أخٕثخ أعئهخ يبدح انهغخ انؼشثٛخ
نهظف انثبنث ثبَٕ٘ أدث2011 ٙ
انغإال االٔل :
 -1أششذ يؼُٗ كم يٍ انجٛز ٍٛانشاثغ ٔانخبيظ يٍ انُض ؟
انثٍت انشاتع  :آٌ األٔاٌ أٌ ٌذطًٕا األششعح انتً ألهتٓى عٍ أسض انٕطٍ ٌُٔ ،ضنٕا ساٌح انجٓاد انتً سفعْٕا فً سدهح انكفاح انًضٍُح
يٍ أجم نمًح انعٍش ،
انثٍت انخايظ  :ال تعاتثٓى أٌٓا انٕطٍ ألٌ فشالٓى ن ًك كاٌ يشذٔداً تطًٕح نثهٕغ انًجذ

 -2يبرا َزح ػٍ ٔفبء انضيبٌ ثٕػذِ ف ٙانجٛذ انثبَ ٙ؟ ػٕدح انشبػش انًٓدش٘ ئنٗ ٔؽُ ِّ ثؼذ رسًهٓى
يشمخ انغشثخ ٔثذنٛم( َفغ اندًش يٍ خالل انشيبد ) ٔصٚبدح اشزٛبلّ ئنٗ ٔؽُّ ِٔطذق انضيبٌ
يؼٓى
 -3لبل انشبػش ػجذ انكشٚى انكشي . ٙرُبد ُٙٚاندذأل شبسداد
ٔ -اصٌ ثْ ٍٛزا انجٛذ ٔانجٛذ األٔل يٍ انُض يٍ زٛث انًؼُٗ

رغٛش غشٚجخ دٌٔ اغزشاة

انًٕاصَح  -1كالً انشاعشٌٍ ٌعثش عٍ دٍُُّ ٔشٕلّ إنى ٔطُّ
 -2شٕق انشاعش شفٍك إنى ٔطُّ نثُاٌ ٔشٕق انشاعش أتٕ عهًى إنى ٔطُّ فهغطٍٍ
ط: 4فً انُض ياليخ يٍ انًزْة اإلتذاعً  ،اركش عًتٍٍ ٔ ،يثم نكم يًُٓا
-1رارٛخ  :فؼذَب
 - 2انطجٛؼخ  :اندًش
- 3اعزخذاو األنفبظ انًأنٕفخ َ :شؾ – انشٕق – األيٓبد
 -4انخٛبل َ :شؾ انشٕق ،ريخ انضيبٌ
ً
ط 5ف ٙانجٛذ انشاثغ شؼٕساٌ ػبؽفٛبٌ  .ع ّى كال يًُٓب .
شؼٕس شٕق ٔزٍُٛ
شؼٕس أيم ٔرفبؤل
ط : 6أػشة يب رسزّ خؾ ف ٙانُض أػشاة يفشداد ٔ ،يبث ٍٛلٕع ٍٛئػشاة خًم .
َبدٖ  :فؼم يبع يجُ ٙػهٗ انفزر انًمذسح ػهٗ األنف نهزؼزس
نجُبٌ  :يؼبف ئن ّٛيدشٔس ٔػاليخ خشح انفزسخ َٛبثخ ػٍ انكغشح ألَّ أعى يًُٕع يٍ انظشف
ريخُ  :فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼخ انؼًخ انظبْشح ػهٗ أخشِ
اندًش  :يفؼٕل ثّ يُظٕة ٔػاليخ َظجخ انفزسخ انظبْشح ػهٗ أخشِ
َ
( يبْ ٙئال ريى )  :خًهخ اعًٛخ ف ٙيسم سفغ خجش
ٚخزُمٕا :فؼم يؼبسع يُظٕة ثأٌ ٔػاليخ َظجّ ززف انٌُٕ ألَّ يٍ األفؼبل انخًغخ ٔانٕأ ػًٛش يزظم ف ٙيسم
سفغ فبػم
ثؼ َذ  :يفؼٕل ف ّٛظشف صيبٌ يُظٕة ٔػاليخ َظجّ انفزسخ انظبْشح ػهٗ أخشِ
ط 7ايأل انفشاؽ ثًب ُٚبعجّ فًٛب ٚأر، ٙ
يظذس انفؼم ( َبدٖ )  :يُاداج
ٔصٌ كهًخ (ػذَب )  :ف ْهُا
عزساء
ػزاسٖ  :يفشد
ششاع  :جًعّ ( أششعّ)
8ذ – اعزخشج زشف ٙانؼطف  ،ثى ث ٍٛيبرا أفبد كم يًُٓب ف ٙلٕل انشبػش :
ُخٛشدَ فبخزشد  :انفبء زشف ػطف أفبد انزشرٛت ٔانزؼمٛت يجبششحً .
نى رجٍ خبْب ً أٔ رهى ثشاء  :أٔ زشف ػطف انزخٛٛش ث ٍٛشٛئٍٛ
9ذ اخؼم كهًخ ( انٓدشح ) يسزس يُّ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انفؼم يسزٔفب ً ٔخٕثب ً .
(انٓدشحَََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ فآَب غشثخ لبعٛخ)
انٓدشح:
10ذ ف ٙلٕل انشبػش (ريخ انضيبٌ )طٕسح ثٛبَٛخ اششزٓب ٔ ،عى َٕػٓب
ريخ انضيبٌ  :اعزؼبسح يكُٛخ (شجخ انضيبٌ ثاَغبٌ نّ ريخ ززف انًشجّ ثّ ْٕٔ اإلَغبٌ ٔأثمٗ ػهٗ شٙء يٍ نٕاصيّ
ْٕٔ ريخ  .فبالعزؼبسح يكُٛخ

