش أثٞ اُذغ٤ٖ اُجّضاس اُز١ هّذّ ُ٘ب فٞسح ٝجذا٤ٗخ كشد٣خ ُِلوش ٝاُجإط اُز١ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ٔب ،  -

 :كوّذّ ُ٘ب فٞسح ػٖ ٓؼبٗبرٚ ٖٓ اُلوش ٝٗذٍٞ جغٔٚ ٝػذّ ٝجٞد ٓأٟٝ ٣ِٞر   ثٚ 

 ث٤ز٢ األسك  ،  ٝاُلنبء  ثٚ   عٞ     ٌس ٓذاس  ٝعوق  ث٤ز٢   اُّغٔبء 

 ُٞ رشا٢ٗ ك٢ اُؾٔظ، ٝاُجشد هذ أٗـ      ــذَ  جغ٢ٔ  ُوَِذ  ئ٢ّٗ  ٛجبء   

  

 

ٍُ األدثبء  --  2ف  خالٍ اُذػٞح ئ٠ُ         ٖٓ ئفالد٤خ ٓٞمٞػ٤خ ث٘ظشح اُلوش هن٤خ ك٢ أٝائَ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ  ر٘بٝ

ِذب١ٌٚٓ اٌٛلٛف ػٍٝ ِشىالرٗ ، ٚرذذ٠ذ أسجبثٙب ، ٚعشح   اٌزفذ األدثبء إٌٝ اٌّجزّغ؛ فمذ  )اُلوشاء ئ٠ُ اإلدغبٕ  (

٣ٞس٢ً  ػجذ اهللفبٌشبػش .إثبسح اٌّشبػش اإلٔسب١ٔخ ػٍٝ دٌٍُٛٙ وبٔذ ِجشد دٍٛي آ١ٔخ رؼزّذ  اٌذٍٛي إٌّبسجخ ٌٙب ، إال أْ
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 :                                           إ١ٌُٙ ٠شٜ أْ دً ِشىٍخ اٌفمش ٠ىْٛ ثزصذق األغ١ٕبء ػٍٝ اٌفمشاء ، ٚإدسبُٔٙ دالم

َٕ اُلو٤ش  أخٞى سؿْ ؽوبئٚ َٖ ثؼٞٗٚ      ئ   أػطِ   اُلو٤ش ٝال  رن

أصشٟ ٝػبػ ٓ٘ؼٔب      ك٢ ٛزٙ  اُذ٤ٗب  ثلنَ دػبئٚ  ًْ ٓذغٖ

 رخل٤ل خالٍ ٖٓ اإلفالح ئ٠ُ اُذػٞح ( خالٍ ٖٓ ئفالد٤خ ٓٞمٞػ٤خ ث٘ظشح اُلوش هن٤خ ر٘بٍٝ اُؾبػش دبكظ ئثشا٤ْٛ- 

 : ) األعؼبس

 ٝاُـالٓب  ٌخ١ْٜػ  اُؼجض دـ٤ّـم     ثوّٞ سكوب  أُقِذٕٞ ٛب١ّ أ

اُذٔبٓب   اُـالء ٓغ رٔ٘ذ هذ       ٗلٞعب  اُـالء  ٖٓ ٝا٣شٝأؽ

ّٞس -   :ث٤زٚ دبُخ رذ٢ٗ ٖٓ خالٍ ئظٜبسٙ    عبخش ثأعِٞة أُذهغ كوشٙ ٓظبٛش  اٌجشدٟٚٔ  اٌشبػش ػجذاهللف

 ئؽبسح ٝثال فذٟ ٝثال       خطب  ثال جئَذ ف١ًبُّط

 أُٜبسح  ٣ٌـِّـلي  ال  ٓب       هْض  ٣ذاُت ٛزا ؟ دأ١أس

َّ خقتٍ ، اُج٤ذ خِٞ ٝأؽبس ئ٠ُ -    سبو١ٕٗ ٝٓؼبٗبح ٖٓ ً

 أسحــــــــف   رؾزْ  ّٝٛشح  ؽ      اُلشا عٟٞ ٝجذَد ٓبرا؟

 اُؼجبسح دٓٚ ٖٓ فٞؽ١ ِف       اُذشٝ ٝى فؼَ  ُٜٝبس

،   أدة جذ٠ذ ٚاوت ِس١شح  اٌجّب١٘ش ثؼذ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌثب١ٔخ ِؼغ١بدٍ  جذ٠ذح فٟ اٌٛالغ اٌؼشثٟ ، ٚظٙٛسثشُٚص --  3ف

