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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

01001608141ت /     أ / اسالم عبد الغين      

    

 ٖٝا ْؼذع بأخالم نشمي١ -1
نش٠ ايكذّ  )تؿػًٗا(ايت٢ حتتًٗا (املٓعي١)غ َا املشتب١

 ؟ را؟ ٚملا

  األٚىل عاملٝااملطتب١  -1
 ألْٗا ػصب قًٛب ٚعكٍٛ ايٓاؽ -2

غ  َا ايز٣ حيذخ عٓذَا ٜبذأ اذتذٜح عٔ 
 ايبطٛالت 

ٜٚؿذعٕٛ ٜتفطغ ايٓاؽ يًشسٜح عٔ نط٠ ايكسّ  
 . ْ٘ٛحيب ٜٔايفطٜل ايص

 غ َا ايبطٛالت ايعامل١ٝ ؟

 ز نأؽ ايعامل 

 َا ايبطٛالت ايكاس١ٜ ؟ غ

 نأؽ األَِ األفطٜك١ٝ  -1
 ٚاألَِ األٚضب١ٝ  -2
 ٚأَطٜها ايالت١ٝٓٝ  -3

 َارا قذَت َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ؟ غ

يًُداطط ايكش١ٝ ايت٢  )ابتعازا(قسَت عس٠ ْكا٥ح ػٓبا
 ايهط٣ٚ )ايتؿسز(تٓتر عٔ ايتعكب

غ : َارا أثبتت ايذساطات ايطب١ٝ ؟ َا املداطش 
 ايصش١ٝ يًتعصب ايهشٟٚ ؟

 )االْسفاع(١اؿُاغب )امل٤ًُٛ(أثبتت إٔ اؾٛ املؿشٕٛ
)ايكًل ٜعٜس َٔ إفطاظات ٖطَْٛات ايتٛتط )ايتأثط( ٚاالْفعاٍ

 َٔ ايػسز ايكُا٤ إىل ايسٚض٠ ايس١َٜٛ فٝعزاز (ٚاالْفعاٍ
 :ٖطَٕٛ اإلزضْايني )اخطاز(إفطاظ

 ايسّ بٜعٜس ايػهط ٚايهػط   -1

ٚؼسخ  غطع١ نطبات ايكًب ٚػًط ايؿطاٜني تعٜس -2
 غهت١ ايكًب١ٝ

َٔ عذع عكب٢ أٚ ؾًٌ ْكف٢ عٓس حيسخ  – 3
 أَطاض ايكًب ٚايػهطب ٜعإْٛ تاضٜذ ٚضاث٢

 غ  َا فا٥ذ٠ ٖشَٕٛ اإلدسْايني ؟

 نػط ايسّ )ْػب١(َعسٍٜهبط ايػهط ٚ
ُاعٝا يتعصب ايهش٣ٚ ادتغ َا خطٛس٠ ا

 ؟ٚاقتصادٜا

 )ؾس٠(ٚايعٓف )انططاب(ٜٓؿط ايفٛن٢ ادتُاعٝا : - 1
 اجملتُعب

كِٗ ٜرتنٕٛ أعُاهلِ ٜاملتعكبٕٛ يفط اقتصادٜا : -2
 ٜٚصٖبٕٛ ملؿاٖس٠ املباضٜات 

 نٝف ٜتِ َعادت١ ٖزا ايتعصب ؟ غ

 ايطٜان١ ٚأبػطٗا املؿ٢  )َعاٚي١(مبُاضغ١ -1
)نطٚض١ٜ ١نطٚض٠ ًَشعسّ تعكب مماضغ١ ايطٜان١ ب -2

 َٚػتُط٠(
 غ ملارا جيب عذّ ايتعصب؟

فتشكل بو ايطٚح ايطٜان١ٝ  )تجبت(سيت ترتغذ -1
 املتع١ ٚايػعاز٠ 

 فايطٜان١ تٓؿط اؾػِ ٚايعكٌ -2
 ْٛس ٚادتػشافٝا -2

 عِ تتشذخ املذسط١ نًٗا ٚملارا ؟  غ
 تتشسخ املسضغ١ عٔ ْٛض  -1
 اؾػطافٝا .ألْٗا سكًت ع٢ً زضد١ نعٝف١ ب -2