11ذ – لطغ ػشٔػٛب ً انشطش اٜرَ ( ٙشؾ انشٕق نإلٚبة َٔبدٖ ) ،ثى عى انجسش ؟
انمظٛذح يٍ انجسش انخفٛف
َشؾ انشٕ ق نإلٚب ة َٔبدٖ
0/0// /
0// 0 // 0/0 / / /
فؼالرٍ
يزفؼهٍ
فؼالرٍ
انمشاءح :

 -1يبنًشاد ثًٕػٕػٛخ انجسث ؟ َٔضاْخ انجبزث :
انًشاد ثبنًٕػٕػٛخ  :أٌ ٚسشص انؼبنى ػهٗ انًؼشفخ انٕلبئغ كًب ْ ٙف ٙانٕالغ ٔنٛظ كًب رجذٔ ف ٙرًُٛبرّ
ٔٚمزؼْ ٙزا ئلظبء انخجشح انزارٛخ ألٌ انؼهى لٕايّ ٔطف األشٛبء ٔرمشٚش زبنزٓب
أيب انُضاْخ ف ٙانجبزث  :فٛشاد ثٓب ئلظبء انزاد أٔ ردشد انجبزث ػٍ انًٕٛل ٔانشغجبد فٓ ٙرمزؼ ٙئَكبس انزاد
ٔرُسٛخ ػٍ كم يب ٚؼٕق رمظ ٙانسمبئك يٍ ؽهت انشٓشح ٔانًدذ
 -2اػجؾ انكهًبد اٜرٛخ ثبنشكم :
يذسكبد ٍ

َ
انجسث

 -3سرت انكهًبد اٜرٛخ ثسغت رغهغم ٔسٔدْب ف ٙيؼدى ٚأخز ثأٔائم انكهًبد :
( ػمهٛخ  -ػًهّ  -انؼبنى )
( ( )1ػمم  )2(-ػه َى – ( )3ػًم )

 -4اكزت كهًخ ( خطئٓب ) يدشدح يٍ انؼًٛش .

( خطأ )

