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 اذتٝا٠ زقا٥ل ٚثٛإ -1
ؽ عِ ٜبشح ايٓاؽ ؟ ٚملاشا؟ َٚا ضأٜو يف تكطف 

 ايٓاؽ ؟ ٚملاشا ؟
 ٜبشح ايٓاؽ عٔ ٚغا٥ٌ يًرتؾٝ٘ ٚايتػ١ًٝ -1
 بٗا أٚقاتِٗ.يهٞ ٜكهٛا  -2
ٖصا تكطف غري غًِٝ ٭ِْٗ هًٕٗٛ ق١ُٝ ايٛقت  -3

  ٚأُٖٝت٘ .

 ؽ نٝف ٜٓتفع ايٓاؽ بأٚقات ايفطاغ ؟
 ؾُٝا ٜٓؿع ٜٚؿٝس . -

 ؽ َا أ١ُٖٝ ايتفهط؟ أٚ َا فا٥س٠ ايتفهطٚايتسبط؟ 

 املعطؾ١  )أَٛض غاَه١(زقا٥لٜكٌ اإلْػإ إىل  -1
 َعطؾ١ أخباض ايهٕٛ  -2
اإلعذاظ اإلهلٞ يف ايكٓع َعطؾ١ قسض٠  -3

 ؾٛنٞ ز ْعِ ٚاْع١ُ( ×)تطتٝب ٚايٓعاّ )ا٫عساز(ٚايت١٦ٝٗ
 ؽ مب ٜكاؽ عُط اإلْػإ؟ 

َا ٜكسَ٘ َٔ خري ٚعًِ ٜٓؿع )َكساضٚغا١ٜ( مبسٟ  -1
 ايبؿط١ٜ 

 ع٬ُ ٜؿٝس ايبؿط١ٜ   )تٓٗٞ ٚتتِ(٫ٕ ايجا١ْٝ قس تٓذع -2
ؽ َا ايسع٠ٛ اييت حيطم أَري ايؿعطا٤ ع٢ً 

 تطغٝدٗا يف أشٖآْا ؟ 
إٔ عُط اإلْػإ ٜكاؽ بايجٛاْٞ ٚايسقا٥ل ؾ٬ بس َٔ  -

 اؿطم عًٝ٘ ٚاغتػ٬ي٘ ؾُٝا ٜٓؿع ٜٚؿٝس . 
ؽ ٌٖ تتفل َع أَري ايؿعطا٤ يف زعٛاٙ أّ ختتًف 

 ؟ ٚنح ضأٜو ؟ 
٤ ايؿعطا )َكس١َ ز ط٥٬ع(أتؿل َع٘ ٭ْ٘ َٔ طًٝع١ -1

ايٞ قٝاؽ عُط ا٫ْػإ  )أؾاضٚا زٕٚ تًُٝح(ايصٜٔ احملٛا
 بايسقا٥ل ٚايجٛاْٞ 

عٓسَا اغتػٌ ْٝٛتٔ ٚقت  ايسيٌٝ ع٢ً شيو: -2
ؾطغ٘ تٛقٌ ٫نتؿاف قإْٛ اؾاشب١ٝ ا٭ضن١ٝ ايصٟ 

 غري ٚد٘ ايسْٝا 
 ؽ اشنط األبٝات اييت قاهلا ؾٛقٞ عٔ أ١ُٖٝ ايٛقت 

ًِِب َزٓقات ــَ          َي٘ َقا٥ِـــ١ًَْ املِط٤ِ ق
                  َّ  .ـــٞــــــــــــــــَٚثٛاِْــ٥ل َزقا َؿٝا٠َا إ

َِٓؿِػــَو ؾاِضَؾع ِِٛت َبِعَس ِي          وـََ
ٕٔ ؾايصِِّنط ِشِنَطٖا  ُِط ِيإلِْػـــــا  .َثاْٞ ُع

 ؽ مب ْكشٓا ايؿاعط أمحس ؾٛقٞ يف أبٝات٘ ؟
 اؿطم ع٢ً ايٛقت ْٚػتػً٘ ؾُٝا ٜؿٝس ايبؿط١ٜ 

ايعًُا٤ أضٚع اَج١ً يف نٝف١ٝ  )شنط ٚقسّ(ؽ نطب
 فُا ٖٞ ؟  )اـًٛ(قها٤ ٚقت ايفطاغ

)إعاز٠ ايٓعط يف ايؿ٧( ٚايتأٌَ ٚاملطادع١ )تسبط(بايتؿهط -
 ٚاحملاغب١ . 

 ؽ اشنطَكٛي١ أل١ُٖٝ اغتػالٍ ايٛقت بايتفهط؟

 َٔ قٝاَ٘ ي١ًٝإٕ تؿهط ا٫ْػإ غاع١ خري 

 ؽ َا ايصٟ دصب اْتباٙ إغشام ْٝٛتٔ؟
 يًهٕٛ  )َتكٔ ز أزق١ ٚازقا٤ ٚزقام(ايٓعاّ ايسقٝل -1
 غكٛط ايتؿاس١ -2

 

ؽ َا األغ١ً٦ اييت زاضت يف ضأؽ ْٝٛتٔ؟ َٚا 
 ْتٝذ١ شيو؟  

 ملاشا غكطت ايتؿاس١ ع٢ً ضأغٞ؟  -1
 ملاشا تػكط ع٢ً ا٭ضض يف ؾهٌ عُٛزٟ؟ -2
ايُٝني  )د١ٗ ز شٚات(شات تعتسٍ(×)متٌٝملاشا ٫ تٓشطف -3 

 أٚ شات ايؿُاٍ؟ 
 ملا ٫ تطتؿع إىل أع٢ً؟ -4
 انتؿاف اؾاشب١ٝ ا٭ضن١ٝ .  ايٓتٝذ١ : -5

 ؽ َا ايٓعط١ٜ ييت تٛقٌ إيٝٗا ْٝٛتٔ؟
 تٛقٌ إىل ْعط١ٜ اؾاشب١ٝ ا٭ضن١ٝ .

ؽ َا أثط تطبٝل ايٓعط١ٜ ع٢ً ايبؿط١ٜ؟ أٚ أفازت 
 ْعط١ٜ ادتاشب١ٝ األضن١ٝ اإلْػإ . ٚنح 

 )ؾاقٌ ز سٛادع(اإلْػإ بٗا سادع تعجط(×)تعسٟؽط٢ -1
َػتهؿؿا ا٭ضض ٚايكُط ٚايهٛانب  )ز اؾه١ٝ(ايؿها٤

 ٚاجملطات اييت تػبح يف ايؿها٤ اـاضدٞ 
 ٚايػؿٔ عطف سطن١ اْتكا٫ت املطنبات ٚايطا٥طات  -2

 اإلْػإ شنطٙ يف غذٌ ايعًُا٤؟ اؾين(×)أبكٞؽ نٝف خيًس
 سني ٜػتػٌ ٚقت٘ ؾُٝا ٜٓؿع ٜٚؿٝس ايبؿط١ٜ . 

 ؽ َا اذتكٝك١ اييت جيب ْؤَٔ بٗا ؟ 
: إٕ ق٬ًٝ َٔ ايعَٔ  )َهُْٛٗا(سكٝك١ َؤزاٖا

َؿٝس قس  )ككل(ىكل نٌ ّٜٛ يتٓؿٝص ؾ٤ٞ َعني
ٜػري فط٣ اؿٝا٠ ٚهعًٗا أؾهٌ مما ْعٔ, 

 ْتانس(  ×)ْتكٛضمما ْتدٌٝ )اسػٔ(ٚأضق٢
ؽ انطب َجاال ٜٛنح أ١ُٖٝ ايتفهط يف ايهٕٛ أٚ 
نطب ايعًُا٤ أضٚع األَج١ً يف اإلفاز٠ َٔ أٚقات 

 ايفطاغ ؟
 ْٝٛتٔ  -1
عٓسَا نإ يف تأٌَ بػٝط ٚيهٓ٘ عُٝل ؾػكطت  -2

تٛقٌ إىل ْعط١ٜ اؾاشب١ٝ  عًٝ٘ ايتؿاس١, ؾبشح ثِ
 ا٭ضن١ٝ .

ؽ َاشا حيسخ إشا : اغتػٌ ايٓاؽ ٚقت فطاغِٗ 
 فُٝا ٜٓفع ؟

ٜكٌ اإلْػإ إىل زقا٥ل املعطؾ١ ٚأخباض ايهٕٛ ٚقسض٠ 
 اإلعذاظ اإلهلٞ يف ايكٓع ٚايت١٦ٝٗ ٚايٓعاّ 

 ؽ َاشا ْتعًِ َٔ ٖصا ايسضؽ ؟ 
 سػٔ اغتػ٬ٍ ٚقت ايؿطاؽ  -أ

 يتؿهري . اؿح ع٢ً ايتأٌَ ٚا -ب
بٓا : إٔ ْ٪َٔ إٔ ق٬ًٝ َٔ ٜكبح( ×)وػٔإْٓا هٌُ -ز

ايٛقت نكك٘ نٌ ّٜٛ يتٓؿٝص ؾ٤ٞ َعني قس ٜػري 
 فط٣ اؿٝا٠ ٚهعًٗا أؾهٌ مما ْعٔ ٚأضق٢ مما ْتدٌٝ

 فايل اذتب ٚايٟٓٛ -2
 ؽ َا املككٛز باذتب ؟ َٚا املككٛز باي٣ٛٓ ؟ 

اي٣ٛٓ :  –2اؿب : سب١ ايكُح .                    -1
 ايتُط . )بصض٠ ز ْٟٛ( ْٛا٠
ذتب١ َٓص اي١ًٖٛ االٚيٞ نٝف ٜٓعط اإلْػإ  ؽ

 ايكُح ْٚٛا٠ ايتُط؟
ٕ َٔ اؾُاز اأُْٗا قطعت تتانس(×)تعٔؼػب -1

 )٫ ٜتهًِ ز خطؽ ٚخطغإ(ا٭خطؽ )٫ٜػُع ز قِ ٚقُإ(ا٭قِ
أيكت بُٗا  )سذط٠ ّ سكا٠ ز سكٞ(نأُْٗا سكاتإ -2

 .عُاض(×خطاب)ٜباب ا٭سساخ ثِ أًُٖتُٗا ع٢ً أضض 

ٟ حيسخ عٓسَا ْتاٌَ بسق١ يف سب١ ايكُح َا ايصؽ 
 ٚايتُط؟
 )عع١ُٝ(اختعْتا طاق١ س١ٜٛٝ دباض٠ )ز خعا٥ٔ(نيخعاْتٜطاُٖا 

 (املٓاغب١)املٛات١ٝايعطٚف  َعايك٣ٛ, تٓتعط قسض٠ اهلل تعاىل 
 قسضت٘ غبشاْ٘ ٚتعايٞ  )ععُت(دطز دًتيت

ؽ نطب ايهاتب َجايني َٔ ايطبٝع١ يتأنٝس عًٞ قسض٠ 
 اهلل  فُا ُٖا ؟

تتشٍٛ يعٛز سٞ مبؿ١٦ٝ اهلل َع َا٤  سب١ ايكُح : -1
َٔ ايه٤ٛ ٚاهلٛا٤ منٛ ؾتدطز غٓابٌ يف نٌ  )تأخص(ٚتػتُس

 غٓب١ً عؿطات اؿبات.      
شات  )َطتؿع١(ن١ً غاَك١  )تٓؿل(تٓؿذط ْٛا٠ ايتُط: -2

)َا تعكس ٚتطانِ ّ نأْٗا عٓاقٝس )غكٔ وٌُ ايجُط٠ ّ عطدٕٛ(عطادني
 ايٝاقٛت ٚايصٖب  عٓكٛز(

 ؽ َا َعاٖط ايكسض٠ اإلهل١ٝ ؟
 يف إخطاز ايٓبات اؿٞ َٔ سب١ ايكُح ْٚٛا٠ ايتُط اؾاؾتني 
ؽ َا املطًٛب َٓا عٓس َؿاٖس٠ َعاٖط قسض٠ اهلل 

 تعاىل  ؟  
٭ٚاَط اهلل ٚادتٓابٓا  )ْٓؿص(ٚاَتجايٓاإٔ ٜعزاز إميآْا  -

 يٓٛاٖٝ٘ 
 َا ايصٟ تٓتعطٙ سب١ ايكُح ْٚٛا٠ ايتُط؟ ؽ
 ايعطٚف املٓاغب١ يتتشطض. َعقسض٠ اهلل تعاىل  -

ؽ تػريت ايٓعط٠ يًشب١ يف املط٠ ايجا١ْٝ عٓٗا يف املط٠ 
 األٚىل . فُا تعًًٝو يصيو ؟

 : ناْت َجٌ اؾُاز ا٭قِاألٚىل  -1
تؿتشت اؿب١ عٔ عٛز سٞ قٌُ بايػٓابٌ  ايجا١ْٝ: -2

 ؼٌُ نٌ غٓب١ً َٓٗا سبات َٔ ايكُح تعس بايعؿطات 
 َا ايفطم بني ايٓد١ً ٚبني األبطاز ايبؿط١ٜ ؟ ؽ

ٚؼٌُ يف  تهرب ٚتُٓٛ ٚؼتاز ملا٤ ٖٚٛا٤ايٓد١ً :  -1 
 دٛؾٗا غط اؿٝا٠ يتططس٘ نٌ عاّ عطادني َجك١ً بجُاضٖا

 ؾعٌ هلا ٫ٚ تؿاعٌ . ؾٗٞ َكُت١ ٫األبطاز :  -2
 يف ا٫ضتؿاع  ايتؿاب٘ : -3

 َٔ أٜٔ تػتُس ايٓد١ً طعاَٗا ٚؾطابٗا ؟ ؽ
 َٔ عٓاقط ا٭ضض طعاَٗا  -1
 ايػُا٤ غكٝاٖا  )َطط ز غٝٛخ ٚاغٝاخ(َٔ غٝح -2 

 ؽ َا ايصٟ حتًُ٘ ايٓد١ً يف دٛفٗا َٔ أغطاض ؟ 
 غط اؿٝا٠ .  )باطٓٗا ز أدٛاف(ؼٌُ يف دٛؾٗا

 ؽ نٝف حتٌُ ْٛا٠ ايتُط يف دٛفٗا غط اذتٝا٠ ؟ 
تتؿذط َٓٗا ن١ً س١ٝ غاَك١ ؽطز نٌ عاّ عطادني َجك١ً 

 بجُاضٖا محطا٤ أٚ قؿطا٤ . 
 مب ؾب٘ ايهاتب عطادني ايتُط؟ؽ 

 غاطع١ ٚايصٖب  )سذط نطِٜ ز ٜٛاقٝت ّ ٜاقٛت٘(بعٓاقٝس ايٝاقٛت
 ؽ َاشا تططح ايٓد١ً نٌ عاّ ؟

 عطادني َجك١ً بجُاضٖا محطا٤ أٚ قؿطا٤   -
 ؽ عالّ ٜسٍ ايتعبري بـ )محطا٤ أٚ قفطا٤(؟

 ٜسٍ ع٢ً تٓٛع ايجُاض ٚإبساع اهلل-

 َِ تعذب ايهاتب؟ ٚعالّ ٜسٍ شيو؟ ؽ 
ايٞ ْبات ع٬ُم )ٜؿِٗ ٜٚسضى(َٔ ؼٍٛ اؿب١ َٔ مجاز ٫ ٜعٞ

 )ضٚع١ َٚسٖـ(ايعذب ٚايعذاب )ٜعٗطإ(ٜبسٜإ
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 حتٌُ يف دٛفٗا غط اذتٝا٠ ؟ؽ مب ٜٛسٞ قٛي٘ : 
 ٜٛسٞ بعع١ُ قسض٠ اـايل .  -

 ؽ أنٌُ :
 عٛز قٌُ بايػٓابٌ تتشٍٛ سب١ ايكُح إىل -أ

 ن١ً تتفذط ْٛا٠ ايتُط فتدطز يٓا -ب
 املؿطٚعات ايكػري٠ -3

 َا املككٛز باملؿطع ايكػري؟  1ؽ
ٖٛ َؿطٚع اغتجُاضٟ قػري اؿذِ ضأؽ َاي٘ قػري, 

ْطاق٘ اؾػطايف قسٚز ٜعتُس ع٢ً تهٓٛيٛدٝا بػٝط١, 
 ٜػِٗ يف سٌ َؿه١ً ايبطاي١ غًل ؾطم عٌُ 

حتٛيت بعض ايسٍٚ اآلغ١ٜٛٝ إىل ق٠ٛ نٝف  ؽ
 ؟   تكًٝس١ٜ(×)َبسع١َٓتذ١ خالق١

ؾشككت الاظات ٖا١ً٥  ايكٓاعات ايكػري٠ بػبب
 ا٭خري٠  )عؿط٠ أعٛاّ(خ٬ٍ ايعكٛز

 ؟   ايسٍٚ االغ١ٜٛٝ َا ايصٟ تعتُس عًٝ٘  ؽ
     )َتٛؾط٠(١اـاَات املتاس -1
      أغايٝب تهٓٛيٛد١ٝ دسٜس٠  -2 
ٚتٓتر غًع تطتبط باؿٝا٠  ٚؾط٠ ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ -3

 اي١َٝٛٝ يًُٛاطٓني.
 ؽ َا ايػًع اييت تٓتذٗا ايكٓاعات ايكػري٠

 أ١ُٖٝ شيو؟؟ َٚا بايسٍٚ االغ١ٜٛٝ
 ٚاملعس١ْٝ ٚايٓػٝذ١ٝ يػصا١ٝ٥ايػًع ا -1
 يًداضز  )تطغٌ(ي٬غٛام احمل١ًٝ ٚتكسض )ػٝب(اييت تًيب -2

 ايتكًٝس١ٜ باملؿطٚعات ايكػري٠ ؽ َا عالق١ ايكٓاعات 
َكسض َِٗ  )َأيٛؾ١(ايكٓاعات ايتكًٝس١ٜإٔ 

 . يًُؿطٚعات ايكػري٠ 
ايكٓاعات ايتكًٝس١ٜ تٗتِ ب٘ ؽ َا ايصٟ 

 ؟باملؿطٚعات ايكػري٠
 َكط ايؿعيب  )َرياخ(تٗتِ برتاخ -1
ايعخطؾ١ ٚايٓكـ ٚاملعازٕ ٚايؿداض  قٓاعات  يف -2

 ٚايكٛؾ١ٝ ٚاؾًٛز  ١ٚاملؿطٚؾات ايكطٓٝ
ٚاملكٓٛعات اـؿب١ٝ ٚايكسؾ١ٝ ٚايطخاّ, َٚٛاز ايبٓا٤ 

 ٚامل٬بؼ ايتكًٝس١ٜ ٚايكٓاعات ايتططٜع١ٜ ٚاؿطٜط١ٜ 
ايكٓاعات ايتكًٝس١ٜ املكط١ٜ؟ َا ايصٟ أنست٘  ؽ

 ٖصٙ املٓتذات؟  )تباع(ٚأٜٔ تػٛم
 ت٪نس تٛادسٖا خاضز َكط  -1
١ ٝعطبب٬ز يف  اييت تباعَٔ خ٬ٍ َٓتذاتٗا  -2

 ٚأٚضب١ٝ.
َا ا١ُٖٝ املؿطٚعات ايكػري٠ يًفطز ٚايسٚي١  ؽ

 ؟أَٚا غبب اْٗا هلا َها١ْ ادتُاع١ٝ خاق١؟ 
 ٚ املٛاطٓني )ّ سطيف( ٭ْٗا تٗتِ باؿطؾنييًؿطز :  -1
 ٭ْٗا :  بتكسٜط خام )ْاٍ(ايسٚي١ سعٞ -2
تكهٞ عًٞ ايبطاي١ ٚتكّٛ بعٌُ ت١ُٝٓ اقتكاز١ٜ  -أ

 ٚادتُاع١ٝ  
 ٛؾط ؾطم عٌُ دسٜس٠.ت -ب
 عٜس زخٌ ا٭ؾطاز. تطؾع َٔ َػت٣ٛ املعٝؿ١ ٚت -ز

 املؿطٚع ايكػري؟ )ممٝعات ّ خكٝك١(خكا٥لَا  ؽ
 اؾػطايف قسٚز ز ْطل( )َػاستْ٘ٚطاق٘قػط سذُ٘   -1
 نبري )تكسِٜ َاٍ(٫ وتاز متٌٜٛ -2
 ٘ .عسز ايعاًَني ؾٝق١ً  -3
 ٜعتُس ع٢ً تهٓٛيٛدٝا بػٝط١ عٓس بساٜت٘.  -4
 بتٛؾري ؾطم عٌُ يًؿباب سٌ َؿه١ً ايبطاي١ -5
 ٜعٌُ تٛاظٕ بني اؿهط ٚايطٜـ   -6

 املؿطٚعات ايكػري٠ ؟ )اْٛاع(َا أقٓاف  ؽ
 إْتاد١ٝ  َؿطٚعات -1
 خس١َٝ َؿطٚعات -2
 .ػاض١ٜ َؿطٚعات -3

ؽ َا أ١ُٖٝ إعساز ٚت١ُٝٓ ضدٌ األعُاٍ ايكػري 
 ؟
يٝٛاد٘ قازضا ع٢ً إزاض٠ َؿطع قػري بهؿا٠٤ هعً٘  -

 ايتػريات ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ
ؽ ملاشا تعس املؿطٚعات ايكػري ١َُٗ ؟  أٚ 

 ملاشا جيب تؿذٝع املؿطٚعات ايكػري٠ ؟
٭ْٗا متجٌ ايٓٛا٠ ا٭غاغ١ٝ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف 

 َكط 
 َا أِٖ ارتطٛات إلزاض٠ املؿطٚع ايكػري؟  ؽ

مبا هعً٘ قازض ع٢ً إزاض٠  إعساز ٚت١ُٝٓ ضدٌ ا٭عُاٍ
 . َؿطٚع قػري٠ بهؿا٠٤ 

 ؽ َا ايصٟ تتطًب٘ ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ ٚايبطاي١؟
 اؼكل عا٥سنطٚض٠ ايتٛغع يف ايكٓاعات ايكػري٠ ٭ْٗا 

  اَطتؿع ااقتكازٜ
 ؽ يًُؿطٚعات ايكػري٠ زٚضٖا يف َكط؟

 تٛؾري ؾطم ايعٌُ يًؿباب ٚايعٜاز٠ ايػها١ْٝ.
 