اٌثٛسح ػٍٝ   أصٛاد رذػٛ إٌٝدرؼبيف ؛صؼٛد دشوبد اٌزذشس اٌؼب١ٌّخ ، ٚأزشبس اٌفىش االشزشاوٟ ث١ٓ صفٛف اٌجّب١٘شٚ

ًٜ ٌشؤ٠خ ٚالؼ١خ ثٛس٠خ ِٛضٛػ١خ رسجش أغٛاس ِشىالد اإلٔسبْ اٌؼشثٟ اٌٛالغ اٌّزشدٞ ٚرغ١١شٖ  ؛ فىبْ أدة االٌزضاَ صذ

ًّ  اُوشٗل٢ِ ٝفل٢  ِٚٓ أدثبء رٍه اٌّشدٍخ اٌشبػش  .ٚرذسن جٛ٘ش٘ب ، ٚرشٜ فٟ اٌثٛسح سج١اًل ٌٍخالص   اٌزٞ ٠شٜ أْ د

 :                                                                                                                                 ػٍٝ اٌفئبد اٌّسزغٍخ   ِشىٍخ اٌفمش ٠ىْٛ ثبٌثٛسح ػٍٝ اٌّسزغ١ٍٓ ، ف١صف ٌٕب رٍه اٌجّب١٘ش اٌزٟ صدفذ ِؼٍٕخ ثٛسرٙب

  ٛٞ اُلزخ أُج٤ٖ: اهشأ –     رطأ اُذج٠ ، رطأ اُغ٤ٖ٘    -     ٝٓؾذ جٔٞع أُإ٤ٖ٘ٓ     

  اُ٘بس ُِٔغزضٔش٣ٖ-      أُٞد ُِٔغزؼٔش٣ٖ           :      -    اعٔغ ٛذ٣ش اٌُبدد٤ٖ 

       : ..........    .خاتمة مناسبة - 

                

        

 

 

المىضىع الثاني 
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ٝجَٜ اُؾجبة ، كقٞس عِٞى أُٞظل٤ٖ اُلبعذ٣ٖ ك٢ رؼبِْٜٓ ٓغ  ر٘بٍٝ األد٣ت اُؼشث٢ هن٤ز٢ اُلغبد اإلداس١==   

ُِزـ٤٤ش ٝاإلفالح ٖٓ جٜخ أخشٟ ، كذػب ػ٠ِ ئٗؾبء ج٤َ ٣قذ اٌُٞاسس   ٜٗن٣ٞب  ٓؾشٝػب أُشاجؼ٤ٖ ٖٓ جٜخ ، ٝطشح

 .            ٝؽجبة اُـشة أٓزٚ ، ٣ٝطٜش ػوِٚ ٖٓ اُخشاكخ ، ساعٔب طش٣ن اإلفالح ٖٓ أُوبسٗخ ث٤ٖ ؽجبة اُٞطٖ ػٖ
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..............     .                                                                                                                            االسزفبدح ِّب ٚسد فٟ دسط اٌمشاءح اٌشافذح : ِمّذِخ ِٕبسجخ  -  

ٔزمذ ٘زا  أدة ٞدٚائش اٌذٌٚخ  وبْ الثذ ِٓ ثشٚص ثؼذ أْ اسزششٜ اٌفسبد فٟف.  هن٤خ اُلغبد اإلداس١رص٠ُٛش األدثبءِ  —1ف

ّٛسٖدزس ِٕٗ ، ٞاٌفسبد ٚ اٌّشاجؼ١ٓ  سٍٛن اٌّٛظف١ٓ اٌفبسذ٠ٓ فٟ رؼبٍُِٙ ِغ ػٕذِب أظٙش ٓذٔذ اُلشار٢  اٌشبػشٚ٘زا ِب ص

ِذب١ٌٚٓ ثزٌه اثزضاص اٌّشاجغ ٚإسغبِٗ ػٍٝ دفغ  ، اٌىزةٚٔمً ٌٕب ثؼض صفبرُٙ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌّّبعٍخ ٚاٌزس٠ٛف ، ف، 

  :                                                                                                             اٌششٛح ٌزس١١ش ِؼبٍِزٗ

 اُٞهذ  ك٢  ٓطَ ٝرغ٣ٞق  ك٢ ؿٍذ كبدغت ُٚ جٔؼب       ٝم٤ّغ  ػْذ: ئٕ هبٍ

َْ ئ٠ُ اُّش٣ق : أٝ هبٍ   ػــْذ ثؼذ أعجٞع ، كؼّذ ُٚ         ػبًٓب ػ٠ِ  صوخ ، ٝاسد

  ٣ذكؼٜب        ئ٤ُي     دكغ      خج٤ش    ثبألساج٤ق  خٞادع  ٖٓ  ثشٝم  اٌُزة

 