األدب ٔانتعثٍش
 -1انًٕضٕع االجثاسي
 انًمذيح ٌ :تغهغم تٓا انطانة يٍ لذٔو االعتعًاس إنى انٕطٍ انعشتً ٔفشضّ نهتجضئح ثى تثٍُّ نٕعذتهفٕس إللايح ٔطٍ لٕيً نهٍٕٓد عهى أسض فهغطٍٍ
 طهة انًٕضٕع  :انفكش يع انشٕاْذ -1انفكشج األٔنى انتعاطف انمٕيً  :يع فهغطٍٍ تشاسِ انخٕسي  :إٌ جشدا ً ٔ ،........أٍَُا تادت ٌ ،.....ا
فهغطٍٍ انتً ....
 -2انفكشج انثاٍَح اإلشادج تانًٕالف انمٕيٍح  :تشاسِ انخٕسي َ:ذٍ ٌا أخت ٌ ،...ثشب ٔانمذط ،...
أٔ َضاس لثاًَ  :عهًٍُا فمّ انعشٔتح َ ،...ذٍ عكا ،...
 -3انفكشج انثانثح :انٕدذج عثٍم نهخالص يٍ االعتعًاس العتعادج انًجذ انعشتً انًغهٕب  :عهًٍاٌ انعٍغى :
ٔدذج فً األسض ٔانغًاءٔ ،.....دذج تجًع انًششد ٔ ،...تهى انًعزتٍٍ  ،...عهثتُا انذٍَا لُادٌهُا ،...
ضعف ،...فتكتم ٔآَض ...
سب
 -4انفكشج انشاتعح  :انٕدذج عثٍم نهخالص يٍ االعتغالل  :انمشَفهً ُ :
ِ
انخاتًح إٌجاص نًا جاء فً طهة انًٕضٕع
انغإال انثبَ ( ٙاالخزٛبس٘ )
 -1 - 2يٍ عًبد اإلثذاػٛخ انغشثٛخ :
انفشدٌح  :سفغ اإلثذاػ ٌٕٛانفشد ئنٗ يشرجخ عبيٛخ ٔأيُٕا ثذٔس انفشد فٕٓ يسٕس انسٛبح ٔسأد اإلثذاػٛخ فٙ
ؽًٕذ َبثه ٌٕٛثشْبَب ػهٗ لذسح انفشد ٔدٔسِ ف ٙانزبسٚخ
تًجٍذ انطثٍعح  :سفغ اإلثذاػ ٌٕٛانًدزًغ ٔػبدارّ ٔأزجٕ انطجٛؼخ ئنٗ زذ انزظٕف ٔرغًٕا ثًشبْذْب ٔٔخذٔا
فٓٛب ػضاء ٔعهٕٖ ػٍ األنى ٔانخٛجخ ٔيهدأ يٍ ششٔس انًدزًغ ٔيفبعذِ ٔٔخذٔا فٓٛب سيضاً نهجشاءح ٔانُمبء
تًجٍذ انذشٌح  -1 :انًزْت اإلثذاػ ٙاثٍ انثٕسح ػهٗ انظهى
 -2آيٍ اإلثذاػ ٌٕٛثشعبنخ األدٚت ٔدٔسِ انطهٛؼ ٙف ٙثُبء ػبنى خذٚذ  -3دػٕا ئنٗ رسشٚش اإلَغبٌ يٍ
انظهى ٔاالعزغالل
-4دػٕا ئنٗ رسشٚش انفٍ يٍ انمٕٛد انؼمهٛخ ٔانفُٛخ ٚ -5ظذس ػٍ انفطشح ٔانغهٛمخ  -6أدٔارّ انمهت ٔاإلزغبط
ٔنٛظ انؼمم
 2-2عشف انًمانح :

تعشٌف انًمانح  ْٙ :لطؼخ َثشٚخ يزٕعطخ انطٕل ٚؼبنح فٓٛب كبرجٓب يٍ ٔخٓخ َظشِ يٕػٕػب ً يٍ يٕػٕػبد انؼهى
أٔ األدة أٔ االخزًبع أٔ العٛبعخ ْٔ ٙنٛغذ زشذاً نهًؼهٕيبد ثم ْذفٓب َمم انًؼشفخ
إَٔاع انًمانح يٍ دٍث األعهٕب
أ – انًمانح انعهًٍح  ْٙ -1 :انز ٙرؼبنح يٕػٕػبرٓب ثأعهٕة ػهًٔ ٙاػر ٔيسذد ثمظذ خذيخ انًؼشفخ
ٓٚ -2زى انكبرت ثبنفكشح دٌٔ انظٕسح  -3رغزؼ ٍٛػهٗ األنفبظ انذلٛمخ انذانخ ٔانؼجبسح انغٓهخ انٕاػسخ
 -4رجزؼذ ػٍ انضُٚخ  -5رغزُذ ئنٗ انؼمم ٔانًُطك دٌٔ انؼبؽفخ ٔانخٛبل  -6يثم يمبنخ ( انخشت ) ألزًذ صكْٙٔ ٙ
يٕػٕػٛخ ػهًٛخ

ة -انًمانح األدتٍح ٚ -1 :زٓى انكبرت فٓٛب ثدًبل األعهٕة ٔأَبلخ انؼجبسح ٔزغٍ رخٛش األنفبظ
 -2رزًٕج ف ٙثُبٚبْب يشبػش ٔيؼبٌ زهٕح ٔطٕس خًٛهخ -3يثبل ( يمبنخ انشثٛغ ) نهشافؼٙ

ٔ( يمبنخ انطفٕنخ انًؼزثخ ) نهضٚبد ٔاعبنٛجٓب أدثٛخ ٔاػسخ

ئػذاد انًذسط  :ػالٔ٘ زًٕد انًسٛغٍ
ْبرف 051727723 :
خٕال 0947110438 :