 
 

 ايٛسس٠ ططٜل ايٓكط -1
 ٚعالّ نإ ايكطاع ؟   ؟مل غهب ايؿعب ايعطبٞ  ؽ
 بػبب ا٫ْكػاّ ٚاـ٬ف بني سهاَ٘  -1
 َٔ أدٌ ايػًط١ ٚاؿهِ ٚاملاٍ  نإ ايكطاع : -2

َٚاشا  كٕٛ يف ايٛطٔ ايعطبٞ؟دًَاشا مت٢ٓ امل ؽ
 فعًٛا دتُع ايؿٌُ ؟ 

 اؼاز اؿهاّ ٚتٛدٝ٘ اؾٗٛز حملاضب١ ايعسٚ -1
ؾهْٛٛا مجعٝتني ٚاسس٠ بايكاٖط٠ ٚا٭خط٣ بسَؿل  -2 

 . 
 تهٜٛٔ مجعٝتني غطٜتني؟ )أغباب(َا َربضات ؽ
 بػبب ايؿطق١ ٚا٫ْكػاّ ٚاـ٬ف بني سهاَ٘  -

 ؽ َا زٚض ادتُعٝتإ ايػطٜتإ َٚا ٖسفُٗا؟ 

ْؿط ايهطا١ٖٝ يًؿطْر, ََٚٔ ًٜذأ بِٗ                      -1
 تٛسٝس ايكؿٛف  -2
 ػٗٝع ايؿعب يّٝٛ املعطن١ ايؿاق١ً .   -3

 ؟ؽ ملاشا ناْتا ادتُعٝتإ غطٜتني
 ا أٚ قتًِٗ . خٛؾا َٔ ايكبض ع٢ً أعها٥ُٗ

ََ  ؟أعها٥ُٗا ٔ أبطظ ؽ أٜٔ تهْٛت ادتُعٝتني ٚ
ايؿٝذ عع ايسٜٔ بٔ عبس  مجع١ٝ زَؿل : -أ

 .ايػ٬ّ
 .أبٛ بهط ايكُاف مجع١ٝ ايكاٖط٠ : -ب

 ؽ َٔ ٖٛ ايؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػالّ ؟ 
 ٖٛ عامل نبري َٔ زَؿل  -1
عطف بكطاست٘ ٚؾذاعت٘ يف اؿل َٚٛاد١ٗ  -2

 املدط٦ني بأخطا٥ِٗ
 مل ٜهٔ ىاف أسسا ٫ٚ ىؿ٢ غري اهلل .   -2
 
 

 ؟أبٛ بهط ايكُاف ؽ َٔ ٖٛ  
 تادط َكطٟ ؾِٗ  -1
 خكل دع٤ا َٔ ثطٚت٘ يًذٗاز            -2
 غاعس يف عٛز٠ لِ ايسٜٔ ملكط. -3  

 َٔ ٖاتني ادتُعٝتني؟جنِ ايسٜٔ ٚؾذط٠ ايسض ؽ َا َٛقف 
مجع١ٝ غاعس لِ ايسٜٔ  -أ:       َٛقف جنِ ايسٜٔ -1

 ايكاٖط٠ ع٢ً اؾٗط بطأٜٗا ٚأٜسٖا ٚظاز أْكاضٖا
 َٛقف ؾذط٠ ايسض َٔ ادتُعٝات ٚايؿعب املكطٟ:   -2
 ؾذعتِٗ ٚظٚزتِٗ باملاٍ -أ

تكطبت إىل ايؿعب بايعطا٤ ايٛاؾط ٚضعا١ٜ احملتادني  -ب
 ٚايعطـ ع٢ً ايبا٥ػني 

 قٛت ع٬قتٗا بايٓػا٤ ؾأسبٖٛا . –ز 
َٔ خالٍ زٚض .ٚنح ضنا ايٓاؽ غا١ٜ ال تسضى10ؽ

 جنِ ايسٜٔ 
 ادتٗس لِ ايسٜٔ يف إق٬ح ايب٬ز -1
يهٔ ٖصٙ ايػٝاغ١ مل تعذب اؿاقسٕٚ ؾعًُٛا ع٢ً  -2

 ٖسَٗا, ٚادتُع إيِٝٗ نٌ ساغس ْٚاقِ 
منٛشدا طٝبا يًشانِ املػ٦ٍٛ عٔ  جنِ ايسٜٔؽ نإ 

 ضعٝت٘  ٚنح شيو 
 إق٬ح ايب٬ز -1

 ضز املعامل  -2 
 تجبٝت قٛاعس املًُه١ -3
 تعُري َا أؾػسٙ ايعازٍ ٚساؾٝت٘ .  -4

 نٝف اغتطاع ايػًطإ نؿف ٖؤال٤ اذتاقسٜٔ؟  ؽ
ايصٜٔ ىربْٚ٘ بهٌ نبري٠ ٚقػري٠ عْٝٛ٘ ٚأعٛاْ٘ عٔ ططٜل 

 يف ايب٬ز
 ؟  جنِ ايسٜٔ َع اذتاقسٜٔؽ َاشا فعٌ 

قبض عًِٝٗ ٚاخص أ٬َنِٗ ٚأَٛاهلِ ٚقتٌ عسزا  -1
َِٓٗ َٚٔ مل ًٜشل ب٘ ٖطب إىل زَؿل ٚؾأ إىل ايكاحل 

 إمساعٌٝ 
عاز إىل ايهطى َٚع٘ ٚضز املين ْٚٛض ايكباح زاٚز :   -2

 ٚغٛزا٤ بٓت ايؿكٝ٘ .
ؽ َاشا سسخ إلمساعٌٝ بعسَا قبض جنِ ايسٜٔ عًٞ 

 ملٛادٗت٘ ؟األَطا٤ اذتاقسٜٔ ٚاغتعساز جنِ ايسٜٔ 
 قاضب١ لِ ايسٜٔ قبٌ إٔ ٜػري إيٝ٘ . اؾتس ؾعع٘ ٚقطض

 ؟ ٚملاشا ؟  اتفل ايكاحل إمساعٌٝ َع ايفطْرؽ عالّ 
 اتؿل ع٢ً إٔ ٜػاعسٚٙ نس لِ ايسٜٔ  -1
 نٗس١ٜ هلِ َكابٌ سكٛهلِ ع٢ً ايب٬ز اييت ٜطٜسْٚٗا -2

االتفام ايعذٝب؟ٚملاشا مسٞ ٖصا َٔ أططاف  ؽ
 بايعذٝب؟

ايكاحل  إمساعٌٝ, ايؿطْر, ٚقاسب محل ٚقاسب  -1
 سًب,

٭ْ٘ اتؿام نس ًَو عطبٞ  غبب ايتػ١ُٝ بعذٝب : -2
 ٚ٭ِْٗ تعاْٚٛا َع ايؿطْر

 أعها٤ مجع١ٝ ايكاٖط٠ أٚ املدًكَٕٛاشا فعٌ  ؽ
 بعسَا عًُٛا خبرب االتفام ؟ 

زعٛا املػًُني إىل اؾٗاز ٚايتطٛع با٭ْؿؼ ٚا٭َٛاٍ  -1
 إمساعٌٝ.حملاضب١ ايؿاغس 

 ظازت ؾذط٠ ايسض َٔ عطا٥ٗا يًذُع١ٝ -2
 قاّ ا٫غٓٝا٤ ٚاملٛغطٕٚ بايتربع يًذٗاز -3
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يًفطْر ؟ عًٌ اظزاز غًٝإ إمساعٌٝ مب أشٕ  ؽ
 قسٚض أٌٖ زَؿل ؟ 

٭ٕ إمساعٌٝ مسح يًؿطْر بؿطا٤ ايػ٬ح َٔ   -1
 زَؿل بأٟ مثٔ 

 غهب أٌٖ زَؿل  -2
 َٔ إمساعٌٝ؟ عًُا٤ اإلغالّف َٛقَا ؽ 

 عًُا٤ املػًُني بتشطِٜ بٝع ايػ٬ح يًؿطْر. ٛاأؾت -1
 ٚإٔ َٔ ٜبٝع هلِ ايػ٬ح خاضز عٔ ايسٜٔ ٚآثِ -2

َٔ  ايؿٝذ ايعع بٔ عبس ايػالّؽ ملاشا َٛقف 
 إمساعٌٝ ؟ٚمل انطط يإلفطاز عٓ٘ ؟

بإٔ املًو ايصٟ مسح  يف اؾاَع ا٭َٟٛ بسَؿل أؾيت -1
ببٝع ايػ٬ح يًؿطْر خاضز عٔ ايسٜٔ ٫ٚ ٜكًح  ًَها 

 يًُػًُني 
 قطع ايسعا٤ إلمساعٌٝ يف خطب١ اؾُع١ .  -2

 ؽ َا َٛقف امساعٌٝ َٔ ايؿٝذ ابٔ عبس ايػالّ ؟
أْكاض ايؿٝذ ابٔ قبض عًٝ٘ ثِ أؾطز عٓ٘ بػبب  -3

عبس ايػ٬ّ أخاؾٛا إمساعٌٝ َٔ ايكبض عًٝ٘ ؾططزٙ 
 خاضز زَؿل ؾصٖب ملكط

 ؽ أٜٔ اجت٘  إمساعٌٝ َع َٔ اتفل َعِٗ ؟
  اػ٘ ملكط حملاضب١ لِ ايسٜٔ 

 ايتكا٤ ادتٝؿني؟ أثٓا٤اييت سسثت  ٠أَا املفاد ؽ
 َٚا ْتٝذتٗا ؟ 

بتسبري اماظ نجري َٔ دٝـ ايؿاّ إىل دٝـ َكط  -1
 .  َٔ مجع١ٝ زَؿل

قتٌ ايهجري َٔ اْتكاض دٝـ َكط ٚ ايٓتٝذ١ : -2
 ايؿطْر ٚأتباع إمساعٌٝ 

  ٖطب إمساعٌٝ إىل زَؿل .  -3
ا٭ٌَ ٜا ٫َٟٛ  زْا) ؽ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ َٚا املٓاغب١

ٚعًٞ ٜسٜو غتتٛسس ايب٬ز نُا ٚسسٖا ق٬ح ايسٜٔ 
 (؟ ٚتططز ايؿطْر َٓٗا

ؾذط٠ ايسض يٓذِ ايسٜٔ بعس اْتكاضٙ عًٞ دٝـ 
 امساعٌٝ

ٚملاشا مل ٜتشكل  ؟ٜت٢ُٓ جنِ ايسَٜٔاشا نإ  ؽ
 َا متٓاٙ؟

إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ضأؽ اؾٝـ ايصٟ ٖعّ دٝـ  -1
نٓت أٚز أنٕٛ َع )ٚقاٍ لِ ايسٜٔ إمساعٌٝ ٚايؿطْر

 اؾٝـ ٚاؾاٖس اْسساض ايعسٚ ٚأقهٞ عًٝ٘(
 لِ ايسٜٔ بػبب َطض : مل ٜتشكل  -3

 ؟ٚملاشا؟أقٓعت ؾذط٠ ايسض جنِ ايسٜٔمباشا ؽ 
 بايبكا٤ يف َكط -1
ٚقايت ٫ ٜصٖب َعِٗ يكتاٍ ايكاحل إمساعٌٝ  -2

بٌ تكِٝ يف َكط ٚتطغٌ دٝؿو ؾهٌ )ؾذط٠ ايسض
٫ غٝـ ٜهطب إمنا ٖٛ غٝؿو َٚٝسإ إق٬ح ايب٬ز 

 (ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ اؾٗاز 
فُا ٖٞ األفطاح؟ َٚا األفطاح أعكبتٗا أسعإ. ؽ

 ٖٞ األسعإ؟
 اْتكاض دٝـ َكط ع٢ً إمساعٌٝ. :األفطاح  -1
َٛت ابٔ لِ ايسٜٔ )خًٌٝ ( بعس  :األسعإ -2

 َطض ؾسٜس .

ؽ يف غُط٠ أفطاح جنِ ايسٜٔ ٚؾذط٠ ايسض 
 . ٚنح شيو . سسخ َا ٜؤملُٗاباالْتكاضات 

َات ابُٓٗا )اـًٌٝ( ٚمل تؿًح َع٘  اذتسخ األيِٝ :
 ؾُات قا٫ٚت ا٭طبا٤

 َٔ أسعإ ؾذط٠ ايسض؟ خفف جنِ ايسٜٔنٝف  ؽ
 آثاض َكط يف دٓٛب ايٛازٟأخصٖا يف ضس١ً ١ًْٝٝ يط١ٜ٩  -1

َعٗا بطس١ً أخط٣ إىل أسهإ ايطٜـ يف مشاٍ  قاّ -2
 ايب٬ز ي٬غتُتاع بٗس٥ٚ٘ .

يف جنِ ايسٜٔ ٚتعهط  َا ارترب ايصٟ أغهب ؽ
 إسس٣ األَػٝات ؟ 

 محل ع٢ً ٖذّٛ إمساعٌٝ  دا٤ ارترب بايربٜس: -1
ئ تؿطم ايؿُؼ سيت أطري إيٝ٘ : ) ؾكاٍ لِ ايسٜٔ

ثِ أعطٞ ايطغاي١ يؿذط٠ : ٚقاٍ : ٚأْتٗٞ َٓ٘ 
إمساعٌٝ ٖذِ عًٞ محل ٫ ٜطٜس إٔ ٜٓتٗٞ إ٫ بٓعع 

 قًب٘ ٚأقهٞ عًٝ٘ َٚع٘ غٛزا٤ ٚاؾاضٜتني(
  يسَؿل ٘ٝؿظ إٔ خطز قطض : -2 

 أسالّ االؾطاض -2
يف  ع٢ً جنِ ايسٜٔ )ايبٛاب(اذتادبؽ ملاشا زخٌ 

 سذطت٘ بسَؿل ؟ 
نبري َٔ قك١ًٝ يٝطًب َٓ٘ اإلشٕ يف زخٍٛ تادط  -1

 ضؾض ايتكطٜح مبا دا٤ َٔ أدً٘ إ٫ أَاّ املًو ْؿػ٘.
 نإ لِ ايسٜٔ ظاز عًٝ٘ املطض -2

 ؟َٚاشا طًب؟دا٤ ايتادطَٔ أٜٔ ؽ 
 دا٤ ايتادط َٔ دعٜط٠ قك١ًٝ ٚطًب َكاب١ً ايػًطإ

ؽ ملاشا ضفض ايطغٍٛ ايتادط إٔ ٜكطح مبا دا٤ َٔ 
 أدً٘ إال يٓذِ ايسٜٔ؟

أخباضا خطري٠ َٔ ًَو قك١ًٝ ٫ هب إٔ ٭ْ٘ وٌُ  -1
 ٜطًع عًٝٗا أسس إ٫ ايػًطإ لِ ايسٜٔ ْؿػ٘

 ست٢ ٫ ٜعطف ايؿطْر بعٜاضت٘ يٓذِ ايسٜٔ . -2
 ايتادط؟  ٤ٞزتٚؾذط٠ ايسض يف  اذتادب َا ضاٟ ؽ
 َع ٫َٟٛقؿك١  دا٤ يعٌُ اْ٘ قاٍ اذتادب : -
دا٤ يف أَط خطري غري ايتذاض٠  اْ٘ ؾذط٠ ايسض : -

ايتذاض  ظٟيف  ٢ؾكس ٜهٕٛ نبريا َٔ ضداٍ املًو أت
  ٚايتٓهطيٝشهِ ايتدؿٞ 

 ؟ ٚملاشا ؟ اضتاح إيٝ٘ جنِ ايسٜٔ ؽ َا ايطأٟ ايصٟ 
  ايسضاضتاح يطأ٣ ؾذط٠  -1
٭ٕ ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبني ًَو قك١ًٝ تكّٛ ع٢ً   -2

 ايع٬قات ايطٝب١ ٚاحملب١ ٚورتَٕٛ املعاٖس٠ اييت بٝٓٓا 
؟ َٚا ايطغاي١ اييت دا٤ بٗا ايتادطَا َهُٕٛ  ؽ

 أثطٖا عًٞ املًو جنِ ايسٜٔ ؟ 
مح١ً ؾطْػ١ٝ ند١ُ َتذ١ٗ إيٞ  َهُٕٛ ايطغاي١ : -1

 ايعطب  يف ب٬زهجري َٔ ايؿطْر ايطاَعني ايؾٝٗا  اؾرتى  َكط
ايتاغع ًَو ؾطْػا  ٚظٚدت٘ املًه١  يٜٛؼٜكٛزٖا  -2

 تَاضدطٜ
 آلٛا نْٛت  ٚؾاضٍ اآضتٛضٚبطت  خٛت٘إاثٓإ َٔ  -3

 . ٚاثٓإ َٔ أبٓا٤ عَُٛت٘ ٚايطاَعني َٔ أما٤ أٚضبا
لِ ايسٜٔ يف ؾطاؾ٘  متًٌُ)تكًب( أثطٖا عًٝ٘ : -3

يعب ):  ٚقاٍ لِ ايسٜٔٚاٖتع َٔ ؾس٠ ايػهب 
ايؿٝطإ بطأؽ يٜٛؼ ٚؽٌٝ أْ٘ قازض عًٞ ؼكٝل َا ؾؿٌ 

 ؾٝ٘ غريٙ ٚنإ ا٫ػاٙ يبٝت املكسؽ ؾاخرت َكط( 

عًٌ نجط٠ ادتُٛع يف ٖصٙ اذت١ًُ َٔ دٗات َتفطق١  ؽ
 َٔ أٚضبا ؟ 

 .          ٭ِْٗ ٜطُعٕٛ يف َكط -أ
ٚيهٞ ٜػػًٛا ايعاض ايصٟ ؿكِٗ َٔ اهلعا٥ِ املتهطض٠  -ب

 . سطٚبِٗ َع املػًُنيهلِ يف 
َا ايصٟ دعٌ املًو جنِ ايسٜٔ ٜتًٌُُ يف فطاؾ٘ ؽ 

 ٚايػهب ٜٗعٙ ؟ 
غطٚض يٜٛؼ  َٔ ضغاي١ ًَو قك١ًٝ ٭ٕ َهُْٛٗا

 ايكسض٠ عًٞ غعٚ َكط  اعتكازٙٚ
 ٚفٝا يًعٗس َع جنِ ايسٜٔ ؟ًَو قك١ًٝ ؽ نٝف نإ 

 مل ٜؿرتى يف اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ عًٞ َكط -1
بطغاي١ إىل لِ ايسٜٔ وصضٙ َٔ أضغٌ ًَو قك١ًٝ  -2