ٜٓذ١  ٓذٔذ فبٌشبػش اٌؼشالٟ.  ِٓ خالي اٌزّٛجٗ إٌٝ اٌشجبة اٌؼشثٟ األدثبِء ِششٚػُٙ إٌٙضٛٞ ، عشُح-- 2ف

  : ػـٍـّٗ ٠سُٙ فٟ رغ١١ش اٌٛالغ ٚإصالد٠ٗخبعت إٌشء   ،  اُجٞاٛش١

  اُضٓبٕ  ٣شاػب       ٣ج٤ذ   ٗنبال   دٜٝٗب  ٝ  هشاػب  رخشد ألدذاس

  أٝ أُٞد اُضؤاّ عشاػب ًِٝلذ ٗلغ٢ إٔ رذون عإُٜب       عشاػب

 

  :، ٠مٛي اٌجٛا٘شٞػٓ أِزٗ   ٝفذّ  اٌُٞاسس ػٍٝ ِٛاجٙخ اٌّذٓ إٌٝ إٔشبء ج١ً لٛٞ ٚاٍع لبدساٌذػٛحُ  —3ف

  أٗلذ ُٜزا اُ٘ؼء ث٤٘ب ٗش٣ذٙ     ط٣ٞال ػ٠ِ فذ اٌُٞاسس ثبػب

  ٣ذّة ئ٠ُ اُجِٟٞ ٛض٣ال ًأٗٚ      سث٤ت  خٍٔٞ  ٗؾأح  ٝسمبػب

 

ٌٙب ِٓ  ٌّب اُزخِـ ٖٓ عطٞرٜب  إٌٝاٌذػٛح ، ٚ اٌشجبةٚاٌّؼزمذاد اٌجب١ٌخ ػٍٝ ػمٛي  ع٤طشح اُخشاكبداٌزذز٠ُش ِٓ —4ف

   :٠مٛي اٌجٛا٘شٞ فٟ رٌه  .   يآثبس ِذِشح ػٍٝ  اٌؼك

  كبؽز٤ٌٖ فذاػب ٝسة سؤٝط ثضسح ػؾؾذ ثٜب       خشاكبد جَٜ

  ٝعبٝط ُٞ  دووزٜب   ُٞجذرٜب        ٖٓ أُٜذ ًبٗذ أرؤثب ٝمجبػب

 

 ث١ٓ شجبة اٌغشة اٌز٠ٓ ألجٍٛا ػٍٝ اٌؼًّ ثجذ ٚٔشبط  ٓوبسٗخ ِٓ خالي ، طش٣ن اُزذذ٣ش ٝاإلفالح   األدثبِءسسُُ—5ف

٠شفض اٌؼًّ فٟ اٌصٕبػبد ٚاٌذشف ٠ٚؼزجش٘ب أزمبصب ِٓ لذسٖ ، ٠ٚسبسع فٟ  ثذٌُٚٙ  ، ٚث١ٓ شجبثٕب اٌؼشثٟ اٌزٞ ٚٔٙضٛا

  : ٠مٛي اٌجٛا٘شٞٚظ١فخ ِش٠ذخ ال رزغٍت ِٕٗ ثزي أٞ ِجٙٛد ،  اٌذصٛي ػٍٝ

  اُؾجبة ٓزبػب ؿضد  أْٓ  اُـشة   اُذ٤بح    رش٣ذٛب      ٝٓب صٝدد ؿ٤ش

  اُق٘بػبد ادزوبسا ٣ٝضد٢ٛ       ئرا طٔإٔ اُزٞظ٤ق ٓ٘ٚ طٔبػب ٣شٟ ك٢
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       : ..........    .خاحمت مناسبت - 

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

  المىضىع الثالث

هنب٣ب اجزٔبػ٤خ ؽـِذ اٌُض٤ش ٖٓ األدثبء ، كز٘بُٝٞٛب ٖٓ صٝا٣ب     ، أُشأح ، اُطلُٞخ ، اُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ أُشكٞمخ  =

  .54:ؿ : ػ٢ِٔ —55:ؿ:أدث٢ .    ٓخزِلخ

************************************************************************************************** 

 ..............     .االسزفبدح ِّب ٚسد فٟ دسط اٌمشاءح اٌشافذح : ِمّذِخ ِٕبسجخ -  

 

 .                                        ٚلًٛف األدثبِء إٌٝ جبٔت اٌّشأح ِٚسبٔذرٙب فٟ سؼ١ٙب السزشداد دش٠زٙب ٚدمٛلٙب —1ف