 را مل تصذم املذٜش٠ دسد١ ْٛس ؟ ملا غ
 الٕ ْٛض تًُٝص٠ فتٗس٠                -1
 ايعاّ املانٞ بهأؽ ايتفٛم .ٚفاظت ب -2
 

 غ َارا تٛقعت َذسط١ ادتػشافٝا ؟
 َٔ َؿه١ً َا  )تكاغٞ ٚتتأمل(إٔ تهٕٛ ْٛض تعا٢ْ -1
هلا ٜس املػاعس٠ سيت ال  )ْبػط ْٚكسّ(ٝذب منسف -2

 ٜهٝع َػتكبًٗا 
 االَتشإ ؟يظؤاٍ ايٛسٝذ بَا ا غ

 )سسزٟ ٚخككٞ(اضمس٢ خطٜط١ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚعٝين
 عطبٞ .)بًس ٚزٚي١( عًٝٗا سسٚز نٌ قطط

يف إداب١ ْٛس  )ايسٖـ ٚايػطٜب(غ َا ايعذٝب
 االَتشإ؟ب
 مل تطغِ اؿسٚز ايساخ١ًٝ بني األقطاض ايعطب١ٝ -1
 ضمست اؿسٚز اـاضد١ٝ فكط ٚ -2 

 طِ اذتذٚد ؟ ملارا اَتٓعت ْٛس عٔ س غ
 ألٕ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚاسس فال جيب ٚدٛز سسٚز بٝٓ٘ .

 َٓعتو )أغباب(ٌٖ ٖٓاى ظشٚفغ َٔ ايكا٥ٌ )
 ( ؟َٔ اطتزناس دسٚطو )سطَتو( 

 َع١ًُ اؾػطافٝا -1
ال مل متٓعين أ١ٜ ظطٚف ٚقس شانطت  فشدت ْٛس : -2

 زضٚغٞ دٝسا 
ملارا مل جتٝيب عًٞ ايظؤاٍ بطشٜك١ غ َٔ ايكا٥ٌ ) 

 (؟١صشٝش
 املسٜط٠  -1
 إدابيت قشٝش١ فسٖؿت املع١ًُ فشدت ْٛس : -2
ٚنٝف تهْٛني عًٞ قٛاب  ثِ قايت املع١ًُ : -3

 ٚاْت مل تطمسٞ اؿسٚز بني االقطاض ايعطب١ٝ 
 املع١ًُ ؟)تكٛضت( غ َارا ختًٝت

 ايٛطٔ ايعطبٞ بال سسٚز بني أقطاضٙ -1
 ٜٚٓتكٌ االْػإ عط١ٜ بني ايبالز ايعطب١ٝ -2 

 تظتطٝع ْٛس سطِ اذتذٚد ؟ غ ٌٖ 
 ٚضق١ ٚضمست عًٝٗا اؿسٚز )أخصت(ْعِ فكس تٓاٚيت

 غ َارا أدسنت املع١ًُ ؟
إٔ ْٛض مل تطغِ اؿسٚز بني االقطاض يٝؼ الْٗا مل تهٔ  -1

 تعطف نٝف تطمسٗا 
بني  )ايفٛاقٌ(اؿسٚز )متشٞ ٚؽتفٞ(ٚيهٔ تت٢ُٓ إٔ تعٍٚ -2

 اسس٠ ايٛطٔ ايعطبٞ ٜٚكبح ايٛطٔ ايعطبٞ أ١َ ٚ
 غ َارا قايت َع١ًُ ادتػشافٝا يٓٛس ف٢ ايٓٗا١ٜ ؟ 

 أْت ع٢ً سل
 َٔ قصص ايكشإٓ -3

؟  هلا ْٜٛع اهللَا اطِ ايكش١ٜ اييت أسطٌ  غ
 َٚارا فعٌ ؟

  بايعطام ْٟٝٓٛ -1
 ايٛاسس األسس بسأ ٜسعٛ ايٓاؽ إىل عباز٠ اهلل -2

 غ َا َٛقف ايٓاغ َٔ دع٠ٛ طٝذْا ْٜٛع

 ٓفصٕٚ اٚاَطٙ()ٜنإ ايٓاؽ ال ٜطٝعْٛ٘
 ؟َٔ ٖذاٜتِٗ  َارا فعٌ ْٜٛع عٓذَا ٜأغ غ
َٔ ٖساٜتِٗ  )اْكطاع االٌَ(ايٝأؽ  )ؿك٘(عٓسَا أزضن٘  -1