 .  يٜٛؼ املػطٚض
ثِ ؾأ ٚإ يٜٛؼ تعب َعٞ يف ْكض ايعٗس ايصٟ بٝٓٓا  -3

 ايٞ ايتٗسٜس 
 يٜٛؼ ايتاغع ؟  ضأٟيف ايػعٚ أسل ب َكطملاشا ؽ 

 ٭ْٗا ؼُٞ ظٗط ايعطب يف ؾًػطني ٚايؿاّ  -1
 ٚتػاعسِٖ  باملاٍ ٚايطداٍ -2
 ايػابك١ ع٢ً ايكسؽ ٭ْٗا ايػبب يف ٖعمي١ اؿ٬ُت -3

 ؟إيٞ زَٝاط أٚال اجتاٙ ايفطْر  عًٌ ؽ
 .  ٝٓتكُٛا َٔ ططزِٖ َٓٗا َٔ قبٌي -1
ايهاٌَ ؾعٌ ابٛٙ نُا عًٝٗا مبس١ٜٓ ايكسؽ بازي١ ًُي -2

 .َٔ قبٌ 
تطٜس زَٝاط ؾػٝطًب ايبٝٛت ايتذاض١ٜ ا٭ٚضب١ٝ ٭ٕ  -3

 ايؿطْػ١ٝ   ًش١ًُي اتػاعسيٜٛؼ َِٓٗ َ
 ؟ًَو قك١ًٝ طغٍٛياملًو جنِ ايسٜٔ مب أَط  ؽ
 ظا٥ع٠ نبري٠  -1
 غاي١ٝ (  يبؼ)ٚخًع١  -2
 ضغاي١ تكسٜط يًًُو.  -3

 ايتاغع ؟  يٜٛؼمب آَٔ  ؽ
أْ٘ إشا ؾتح َكط ؾكس متهٔ َٔ َؿتاح ايؿطم نً٘  -

 . ب٬ز ايؿاّٚؾٝػٌٗ عًٝ٘ بعسٖا ؾتح ايكسؽ 
 ؽ مب أَط جنِ ايسٜٔ بعسَا قطأ ايطغاي١ ؟

 ٜطري اؿُاّ إىل َكطبإٔ  -1
بايطسٌٝ َٔ ايػس إىل زَٝاط ملٛاد١ٗ ٜٓاز٣ يف اؾٝـ ٚ -2

 ايػعٚ.
ؾذط٠ ايسض ع٢ً جنِ ايسٜٔ ؟ )خافت(أؾفكتَِ ؽ 

 ٚملاشا ؟ 
نٝـ ٜػري ٫َٟٛ )ؾكايت ؾذط٠ ايسضَٔ ايػري إىل َكط  -1

بٛضنت ٜا ؾذط٠ ايسض مل تػأيٞ :) ؾطز لِ ايسٜٔ( ٚايططٜل طٌٜٛ
 غأيت عٔ ايٛغ١ًٝ اييت أغري بٗا (عًٞ ايبكا٤ بٌ 

 ٭ٕ ايططٜل طٌٜٛ ٚلِ ايسٜٔ َطٜض .  -2
 ؟ضغاي١ جنِ ايسٜٔ يف اذتٝا٠ نُا ٜطاٖا  َا ؽ
  إْ٘ خًل َٔ أدٌ اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل -1

إْ٘ ٜتُين املٛت يف اؿطب ؾٗٝسا أؾهٌ َٔ املٛت يف  -2
 ٘ . ؾطاؾ
 يف ضأٟ جنِ ايسٜٔ ؟ع٢ً قاسب٘  أثطاإلميإَا ؽ 

 ايكعاب    ػٌٜٗ -أ 
 طٜط ؿ  )ايؿٛى(ايكتاز ٍٛو -ب

 عصب َا٤  حلااملاملا٤ هعٌ  -ز



 

 
4 

ع  3  مراجعة ليلة االمتحان   

01001608141ت /     أ / اسالم عبد الغين      

    

ضغِ  إقطاض جنِ ايسٜٔ ارتطٚز َع دٓٛزٙؽ ملاشا 
 ؾس٠ عًت٘ ؟ 

 يٝجري محاغتِٗ يًكتاٍ  -1
 ايٓكط ايععِٝ  ٜطٟ -2
  إٔ ميٛت ؾٗٝساٚ يٜٛؼ كطع ضأؽٜ يريٟ غٝؿ٘ ٖٚٛ -3

 ؟ ادتٝـجنِ ايسٜٔ َع ؽ نٝف خطز 
( غطٜط وٌُ عًٞ ا٫نتاف)قؿ١خطز  ق٫ُٛ ع٢ً  -

 نأْٗا غطٜط َطٜح . 
طُإٔ جنِ ايسٜٔ ؾذط٠ ايسض قٛال ٚفعال. ٚنح ؽ 

 شيو . 
ؾاهلل خري )٫ ؽايف ٚبكٛي٘  بكٛي٘ : طُأْٗا -أ

 (ساؾعا ٖٚٛ أضسِ ايطامحني
ٚقاٍ أَط عًُ٘ ع٢ً قؿ١ ٚايصٖاب ملكط  فعال : -ب

نٓت خا٥ؿ١ إٔ ٜتدًـ لِ : ) ايسضلِ ايسٜٔ يؿذط٠ 
 ( ايسٜٔ سيت ٜؿؿٞ

؟  َٔ زَؿلبعس عٛزْ٘  اجت٘ جنِ ايسٜٔؽ أٜٔ 
 ٚملاشا ؟ 

َهإ ٜهٕٛ قطٜبا َٔ زَٝاط ست٢ إيٞ أمشّٛ طٓاح 
 املعطن١ 

 االغتعساز يًكتاٍ -3
 ايكاٖط٠ ؟ اٖتعتؽ  ملاشا 

 بػبب قسّٚ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ ملكط 
ٚاجملتُعات املػادس ٚاملكاٖٞ ؽ َا زٚض )

يف االغتعساز ( ملؿاضن١ ايؿعب١ٝأٚ ا ايؿعب١ٝ
 يف حتفٝع ايٓاؽ ؟يًُعطن١ 

اَتٮت بأسازٜح ايتهش١ٝ ٚ قكل  املػادس : -1
 ايطغٍٛ يف اؾٗاز 

ضززت أْاؾٝس  املكاٖٞ ٚاجملتُعات ايؿعب١ٝ : -2
 0اؿُاغ١ ٚؾعطا٤ ايطباب١ وهٕٛ قكل ايبط٫ٛت

ايٓاؽ( ملٛاد١ٗ  –ؽ نٝف اغتعس)ادتٓٛز 
 ايفطْػٝني ؟

 ؾبٌ ٜؿهطأغطعٛا بأغًشتِٗ  -أ    ادتٓٛز: -1
 يتذطب١ اجملاْٝل يتشٌُ يف ايػؿٔ 

  ايٓاؽ: -2
 أغطعٛا ٜكسَٛا أْؿػِٗ يًذٗاز ٚتربعٛا باملاٍ  -أ

َٔ  )سػاّ ايسٜٔ قاؾغ ايكاٖط٠ (ؾاختاض ا٭َري  -ب
 ايٓاؽ ايكازض عًٞ اؾٗاز ٜٚعٛز غري ايكازضٜٔ بانني 

اْطًل ايٓاؽ عًٞ أقساَِٗ ٚايػؿٔ بايٓٗط  -ز
ٜٓطًكٕٛ َٔ قط١ٜ يكط١ٜ ٚظاز عسز ايٓاؽ ؾهاْٛا 

  غٌٝ يف ايرب ٚايبشط َتذ٘ يسَٝاط
ََٔ ايصٟ مت اختٝاضٙ يكٝاز٠ ادتٝـ ؟  ؽ 

 ا٭َري ؾدط ايسٜٔ بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر . 
ايسٜٔ َع قا٥س ادتٝـ فدط ايسٜٔ خط١ جنِ ؽ َا 

 يف زَٝاط ؟ بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر
 ٜعٚز زَٝاط باؾٓٛز ٚا٭غًش١ ٚايصخري٠ ٚا٭قٛات   -1
ايٓعٍٚ باؾٝـ ع٢ً ايرب ايػطبٞ ملٓع تكسّ ايؿطْر   -2

 إىل زَٝاط .  
 إٔ ٜتشاؾ٢ نٌ ا٭خطا٤ ايػابك١  -3
 وصض َٔ ايؿا٥عات ٚايػسض ٚاـٝا١ْ .  -4

اييت أزت إىل استالٍ زَٝاط أٜاّ ؽ َا األخطا٤ 
 املًو ايهاٌَ ؟ 

إٔ زَٝاط مل تعٚز عادتٗا َٔ ايطعاّ ٚايػ٬ح  -
٫ ًٜسؽ امل٪َٔ ) ٚقاٍ لِ ايسٜٔ يؿدط ايسٜٔٚايصخا٥ط 

 (  َٔ دشط َطتني
 ؽ َاشا ٜٛز ٜٚتُين جنِ ايسٜٔ ؟ 

 إٔ ٜكٛز املعطن١ بٓؿػ٘ ٜٚتكطب إىل اهلل بطأؽ يٜٛؼ 
 ايسٜٔ َٔ قٝاز٠ ادتٝـ بٓفػ٘ ؽ َا ايصٟ َٓع جنِ

 املطض ايصٟ هب ؾٝ٘ قطع ضدً٘ -1
 ضؾض ا٫طبا٤ -2

 طُأْت٘جنِ ايسٜٔ ؟ ٚنٝف  خٛفؽ َا غبب 
 ؾذط٠ ايسض ؟ ؟ 

 خا٥ؿا َٔ ايؿطق١ ٚاـ٬ف َٔ بعسٙ بني ا٫َطا٤  -1
:)أسؼ بايٓٗا١ٜ ٚأخاف َٔ  ٚقاٍ لِ ايسٜٔ -2

٫ وتٌُ اـ٬ف ٫ٚ ٜٓبػٞ ْؿط َٔ اؿكا٥ل ؾاملٛقـ 
ايتػٜٛـ)ايتاخري( ٚايٛطٔ اغًٞ َٔ إٔ ٜسع٘ لِ 

   أسس ٜكٛز ايػؿ١ٓٝ ايسٜٔ زٕٚ إٔ ٜهع َهاْ٘
دٝٛؾو ق١ٜٛ ٚسكٕٛ زَٝاط )طُأْت٘ قا١ً٥ : -2

َٓٝع١ ٚاؾٓس َتشُػٕٛ طٛع إضازتو ٚايؿعب 
سٛيو ٜتكطب هلل مباي٘ ٚزَ٘ ؾُُا ؽاف ٚنٌ ٜس َٔ 

 دٓسى ٜسى (
 جنِ ايسٜٔ فدط ايسٜٔ ؟  أٚق٢ ٚسصض ٚزعاؽ مب 

 أٚقاٙ : -1
 إٔ ٜٓعط يٛد٘ اهلل                  -أ

 ٜطؾع ايطٚح املع١ٜٛٓ يًذٓٛز  -ب
 ٜتكسَِٗ يف املٛقـ ايكعب –ز 
  سصضٙ: -2
)أقشاب ا٫خباض َٔ ايؿا٥عات َٚا ٜكٛي٘ املطدؿٕٛ -أ

 ايهاشب١(
ادعٌ َا تػُع٘ خًـ أشْو ٚؼت قسَو ٚإٔ  -ب

 ايؿطْر دبٓا٤ ٚيكٛم 
 زعا ي٘: -3
 إٔ وكل أًَٓا ؾٝ٘  -بإٔ ٜٛؾك٘ اهلل             ب -أ

 إٔ هعٌ قؿشتو بٝها٤ يف غبٌٝ ايٛطٔ  -ز 
 ؽ َا ضغاي١ تٗسٜس يٜٛؼ ايتاغع يٓذِ ايسٜٔ ؟

ايصٟ قطأٖا ناتب لِ ايسٜٔ ٭ٕ لِ ايسٜٔ ضؾض  -1
 َكاب١ً ضغٍٛ يٜٛؼ

أَا بعس ؾًٝؼ خؿٝا عًٝو َا ) ايطغاي١ ٖٞ : -2
ؾتشٓا َٔ ب٬ز ا٫ْسيؼ ٚإٕ أٌٖ تًو ايب٬ز وًُٕٛ 
يٓا اهلساٜا ٚمٔ ْػٛقِٗ نايبكط ْٚكتٌ ايطداٍ ْٚطٌَ 

ايٓػا٤ ٚعصضى َٔ عػانط َٔ دٓٛزٟ اييت متٮ 
ايػٍٗٛ ٚاؾباٍ ٚأضٜسى إٔ تعذٌ يٓا مبطانبو 

 يف ايٓٗا١ٜ ٜا يٝت ( ٚؾٛاْٝو ٚغتكٍٛ
ؽ َا َهُٕٛ ضغاي١ يٜٛؼ ًَو فطْػا يٓذِ 

 ايسٜٔ ؟ َٚا أثطٖا يف جنِ ايسٜٔ ؟
ايتٗسٜس ٚايٛعٝس ٭ْ٘ اخربٙ با٭ْسيؼ َٚا ؾعً٘  -1

 ايؿطْر يف أًٖٗا املػًُني . 
ا٫ؾتداض بك٠ٛ دٝؿ٘ ؾكس دا٤ ظٝـ ندِ ميٮ  -2

 ايػٌٗ ٚاؾبٌ . 
 أَط لِ ايسٜٔ با٫غتػ٬ّ  -3

غهب َٔ غطٚضٙ ٚدٓسٙ  أثط شيو ع٢ً جنِ ايسٜٔ : -4
 إٔ ٜعذٌ باؾٛاب يًطز ع٢ً ضغاي١ يٜٛؼ . ٚأَط ناتب٘

ؽ َاشا طًب جنِ ايسٜٔ َٔ ناتب٘ يهٞ ٜطز عًٞ 
 ضغاي١ يٜٛؼ ايتاغع ؟ 

ؾكس ٚقٌ نتابو ٚأْت تٗسز ) قاٍ ناتب جنِ ايسٜٔ :
ايػٝٛف  )أقشاب(بهجط٠ دٝٛؾو ٚعسز أبطايو ؾٓشٔ أضباب

دسزْاٙ ٫ٚ بػٞ باؽ إ٫ زَطْاٙ ؾًٛ ضأت  )ؾطز( إ٫َا قتٌ قطٕ
سس غٝٛؾٓا ٚؾتشٓا يًشكٕٛ يتعض أْاًَو ٚتعٍ قسَو 

 يف ّٜٛ أٚي٘ يٓا ٚأخطٙ عًٝو( 
َا ايطغاي١ اييت أضغًٗا جنِ ايسٜٔ ضزا ع٢ً  9ؽ

 ضغاي١ ًَو فطْػا ؟
 ايؿدط بك٠ٛ اؾٝـ املكطٟ ؾِٗ أضباب ايػٝٛف  -1

 ايؿدط با٫ْتكاضات ع٢ً ايؿطْر يف َعاضى نجري٠  -2

 ايتٗسٜس باهلعمي١ ٚايٓسّ ؾهٌ ظامل ٜكتً٘ ظًُ٘  -3
 ؽ َا أثط ضغاي١ جنِ ايسٜٔ يف يٜٛؼ ايتاغع ؟

ؾكس ايكٛاب ٚطاضت عكٛهلِ ٚأقسض أَطٙ ؾبسأت املٓاٚؾ١  
 بني اؾٝؿني 

 ؽ مب تفػط  اْتكاض ايعطب ع٢ً ايفطْر ٖٚعمي١ ايفطْر؟
  اإلميإ ٚاؿل ٜهطبٕٛ بػٝٛؾِٗ بأٜسٟ  يعطب:ا -1
  بأٜسٟ ايعسٚإ ٚايطُعواضبٕٛ بػٝٛؾِٗ  ايفطْر: -2

 ؽ ملاشا نإ األَري فدط ايسٜٔ ؾسٜس ايكًل ؟

ٚعسّ ٚقٍٛ اإلشٕ َٔ بػبب بس٤ ايهطب بني اؾٝؿني  -1
أٜبكٞ ٚواضب ايؿطْر أّ لِ ايسٜٔ بايهطب ٚنإ يف سري٠ )

 ظٔ إٔ ايػًطإ قس َات ( ٜػري ٭مشّٛ طٓاح ثِ
إٔ ايػًطإ قس َات ٚاْؿػاٍ ا٭َطا٤ بتكػِٝ  ظٔ : -2

    ايػٓا٥ِ ٫ٚبس ٜؿاضى يف اختٝاض ايػًطإ اؾسٜس
مل تأخطت ضغا٥ٌ ايػًطإ ثِ قاٍ ؾدط ايسٜٔ يٓؿػ٘ : ) -3

 (أنٌ اؿُاّ أّ َات ايػًطإ َٚٔ َػو اؿهِ َٔ بعسٙ
 ؽ َاشا قطض فدط ايسٜٔ بعس تأخط االشٕ ؟َٚاشا تطتب ؟ 

يٝؿاضى يف اختٝاض أمشّٛ طٓاح يف ايًٌٝ إٔ ٜعٛز إيٞ  -1
 ايػًطإ اؾسٜس . 

ؾعع أٌٖ زَٝاط ٚايؿعب املكطٟ  تطتب ع٢ً شيو : -2
 ؾععا ؾسٜسا. 

ؽ َا أثط اْػشاب فدط ايسٜٔ َٔ زَٝاط ع٢ً 
 ( ؟  ايفطْر –جنِ ايسٜٔ –ايؿعب)
ؾعع أٌٖ زَٝاط ٚمحًٛا أَتعتِٗ  زَٝاط : أٌٖ -1

 ٚايٓػا٤ ؤًُ ايطنع عًٞ انتاؾِٗ ٚاملطنٞ ٜتٛدعٕٛ  
: ملا ضأٚا ٚمسعٛا ٚأقبٌ بعهِٗ  فعع أٌٖ ايكاٖط٠ -2

 عًٞ بعض ٜتؿاٚضٕٚ 
: غهب ٚأَط بتكسِٜ ؾدط ايسٜٔ َٚٔ َع٘  جنِ ايسٜٔ -3

 قان١ُ َٔ ايعًُا٤َٔ ا٭َطا٤ إىل 
استًٛا زَٝاط بعس إٔ غازضٖا اؾٝـ ايفطْر : -4

 ٖٚذطٖا أًٖٗا . 
( فعع سػاّ ايسٜٔ ٚارتطبا٤ٚايعًُا٤ؽ نٝف ٚاد٘ )

 أٌٖ ايكاٖط٠ ؟ َٚا ْتٝذ١ شيو ؟
 ٖسأ أٌٖ ايكاٖط٠ سػاّ ايسٜٔ :  -1
أغطعٛا يًُػادس ٜجبتٕٛ  ارتطبا٤ ٚ ايعًُا٤ : -2

قًٛب ايٓاؽ َ٪نسٜٔ هلِ إٔ ايعرب٠ باـامت١ ٚوهٕٛ هلِ 
 قكل ايػعٚات  
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اؾتعًت اؿُاغ١ يف ْؿٛغِٗ ٚؿل ْتٝذ١ شيو : -2
 ايكازضٕٚ َِٓٗ بإخٛاِْٗ اجملاٖسٜٔ . 