ادزشاِٙب دش٠خ اٌشجً  داػ١ب إٌٝ رذش٠ش اٌّشأح ٚإٔصبفٙب ، ِسزٕىشا ػٍٝ اٌّجزّؼبد اٌؼشث١خ أ٤ٖٓ هبعْ ٠مٛي اٌىبرت

                                                                                              :             ٚأزمبصٙب ِٓ دش٠خ اٌّشأح

ُٝٔبرا رذاط دش٣خ  .... ئسادرٜب ٝكٌشٛب اُٞاهغ إٔ ٣ؼبِٜٓب اُشجَ ثبدزشاّ ، ٝأال ٣نـط ػ٠ِ ئٕ دش٣خ أُشأح رغزِضّ ك٢" 

  ."    أُشأح ، ٝرذزشّ دش٣خ اُشجَ ؟ ، َٛ ٣خزِق ٗظش اُؼذٍ ثبُ٘غجخ ئ٠ُ اُشجَ ٝأُشأح؟

ٚفٟ اٌّٛضٛع رارٗ ٠مذَ اٌشبػش اٌؼشالٟ اٌّض٘بٚٞ ٚجٙخ ٔظشٖ ، ِٓ خالي اٌّمبسٔخ ث١ٓ ِىبٔخ اٌّشأح فٟ  اٌششق ِٕٚضٌزٙب 

: ف١مٛي .ػٕذ اٌغشة 

َُ َُ أُشأحَ  أُوذآخَ  اُّشج َُ      ال ٣لن  ك٢ اُـشة د٤ش ًال اُج٘غ٤ٖ ٣ـؾـزــ

َٓـخ  اُّؾــــــــَِ َْ  ثـ٘ـقق األ ّٓب اُؼشام كل٤ٚ األُٓش ٣خزِــــــــق كوذ       أُـ                                                       أ

٠ٚظٙش األدثبء جٛأت ِٓ ِؼبٔبح اٌّشأح اٌؼشث١خ ِٓ اٌٛالغ االجزّبػٟ اٌّزشدٞ اٌّزّثـًّ ثبٌٕظشح اٌسٍج١خ ٔذٛ اٌّشأح -  

.                                                                                اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼًّ اٌٛظ١فٟ ٚٔذٛ اٌّشأح اٌّثـمـّفخ ٚاٌشبػشح 

اٌزٟ  (رٛد١ذح )٠مٛي اٌىبرت ٔج١ت ِذفٛػ ٚاصفًب ِؼبٔبح اٌّشأح اٌؼبٍِخ ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌجب١ٌخ، ِٓ خالي ِؼبٔبح - 

ّٛح إال ثبهلل –رّٛظفْذ فٟ اٌذىِٛخ " ...... :  ٚ٘زا األِش ٌُ ٠شْق ٌٕسبء اٌذبسح ٚسجبٌٙب . رّٛظفذ فٟ اٌذىِٛخ   ال دٛي ٚال ل

ِّٙب ع١جخ ، ٚأثٛ٘ب سجً صبٌخ    ُّ اسزشٔب ٠ب سّة فٟ اٌذ١ٔب ٚفٟ ا٢خشح –، إٔـّٙب ِٓ أسشح ع١جخ ، ٚأ                          .......   "   اٌٍٙ

: ِؼبٔبرٙب ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌجب١ٌخ اٌزٟ دبٌٚذ ِٕؼٗ ِٓ اٌزؼج١ش ػٓ ٚجذأٙب شؼشًا  (سؼبد اٌصجبح)ٚرشسُ ٌٕب اٌشبػشح - 

ٌُ ػظ١ُ فال رىزجٟ  : ٠مٌْٛٛ "  َْ اٌىزبثخ أث ٌَ فال رمشثٟ - إ ّْ اٌصالح أِبَ اٌذشٚف دشا  ..... "ٚإ

 

  . صُف األدثبِء ٌّظب٘ش ِؼبٔبح األعفبي ضّٓ اٌٛالغ االجزّبػٟ اٌّزشّدٞ ٚ—2ف

: ٚفٟ ٘زا اٌّٛضٛع رذّذس األد٠ت أدّذ دسٓ اٌض٠بد ٚاصفًب ِؼبٔبح اٌغفً اٌؼشثٟ ِٓ اٌزششد 

ٛإالء األطلبٍ أُؾشدٕٝ ْٛ اُز٣ٖ رشاْٛ ٣طٞكٕٞ طٞاٍ اُٜ٘بس ٝصِض٢ ا٤َُِ ػ٠ِ اُوٜٞاد ٝاُذبٗبد ، ًٔب رطٞف اٌُالة " 