 انالهلِ( X)اضؾازِٖ 
)ْٗاٜتِٗ ز َكا٥ط  ِملكريٖ خطز َٔ ايكط١ٜ ٚتطنِٗ -2 

 َٚكاٜط(

 ؟  َارا فعٌ طٝذْا ْٜٛع بعذ إٔ غادس ايكش١ٜ غ
  .١ٓٝاػ٘ إىل ؾاط٧ ايبشط ٚضنب غف

 ؟  َارا سذخ بعذ إٔ سنب ايظف١ٓٝ غ
)ز اؾٛ بعس َٜٛني َٔ إعاض ايػف١ٓٝ تػري -1

 عاقف١ ؾسٜس٠  ٖسأت( X)ٖادت فذأ٠ ٖٚبت  دٛا٤ٚادٛا٤(
بٗا )ٜػكط(  دعًت املٛز ٜطفع ايػف١ٓٝ ٜٟٚٗٛ -2

 .ايػطم ع٢ً )قاضبت(ست٢ أٚؾهت

 عٓذَا أٚػهتقا٥ذ ايظف١ٓٝ غ َارا قاٍ 

 ؟ايظف١ٓٝ ع٢ً ايػشم 
َٔ محٛي١ ايػف١ٓٝ ٚالبس َٔ  )ْكًٌ(البس إٔ خنفض -1

 بأسس َٓا  ايتهش١ٝ
ع٢ً أمسا٤ ايطناب فُٔ  )اختٝاضباؿغ ز قطع(غٓذطٟ قطع١ -2

 يف ايبشط خطز امس٘ بعس ثالخ َطات فػٛف ًْكٝ٘
ايظف١ٓٝ  غ َارا فعٌ قا٥ذ ايظف١ٓٝ ست٢ ال تػشم

 ايبشش؟ يف (ْٜٛؼ)؟ ٚملارا أيكٛا 

 يف نٌ َط٠ خيطز اغِ ْٜٛؼ  َطات قطع١ ثالخأدطٜت 
 أيكٛٙ يف ايبشط )َٚٔ ٖٓا(َٚٔ ثِ

يظٝذْا ْٜٛع عًٝ٘ ايظالّ عٓذَا  غ َارا سذخ
 أيكٞ يف ايبشش ؟

بأَط َٔ اهلل ٚظٌ ايٓيب  )ععِٝ ز نداّ(ابتًع٘ سٛت ندِ
 . اؿٛت سًٝا )دٛف ز ابطٔ ٚبطٕٛ ٚبطٓإ(زاخٌ بطٔ ايهطِٜ

 ارا ؟طٔ اذتٛت ؟ ٚملبب ْٜٛع فعٌَارا  غ
  )قفش٘(ٜػتػفط اهلل ٜٚطًب عفٛٙ نإ -1
إْٞ نٓت َٔ  ال إي٘ إال أْت طبشاْوٜٚكٍٛ )  -2

  )ايعاملني
 ضغاي١ اهلل. )تٛقٌٝ(إبالغ )ٜتِ(ٍألْ٘ تطى قَٛ٘ ٚمل ٜهِ -3
َٚا ْٜٛع ؟  )ْسّ(تعايٞ تٛب١ غ ٌٖ تكبٌ اهلل 

 ؟ ايذيٌٝ
 ْعِ  -1
بشط ٜٚهع ػطح ايي ٜكعساؿٛت أَط اهلل  إٔ ايذيٌٝ : -2

 . ْٜٛؼ ع٢ً األضض
ساي١ ْٜٛع عٓذَا خشز َٔ بطٔ  نٝف ناْت غ 

 اذتٛت؟ 
 نإ دا٥عا َٚطٜها

 مب أَش اهلل تعايٞ ايٓباتات ؟ ٚملارا ؟ غ

 إٔ تُٓٛ  )ايكطع اٚ ايٝكطني(ايٓباتات -1
  ايؿُؼ َٔ سط ُاٜت٘ؿٚسيت ٜأنٌ  ايظبب : -2
ْٜٛع بعذ إٔ عاد إىل  طٝذْاَارا فعٌ   غ 