 ؽ نٝف اْتٗت املعطن١ ؟
 باست٬ٍ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ زَٝاط

 اٌٖ ايكاٖط٠ ؟  فععؽ  
  طْػٝني زَٝاطبػبب زخٍٛ ايؿ

 ايٓكص٠ -4
مب ؾعط يٜٛؼ َٚٔ َع٘ بعس زخٛهلِ  2ؽ

 زَٝاط ؟ 
بإٔ ايتٛؾٝل سايؿِٗ ٚأِْٗ غٝشككٕٛ سًُِٗ يف 

 است٬ٍ َكط 
( ايفطْر عٔ املعطن١ املٓتعط٠ ختٌٝؽ َاشا تكٛض)

 َع ايعطب ؟ 
أِْٗ غٝشاضبٕٛ ايعطب يف  تكٛض بعهِٗ : -1

 َٛقع١ ضٖٝب١ 
ايعطب ئ ٜكسضٚا ع٢ً إٔ  تكٛض ايبعض اآلخط : -2

قاضبتِٗ ٚغٝػًُٕٛ هلِ ايب٬ز نُا ٖطبٛا َٔ زَٝاط 
 زْا بٝت املكسؽ ٚغٛف مكل أَايٓا(ٚقايٛا: )

ََ 1ؽ ٔ َع٘ ؟ ٌٖٚ حتكل مباشا نإ حيًِ يٜٛؼ ٚ
 اذتًِ؟

 باست٬ٍ َكط ٚايؿطم ايعطبٞ يٓٗب خرياتُٗا  -1
  مل ٜتشكل ٭ٕ ايعطب ٖعَِٖٛ -2

ؽ َاشا طًب املًو يٜٛؼ َٔ ايػًطإ جنِ ايسٜٔ 
 يف نتاب٘ ؟ 

 إٔ ٜػًُِٗ ايب٬ز ; يٝٓذٛ بٓؿػ٘ ٚأًٖ٘ .  -1
 اػ٘ لِ ايسٜٔ يًُٓكٛض٠ -2

 ؟ املٓكٛض٠ؽ نٝف اغتعس جنِ ايسٜٔ يف 
ْعٍ يف قكط املًو ايهاٌَ باملٓكٛض٠                   -1
 إق٬ح ايػٛض املطٌ ع٢ً ايبشط  -2
با٭غتاض                               )تػطٝت٘(غرتٙ -3
 ٚنع اجملاْٝل عًٝ٘  -4
 ٚنع ايػؿٔ عًٞ ايبشط.  -5
دسز دٓٛزٙ ا٫ب١ٝٓ يًػهٔ ٚٚنع ا٭غٛام ٚزبت  -6

 اؿطن١ يف املس١ٜٓ 
املكط١ٜ ق١ًُ بايطداٍ  )ايػؿٔ(دا٤ت ايؿٛاْٞ -7

 ٚا٭غًش١ 
نإ أقبٌ املتطٛعٕٛ َٔ نٌ َهإ يًذٗاز  -8
ٚلِ ايسٜٔ يف ؾطاؾ٘ ظاز   غتعساز عًٞ قسّ ٚغاما٫

 عًٝ٘ املطض 
ؽ مبا ناْت ؾذط٠ ايسض تفهطعٓسَا اؾتس املطض 

 بٓذِ ايسٜٔ ؟ ٚمب سسثت ْفػٗا ؟ 
ناْت تؿهط َا غٝشسخ يٛ َات ايػًطإ يف ٖصا  -1

 ايٛقت . 
إٔ ايٛطٔ أبك٢ َٔ ) قاٍ ؾذط٠ يٓفػٗا: -2

ؾأْكصٟ ايب٬ز َٔ ا٭ؾدام ٖصا ٚقتو ٜا ؾذط٠ ايسض 
 (  أعسا٤ اهلل ٫ٚ تسعٞ ايب٬ز يٮطُاع

يٓؿػٗا عٓسَا سػت بكطب  ثِ قايت ؾذط٠ ايسض -3
)ٖصٙ ٖٞ ايٓٗا١ٜ احملت١َٛ نٌ اَط٨ َٛت ايػًطإ: 

ايٛطٔ أٚيٞ بهٌ ( ثِ قايت )  ٜعطؾٗا ٚواٍٚ ػاًٖٗا
  شض٠ َٔ تؿهريى ؾازخطٟ سعْو سيت تٓتٗٞ املعطن١ (

٫ ػععٞ ٜا ؾذط٠ ايسض ٚاْٗهٞ )  ؽ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ
 ( ؟ بطغايتو ٚامحٞ قًع١ ايؿطم َٔ ايطاَعني

 ايكا٥ٌ لِ ايسٜٔ إيٞ ؾذط٠ ايسض   
مب أٚق٢ جنِ ايسٜٔ ؾذط٠ ايسض قبٌ َٛت٘؟  ؽ

 َٚاشا فعًت سُٝٓا ؾعطت بكطب ْٗا١ٜ ايػًطإ ؟
ايٛطٔ ٚقًع١ ايؿطم)َكط(  إٔ ؼُٞب أٚقاٖا : -1

 .َٔ ايطاَعني 
بإقساض أٚاَطٖا بأ٫ ٜسخٌ عًٝ٘ إ٫ نبري  أغطعت -2

ا٭طبا٤ ٚأخربت ايٓاؽ بإٔ قشت٘ تتشػٔ َٜٛا بعس 
. ّٜٛ 

قها٤ اهلل ٜا ٫َٛتٞ ٫ ٜؿٝس ثِ قاٍ ايطبٝب :  -3
 زٚا٤ ٫ٚ طبٝب زبطٟ أَطى ؾكس اْتٗٞ نٌ ؾ٧ 

 ؽ نٝف اغتكبًت ؾذط٠ ايسض ْبأ ٚفا٠ ايػًطإ ؟ 
 اُْٗطت زَٛعٗا ٚيهٓٗا مل تطؾع قٛتا  -1
قطضت تأدٌٝ سعْٗا ست٢ تٓتٗٞ املعطن١ َع ايؿطْر  -2

 بػ٬ّ 
  ؽ َيت َات جنِ ايسٜٔ ؟        

 1249ّٖـ /  647
 ؽ مبٔ ادتُعت ؾذط٠ ايسض ؟  

 با٭َري ؾدط ايسٜٔ  -1
 ايطٛاؾٞ مجاٍ ايسٜٔ قػٔ -2
مل  ٌٖ َات ايػًطإثِ غأيتِٗ )طبٝب ايػًطإ  -3

ميت ٚاقرتب َٔ ايؿؿا٤ َٚٔ قا٥س اؾٝـ ٖٛ ؾدط 
ايسٜٔ أٚقٞ لِ ايسٜٔ بإٔ ايػًطإ تٛضإ ؾاٙ ٜأخص 

 (١ٜ٫ٚ ايعٗس ٚغٝأتٞ َٔ سكٔ نٝؿا
 ؽ َاشا طًبت ؾذط٠ ايسض َٔ فدط ايسٜٔ ؟ 

 هُع ا٫َطا٤ ٚاؾٓٛز ٜٚبًػِٗ بتش١ٝ ايػًطإ  -1
ايعٗس انتب إيٞ سػاّ ايسٜٔ ٖصٙ ا٫ٚاَط يٝأخص  -2

 يتٛضإ ؾاٙ َٔ نباض ايسٚي١
 َا ُٖا؟ قعبنيَٛقفني ٚقعت ؾذط٠ ايسض يف ؽ 

ٚإخؿا٤ سعْٗا َٛت ظٚدٗا  املٛقف األٍٚ : -1
 خٛؾا عًٞ اؾٝـ.

ؿطْر ٚتعٝني قا٥س َٛاد١ٗ اي املٛقف ايجاْٞ : -2
  يًذٝـ ٚاغتسعا٤ تٛضإ ؾاٙ 

 جنِ ايسٜٔ ناْت اذتٝا٠ يف قكط املًو تػري نإٔؽ 
 مل ميت ؟

 . تكسّ نُا ٖٞ  (َٛا٥س ايطعاّ)ايػُاط  -1
نإٔ  ايطبٝب ٜسخٌ ٚ ىطز عًٞ سذط٠ لِ ايسٜٔ -2

 ايػًطإ عًٞ قٝس اؿٝا٠ 
ا٭ٚضام سيت ؽطز  دٗعت َٔ ٜكًس خط لِ ايسٜٔ -3

 يًذٝـ ق٬ ٜؿو اسس غط لِ ايسٜٔ ايطمس١ٝ 
مب أَطت ؾذط٠ ايسض بايٓػب١ دتجُإ ايػًطإ؟ ؽ 

 ؟ٚعالَا ٜسٍ شيو 
 إٔ ٜػػٌ بٝس ايطبٝب ٚسسٙ.   -1
 إٔ وٓط ٜٚٛنع يف تابٛت َٔ اـؿب. -2
يف قًع١ ايطٚن١  إيٞ (غؿ١ٓٝيف سطاق١ ) إٔ ٜطغٌ -3

 غط١ٜ 
ٜسٍ عًٞ سبٗا يًػًطإ لِ ايسٜٔ ٚخٛؾٗا عًٞ  -4

 ايٛطٔ َٔ ايتأثط مبٛت املًو.
 

تهطِٜ جنِ ايسٜٔ بعس ي َاشا قايت ؾذط٠ ايسض ؽ
 َٚاشا ٜرتتب ع٢ً إشاع١ خرب َٛت٘؟ َٛت٘؟

يف دٗاز ا٭عسا٤ قايت ؾذط٠ ايسض يتهطِٜ لِ ايسٜٔ : ) -1
 ( ٫ يف ايبها٤ عًٝ٘ ٫ٚ يف َؿٗس ٜػري ؾٝ٘ ايؿاَت

نعـ اؾٓٛز ٚتؿطم  ٜٚرتتب ع٢ً إشاع١ ارترب : -2
 اؾُاع١ ٚتك١ٜٛ ايؿطْر . 

ملاشا اغتسعت تٛضإ ؾاٙ ؟ ٌٖٚ نإ ٜكًح ؽ 
 يًشهِ؟

 ا٭َطا٤  ٜتؿطمست٢ ٫  -1
إ٫ أْٗا مل تطز إٔ طا٥ـ ٚ اؿهِ ئ ٜػتكط ي٘ ٭ْ٘  -٫  -2

 تسع يًؿطق١ بابا ست٢ تٓتٗٞ املعطن١ 
 ؟َٚا أثطٙ عًٞ ايفطْر؟تػطب خرب َٛت املًوَت٢ ؽ 

إٔ طايت َس٠ غٝاب٘  بعس املتطًعٕٛ إيٞ ايػًط١ : -1
ََ  ٔ ٜتعطف هلِ ا٭خباض.ؾكس زؽ املتطًعٕٛ يًػًط١ 

إيٞ أَط قا٥سِٖ بايتشطى ؾطح ايؿطْر ٚ ايفطْر : -2
  املٓكٛض٠ 

أثبتت ؾذط٠ ايسض سه١ُ املطأ٠ ٚ سػٔ تكطفٗا ؽ 
 ٚنح شيو؟ 

 إخؿا٤ خرب َٛت ايػًطإ. -1
 ؾ٦ٕٛ ايسٚي١  تكطٜـ -2
 ًذٝـ.ي قا٥س نيتعٝ -3
 تعٝني ًَو ؾطعٞ يًب٬ز .                  -4
 ت١٦ٝٗ ايب٬ز ٚإعسازٖا يًُعطن١ .     -5

 املكٝس٠ -5
تكسَٓا يسَٝاط سيت بًػٓا ؾاضغهٛض :)؟ٔ ايكا٥ٌ ملٔؽ َ

ظاْبٓا ؾٛاْٝٓا ايهد١ُ ٚبعس قتاٍ اْتععٓا زَٝاط ٚيٝؼ 
اَت٬ى ب٬ز ايعطب غ٬ٗ ثِ اْطًكٓا يًُٓكٛض٠ ٜؿكًٓا 

عِٓٗ عط أمشّٛ ٚدٓٛزْا مي٦ًٕٛ ايػٌٗ ٚإ ايعطب ٫ 
 ٜطٜسٕٚ ًٜكٕٛ ايػ٬ح ٚغٛف ْسخٌ ايكاٖط٠ بعس أغبٛع(؟      

 ملطدطٜتقاٍ يٜٛؼ ايتاغع  
 ؽ َا َهُٕٛ ضغاي١ يٜٛؼ ملطدطٜت؟

 اغت٤٬ٝ يٜٛؼ ع٢ً زَٝاط ٚاْط٬ق٘ إىل املٓكٛض٠     -1
 اعرتاؾ٘ بك٠ٛ ايعطب ٚؾذاعتِٗ  -2
 ٚقؿ٘ ؾُاٍ دٛ َكط  -3
اْععاد٘ َٔ قٛت َآشٕ املػًُني بؿٗط ضَهإ  -4

 ( املػًُني . َعػهطاتَٚهاضب)
تهع بأْٗا اَطأ٠ عذٝب١ ٚؾٝطا١ْ ٚقؿ٘ يؿذط٠ ايسض  -5

 اـطط ٫ متٌ ٚتسٜط ايب٬ز بسق١ . 
بإٔ ؾذط٠ ايسض غتهٕٛ داضٜتٗا بعس إٔ ٚعس ظٚدت٘  -6

 ٜػتٛيٞ ع٢ً َكط . 
  تؾطست َاضدطٜ أثطٖا : -7

تعذب املًو يٜٛؼ يف ضغايت٘ َٔ ايعطب . ٚنح  ؽ
 شيو 

 َٔ عسّ تػًِٝ ايعطب يب٬زِٖ -
 ؟ يف ضغايت٘؟ َٚاشا نإ ٜتُين يٜٛؼفتدطامباشا  3ؽ
 ؾتدط ظٝؿ٘ ايهبري ايصٟ ميٮ ايػٌٗ ٚاؾبٌا -1
 .  ٜتُين ٚوًِ زخٍٛ ايكاٖط٠ -2

ْطٝت ٜا عصٜصتٞ إٔ أذدثو عٔ تًو املسأ٠ ايعحٝب١ ) ؽ
 ََٔ ايكا٥ٌ ٚملٔ ؟ (اييت تكٛد املعسن١

 .  تيٜٛؼ ايتاغع يعٚدت٘ َاضدطٜ -
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ؽ حتسز ايعباض٠ متٝع ؾذط٠ ايسض عٔ غريٖا َٔ 
 ايٓػا٤  ٚنح شيو . 

بعس ْعطٖا ٚقسضتٗا ع٢ً نبط ايٓؿؼ ٚسػٔ  -1
 تكطؾٗا ٚؾذاعتٗا .

ؾذط٠ ايسض تػتعس يًكا٤ ايفطْر أٚ نٝف ناْت  5ؽ
 ؟  املعطن١ 

 ناْت تؿذع اؾٓٛز  -1
 تسؾع اـطبا٤ إىل ايكٍٛ باملػادس يتؿذٝع ايٓاؽ  -2
 خباض ٚتتًك٢ ا٭ْبا٤ تطغٌ ا٭ -3
تعس ا٭بطاٍ باؾٛا٥ع ايك١ُٝ ٚتسؾع ايؿسا٥ٝني  -4

 يًعٌُ 
               َا األخباض اييت ناْت تتًكاٖا ؾذط٠ ايسض؟ 6ؽ

 أخباض ا٫ْتكاضات 

ملاشا تطغٌ ؾذط٠ ايسض بأخباضاالْتكاضات إيٞ ؽ 
 املػادس ٚاملكاٖٞ؟ 

 يرتؾع َٔ ايطٚح املع١ٜٛٓ يًؿعب. -1
 ْؿٛؽ ايٓاؽ.تٗس٨  -2
3- ََ  ٔ ؽًـ عٔ اؾٗاز ؾٝػطع يًُؿاضن١.ؼُؼ 

اييت ٚقًتٗا ٚسككتٗا ؾذط٠ االْتكاضات شنط ؽ ا
 ًكاٖط٠؟يٚأضغًتٗا ايسض 

ايتشُٛا َع ايؿطْر غُٓٛا غٓا٥ِ  عٝس ايفطط: -1
نجري٠ ٚقتًٛا نجريا َٔ اؾٓٛز ٚقتًٛا قا٥س َٔ نباض 

 ايكٛاز ٚسعٕ يؿكسٙ يٜٛؼ ايتاغع 
مت اهلذّٛ ع٢ً غؿ١ٓٝ سطب١ٝ : َٔ ؾٛاٍايػابع  -2

 نْٛت نبري -ضدٌ َٔ ايؿطْر  200نبري٠ ؾٝٗا 
 ٚاأغطايتشُٛا َع ايؿطْر  بايرب ٚ :َٓتكف ؾٛاٍ -3

 أضبعني ؾاضغا َٔ ايؿطْر غٝٛهلِ 
 مت سطم غؿ١ٓٝ نبري٠  آخط ؾٛاٍ: -4

َٚا  ؟ٜفعٌ املكطٜٕٛ بأغطٟ ايفطْر َاشا نإؽ 
 أثط شيو عًٞ املكطٜني؟ 

 ناْٛا ٜطغًٕٛ ا٭غطٟ إيٞ ايكاٖط٠ -1
 ؾٝطاف بِٗ يف ايؿٛاضع ٚا٭ظق١  -2
ؾٝعًٛا ايتهبري ٜٚؿهط ايٓاؽ ضبِٗ , ٜٚطًبٕٛ  -3

 َٓ٘ ايٓكط املبني.
 نجط٠ ارتػا٥طيف ادتٓٛزَٔ  َٛقف يٜٛؼَا ؽ 

  ؟ٚفُٝا فهطٚايعتاز؟ 
أْ٘ ٫بس َٔ َعطن١  ٣ٚضأغٝؿكس دٝؿ٘ ضأٟ أْ٘  -1

 ( ٜت٬ق٢ ؾٝٗا اؾٝؿإ ْٗا١ٝ٥)سامس١
 ؽ عالّ اتفل َع قٛازٙ َٚٗٓسغٝ٘ ؟ 

 ٜكُٝٛا دػطا ع٢ً عط أمشّٛ ٜعربٕٚ عًٝ٘ . 
مما قٓع٘ َا َٛقف ؾذط٠ ايسض َٔ بٓا٤ ادتػطؽ 

 ؟يٜٛؼ ٚقٛازٙ  
 ٚتساضغٛا ا٭َطايكٛاز ٚاملٗٓسغني مجعت  -1
اهلذّٛ عًٞ ايؿطْر أثٓا٤ إقاَتِٗ ٚاتؿكٛا عًٞ  -2

٫ ؽايف ٜا ٫َٛتٞ غٓكصؾِٗ بايٓاض ٚقايٛا :) اؾػط 
ايعطب١ٝ ٚنطبِٖٛ با٫غطٛاْات ايهبري٠ ػط شٜٛهلا 

 ناؿطاب ايط١ًٜٛ(
 
 

غؤاٍ ططس٘  !؟ أيٝؼ هلصا ايبال٤ َٔ زٚا٤ؽ 
 يٜٛؼ فُت٢؟ 

ؾتس ٖذّٛ اغأٍ يٜٛؼ ٖصا ايػ٪اٍ يٓؿػ٘ بعسَا  -1
 ايؿسا٥ٝني عًٞ دٓٛزٙ, ٚؾؿً٘ يف إقا١َ اؾػط 

 مما دعً٘ سريإ ٫ ٜػتطٝع ايتؿهري.  -2
 ؟ كت يف أشٖإ ايفطْر ذتُا١ٜ ادتػطَا ايفهط٠ اييت تفتؽ 
  َٔ اـؿب بطدني نبرئٜبٓا٤  -1
ٚؼطى اؾػط يُٝتس  شؿسإ بايطداٍ ٚايكصا٥ـُٜ -2

 إىل ايؿاط٧ اٯخط . 
 َا َٛقف املكطٜني َٔ بٓا٤ ادتػط ٚايربدني؟ؽ 

َعػهط يٜٛؼ ٚيف ايربدني أؾعًٛا ايٓريإ ي٬ٝ يف  -
 مما أقاب ايؿطْر بايؿعع ايؿسٜس .

ََ نٝف ٚدس ؽ ٔ َع٘ اذتٌ هلعمي١ ايعطب يٜٛؼ ٚ
 ٚإلقا١َ ادتػط؟ 

ضد٬ ىربٙ بأِْٗ ٚدسٚا  دا٤ٙ أسس ضداي٘ : -1
ٜسهلِ ع٢ً ططٜل َكابٌ قًٌٝ َٔ املاٍ  عطبٝا خا٥ٓا

هتاظٕٚ َٓٗا كان١ يف عط أمشّٛ ٖٚٛ عباض٠ عٔ 
 ايعطب. ٜٚؿاد٦ٕٛ

 ؽ مب أَط أخاٙ زاضتٛا ؟
 ٜػطع بؿطق١ َٔ ايؿطغإ يعبٛض املدان١ ٜٚؿاد٧ ايعطب

َٔ ٖصا فدط ايسٜٔ بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر َا َٛقف ؽ 
 اهلذّٛ؟

َع٘ بعض ملٛاد١ٗ زاضتٛا ْٚٗض ؾدط ايسٜٔ  -1
 قتشِ قؿٛؾِٗ يف بػاي١ اممايٝه٘ ٚ

ٚاقتشِ  ا ؾدط ايسٜٔ يهِٓٗ اغتطاعٛا إٔ ٜكتًٛ -2
 زاضتٛا قكط ايػًطإ 

؟ املُايٝو ايبشط١ٜ  ؽ مل قطخت ؾذط٠ ايسض يف
 ٚعالّ سجتِٗ ؟ 

 ٭ٕ زاضتٛا ٚقٌ قكط ايػًطإ  -1
سجتِٗ ع٢ً ا٫غتُات١ إلْكاش ؾطف ايػًطإ  - 

 ٚإْكاش ؾطؾِٗ . 
ََٔ ايصٟ زافع عٔ قكط ايػًطإ؟   ؽ 

 ٟبٝربؽ ايبٓس قساض زنٔ ايدٜٔ -1
ؽ َاشا ناْت خط١ بٝربؽ يًسفاع عٔ ايككط 

 ٚاملٓكٛض٠ ؟ َٚا ْتٝذتٗا ؟ 
 ٜٛد٘ ايهْٛت زاضتٛا بٓؿػ٘  -1
ٜبعح ؾطق١ َٔ اؾٝـ خاضز املٓكٛض٠ يتشاقط  -2

 املعتسٜٔ ٚتكطع اتكاهلِ بكٛات ايؿطْر 
قتٌ زاضتٛا ٖٚطب ايباقٕٛ يف  ْٚتٝذ١ شيو : -3

 ؾٛاضع املٓكٛض٠ ٚأظقتٗا .
اغتكباٍ أٌٖ ا١َٚ ايؿعب١ٝ ٚزٚض املكؽ ٚنح 
 مبٛاد١ٗ ايفطْر؟ املٓكٛض٠ 

ايػٝٛف ٚايطَاح ايتشُٛا َع ايؿطْر َػتدسَني  -1
ٚمت ٚنٌ ؾ٤ٞ تكع عًٝ٘ أٜسِٜٗ  ٚايػهانني ٚايػٛاطري

 إباز٠ دٝـ ايؿطْر 
 مخػ١ دٓٛزمل ٜبل َِٓٗ غري  -2
 يٝدربٚا يٜٛؼ ٚايؿطْر مبا سسخ -3
ؾًُا اـرب ٚقٌ يًؿطْر ؾكسٚا عكٛهلِ ٚأيكٛا  -4

سيت أقبٌ ايًٌٝ ٚاْكصِٖ َٔ ٜس بأْؿػِٗ يف املا٤ 
  ايعطب

ؽ َا َٛقف ؾذط٠ ايسضَٔ بٝربؽ ٚنباض قٛازٖا ؟ 
 ٚمب طايبتِٗ ؟ 

ؾهطتِٗ ٚيف َكسَتِٗ بٝربؽ ٚعع ايسٜٔ أٜبو  -1
 ٚأقطاٟ . 