 ...." ٝاُٜشسح ػ٠ِ دًب٤ًٖ اُجضاسح ٝٓطبػْ اُؼبٓخ
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ُِخبعجب اٌّسزؼّش . ٚٚصَف األدثبء ِؼبٔبح اٌغفٌٛخ ِٓ اٌذشٚة ٚرجبس األسٍذخ  - ٠مٛي اٌشبػش ثذس شبوش اٌس١بة 

 :ٚاٌّسزـِغً 

َّ ٛزا اُذذ٣ذ ؟- ّّ–ٝهلَ ػ٠ِ اُجبة دٕٝ اُؼج٤ذ - ُو٤ذ ع٤ِٟٞ ػ٠ِ ٓؼقْ  !  - دذ٣ذ ُٖٔ ً   ٝٗبػٞسح الؿزشاف اُذ

ٚ٘زا ِب أٚضذٗ اٌشبػش .  األ١ٌُ ع اٌجًٙ ٚدػب األدثبء إٌٝ رؼ١ٍُ األعفبي ٚرشث١زُٙ ؛ سج١اًل إٌٝ اٌخالص ِٓ ٚاق- 

: اٌّشصبفٟ لبئاًل 

اث٘ٞا أُذاسط ٝاعزوقٞا ثٜب األٓال      دـزـّـ٠ ٗطبٍٝ ك٢  ث٤٘بٜٗب  صدال 

ٌَ       كبُؼِْ ًــبُطّت ٣ؾل٢ رٌِْ  اُؼِال   ْٕ ًبٕ ُِجَٜ كــــ٢  أدٞاُ٘ب  ػِ  ئ

ٌُٓزٔال  سثـّٞا  اُج٤ٖ٘   ٓغ   اُزؼ٤ِْ   رشث٤خ       ٣ٔغ٢ ثٜب ٗبهـ األخالم 

ّْ اٌّغبٌجخ ثزأ١ِٓ ِسزمجً ِششق ٌألعفبي ٠ٕؼّْٛ ف١ٗ ثبألِٓ ٚاٌسالَ - ُّ األدثبء      إ  ٚاٌشخبء، وبْ ٘

  : ثمٌٛٗ ثذس ؽبًش اُغ٤بة ٚ٘زا ِب دػب إ١ٌٗ اٌشبػش

  ػقبك٤ش أّ فج٤خ رٔشح ، أّ أُبء ٖٓ فخشح ٣٘نخ

  ُٜب أٜٗب اُجبه٤خ ، ٝإٔ اُذٝا٤ُت ك٢ ًَ ػ٤ذ ، عزشه٠ ثٜب اُش٣خ جز٠ُ رذٝس ػ٤ِ٘ب

  ٝٗشه٠ ثٜب ٖٓ ظالّ اُؼقٞس ، ئ٠ُ ػبُْ ًَ ٓب ك٤ٚ ٗٞس

 

  اٌشبػشأّوذٖ ٚ٘زا ِب .ِٓ خغٛسرٙب ٚاٌزذز٠ش   ، اٌّسزشش٠خ ث١ٓ إٌبط ػبداد ٝاُزوب٤ُذ اُجب٤ُخٍٍ  ِذبسثخُ األدثبِء—3ف

  : اٌؼمًاٌؼبداد ، ِٚب ٌٙب ِٓ دٚسخغ١ش ػٍٝ سالِخ  اٌزٞ ٠مٛي ِٕزمذا ٘زٖ سك٤ن كبخٞس١

  سؿجخ ٝال ٢ُ  أٗب   ك٢  هجنخ   اُزوب٤ُذ   ُؼجخ          ٤ُظ ٢ُ كٌشح 

َْ اُٜ٘ج كبعزشدُذ ٖٓ اُزلــ           ــ٤ٌـش دز٠ ًإٔ سأع٢ خشثخ  ُسِع

 .ٚفٟ اٌّٛضٛع رارٗ ٠مٛي اٌجٛا٘شٞ - 

     خشاكبد  جَٜ  كبؽز٤ٌٖ فذاػب   ثٜب    ٝسَة سؤٝط ثــضسح ػّؾـؾْذ

    ٓــٖ أُٜذ ًبٗذ  أرؤثًب ٝمجبػب ٝعبٝط   ُٞ   دوـّوزٜب   ُٞجذرٜب     

       : ..........    .خاحمت مناسبت - 

  مّدرس المادة-  ال زلخم مىفقين – انخهج الدراست - 

algieser.sy@gmail.com 
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