 ؟قشٜت٘ 
 . عاز إىل قطٜت٘ زعا أًٖٗا إىل اإلميإ باهلل ٚسسٙ

 ْٜٛع ؟ طٝذْا َارا تعًِ غ
زٕٚ إٔ ٜهًُ٘ ًٜ٘رتى عُ أسساإٔ اهلل ال حيب 
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 عكب١ ٜظتأْف ايفتح -1

 َصش ؟ هِذتغ عالّ صُِ عُشٚ بعذ عٛدت٘ 

يف بطق١ غ١ٓ ايفتٛسات اييت بسأٖا  )َٛاق١ً(اغت٦ٓاف
 ٖـ22

 غ َٔ ايزٟ اختاسٙ عُشٚ يًزٖاب يربق١؟

 عكب١ بٔ ْافع

 غ ملارا اختاس عُشٚ عكب١ ؟

 .ألْ٘ َاٖط يف اؿطب-1

 رببط ٚايطّٚ بايخبري  -2

 غٓٛات  6ألْ٘ أقاّ يف بطق١  - 3

 ٚايشّٚ ؟ ايرببشبعكب١ خبريًا أصبح  عًٌغ 

 تغٓٛا ٦ألْ٘ أقاّ فٝٗا 
 ارا ؟عكب١ ؟ ٚملٝؽ دجت٘ اغ أٜٔ 

 إىل بطق١  -1
 ملٛاق١ً ايفتٛسات ٚؼكٌٝ ايهطٜب١ -2

 غ َا أثش ته١ًُ ايفتٛسات عًٞ عكب١ ؟

ٓفػ٘ بٚ اْبعجت بايػعاز٠ ؾطقت ٚدٗ٘ افطست٘ ٚ مل خيف
 املانٞ )أفهاض( خٛاطط

عكب١ بتهًٝف٘ مبٛاص١ً  )فطح(اغتبط غ ملارا
 ايفتٛسات ؟

 بػبب سب٘ يًذٗاز  -1
)عباز٠ ش ايرببط َٔ ايٛث١ٝٓ الْكا دا٤ت٘ألٕ ايفطق١  -2

 (األقٓاّ

 ؟ اذتشب١ٝ عكب١ َا أٍٚ أعُاٍغ 

   ٖر 41ط١ٓ  يٛات٘ قب١ًٝ  -1
 . ربق١ ٚأقاّ بٗايِ اػ٘ ث -2

 ( ؟يٛات٘غ َا َٛقف قب١ًٝ )

 أعًٓٛا ايطاع١ ٚاعتٓكٛا اإلغالّ ضانني

 غ نٝف ٚدذ عكب١ أٌٖ بشق١ ؟

 نُا تطنِٗ َٓص ثالخ عؿط٠ غ١ٓ  -1
ايسٜٔ اإلغالَٞ ٜكُٕٝٛ ؾعا٥طٙ باْتعاّ َتُػهني ب -2

  ٜٚتُػهٕٛ بأقٛي٘ ٚقٛاعسٙ

 غ َا طبب سضٕ عكب١ ؟

 رٖـ 43َٛت ابٔ خايت٘ عُطٚ بٔ ايعام غ١ٓ 
غ َارا فعٌ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طفٝإ بعذ ٚفا٠ 

 عُشٚ بٔ ايعاص ؟

 َكطسانِ   َعا١ٜٚ بٔ سسٜرأضغٌ  -1
َكاتٌ  آالف 1١ عسزٙيفتح ايبالز ع٢ً دٝـ   -2

 ٖر  45 ط١ٓ

 غ َا ايزٟ سكك٘ َعا١ٜٚ بٔ سذٜر ؟

 كطمل اػ٘ثِ  )قًٌٝ(ْكط ن٦ٌٝ
 عكب١ ٜتذ٘ إيٞ إفشٜكٝا -2

 غ ايٞ َيت ظٌ عكب١ ٚايٞ عًٞ بشق١ ؟

 ٖر 4٤غ١ٓ  سيت -1
 غٓٛات  6أقاّ بٗا  -2 

 غ ملارا صاد تعًل ايرببش بعكب١ أثٓا٤ ٚالٜت٘ ع٢ً بشق١ ؟

 ؿػٔ َعاًَت٘ هلِ  -1
 عِٓٗضفع املعامل  -2

غ َا ارتطاب ايزٟ أسطً٘ َعا١ٜٚ إىل عكب١ ؟ 
 َٚت٢ ؟ َٚا َٛقف عكب١ ؟

 اختٝاضٙ يفتح إفطٜك١ٝ  -1
 ٖر 49 أيف دٓسٟ غ١ٓ  1١أضغٌ دٝـ عسزٙ  -2
  فطح ْٚاز٣ يف ايرببط باؾٗاز ع٢ً ايفٛض :َٛقف٘  -3