غٝٛؾٓا ضٖٔ إؾاضتو ٚقٛتٓا يف ٜسى  قاٍ بٝربؽ : -2
ٚقس غست اضنٓا نًٗا قبٛضا ٫غتكباٍ ايؿطْر ؾُطٟ مبا 

 تؿا٥ني 
ٚطايبتِٗ با٫ستؿاٍ غسا بايٓكط ثِ ٚنع خط١  -2

 بعس غس ٫غتهُاٍ ايٓكط ٚإباز٠ ا٭عسا٤ .
 ايٓكط -6

 َت٢ أعًٓت ؾذط٠ ايسض َٛت ايػًطإ؟  ؽ
 .  عٓسَا ٚقٌ تٛضإ ؾاٙ إيٞ املٓكٛض٠

 ٔ اذتهِ؟عٜسٖا بعست ؾذط٠ ايسضٌٖ ؽ 
 ٫- ٌّ ؾٗٛات٘  ٣غٛ ٭ٕ ايػًطإ اؾسٜس مل ٜهٔ ي٘ ٖ

 َٚتعت٘.
 ؽ نٝف بسأ تٛضإ ؾاٙ سهُ٘؟

 بسأ سهُ٘ بأؾعاٍ أغهبت ا٭َطا٤ َٓ٘ 
 ؽ َا ارتطأ ايصٟ اضتهب٘ يف سل ؾذط٠ ايسض ؟  

ٚمل ٜكسض هلا بكػ٠ٛ ٜطايبٗا مباٍ أبٝ٘ ٚواغبٗا بسأ 
 ؿُا١ٜ ايٛطٔ.َٛاقؿٗا 

 ؟ َا َٛقف األَطا٤ َٔ تٛضإ ؾاٙ ؽ
 . أْ٘ ٫ ٜكًح يًًُو ضأٚاٚ ٘غهب ا٭َطا٤ َٔ أؾعاي

َِ  ٔ أٟ ؾ٤ٞ نإ خٛف األَطا٤؟ؽ 
ناْٛا ىاؾٕٛ َٔ اْك٬ب تٛضإ ؾاٙ عًِٝٗ بعس اْتٗا٤ 

 ١ .املعطن

ؽ َا َٛقف ؾذط٠ ايسض َٔ نالّ األَطا٤ عٔ تٛضإ 
 ؾاٙ ٚنٝف طٝبت خططِٖ ؟

أٚيٞ بهٌ تؿهري يف  ايٛطٔأيٝؼ  قايت ؾذط٠ ايسض) -1
 ( ٖصا ايٛقت ؾًٓٓؼ نٌ ؾ٧ سيت ٜتِ ايٓكط

يهٓٗا إٖاْات َتهطض٠ ٚمحل ٫ ٜطام ؾكاٍ ا٭َطا٤ : ) -3
ٚتكطف ًٜٗهٓا مجٝعا ؾُاشا ْٓتعط بعسَا تهع اؿطب 

 بأٚظاضٖا(
َسبط ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٜتكطف ٜا بٝربؽ ثِ قايت : ) -2

 ( ٜطوٓا َٓ٘أْ٘ قازض إ 

اييت أقرتسٗا بٝربؽ يًكها٤ عًٞ َا ارتط١ ادتسٜس٠  ؽ
 ؟أٚ َا غبب غعازتٗا ْٗا٥ٝا ايفطْر

ٖٓاى ٜتِ ٚ إيٞ عط احمل١ً هه١َؿ ايػؿٔأْ٘ غٝشٌُ  -1 
 تطنٝبٗا 

 ايطداٍ ٚايصخري٠ ب (مت٧ً)ؿشٔثِ ت -2
ٚتكـ يف ططٜل غؿٔ ايؿطْر ايكاز١َ َٔ زَٝاط  -3

  )املري٠(بايطعاّ
شا ضؾض ٜتِ أغطٖا ؾُٝٛت يٜٛؼ َٚٔ َع٘ دٛعا إ -4

 ايتػًِٝ أٚ أغطع بايؿطاض 
ظازت َٔ أٌَ ؾذط٠ ايسض  اييتَا األخباض ايػاض٠  ؽ

 بايٓكط؟
 أغطٖا مجٝعا  بإٔ غؿٔ ايؿطْر ايكاز١َ َٔ زَٝاط مّت -1
 32َطنب ٚ  52دٓسٟ ٚؾِٝٗ ايؿطْر أيـ  َٔ ٌقِت -2

 ؾٛإ  9َطنب ٚ
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 اييت أغطٖا املػًُٕٛ؟ عسز ايػفَٔا  ؽ
ق١ًُ  َطنباثٓتني ٚمخػني  املط٠ االٚيٞ: -1

 اٚقتًٛا أيؿبايعاز ٚايػ٬ح 
 اثٓتني ٚث٬ثنيأغط املػًُٕٛ  : املط٠ ايجا١ْٝ -2

 ؾٛإ  9ٚ ق١ًُ باملري٠ َطنب
   َا أثط ارتػا٥طعًٞ يٜٛؼ ٚدٝؿ٘ ٚاَطأت٘؟ ؽ
أقبح سا٥طا ؾععا ٜعٝـ يف فاع١  يٜٛؼ : -1

ؾسٜس٠ ٜأنٌ ٖٛ ٚدٓٛزٙ اؿؿا٥ـ ٚا٭مساى ٚدصٚض 
 ايٓبات ٚأقبشٛا سٝٛاْات تتكُِ

 َٗسزا بايؿٓا٤ .  دٝـ ايفطْر : -2
تبهٞ ع٢ً ظٚدٗا ٚتبشح عٔ ططٜل  َطدطٜت : -3

 يًٓذا٠ .  
ؽ َا ايعطض ايصٟ عطن٘ يٜٛؼ ؟ َٚاشا نإ 

 ايطز عًٝ٘ ؟
ًح ٚتطى زَٝاط ٚايعٛز٠ مبا عطض ايك يٜٛؼ : -1

بكٞ َٔ اؾٝـ يف َكابٌ تػًِٝ بٝت املكسؽ ٚب٬ز 
 ايػاسٌ َٔ ايؿاّ . 

: بايػدط١ٜ ٚايطؾض ٚطًب ضز َٓسٚب َكط -2
ِٕ أسبٛا إٔ ُٜطًل غطاح  ايتدًٞ عٔ نٌ َا بأٜسِٜٗ إ

َاشا ٜعطض يٜٛؼ نٝـ يٜٛؼ املػهني ٚقاٍ:)
طقٓا ٜتدٌٝ إْٓا غٓٛاؾل عًٞ ٖصا ايعطض أمل ٜعًِ س

 عًٞ ثايح اؿطَني ٚايكب١ً ا٫ٚيٞ يًُػًُني(
طًب َٓسٚب َكطبسض ايسٜٔ َٔ َٓسٚبٞ َاشا  ؽ

 إٔ ٜكٛيٛا ي٘ ؟يٜٛؼ 

زَٝاط ٚايكسؽ ٚب٬ز ايعطب نًٗا ٚطٔ ٚاسس ٚئ 
ْؿطط يف ق١َ٬ ظؿط َٓ٘  ؾًٝصم املٛت ٚيٝػهٔ َكط 

 ٫ يف دٓاتٗا  بٌ يف قبٛضٖا 
مل ٜػًِ مباشا ٖسز بسض ايسٜٔ ايطغٌ إشا  ؽ

   ؟ يٜٛؼ ٚدٓٛزٙ
 ٖسزِٖ بايكها٤ عًٞ يٜٛؼ ٚايؿطْر  -1
إٕ يٜٛؼ إٕ مل ٜطض بايتػًِٝ غٝبكٞ يف  : ٚقاٍ -2

 َكط ٚيهٔ يف قبٛضٖا ٚيٝؼ يف قكٛضٖا.
 َا األَط ايصٟ أقسضٙ يٜٛؼ ؟ ٚملاشا ؟ ؽ
اْػشاب ايؿطْر إىل زَٝاط يف غطع١ ايطٜح َؿا٠  -1

 ٚؾطغاْا هطٕٚ شٍٜٛ اـٝب١ ٚغؿِٓٗ ظاْبِٗ يف ايٌٓٝ 
َع بسا١ٜ َا األخباض اييت ٚقًت ؾذط٠ ايسض  ؽ

 ؟ ٚعٓس ٚنعٗا خط١  ايعاّ ادتسٜس
 إٔ ايؿطْر ٜٓػشبٕٛ إيٞ زَٝاط يف ؾعع ؾسٜس -1
إٔ اؾٓٛز املػًُني َٔ خًؿِٗ ميعقِْٛٗ  -2 

 ض(ؾاضغهٛ)ٜٚكهٕٛ عًِٝٗ ست٢ ٚقًٛا
ٚنٝف  قٛض املعطن١ اييت ْؿبت يف فاضغهٛض ؽ

 اْتٗت؟ َٚاشا فعٌ يٜٛؼ؟
يف  بٝربؽؿل املػًُٕٛ بايؿطْر ٖٚذِ عًِٝٗ  -1

 ٚاؾتس ايكتاٍ  ؾذاع١ ٚؾل قؿٛف ايؿطْر
يٜٛؼ غٟٛ ايؿطاض َٔ املعطن١ ٚتطى ٚضا٤ٙ  مل هس -2

 ث٬ثني أيـ دٓسٟ 
 أٜٔ أجت٘ يٜٛؼ؟ َٚاشا فعٌ دٝؿ٘؟ إىل ؽ
عًٞ ١َٝٓ أبٞ عبسا هلل اػ٘ يٜٛؼ إيٞ قط١ٜ  -1

 ايؿاط٧ ايؿطقٞ يؿطع زَٝاط بني ؾاضغهٛض ٚؾطَػاح 
تطى دٝؿ٘ ٜتػاقط ٚمل هس َٔ بكٞ َٔ دٝؿ٘  -2

 غٟٛ إع٬ٕ ا٫غتػ٬ّ 
 
 

 املكاّ بًٜٛؼ ٚأخٜٛ٘؟ ٢ْتٗاأٜٔ  إىل ؽ
                     باملٓكٛض٠ بٔ يكُإازاض اغط يٜٛؼ ٚٚنع٘ يف  متَّ -1
 وطغ٘ ايطٛاؾٞ قبٝح -2
 أَا أخٜٛ٘ ؾكس مت أغطُٖا ٚٚنعُٗا َع بك١ٝ اؾٓٛز  -3
يف قربٙ خٛؾا  زاضتٛاٜتُٓٝإ إٔ ًٜشكا بأخُٝٗا  -4

 . ٖٚطبا َٔ ايصٍ ٚايعاض
 َٚاشا ٜفعٌ؟ تٛضإ ؾاٙ أٜٔ نإ ايػًطإ ؽ

 ؾاضغهٛضنإ يف  -1
, ٜععٍ ا٭بطاٍ ٜٚٛيٞ ساؾٝت٘ يعب٘غاضقا يف هلٛٙ ٚ -2

 ايؿاغس٠, ٜٚتٛعس املدًكني بايكتٌ ٚايسَاض
أٚ َاشا فعٌ األَطا٤  َكري تٛضإ ؾاَٙا  ؽ

 يًتدًل َٔ تٛضإ ؾاٙ ؟
                  ضؾاضغهٛاقتشُٛا عًٝ٘ بطد٘ اـؿيب يف  -1
 بٝربؽ ؾكطع أقابع٘ نطب٘  -2
 ايربز ٚاست٢ُ ب٘ؾٗطب َٓ٘ إىل أع٢ً  -3
ؾأؾعًٛا ايٓاض يف ايربز مما دعً٘ ًٜكٞ بٓؿػ٘ يف  -4

 ايٌٓٝ ؾطاض َٔ املٛت 
ضاؾعا غٝؿ٘  أقطاٟؾػبح إيٝ٘ املُايٝو أَاَِٗ  -5

 ست٢ ٚقٌ إيٝ٘ ٚقتً٘ .
 ؟بعس َا خطز َٔ املا٤ قاٍ أقطاَٟاشا  ؽ

 ٖصا دعا٤ َٔ ٫ وؿعٕٛ ايعٗس ٫ٚ ٜكسضٕٚ ايعاًَني.
 ايطفٝعقاسب١ ايػرت  -7

 ؽ نٝف اْت٢ٗ سهِ ايػًطإ تٛضإ ؾاٙ ؟ 
 بكتً٘ ع٢ً ٜس أقطاٟ .

 األَطا٤ بعس َٛت "تٛضإ ؾاٙ"؟ عالّ اتفلؽ 
 عًٞ تٛي١ٝ ؾذط٠ ايسض ًَو َكط -1

 يت ٚادٗت األَطا٤ ؟ٚنٝف مت سًٗاؽ َا املؿه١ً اي
نٝـ تٛاد٘ ايٓاؽ باؿذاب ؾٌٗ تطنٞ   -1

 (نؿـ ايٛد٘بايػؿٛض)
إٔ ؽتاض ْا٥با هلا ٜتشسخ بامسٗا  االَطا٤: قطض -2

  يًٓاؽ ٜٚبًػِٗ أٚاَطٖا ٜٚٓؿص َا تطٜس
يٝهٕٛ بٝٓٗا  ٔ ايصٟ اختاضت ؾذط٠ ايسضََ ؽ

 ٚبني ايٓاؽ؟ ٚملاشا؟
 عع ايسٜٔ أٜبو -1
 ٭ْ٘ ٜتكـ بايطاع١ ٚيني ايعطٜه١  -2

 ؟تٛي١ٝ ؾذط ايسضؽ َا َٛقف ايٓاؽ َٔ 

 –ْٚازت املٓابط بامسٗا  –ؾطح ايٓاؽ بٗصٙ املًه١  -1
 ْٚكـ امسٗا عًٞ ايع١ًُ 

 بػبب خٛف ايٓاؽ َٔؾهطٚا هلا سهُتٗا ٚعكًٗا  -2
 تأخطت يف اختٝاضٖا  اـ٬ؾات ٚايؿطق١ اييت ناْت غتشسخ يٛ

اييت فهطت فٝٗا ؾذط٠ ايسض بعس  َا املؿهالت ؽ
 تٛيٝٗا املًو؟

غذٔ زاض يف  ٜٔاملٛدٛز ٣ايتاغع ٚا٭غط يٜٛؼ -1 
 ابٔ يكُإ 

 يف زَٝاط ايؿطْر ٔ تبك٢ َٔ ََ -2
ٚزَؿل ٚسًب يتعطف ضأٟ ا٭ٜٛبٝني يف ايؿاّ  -3

              تٛيٝٗا املًو 
 ٚضز املين ْٚٛض ايكباح ٚغٛزا٤ بٓت ايؿكٝ٘ٚ -4

 ٚأْٗٔ غٝشطنٔ بين أٜٛب يعسّ اـهٛع هلا
 َٛاؾكت٘ايصٟ ٫ ٜػتكط ا٭َط ٭ٟ سانِ زٕٚ خًٝؿ١ بػساز  -6

 ( اييت ٫ ٜتِ ايػًطإ باؿهِ إ٫ بٗاًَبؼبػبب اـًع١)

ََََ ؽ  ٔ أضغًٗا؟ٔ أٜٔ أتت ايطغاي١ يؿذط٠ ايسض؟ ٚ
ظٚد١ يٜٛؼ ايتاغع  َطدطٜت"دا٤ت َٔ زَٝاط َٔ "  -

 .  تتٛغٌ إيٞ ؾذط٠ ايسض
ايطغاي١ اييت أضغًتٗا َطدطٜت ظٚد١ َا َهُٕٛ  ؽ

 ؟يٜٛؼ ايتاغع 

تٛغًت ظٚد١ يٜٛؼ يؿذط٠ ايسض إٔ تطسِ نعؿٗا  -1
 ٚتطًل غطاح ظٚدٗا 

 ٚتؿطض َا تؿا٤ َٔ َاٍ  -2
ٚتكـ هلا ساهلا ايبا٥ؼ ٚغطٚض ظٚدٗا ايصٟ زؾع٘ إيٞ  -3

 ٖصا املأظم.
 َا َٛقف ؾذط٠ ايسض َٔ ايطغاي١؟ َٚاشا قطضت؟ ؽ
 تأثطت ؾذط٠ ايسض  -1
 قطضت ايػُاح يًؿطْر بإضغاٍ ضغًِٗ يًتؿاٚض -2
ٚيٛ ايسَا٤  (ٓؿع)تشا ػسَٟا)ٚؾذط٠ ايسض: ٚقايت  -3

 ( ا ؾ٦ٝاٜعٛزٚدطت أْٗاضا إِْٗ مل 
ٚؾهًت إٔ متٮ اـعا٥ٔ اـا١ٜٚ َٔ ايؿس١ٜ املسؾٛع١  -4

 ٣ يف ٖ٪٤٫ ا٭غط
اييت سسزتٗا ؾذط٠ ايسض؟ َٚا  نِ ناْت ايفس١ٜ ؽ

 َٛقف ايفطْر؟
َا خطبٛٙ  بػبب ٣ؾس١ٜ يٮغط :أضبعُا١٥ أيف زٜٓاض -1

 يف ايب٬ز.
ٚيهِٓٗ تٛغًٛا يؿذط٠ ايسض ٛا ؾؿطسَٛقف ايفطْر : -2

إٔ ؽؿؿٗا عِٓٗ ٭ِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ زؾع ٖصا املبًؼ 
 ايهبري

ٚطًبٛا زؾع ايٓكـ قبٌ ؾو ا٭غط ٚايٓكـ اٯخط  -3
 بعسَا ٜعٛزٕٚ إيٞ عها ٜٚػًُٕٛ زَٝاط.

