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よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ 祈ُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
يよُ د ُمُ 

بُ 祈ُ التُ ُةُ يُ 
طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 

ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــُُةيعُ 

 
 
 

ُنقاط(12ُ:ُ)ُلالجزءُاأوُ 

ةُاأول゜  ن(40:ُ)ال．ضعي 

́ الت  ُ:يîالي الت   يîامصطلح فよ  ع よالعنص 季اآخرفض    ُ-  مييよُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُب 

ةُالثُ  ُن(40:ُ)انيةال．ضعي 
ُ)سلبي(， تميي季ُتنافس يُ)إيجابي( اليか إل゜صよفاき الت  é الت  صن   よ́عنص季ُتميي: 

Çت  ال 禍ل 禍الخ 禾ْسن 禍ة   ت  الة        فضيل عل゜ أساس ح íよْ 禾ة    ت  الفضيل عل゜ أساس الع お 珂اء 珂ف 珂فضيل  ت  الفضيل عل゜ أساس الك
よ ة    禍ْنص 禍الع ْوî ة    الت  عل゜ أساس  我الل غか ة    ت  الفضيل عل゜ أساس  牙الل فضيل عل゜ أساس ت  ال فضيل عل゜ أساس 

お ة    珂ار 珂د 珂العملبت  الالج îا 珂ْتق 禾فضيل عل゜ أساس إ 

ُ)سلبيُ(ُتميي季ُتنافس يُ)إيجابي(ُُ よ́عنص季ُُتميي
 
 

 

ةُالثُ  ُن(04)ُ:ةلثاال．ضعي 
لنا ل橿خよ هي أهميか  ما - 牙ب 珂ق 珂؟    ينت 

ُنقاط(08ُ:ُ)انيالجزءُالثُ 
 禾ر，ْ 珂د يوضح  موضوع   かلكتاب  珂しي 禾ع 禍و¡    د 禍س 我よال   في ْمح  我الس اإسامي  ين  禾 إل゜  ，الد  おعو مع   الد  التعامل  ْسن  禍ح

 よي   يناآخよالعنص かب ，محاربか 
ُ الث  "ببالت    :1ندالس  التميي季  نوع  أشكا¡   禾 ل

禍لك ادع  我よال فهو   العليا،   禾ل 禍ث禍ام  禾 ل
禍لك  かالجامع  かاإنساني  ê 珂ي 禾الق من  قافي 

، ，القاه禍よ لكل سلو火Ñ يستهدف رفض اآخよببب"   よ́12الكتابُامدرس ي،ُصُالعنص. 

ُ د    "ببإî    :2ندالس  我حم 禍م お祈سي    êمور للد    من أه梶ا 禾ارس ，الباحث، فهو ب 火
 Çي  ¡ من أنهى  أ，    حよنص 禍الع か 珂ق禾よْف 我في الت か

ل我 القضيか بثاす كلماき«ام禍سلê أخو ام禍سلê»قو¡ بسيط شامل  珂ب 50الكتابُامدرس ي،ُصُببب"ب ، لقد ح 
ُا عل゜ معلوماتú، ，عل゜ عتماد  ا :عليمةالتُ   ح في。: توض   أسط火よ  ةتكتえ موضوعا ا يتجا，ら ا ، 2و1ندينُالس 

 قافيبع الث  نو  إيجابياき الت   -أ

بمخاطよ الت   -ب よ́العنص 季ميي 

   ُむُةة:ُاما 祈بيةُامدني   الت 

ُطأول゜ُاُ:ست．ُ・اُم  مت．س 

 01/12/2021ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر ةُواحدُةساع:ُةامد   الفصلُاأو 
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