َا َٛقف ؾذط٠ ايسض َٔ طًب ايفطْر؟ ٚنٝف  ؽ
 املاٍ؟زفعٛا 

 ٚاؾكت  -1
 ٚأخصت عًِٝٗ ايعٗٛز ٚقس مجعٖٛا َٔ بعهِٗ -2
ؾطاست ظٚد١ يٜٛؼ تتٛغٌ ملٔ سٛهلا يف إٔ ٜؿططٛا  -3 

 ؾُٝا يسِٜٗ إلْكاش أًِٖٗ ٚظٚدٗا.
 َا ؾعٛض يٜٛؼ ٚإخٛت٘ بعسَا مت اإلفطاز عِٓٗ؟ ؽ
ٚغدط َٓ٘ ايطٛاؾٞ  مل ٜكسم يٜٛؼ ٚأخٛت٘ أْؿػِٗ -1

 قبٝح
ٚضاسٛا  ٚغأٍ يٜٛؼ ْؿػ٘ أٖٛ يف سًِ أّ سكٝك١ -2

 ىطدٕٛ يف شٍ ٚعاض ٚهطٕٚ أضدًِٗ يف خٝب١
ؽ فُٝا فهطت ؾذط٠ ايسض بعسَا اْتٗت َٔ َؿه١ً 

 يٜٛؼ ٚاألغط٣ ؟ 
 ؾهطت يف املؿه٬ت ٚغاق١ َٔ داْب ايؿاّ .  -

 باملًه١ ايعاق١ً . ٚنح شيو  ُٚقِفت ؾذط٠ ايسض ؽ
 نٌ َٛاقؿٗا زٕٚ تػطع ٫عتُازٖا ع٢ً ايعكٌ يف -1
ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو أْٗا مل تتػطع ٚتعًٔ ْؿػٗا ًَه١  -2

 بعس َٛت ظٚدٗا 
 بٌ أخؿت ْبأ َٛت٘ سطقا ع٢ً َكًش١ ايب٬ز -3
عٓسَا طًب ا٭َطا٤ ععٍ تٛضإ ؾاٙ طًبت َِٓٗ ايتأْٞ  -4

 ست٢ ٜتِ ايٓكط ٚنٌ ٖصا ٜسٍ ع٢ً نُاٍ عكًٗا
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  غف١ٓٝ ْٛح -1
 غٛض٠ ٖٛز :ٜات األ

 

َٔ َفال  ََ ِٔ َقِد آ ََ ََِو ِإيَّا  ِٛ ِٔ َق َِ  َٔ َِ ُِٜؤ  ِٔ ُ٘ َي َّ ٍُْٛح َأ َٞ ِإَي٢  َُٚأِٚذ  ((
" َٕ َِٜفَعًُٛ َُا َناُْٛا  َٓا 36َتِبَت٦ِِظ ِب ِٝ َِٚذ َٚ َٓا  ِٓ ُٝ َِٓع اِيُفًَِو ِبَأِع َٚاِص  "

" َٕ َُِػَسُقٛ  ِِ ُٗ َّ ُُٛا ِإ َٔ َظًَ ِٓٞ ِفٞ ايَِّرٜ َُٓع 37َٚال ُتَداِطِب َِٜص َٚ  "
ِٕ َتِطَدُسٚا  ٍَ ِإ ُ٘ َقا ِٓ َِ ِ٘ َضِدُسٚا  َِ ِٛ ِٔ َق َِ ًَََْأ   ِ٘ ِٝ ََسَّ َعًَ َُا  َُٚنًَّ اِيُفًَِو 

" َٕ َُا َتِطَدُسٚ ِِ َن ُِٓه َِ َِْطَدُس  َّا  َّا َفِإ َِ38 ِٔ ََ  َٕ ُُٛ َِٛف َتِعًَ " َفَط
" ٌِ َُِكٝ ِ٘ َعَراٌب  ِٝ ُّ َعًَ َِٜر َٚ  ِ٘ ُِٜدِصٜ ِ٘ َعَراٌب   ا " َذت٢َّ ِإَذ39َِٜأِتٝ

 ِٔ ِٝ َٓ ِٔ اِث ِٝ َِٚج ٍّ َش ِٔ ُن َِ َٗا  ٌِ ِفٝ ُِ َٓا اِذ ُُّٛز ُقًِ ََٚفاَز ايتَّ َْا  َُِس َجا٤َ َأ
 ٌٌ ُ٘ ِإيَّا َقًِٝ َََع  َٔ ََ ََا آ َٚ  َٔ ََ ِٔ آ ََ َٚ  ٍُ ِٛ ِ٘ اِيَك ِٝ ِٔ َضَبَل َعًَ ََ ًََِٖو ِإيَّا  ََٚأ

َُِسَضا44" َٚ َٖا  ََِحَسا  ِ٘ ِِ ايَّ َٗا ِبِط ٍَ اِزَنُبٛا ِفٝ ََٚقا َّٕ َزبِّٞ َيَػُفٌٛز "  َٖا ِإ
" ٌِ ُ٘ 41َزِذٝ َٓ ٌُْٛح اِب َْاَد٣  َٚ  ٍِ ٍِٛد َناِيِحَبا ََ ِِ ِفٞ  ِٗ َٞ َتِحِسٟ ِب ِٖ َٚ  "

"َٔ َََع اِيَهاِفِسٜ  ِٔ َٚال َتُه َٓا  َََع َّٞ اِزَنِب  َٓ َٜا ُب  ٍٍ ََِعِص َٕ ِفٞ   " ((42ََٚنا
 

 
 

  ُأخِبط عٔ ططٜل ايٛسٞ:ُأِٚسٞ
 تؿطح ×ؼعٕ : تبت٦ِؼ 
 إُٖاٍ  ×عؿعٓا, بطعاٜتٓا , ؼت ْعطْا: بأعٝٓٓا 

  إهلآَا ز ٚسٞ: ٚسٝٓا 
 ِهلتؿؿع ٫ٚ  ٫ ؼسثين :ال ختاطبين 

 ٫غتُطاض ٚايتهطاضتؿٝس اؾطط ازا٠  :ُنَُّا
  اسرتَٛٙ , ٚٓقطٚٙ× َٓ٘  ٖع٩ا: َٓ٘ غدطٚا

  ٜتذٓب٘× ُٜكٝب٘, وٌ ب٘  :ٜ٘ٝأت 
  ُٜهطَُٜ٘ععٙ , × ٜصي٘ : ُٜدعٜ٘ 
 ْعِٝ ز أعصب١ ٚعصابات  ×عكاب  :عصاب 
   َٓكطع× زا٥ِ: َكِٝ 

 ز أٚاَطْا  قها٩ْا :أَطْا
  إْا٤ ُٜدبع ؾٝٗر تٓاْري :ايتٓٛض 
  ْبع َٓ٘ املا٤ بك٠ٛ ز: تٓاْري: فاضايتُّٛض 
  اتطى × نع , خص   :امحٌ 
  ظٚز  ٚاملطاز:  شنط ٚأْج٢ّ  :ظٚدني 
ََٔ آَٔ   امحٌ َعو ََٔ آَٔ  :ٚ

   ز فاض ٚفاضٜٗا َطغاٖا× غريٖا  :زتطاٖا
  ز َطاؽ َٚطاغٝٗافطٖا  ×َهإ ٚقٛؾٗا : َطغاٖا

  َٓتكِ× ٚاغع املػؿط٠ : غفٛض
ُِع× َععٍٚ , بعٝسّا عِٓٗ  : َعِعٍ    ز َعاظٍ فت

  ٜهؿط× ُٜكّط, ُٜكسم :ٜؤَٔ
  ايػؿ١ٓٝ تطًل ع٢ً املؿطز ٚاؾُع: ايفًو 
ُِٚسٞ: ٚسٝٓا    إضؾازْا ز 

  ْادٕٛ× ٖايهٕٛ بايطٛؾإ  :َُػطقٕٛ  
٤٬َِ مجاع١: ََــأل  ز َأ

  ػًٕٗٛ× تسضنٕٛ : تعًُٕٛ
 ٌّ   ٜتذٓب٘× ٜٓعٍ عًٝ٘  : عًٝ٘ حي
  أَطْا :قًٓا 

  أقاضبو ز أٖاٍ , أًٖٕٛ , أًٖني :أًٖو
  سهِ اهلل ب٬ٗن٘ ٚإغطاق٘ :غبل عًٝ٘ ايكٍٛ

 قاؽ× ٚاغع ايطمح١ ز ضمحا٤  :ضسِٝ 
 
 
 

َٞ اهلل ٖٚٛ  بايؿاعٌيًعًِ َبين يًُذٍٗٛ ؾعٌ  :َُٚأِٚس
 .تعاىل

َٔ َِ ُ٘ َئ ُِٜؤ  بإأغًٛب َ٪نس  :َأَّْ
َٔ ََ ََٔ َقِس آ ََِو ِإالَّ  ِٛ َِٔ َق  َٔ َِ أغًٛب قكط : َئ ُِٜؤ

 يًتدكٝل ٚايتٛنٝس 
َٔ ََ  أغًٛب َ٪نس بكس  :َقِس آ

 غطن٘ ايٓكح ٚاإلضؾاز ٢ْٗأغًٛب : َفاَل َتِبَت٦ِِؼ
 ايجبٛت ٚايتشكلؾعٌ َانٞ ٜؿٝس  :ناْٛا 

ًَِو َِٓع اِيُف  أغًٛب أَط غطن٘ اإليعاّ : اِق
َٓا ِٝ َِٚس َٚ َٓا  ِٓ ُٝ ضعا١ٜ اهلل ٚسؿع٘ تعبري ٜسٍ عًٞ  :ِبَأِع

 تٓٛعيً ايعطـ بايٛاٚٚ يػٝسْا ْٛح

ُُٛا َٔ َظًَ ِٓٞ ِفٞ ايَِّصٜ أغًٛب ٢ْٗ غطن٘ : َِٚاَل ُتَداِطِب
 ايتشصٜط
 ُِٗ َِٕإَّْ  بإٕأغًٛب َ٪نس : ُِّػَطُقٛ
َُٓع  ا٫غتُطاض ايتذسز ٚؾعٌ املهاضع ٜؿٝس : ََِٜٚك

اغتُطاض غدط١ٜ عًٞ  ٜسٍ تعبري :َالنًُا َط عًٝ٘ 
 قّٛ ْٛح َٓ٘.

 ًتشكرييْهط٠ : ََأْل
َُِٓهِ َّٓا َفِإَّْا َِْػَدُط  َِ أغًٛب ؾطط : ِِإٕ َتِػَدُطِٚا 

 غطن٘ ايتكطٜط.
 أغًٛب َ٪نس بإٕ تؿٝس ايتٛنٝس فإَّْاْػدط َٓهِ:

َّا َِ ِِ -َتِػَدُطِٚا  َُِٓه تٛنح  ٚتهاز َكاب١ً: َِْػَدُط 
 املع٢ٓ 
 : تسٍ ع٢ً املػتكبٌ ايبعٝس غٛف

ِ٘ َعَصاٌب  تعبري ٜسٍ عًٞ ؾس٠ ايعصاب  :خيعٜ٘ َِٜأِتٝ

ِ٘:بَعَصاٌب  ٚقف  ؾس٠ ايعصاب تعبري ٜسٍ ع٢ً ُِٝدِعٜ
ٌِمبَُّعَصاٌب  ٚقف  ٜسٍ عًٞ اغتُطاض ايعصاب :ِكٝ
 تؿٝس ايػا١َٜست٢َّ :

َُِطَْا:   َط اهلل  بؿدل ٜأتٞقٛض أ ِإَشا َدا٤َ َأ
 إزا٠ ؾطط يًتٛنٝس ٚايتشكٝل ٚايٝكني إشا : 

َُِطَْا  يتععِٝ اهلل  يًذُع ْا(اغتدساّ) :َأ
 : تعبري ٜسٍ عًٞ ؾس٠ ايطٛؾإ ََٚفاَض ايتَُُّّٛض

 يتععِٝ اهلل يًذُع )ْا(  اغتدساّ :قًٓا
ٍّ َِٔ ُن َٗا  ٌِ ِفٝ ُِ  أغًٛب أَط غطن٘ اإليعاّ: اِس

ًََوعالق١  ِٖ ََٚأ  ِٔ ِٝ َٓ ِٔ اِث ِٝ َِٚد تؿكٌٝ  :مبا قبًٗا  َظ
أؾاز ايتٓٛع ٚايعطـ بايٛاٚ بعس إمجاٍ يًتٛنٝح 

 ٚايؿٍُٛ ٚايعُّٛ
ََٔ َغَبَلإامحٌ فٝٗا َٔ نٌِ. ٜؿٝس  قكطأغًٛب  :الَّ 

 )إ٫(ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٚأزات٘ 
ٌٌ ًِٝ ُ٘ ِإالََّق َََع  َٔ ََ ََا آ يًتٛنٝس أغًٛب قكط : َٚ

 ٚايتدكٝل 
َٗا  ٚايٓكح اإليعاّغطن٘  أَطأغًٛب : اِضَنُبِٛا ِفٝ

ِ٘ َّ ِِ اي  ٜسٍ عًٞ ا١ُٖٝ ا٫غتعا١ْ باهلل تعبري : ِبِػ
َٖا  َٖا -ََِذَطا  ٜربظ املع٢ٓ  تهاز: َُِطَغا

ٌِ َّ َضبِّٞ َيَػُفٌٛض ضَِّسٝ أغًٛب َ٪نس بأزاتني  )إٕ : ِإ
 ٚاي٬ّ( 

ٌِ نجط٠ ٜسٍ ع٢ً قٝؼ املبايػ١ اغتدساّ : َغُفٌٛض ضَِّسٝ
 املػؿط٠ ٚايطمح١ ايٛاغع١.

ٍِدطٟ بِٗ يف  ٍِٛز َناِيِذَبا ٛز يف اضتؿاع٘ قٛض امل: ََ
 باؾباٍ 

ُ٘ َٓ  سب ْٛح ٫بٓ٘  تعبري ٜسٍ :ََْٚاَز٣ ٌُْٛح اِب
َّ َٓ  ٚاظٗاض اؿب ايتٓبٝ٘غطن٘  ْسا٤أغًٛب : َٜا ُب

َٓا ََّع  .ايٓكح ٚاإلضؾازغطن٘  أَطأغًٛب : اِضَنب 
 

َٔ ََّع اِيَهاِفِطٜ  أغًٛب ٢ْٗ غطن٘ ايتشصٜط: اَل َتُهٔ 
 غؤاٍ ٚدٛاب 

 ؽ مبا أخرب اهلل ْبٝ٘ ْٛسا ٚمبا أَطٙ ؟

 : ئ ٜ٪َٔ َٔ قَٛو غري ايصٜٔ أَٓٛا َٔ قبٌ  خربٙأ
٫ٚ ٜطًب : إٔ ٜكٓع غؿ١ٓٝ سيت ٜٓذٛا َٔ ايطٛؾإ أَطٙ

  ايعؿٛ َٔ ايصٜٔ ظًُٛا أْؿػِٗ

ؽ عًٌ أَط اهلل ْٛسا بكٓع غف١ٓٝ بطغِ قسضت٘ عًـ٢  
 إٔ ٜٓذٝ٘ َٔ غري غف١ٓٝ ؟

 يٝبني أ١ُٖٝ ايعٌُ 

 ؽ مب ضز ْٛح عًٞ غدط١ٜ قَٛ٘ ؟ إعالّ ٜسٍ شيو ؟

                    ٜػطقٕٛ عٓسَا َٓ٘ غدطٚا نُا َِٓٗ غٝػدط إْ٘ - ١
  ي٘ اهلل ْكط َٔ ْٛح غٝسْا تأنس عًٞ تسٍ - ٢

 ؽ مبا أَط اهلل ْٛسا قبٌ بس٤ ايطٛفإ ؟

إٕ هُع َٔ نٌ اؿٝٛاْات اثٓني ٚأٌٖ بٝت٘ ٚامل٪َٓني 
 َاعسا َٔ مل ٜ٪َٔ ب٘ ُٖٚا ظٚدت٘ ٚابٓ٘

 ؽ َا عال١َ سسٚخ ايطٛفإ ؟ 
 ز: ٖٛ إٔ ٜؿٛض ايتٓٛض

ؽ َاشا حيسخ يٛ مل حيٌُ غٝسْا ْٛح يف غفٝٓت٘ 
 غ٣ٛ بؿطّا فكط ؟ 

 ز: ٭ْكطنت باقٞ املدًٛقات
 ؽ َا غبب ايػدط١ٜ ؟ 

 أْ٘ اقبح لاضا بعس َا نإ ْبٝا -1

 اْ٘ ٜكٓع غؿ١ٓٝ يف ايكشطا٤  -2
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 خالٍ نطمي١ -2
 

          ذافظ إبساِٖٝ ايؿاعط : 
 ٚايفكسا٤ايػعب غاعس ايٌٓٝ ٚغاعس   ــــــــ٘ :يكب

 

 إْٞ يتطسبين اخلالٍ نسميـــــ١                 
 طسب ايػسٜب بأٚب١ ٚتالقــــــ٢

 ٚتٗصْٞ ذنس٣ املس٠٤ٚ ٚايٓــــــد٣                       
 بني ايػُا٥ٌ ٖص٠ املػتــــــــــــام

 فـــإذا زشقت خًٝــك١ ذلُــــــٛد٠                      
 فكد اصطفاى َكطـــــِ األزشام

 فايٓاع ٖـــرا ذظــ٘ َـــــــــــــاٍ                      
 ٚذا عـًِ ٚذاى َـهـازّ األخالم

 ٚاملاٍ إٕ مل تدخسٙ ذلصٓــــــــا                     
 بايعًِ نإ ْٗا١ٜ اإلَـــــــــــالم 

 ٚايعًـِ إٕ مل تهتٓفــ٘ مشا٥ـــٌ                     
 تعًٝ٘ نإ َط١ٝ اإلخفــــــــــــام

 الذبطـــنب ايعًــــِ ٜٓفع ٚذدٙ                    
 َايــِ ٜتــــــــٛد زب٘ خبــــــــالم

 
 

 
 

 ؼعْين× تػعسْٞ , تؿطسين : تططبين
 نطا٥ِ ش١َُٝ ز× طٝب١, ععٜع٠ : نطمي١ 
 ضسٌٝ, شٖاب× عٛز٠ ٚ ضدع١ : أٚب١ 
 تػعسْٞ: تٗعْٞ 
ايبدٌ ٚايؿح ٚايهٔ ز أْسا٤ × ايهطّ ٚاؾٛز : ايٓس٣ 

 ٚأْس١ٜ 
 ْؿاط ٚؾطس١ ز ٖعات: ٖع٠

 قبٝش١ , َص١ََٛ× سػ١ٓ :ستُٛز٠ 
 احملب يٛطٓ٘  املؿتام :

 َٓعت, سطَت× ٖٚبت , َٓشت :ضظقت
 اـكاٍ, ايكؿات ّ اـ١ً : ارتالٍ 

 املػاؾط ز ايػطبا٤:ايػطٜب
 ؾطام× يكا٤ , َكاب١ً : تالم 
ايٓصاي١ , اؿكاض٠ × ايؿٗا١َ ٚايطدٛي١ :املط٠٤ٚ 

 ا٭خ٬م, ايكؿات ّ ايؿُاٍ:ايؿُا٥ٌ
 خك١ً, خًل ز خ٥٬ل: خًٝك١ 
 ْبصى× اختاضى , ؾهًو َٚٝعى : اقطفاى 
 اهلل عع ٚدٌ: َكػِ األضظام 
 ْكٝب٘ ز سعٛظ ٚ أساظ ٚأسغ: سع٘ 
 ٖصا: شا 
 شيو :شاى 
 ايػ٢ٓ ٚايجطا٤ × ايؿكط : اإلَالم 

 تسْٝ٘, ؼط٘× تطؾع٘ : تعًٝ٘
 ايٓذاح× ايؿؿٌ : اإلخفام 
 ٜؿٝس: ٜٓفع 
 َػا٨ٚ ّ َهط١َ× قاغٔ: َهاضّ 
 تبصضٙ , تًُٗ٘× تٛؾطٙ, ؼؿع٘ : تسخطٙ 

 قُٝا , قؿٛظا :ستكٓا 
 ؼٛط٘ , تكْٛ٘ , ؼؿع٘: تهتٓف٘

 ٚغ١ًٝ ز َطاٜا , َطٞ: َط١ٝ 
 تتانس ٚتتٝكٔ× تعٔ : حتػب 
 ٜهًٌ , ٜعٜٔ: ٜتٛز 
 سغ ْٚكٝب ٚاخ٬م  : خالم 

 (. اي٬ّ –إٕ أغًٛب َ٪نس بـ) إْٞ يتططبين ارتالٍ: 
 ْهط٠ يًتععِٝ .:نطمي١
 مجع ٜؿٝس ايهجط٠ . : ارتالٍ

قٛض ؾطست٘ با٭خ٬م ططب ايػطٜب بأٚب١ ٚتالم : 
 بؿطس١ ايعا٥س بعس غٝاب 

ٜسٍ ع٢ً إٔ غعاز٠ ايػطٜب  أٚب١: ع٢ًتالم   عطف
 ٫ تهتٌُ إ٫ بًكا٤ أًٖ٘. 

قٛض  تٗعْٞ شنط٣ املط٠٤ٚ ٚايٓس٣ ٖع٠ املؿتام:
 ؾطست٘ باملط٠٤ٚ ٚايٓسٟ بٗع٠ املؿتام 

قٛض اـًٝك١ اؿُٝس٠ نأْٗا ضظقت خًٝك١ ستُٛز٠ :
 ضظم نجري ٚنٓع مثني 

 أزا٠ ؾطط تؿٝس ايتشكٝل ٚايتأنٝس   : إشا
 ْهط٠ يًتععِٝ  : خًٝك١
 ؾعٌ َبين يًُذٍٗٛ يًعًِ بايؿاعٌ ٖٚٛ اهلل : ضظقت

أغًٛب َ٪نس بكس  فكس اقطفاى َكػِ األضظام : 
 ٚتعبري ٜسٍ ع٢ً سب اهلل يو .

 ْتٝذ١ .      عالقتٗا مبا قبًٗا : فكس اقطفاى
 مجع ٜؿٝس ايهجط٠  األضظام :

ططب  -ططب ايػطٜب بأٚب١ ٚتالم أُٜٗا أمجٌ :
٭ْ٘ ؾب٘ غعازت٘ ايتعبري ا٭ٍٚ أمجٌ; ؟ بأٚب١ ايػطٜب 

با٭خ٬م بػعاز٠ ايػطٜب ايصٟ عاز إىل ٚطٓ٘ ٚايتك٢ 
 بأًٖ٘ ٚأسباب٘ بعس طٍٛ غٝاب 

 ايتعبري ا٭ٍٚ: إٕ ضظقت -إشا ضظقت : أُٜٗا أفهٌ 
 أزا٠ ؾطط تؿٝس ايتشكٝل ٚايتٛنٝس  إشا ٭ٕ

ري ايتعب تططبين: -إْٞ يتططبين  أُٜٗا أفهٌ :
 ) إٕ ٚاي٬ّ ( . ٭ْ٘ أغًٛب َ٪نس بــ ا٭ٍٚ, 

فايٓاؽ ٖصا سع٘ َاٍ ٚشا عًِ ٚشاى َهاضّ 
 : سػٔ تكػِٝ ٜعطٞ ْػ١ُ َٛغٝك١ٝ االخالم 
تؿكٌٝ بعس  بايبٝت ايجايح : ايبٝت ايطابععالق١ 

 إمجاٍ 
قٛض ايعًِ املاٍ إٕ مل تسخطٙ ستكٓا بايعًِ : 

 باؿكٔ ايصٟ وُٞ املاٍ 
 أزا٠ ؾطط تؿٝس ايؿو  إٕ :
 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ .اإلَالم :  -املاٍ 

قٛض ا٭خ٬م بػٛض ايعًِ إٕ مل تهتٓف٘ مشا٥ٌ: 
 وٛط ايعًِ ٚوُٝ٘ .

 ْهط٠ يًتععِٝ . :  مشا٥ٌ
قٛض ايعًِ باملط١ٝ اٚ تعبري نإ َط١ٝ اإلخفام :

 ع٬قتٗا مبا قبًٗا ْتٝذ١  - ٜسٍ عًٞ ايؿؿٌ
 غطن٘ ايٓكح ٚاإلضؾاز   ْٗٞأغًٛب ال حتػدي ايعًِ :
قٛض اـًل بتاز ٜتش٢ً ب٘ اإلْػإ ٜتٛز ضب٘ خبالم :

  . 

٭ْٗا  ٫ ؼػي ;ال حتػب:–ال حتػديأُٜٗا أمجٌ ؟ 
 َ٪نس٠ بٕٓٛ ايتٛنٝس .

َا مل ٜتٛز –َا مل ٜتٛز ضب٘ خبالم؟أمجٌ  أُٜٗا
٭ٕ ن١ًُ " ضب٘ " تؿٝس َع٢ٓ ا٭ٚىل ; قاسب٘ خبالم ؟

 .  ايػٝاز٠ ٚايتًُو
 غؤاٍ ٚدٛاب

 ؽ مبا قٛض ايؿاعط غعازت٘ بايكفات ايهطمي١ ؟

 قٛضٖا بػعاز٠ ايطادع َٔ ايػطب١ عٓسَا ٜكابٌ أًٖ٘
 ؽ ملاشا بسأ ايؿاعط باملاٍ ؟

 ز ٫ٕ ايبؿط وبٕٛ املاٍ  
ََٔ أفهٌ ايٓاؽ ؟   ؽ 

 قاسب ا٭خ٬م ايهطمي١ ٚايكؿات

 ؽ ملاشا ضبط ايؿاعط بني ايعًِ ٚاألخالم ؟

غ٬ح شٚ سسٜٔ إٕ مل وطغ٘ اـًل ايهطِٜ امطف ٭ٕ ايعًِ 
 إىل ايسَاض

 ؽ  عًٌ ال ق١ُٝ يًعًِ أٚ املاٍ بسٕٚ أخالم؟
٭ٕ املاٍ يف ٜس اؾاٌٖ ٜتٓاقل , ٚاملاٍ ٚايعًِ بسٕٚ أخ٬م 

 ٜكٛزإ قاسبُٗا إىل اهل٬ى , ؾا٭خ٬م محا١ٜ هلُا

         ؽ َا ْٗا١ٜ قاسب املاٍ َٔ غري عًِ ؟
 ايؿكط ايؿسٜس   

 ؽ نٝف قٛض ايؿاعط ايعًِ ايصٟ مل حيكٔ باألخالم ؟

 ايؿؿٌ ٚايهٝاع
 ٚازٟ ايهٓا١ْ  -3 

 ذلُد اهلساٟٚ   ايؿاعط :
  غاعس االطفاٍ يكبـــــــ١ :

 

 دعـــت َصس فًبٝٓـــا نساَــــــــــا                    
 َٚصس يٓــــا  فـــال ْـــــدع ايصَـــــــــاّ 

 قٝــاَــا ذبت زاٜتٗــا، قٝاَــــا                      
 أَاَهِ ايعال، فاَضــــــــٛا أَاَــــــــا

 ٖٓاى اجملد ٜدعٛنِ، فٗـــــــبٛا                    
 ٚيٝـــظ ٜسٚعهِ فـٞ اجملـد خــطــب

 يعُس اجملد َا يف اجملـد صعــــب                      
 ــ٢ احلُــــــاَاتسد٣ ايرٍ َٔ خيػـ

 يٓا ذنس َع املاضٞ دلٝد                                                 
 يٓا أٌَ جيد بٓا بعٝد  

 نريو َثًُا ضدْا ْطٛد                                    
 ْٚسفع فٛم ٖاّ ايٓحِ ٖاَا 

 فٝا ٚادٟ ايهٓا١ْ ئ تـــــــــصٚال                     
 ايٓٝـــــــٌ جيس٣ ضًطبٝــــــــال ٚفٝو

 ٜطٛف مبا٥٘ عسضـــا ٚطـــــٛال                       
 ٜٚبطـــط فٝضـــــ٘ عاَـــــا فعاَـــــا

 بطاطو ضٓدع، ٚثساى تبـــــس                       
 ٚجٛى َػــــــــــسم ٚغراى عــــــطس

             ْٚٗسى نٛثس، ٚبٓــــٛى غــــــس            
 أبـــٛا ف٢ اهلل ٚايٛطـــــــــٔ اْكطاَـا

 
 



 

 
14 

ع  3  مراجعة ليلة االمتحان   

01001608141ت /     أ / اسالم عبد الغين      

    

 
 ْازت: زعت

  ضؾهٓا× أدبٓا, اغتذبٓا :يبٝٓا 
 أععا٤ ّ نطِٜ:نطاَا

 ْتُػو× ْرتى : ْسع 
 متًو ا٭َط ٚايؿإٔ ز ا٭ظ١َٚاملطاز ايًذاّ :ايعَاَا 

  تهاغ٬×ْٗٛنا : قٝاَا
ٚضاٟ  عًُٗا , يٛا٥ٗا ز ضاٜات:ضاٜتٗا
 ّ عًٝا ايهع١ ٚاـػ١× ايؿطف, ايطؾع١ :ايعال

 تكاعػٛا× غريٚا , تكسَٛا : اَهٛا
 ايهع١, اـعٟ× ايؿطف, ايطؾع١ : اجملس 

 تهاغًٛا , تكاعػٛا× اْٗهٛا :ٖبٛا
  ٜط٦ُٓهِ ×ىؿٝهِ, ٜؿععهِ : ٜطٚعهِ 

 خطٛب أَط ؾسٜس ز: خطب
 ٚسٝا٠ قػِ مبع٢ٓأغًٛب : يعُط 
  خًع, تعط٣ ×يبؼ , انتػ٢ : تطز٣ 

  ايعع× ايهعـ , املٗا١ْ : ايصٍ
 ٜأَٔ ×ىاف : خيؿ٢

 اؿٝا٠× املٛت : اذتُاّ 
 قٝت, غري٠ عع١ُٝ ز أشناض: شنط 
 سكري , ٚنٝع× ععِٝ : زتٝس 
  ٜسؾعٓا , ميهٞ بٓا : جيسبٓا 

  أقبشٓا غاز٠ ايعامل: غسْا
 ض٤ٚؽ ّ ٖا١َ: ٖاّ

  ز ايٓذّٛ , ا٭لِ :ايٓذِ 
 ؽًس, تسّٚ تبك٢,× تؿ٢ٓ : تعٍٚ

دعب١ ْهع ؾٝٗا ايػٗاّ ٚاملطاز :ايهٓا١ْ ٚازٟ 
 َكط

ٚغ٬غٝب  ز غ٬غب عهطا× َا٤ عصبا : غًػبٝال
  ٜتٛقـ× ٜسٚض : ٜطٛف
 وػط , ٜؿٝض×ميس , ٜٓؿط :  ٜبػط

 ؾٝٛض دؿاؾ٘ ز× َا٤ٙ ايػعٜط : فٝه٘ 
 ؾطاؾو , ظضعو ز بػط: بػاطو 
 سطٜط أخهط ؾاخط: غٓسؽ 
 تطابو ز أثطا٤: ثطاى 
 شٖب: ترب 
  ز أدٛا٤ , دٛا٤: دٛى 

 ضا٥شتو :ؾصاى
 ؾذعإ , نطاّ ّ أغط: غط 
 ٚاؾكٛا , قبًٛا× ضؾهٛا : أبٛا 
 .اؼازا× ؾطق١ , اخت٬ؾا : اْكػاَا 

قٛض َكط بأّ تٓازٟ أبٓا٤ٖا ٚتسعِٖٛ :  زعت َكط
 يًعٌُ 

تسٍ ع٢ً غطع١ ا٫غتذاب١ يًٓسا٤,  ايؿا٤: فًبٝٓا نطاَا
 ٚايتعبري ٜسٍ ع٢ً سبِٗ ملكط 

 : ْهط٠ يًتععِٝ .  نطاَا
تؿاب٘ ٜعطٞ ْػ١ُ َٛغٝك١ٝ ) تكطٜعنطاَا ، ايعَاَا:

 (اؿطف ا٫خري بني ايؿططٜٔ يف ايبٝت ا٫ٍٚ
 قٛض َػتكبٌ َكط بعَاّ بٝس أبٓا٥ٗا ْسع ايعَاَا:

  أغًٛب أَط غطن٘ ايٓكح:قٝاَا حتت ضاٜتٗا 
 مبهإ ٜػع٢ إيٝ٘ أبٓا٤ َكط قٛض ايع٬ : أَاَهِ ايعال

 غطن٘ ايٓكح ٚاإلضؾاز  أَطأغًٛب فاَهٛا أَاَا :

 غطن٘ ايٓكح ٚاإلضؾاز   أَطأغًٛب  : ٖبٛا
 قٛض اجملس بإْػإ ٜٓازٟ : اجملس ٜسعٛنِ

ٜسٍ عًٞ أغًٛب ْؿٞ :  يٝؼ ٜطٚعهِ يف اجملس خطب 
 أَطخطب اٚ عسّ اـٛف َٔ أٟ 

 يًتشكري ٚايتكًٌٝ .  خطب:تٓهري 
 أغًٛب قػِ يًتٛنٝس :  يعُط اجملس

 قٛض يًصٍ بطزا٤ ًُٜبؼ  : تطز٣ ايصٍ َٔ خيؿ٢ اذتُاَا
يٝؼ  -يٝؼ ٜطٚعهِ يف اجملس خطب أُٜٗا أفهٌ :

٭ْ٘ ايتعبري ا٭ٍٚ أمجٌ ؟ٜطٚعهِ خطب يف اجملس 
 أغًٛب قكط بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ٜؿٝس ايتٛنٝس 

ايتعبري يبٝٓا نطاَا :  -فًبٝٓا نطاَا أُٜٗا أمجٌ: 
 ٭ٕ ايؿا٤ تؿٝس غطع١ ا٫غتذاب١  ا٭ٍٚ أمجٌ

 ٜسٍ ع٢ً عع١ُ أَتٓا : زتٝس به١ًُشنط  ٚقف
قٛض ا٭ٌَ بؿ٤ٞ ٜسؾعِٗ  :بعٝسيٓا أٌَ جيس بٓا 

 يًبعٝس
 اغًٛب قكط يًتٛنٝس ٚايتدكٝل :يٓا أٌَ -يٓا شنط
 : ايتٛنٝس .  ( ٜفٝسيٓاتهطاض)

قٛض ايٓذِ بإْػإ ي٘  : ايٓذِ ٖاَا ْطفع فٛم ٖاّ
 ضاؽ 

 ْهط٠ يًتععِٝ .   ٖاَا :
 أغًٛب ْسا٤ غطن٘ ايتععِٝ   ٜا ٚازٟ ايهٓا١ْ :

 تعبري مجٌٝ ٜسٍ ع٢ً قؿا٤فٝو ايٌٓٝ جيطٟ غًػبٝال :
عٝٓا ؾٝٗا تػ٢ُ  َا٤ ايٌٓٝ َتأثط بكٍٛ اهلل : ْٚكا٤

 غًػب٬ٝ 
 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ  : عطنا ٚطٛال

 تعبري ٜسٍ ع٢ً ؾهٌ ايٌٓٝ : فٝهٜ٘بػط 
 تٛسٞ باغتُطاض ايؿٝهإ . عاَا فعاَا :

 قٛض اـهط٠ بايػٓسؽ .  : بػاطو غٓسؽ
 قٛض تطاب َكط بايصٖب . ثطاى ترب :

تعبري ٜسٍ ع٢ً مجاٍ دٛ ايٌٓٝ :دٛى َؿطم  ؾصاى عطط
 ٚعطط ْػُٝ٘. 

 قٛض ْٗط ايٌٓٝ بٓٗط ايهٛثط باؾ١ٓ: ْٗطى نٛثط
 ا٤ َكط باـٍٝٛ ايعطب١ٝ قٛض أبٓبٓٛى غط :

 تعبري مجٌٝ ٜسٍ عًٞ ايٛسس٠: أبٛا يف اهلل اْكػاَا
 يٝسٍ عًٞ قؿاتِٗ طٝب١ . بٓٛى غط :  ٚقف
 يٝسٍ عًٞ طٝب ضا٥شتٗا . : ؾصاى بعطط ٚقف

ايتعبري ا٭ٍٚ : ايٌٓٝ فٝو -فٝو ايٌٓٝ أُٜٗا أمجٌ:
ْ٘ أغًٛب قكط بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ٜؿٝس أمجٌ; ٭

 ايتٛنٝس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اغتعٔ باهلل  -4
 عبد اهلل بٔ عباع ابٔ عِ ايسضٍٛ:ضاٟٚ اذتسٜح 

 .  ذرب األ١َ ٚتسمجإ ايكسإٓ:  ــــــــــــــــــــــــ٘يكب 
 

قـاٍ : نٓـت خًـ      -زضٞ اهلل عُٓٗا  -ابٔ عباع  عٔ
 ايٓيب)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ(َّٜٛا فكاٍ: 

ــا غــالّ إْــٞ أعًُــو نًُــاحي اذفــظ اهلل  فظــو   "  ٜ 
فاضــأٍ اهلل  ،اذفــظ اهلل دبــدٙ دباٖــو ، إذا ضــأيت   

ٚاعًـــِ إٔ األَـــ١ يـــٛ  ،ٚإذااضـــتعٓت فاضـــتعٔ بـــاهلل
اجتُعت عًٞ إٔ ٜٓفعٛى بػ٤ٞ مل ٜٓفعـٛى إالبػـ٤ٞ   
قد نتب٘ اهلل يو ، ٚإٕ اجتُعٛا عًٞ إٔ ٜضسٚى بػ٤ٞ 
ــت      ــو ، زفع ــاهلل عًٝ ــد نتبٗ ــ٤ٞ ق مل ٜضــسٚى إال بػ

 ٙ ايرتَرٟ () زٚا       "  األقالّ ٚ جفت ايصر 
 

 
 

  قيب ز غًُإ , أغ١ًُ , غ١ًُ: غالّ
 ْكا٥ح , إضؾازات ّ ن١ًُ: نًُات

  ٚاتكٞ اهلل اسؿغ سكٛم اهلل: اسفغ اهلل 
 ًُٜٗو,  ٜهٝعو× ٜطعاى : حيفعو

  ػاٖات أَاَو, َعو ز: جتاٖو 
  طًبت املع١ْٛ ٚاملػاعس٠:غأيت

   قسضٙ يو: نتب٘ اهلل يو
 اختًؿت , اؾرتقت ×اتؿكت : ادتُعت

 قسضٙ عًٝو: نتب٘ اهلل عًٝو 
  ٜٓؿعٛى× ٜ٪شٚى : ٜهطٚى 

  تٛقؿت عٔ ايهتاب١: ضفعت األقالّ
 مجاع١ َٔ ايٓاؽ ز ا٭َِ: األ١َ

 اْت٢ٗ أَط ايتػذٌٝ ّ قـشٝؿ١ : دفت ايكشف  
 ٚاملػاعس٠ طًبت ايعٕٛ: اغتعٓت

 بٓني ٚأبٓا٤ , بٕٓٛ  ز : ابٔ 

ٜٚؿٝس سطم ايطغٍٛ  ايتٓبٝ٘غطن٘  ْسا٤أغًٛب :  ٜا غالّ
 ع٢ً ا٫طؿاٍ

 أغًٛب َ٪نس بـ إٕ إْٞ أعًُو نًُات :

 ْهط٠ يًتععِٝ . :  نًُات
 أغًٛب أَط غطن٘ ايٓكح : اسفغ اهلل حيفعو 

 ع٬قتٗا ْتٝذ١ ملا قبًٗا .:  حيفعو
 ْتٝذ١ ملا قبًٗا . جتسٙ جتاٖو: 

ب٘ يًؿعٌ  إهاظ عصف املؿعٍٛإشا غأيت فػأٍ اهلل : 
 غأيت يٝؿٝس عُّٛ ٚمشٍٛ 

 أغًٛب أَط غطن٘ ايٓكح ٚاإلضؾاز .:  فاغأٍ
 : أزا٠ ؾطط تؿٝس ايتشكٝل ٚايتٛنٝس .إشا 

أغًٛب ؾطط ٚأَط يًٓكح  : ٚإشا اغتعٓت فاغتعٔ باهلل
 ٚاإلضؾاز 

 : أغًٛب أَط غطن٘ ايتٓبٝ٘ اعًِ 
 : أغًٛب َ٪نس بإٔ إٔ األ١َ

 : َعطؾ١ تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ .  األ١َ 
 قكطأغًٛب مل ٜهطى إال بؿ٤ٞ : -مل ٜٓفعٛى إال بؿ٤ٞ

 ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس 
 : تهاز ٜٛنح املع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ . ٜهطٚى –ٜٓفعٛى 
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أغـًٛب  قس نتبـ٘ اهلل عًٝـو :   -قس نتب٘ اهلل يو
 تٛنح املع٢ٓ ٚت٪نسٙ  َكاب١ً -َ٪نس بـ  قس 

تعبري مجٌٝ ٜسٍ عًٞ ضفعت األقالّ ٚدفت ايكشف :
   ا٫ميإ بايكها٤ ٚايكسض.
 غؤاٍ ٚدٛاب

 ؽ نٝف حيفغ ايعبس ضب٘ ؟ 

 بتٓؿٝص أٚاَطٙ ٚايبعس عٔ َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ 
 

 سب ايٛطٔ  -5
 

أصاب٘ )  َصطفٞ صادم ايسافعٞ        ايؿاعط: 
 (  َسض ايتٝفٛد فاْتٗٞ ب٘ إيٞ ايصُِ

 

 اْٞ ٚيف د٢َ          ـــــــــدٟ ٖٛاٖا يف يطالب
 ميحدٖا قًيب ٜٚدعٛ هلا فُٞ 

   الدٙ               ـَـــٔ ال  ـــب بــ ٚال خٝــس يف،
 ٚال يف ذًٝ  احلب إٕ مل ٜتِٝ

    ا                ـــــــَٚــٔ تــؤٚٙ داز فٝحرد فضًٗ
 ِـــــٜهٔ ذٝٛاْا فٛق٘ نٌ أعح

    ٘                ــــإٕ جا٤ عػـ أمل تـس٣ إٔ ايطٝـس
 ـِـــــــفــآٚاٙ فـٞ أنٓـافـ٘ ٜرتْـ

  َٚٔ ٜظًِ األٚطإ أٚ ٜٓط٢ ذكٗا                 
 ـِـدب٦٘ فٕٓٛ احلادثاحي بـأظـً  

        ا              ــَٚا ٜــسفـع األٚطــإ إال زجـاهلـ
 ـِـٖٚـٌ ٜرتقـ٢ ايٓاع إال بطًـ

   ـ٘                 ــَٚٔ ٜتكــًب يف ايٓعِٝ غكٞ بـ
 ـــِإذا نــإ َــٔ آخــاٙ غٝـس َٓع

 
 

 

 نطٖٗا ز أٖٛا٤× سبٗا : ٚاٖاٙ
 ن٬َٞ , سسٜجٞ ز أيػ١ٓ: يػاْٞ 
 وكطٖا× ٜععُٗا , هًٗا : ميذسٖا 
 عسٟٚ× سًؿا٤ قاسب , ْكري ز: سًٝف 

 ثػطٟ ز أؾُاّ: فُٞ
 احملب ايصٟ ٫ ٜٓكطع سب٘: اذتب سًٝف 
 ميكت , ٜهطٙ×  وب بؿس٠ :ٜتِٝ 
 ٚؽطد٘ تططزٙ× تهُ٘ , تطعاٙ : تؤٚٙ 
  زٚض , زٜاض بًس , ٚطٔ ز: زاض 

  ٜعرتف , ٜكط× ٜٓهط: جيشس
 ز أؾهاٍ , ؾهٍٛ خريٖا: فهًٗا

ــِ  ِ : أعذــ ــتهً  ؾكــــٝح× ز أعــــادِ ايــــصٟ ٫ ٜــ
 ز أعؿاف , ُعؿٛف ايطا٥ط بٝت:عؿ٘

 أبعسٙ , ططزٙ× نُ٘ : فآٚاٙ 
 نٓـدٛاْب٘ ّ : أنٓاف٘ 
  ٜبهٞ, ٜٓٛح× ٜػين , ٜػطز : ٜرتمن 
 عٓ٘ , ترتن٘ تصٖب× تأتٝ٘ : ٦٘جت
  أيٛإ , أْٛاع ّ ؾٔ: ٕفٓٛ 

ــ١ : اذتازثــــــات ــٛاضخ ّ اؿازثــــ ــا٥ب , ايهــــ  املكــــ
  أعسٍ  ×أؾس ظًُا :بأظًِ

  ٜٗبط ×ٜكعس , ٜتكسّ , ٜطتؿع : ٜرتق٢
 ز غ٬مل , غ٬يِٝ: غًِ

 غــــعس×عــــاف يف ؾــــكا٤ ٚتعاغــــ١ : بــــ٘ؾــــكٞ  
 ايؿـكا٤ × ٜعٝـ ؾٝ٘ بهٌ أيٛاْ٘ : يف ايٓعِٝ ٜتكًب 

 عازاٙ×قازق٘ , قاسب٘ : آخاٙ
 ؾك٢× غعٝس : َٓعِ 

 

تؿٝس اعتعاظٙ بب٬زٙ ٚسب٘ ٜا٤ املتهًِ إناؾ١  : بالزٟ
 هلا 

 تعبري ٜسٍ عًٞ سب٘ يب٬زٙ . : ٖٛاٖا يف يػاْٞ
 : تهطاض )يف( يتأنٝس اؿب يف زَٞ  -يف يػاْٞ 

 ْػ١ُ َٛغٝك١ٜٝعطٞ  تكطٜع:زَٞ  -يػاْٞ 
تعبري ٜسٍ ع٢ً ميذسٖا قًيب ٜٚسعٛ هلا فُٞ : 

 ؾس٠ سب ايؿاعط يٛطٓ٘ .
 قٛض قًب٘ بإْػإ ٜععِ:ميذسٖا قًيب

ايتذسز ٜؿٝس  َهاضع:ؾعٌ  ٜسعٛ -ميذسٖا 
 ٚا٫غتُطاض ٚاغتشهاض ايكٛض٠ . 

 يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ :خري تٓهري
 يتأنٝس عُّٛ ٚمشٍٛ ايٓؿٞ :تهطاضال
 اؿب نأْ٘ قسٜل ٬ٜظَ٘ قٛض  :اذتبسًٝف 
 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘ اذتب : –ال حيب 

 : قٛض ايساض با٭ّ اييت تهِ أًٖٗا ََٔ تؤٚٙ زاض 
 .يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ ْهط٠ :  زاض 

 -: قٛض ملٔ ُٜٓهط ؾهٌ ب٬زٙ باؿٝٛإ ٜهٔ سٝٛاْا 
 ملا قبًٗا . ع٬قت٘ ْتٝذ١

قٛض مَلٔ ُٜٓهط ؾهٌ ب٬زٙ با٭قِ  : فٛق٘ نٌ أعذِ
 ا٭بهِ . 

 .            ايتكطٜطغطن٘  اغتفٗاّأغًٛب :  أمل تط إٔ ايطري
ٜسعٛ هلا  -ٜسعٛ هلا فُٞ  :أُٜٗا أمجٌ

٭ْ٘ ٜٛسٞ بهجط٠ ايسعا٤ ايتعبري ا٭ٍٚ أمجٌ يػاْٞ: 
 عٝح ٜؿٌُ ايؿِ نً٘.  

 يًتأنٝس  :تهطاض ايٓفٞ بـ )ال(
ؾعٌ َهاضع ٜسٍ ع٢ً ايتذسز ٚا٫غتُطاض : جيشس

 يٓهطإ اؾٌُٝ 
َجً٘ نٌ أعذِ  -فٛق٘ نٌ أعذِ  :أُٜٗا أمجٌ 

ٚعسّ ظٜاز٠ ا٫مطاط ٭ْ٘ ٜسٍ ع٢ً ايتعبري ا٭ٍٚ :
 ايك١ُٝ 

 قٛض ا٭ٚطإ بأؾدام تعًِ  : ٜعًِ األٚطإ
 قٛض املكا٥ب بأؾدام تأتٞ : جت٦٘ فٕٓٛ اذتازثات

 ايؿكا٤ ,يهجط٠ اْٛاع : مجع فٕٓٛ
 ْتٝذ١ع٬قتٗا مبا قبًٗا : :جت٦٘ فٕٓٛ

أغًٛب قكط ٜؿٝس : َا ٜطفع األٚطإ إال ضداهلا
 ايتدكٝل ٚايتٛنٝس 

    ِ  اغـــتفٗاّأغــًٛب  : ٖــٌ ٜرتقــ٢ ايٓــاؽ إال بػــً
 قكط+ اغٛب  ايٓفٞغطن٘ 

تعبري ٜسٍ ع٢ً نجط٠ أيٛإ :  ََٔ ٜتكًب يف ايٓعِٝ
 ايٓعِٝ . 
 ٜٛنح املع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ  تهاز: ؾك٢ -ايٓعِٝ 

  تهاز: غري َٓعِ -ايٓعِٝ 
 مبا قبً٘ :َٚٔ ٜتكــًب يف ايٓعِٝ  االخريايبٝت  عالق١
 ملا قبً٘ .  تعًٌٝ

ٜعٝـ يف ايٓعِٝ:  -يف ايٓعِٝ  ٜتكًب :أُٜٗا أمجٌ
 ايتعبري ا٭ٍٚ , ٭ٕ ٜتكًب تسٍ ع٢ً نجط٠ أيٛإ ايٓعِٝ . 

 غؤاٍ ٚدٛاب
 ايؿاعط؟ؽ َا ايكه١ٝ اييت تؿػٌ 

 سب ايٛطٔ 
  ؽ َاشا ٜفعٌ ايطري عٓسَا ٜأتٞ يعؿ٘ ؟  

 ٜػين  
 ؽ نٝف حيب اإلْػإ ٚطٓ٘ ؟

 با٫عرتاف بؿهً٘ ٚاإلخ٬م ي٘ ٚايعٌُ عًٞ ضؾعت٘ 

      ؽ مب حيهِ ايؿاعط عًٞ َٔ ال حيب ٚطٓ٘ ؟
 إْ٘ َجٌ اؿٝٛإ 

  ٚنح ٚعتاب غطاّ األبٝات يف ؽ

  يٛطٓ٘ إْػإ نٌ سب ٖٛ : ايػطاّ - ١

 وب ٚطٓ٘ ٫ َٔ يهٌ : ايعتاب -٢

 ؟     قاسب٘ عًٞ ؾكا٤ فٝ٘ ايٓعِٝ ٜهٕٛ َت٢ ؽ
 إشا نإ أخٛٙ ؾكٝا تعٝػا 
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 انتب بسق١ٝ يصدٜل تدعٛٙ الجاش٠ ايصٝ  : – 1
  ------املسضٌ ايٝ٘ 
 ----------ايعٓٛإ 

صدٜكٞ ايعصٜص ادعٛى يكضا٤ اجاش٠ ايصٝ  َع 
 االضس٠ 

 ------املسضٌ 
 ---------ايعٓٛإ 

 انتب الفت١ اٚ ازغاد عٔ ا١ُٖٝ ايسٜاض١  – 2
 ايسٜاض١ ١َُٗ يًحطِ

 انتب اعالٕ عٔ قٝاّ زذ١ً الضهٓدز١ٜ  – 3
---عٔ ايكٝاّ بسذ١ً ايٞ ------تعًٔ َدزض١ 

 باغرتاى  ----املٛافل  -----يو ّٜٛ ذٚ ---
َٚٔ ٜسغب االغرتاى ايتٛج٘  ------قُٝت٘ 

 ملػسف ايسذالحي 
 -----َػسف ايسذالحي 

 انتب دع٠ٛ حلضٛز اٚيٝا٤ االَٛز ذف١ً باملدزض١  -4
ْتػسف بدع٠ٛ ضٝادتهِ حلضٛز  -----َدزض١ 

-املٛافل  ----احلفٌ يًطالب املتفٛقني ٚديو ّٜٛ 
 باملدزض١  ---ايطاع٘  --
 تكبًٛا بكبٍٛ ٚافس االذرتاّ                           

 -----َدٜس املدزض١ 
انتب تكسٜس عٔ زذ١ً قُت بٗا اٚ تكسٜس عٔ  – 5

 اجتُاع غسن١
 -----ايطاع١  -----املٛافل  ----اْ٘ يف ّٜٛ 

ٚيف  ----ٚغاٖدْا  ----قُٓا بسذ١ً ايٞ 
ايطاع١ مت عٌُ اجتُاع ملٓاقػ١ َا مت عًُ٘ اِٖ 

                                        -----------اِٖ ايعٝٛب  -----املُٝصاحي 
 َكدّ ايتكسٜس                                                                       

 انتب زضاي١ يصدٜكو تدعٛٙ يصٜاز٠ بًدى  – 6
  -------صدٜكٞ ايعصٜص 

 ----ذب١ٝ طٝب١ ٚبعد            
امتين َٔ اهلل إ تهٕٛ خبري ، ٚادعٛى يصٜاز٠ 
بًدٟ ذٝث اهلٛا٤ اجلٌُٝ ، َٚعا ضٓصٚز نٌ َهإ 

 بٗا َثٌ : االٖساَاحي ، ْٚٗس ايٌٓٝ 
 َع اطٝب متٓٝاتٞ                                        
                ------املسضٌ  

 -----ايعٓٛإ 

 ٖاّ جدا : َكد١َ الٟ َٛضٛع تعبري 
إ زٚع١ ايبٝإ ٚضرس ايهالّ يٝعحصإ عٔ ايتعبري 
 يف ٖرا اجملاٍ الْ٘ ذبدث فٝ٘ ايهثري انثس َٔ َس٠  ٚ
َا اْا اال قطس٠ يف حبس اذاٍٚ إ اضتعري بالغ١ 

ايكٍٛ ٚزٚع١ ايبٝإ ألعرب عُا يف صدزٟ ٚتٓطل ب٘ 
َػاعسٟ ٚاْ٘ ٜطعدْٞ إ اذبدث يف ٖرا املٛضٛع 
اجلداب ايرٟ ٜعترب َٔ ايٛضٛعاحي اهلا١َ ٖٚٛ 

ايرٟ جيب عًٝٓا ْعرب فٝ٘   ----------َٛضٛع 
ٕ عٔ زآٜا ذـيت تتضح ايصٛز٠ يًحُٝع ذٝث ا

 ---------َٛضٛع 

 اِٖ ايعٓاصس : 
 َؿّٗٛ ايٛطٔ  - 1

 زٚض ا٫غط٠ يف تطب١ٝ ا٫بٓا٤ عًٞ سب ايٛطٔ .  – 2
 . -----زٚض ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ يف  – 3
 .  -----زٚض ايسٜٔ يف  – 4
 ا١ُٖٝ ايٛطٔ . – 5
 َا زٚض ايؿطز ٚاجملتُع يف اؿؿاظ عًٞ ايٛطٔ  ش– 6

احلُد هلل ايرٟ يٛالٙ َا جسٟ قًِ ٚال تهًِ                   
يطإ ، ٚايصال٠ ٚايطالّ عًٞ ضٝدْا ذلُد نإ افصح 
ايٓاع يطاْا  ٚاٚضرِٗ بٝاْا ثِ اَا بعد : اْ٘ َٔ 
دٚاعٞ ضسٚزٟ إ انتب يف ٖرا املٛضٛع اهلاّ ، ايدٟ 
ٜػػٌ بايٓا مجٝعا ملا ي٘ َٔ اثس نبري يف ذٝا٠ ايفسد 

تُع ٖٚٛ َٛضٛع ايٛطٔ ذٝث اْ٘ َٛضٛع جيسٟ يف ٚاجمل
 نٌ عسٚم نٌ ابٓا٥ٗا.

إ َصس عظ١ُٝ عًٞ َس ايصَإ ، فٗٞ املثاٍ                      
يًطُٛ ٚايعًٛ ٚايعظ١ُ ٚايسخا٤ ٚايعال ٚيريو إ َصس 
َٗد احلضازاحي ٚايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ، ٚاصبح ابٓا٤ َصس 

ِ انًُٛا اصراب ذهِ ٚضًطإ عًٞ َس ايعصٛز ، الْٗ
تكدّ اجدادِٖ بايهفاح ٚايعٌُ ذيت تسفع َصس زأضٗا 

 اَا دٍٚ ايعامل . 
إ ذب َصس جيسٟ يف عسٚم نٌ ابٓا٥ٗا ،                       

ٜٚضرٕٛ َٔ اجٌ َصس بازٚاذِٗ ضد نٌ دخٌٝ َطتعُس 
الٕ املصسٟ  ازب بعصميت٘ ٚاصسازٙ ٚازادت٘ َٔ اجٌ 

ٔ اجٌ اطُاع٘ زفع١ ايٛطٔ اَا املطتعُس  ازب َ
 ٚاغساض٘ اخلبٝث١ اييت تعرب عٔ ٚذػ١ٝ االضتعُاز . 

 ٚايديٌٝ َٔ ايكسإ عًٞ ا١ُٖٝ ايٛطٔ                         
  -----" زب اجعٌ ٖرا ايبًد آَا "  

 " ادخًٛا َصس إ غا٤ اهلل آَني " 
 ٚايديٌٝ َٔ ايػعس                        

اذبٗا َٔ نٌ زٚذٞ  -َصس اييت يف خاطسٟ ٚيف دَٞ 
 ٚدَٞ 
فُصس اذل إ ْبرٍ َٔ اجًٗا ازٚاذٓا ، الْٗا َٔ                  

امجٌ بالد ايعامل اييت جيب إ ْضرٞ َٔ اجًٗا بهٌ 
 طاق١ بداخًٓا
ٚيف ايٓٗا١ٜ ال اًَو اال إ اقٍٛ اْين عسضت                       

ا َا اْا زأٟ  يعًٞ قد ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚاخري
اال بػس قد اخط٧ ٚقد اصٝب فإ نٓت قد اخط٦ت فازجٛا 
َطاذليت ٚإ نٓت قد اصبت فٗرا نٌ َا ازجٛٙ َٔ اهلل 

 عص ٚجٌ. 

  
  اِٖ ايعٓاصس : 

 َؿّٗٛ ايػ٬ّ  - 1
 زٚض ا٫غط٠ يف تطب١ٝ ا٫بٓا٤ عًٞ ايػ٬ّ. – 2
 زٚض ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ يف ايػ٬ّ .  – 3
 زٚض ايسٜٔ يف ايػ٬ّ .  – 4
 ا١ُٖٝ ايػ٬ّ . – 5
  َا زٚض ايؿطز ٚاجملتُع يف اؿؿاظ عًٞ ايػ٬ّ – 6

 
ــسض املٛضــٛعاحي                         ــ١ ع ــ١ ايبايػ ــٔ األُٖٝ ــ٘ َ اْ

اهلاَ٘ اييت تتصٌ بايفسد ٚاجملتُع ٚذيو يًٛقـٛف عًـٞ   
احلكــا٥ل ٚ ايــرٟ جيــب عًٝٓــا ايٛقــٛف عٓــدٖا ٚعسضــٗا  
يًٛصٍٛ يًٓتـا٥خ ايـيت ذبكـل ايطـعاد٠ يًفـسد ٚاجملتُـع       
ــٛفكين يف ٖــرا املٛضــٛع ٖٚــٛ َٛضــٛع     ــأزجٛا َــٔ اهلل ٜ ف

ًٞ ايسض ال ْ٘  كـل  ايطالّ ايرٟ ٜطعٞ ي٘ نٌ اْطإ ع
 االٌَ ٚ ايسخا٤ ٚ ايسفع١ ٚايعًٛ يالَ٘. 

ــيت                         ــا١َٝ اي ــِٝ ايط ــسِٜ ايك ــسإٓ ايه ــد ايك ٜؤن
تضُٔ يًُحتُع االَٔ ٚ االضتكساز ٚ ايطالّ ، فايطـالّ  
يــٔ ٜتركــل عًــٞ االزض اال باتبــاع َــٓٗخ اهلل ضــبراْ٘  

باع ضـٓ٘  ٚتعايٞ ٚايعٌُ مبا جا٤ يف نتاب٘ ايهسِٜ ، ٚ ات

ْبٝ٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ فايطالّ دٜـٔ االَـٔ ٚاالَـإ    
 ٚايطالّ يف نٌ احنا٤ ايعامل. 

جيب ايبعد عٔ طسٜل ايػٝطإ ايرٟ ٜؤدٟ ايـٞ                      
اخلٛف ٚ ايعدا٠ٚ  ٚايهسٙ بني افساد اجملتُع، فٝحب ايبعـد  
عٔ طسٜل االحنساف ٚ ايتكسب َٔ طسٜل االضتكا١َ ايـٞ  

ــرٟ    اهلل ال ــادز اي ــٟٛ ايك ــاب اهلل ايك ــو ٜعسضــ٘ يعك ٕ ذي
 ٜترهِ يف غ٦ٕٛ عبادٙ.

ــٞ                             ــٞ احلــس  عً ــامل عً ــٌ دٍٚ ايع ــعٞ ن تط
تكدِٜ ايطالّ يف نٌ املؤمتساحي ايدٚي١ٝ بني دٍٚ ايعـامل  
فكد ذصٌ نٌ َٔ ايس٥ٝطني ذلُد اْٛز ايطـاداحي ٚ ذلُـد   

َاٙ َٔ اجنـاشاحي  ايربادعٞ عًٞ جا٥صٙ ْٛبٌ يًطالّ ملا قد
نبريٙ خايص يف ايطالّ بني غعٛب ايعامل ٚ احلس  عًـٞ  

 ذبكٝل ايطالّ بني ايدٍٚ .
 -َٔ اآلٜاحي اييت تدعٛ يًطالّ ٖٞ :

" ٚإٕ جٓرـٛا يًطـًِ فـاجٓح هلـا ٚتٛنـٌ       -قٛي٘ تعـايٞ: 
 عًٞ اهلل اْ٘ ٖٛ ايطُٝع ايعًِٝ"

ين عسضـت  ٚيف ايٓٗا١ٜ ال اًَـو اال إ اقـٍٛ اْـ                         
زأٟ  يعًٞ قد ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚاخريا َا اْا 
اال بػس قد اخط٧ ٚقد اصٝب فإ نٓت قد اخط٦ت فازجٛا 
َطاذليت ٚإ نٓت قد اصبت فٗرا نٌ َـا ازجـٛٙ َـٔ اهلل    

 عص ٚجٌ. 