غ َا َٛقف ايرببش عٓذَا دعاِٖ عكب١ 
  ؟يًذٗاد

 بني زعٛت٘ أقبًٛا َٔ كتًف ايكبا٥ٌ ًَ -1
 . فطس٘ ععًُٝا تناْ -2

  ؟ربق١يٚدذ ادتٝؽ ايزٟ أسطً٘ َعا١ٜٚ غ َارا 

 َٔ ايرببط ٚدس دٝؿًا -1
 أٍٚ َط٠ ٜتعإٚ ايرببط ٚايعطب يف دٝـ ٚاسس  -2

 نٝف ٚدذٖا ؟؟هلا غ َا ايكب١ًٝ اييت اجت٘ عكب١

( غ١ٓ بظش بٔ أسطأ٠( اييت افتتشٗا )ٚدإقب١ًٝ ) -1
 ٖـ 23
 ست عٔ اإلغالّاضت ٚدذٖا : -2

 ؟ َٔ عكب١ غ َا َٛقف قب١ًٝ ٚدإ

 املػًُني  قاضب١ اساٚيٛ -1
 ٚزإ ًَو قبهٛا عًِٞٗ ٖٚعَ : عكب١ -2

 ؟صف ًَو ٚدإ ٖٚٛ ٚاقف أَاّ عكب١ غ

ٜتهًِ فتصٚب ايهًُات ساٍٚ ٚ ايطأؽ)َطأطأ(َٓهؼ
 . ع٢ً ؾفتٝ٘

 غ َارا تزنش ًَو ٚدإ ٖٚٛ ٚاقف أَاّ عكب١ ؟

 . ملػًُنيْكض عٗسٙ َع ا - 1

 َٓع إضغاٍ ايهطٜب١  - 2

 دعٌ قبًٝت٘ ؼاضب املػًُني  - 3
غ َارا طًب عكب١ َٔ ًَو ٚدإ ؟ َٚا َٛقف 

 املًو ؟

سفع ايهطٜب١ غٛف ت قاٍ عكب١ ملًو ٚدإ : -1
 بعريًا 36١اييت فطنٗا بػط بٔ أضطأ٠ 

ايعطب ٚ  اضبحيأنس يعكب١ أْ٘ ئ َٛقف٘ :  -2
 غٝسفع ايهطٜب١ 

 كب١ عٓذَا اقرتب َٔ فضإ ؟غ َارا فعٌ ع

  طت١ أَٝاٍهإ ٜبعس عٓٗا مبعػهط ظٝؿ٘  -1

ألِْٗ قس  أضغٌ َٔ ٜسعٛ أًٖٗا إىل اإلغالّ -2 
 2١تعاٖطٚا باالغالّ عٓسَا اْتكط عًِٝٗ عكب١ َٔ 

  غ١ٓ 
 (أٜاّ 8فعإ بعٝس٠ عٔ ٚزإ ب)   -3

غ َا َٛقف أٌٖ فضإ عٓذَا دعاِٖ عكب١ إىل 
 اإلطالّ ؟

 ٛا يٓسا٤ عكب١ اغتذاب -1
 اإلغالّ زخٛهلِ ب أعًٓٛا -2

 غ ملارا مل ٜعًٔ ًَو فضإ سأٜ٘ صشاس١ ؟

 ألْ٘ نإ ٚثًٓٝا ال ٜؤَٔ باألزٜإ -1
 نإ ضدال َرتفا ٚغٓٝا  -2

 ؟ ٙٓٛددغ مب أَش عكب١ 

           بإسهاض ًَو فعإ 
غ ملارا اْذٖؽ ًَو فضإ عٓذَا ٚصٌ إىل خ١ُٝ 

 عكب١ ؟

ٚغط دٓٛزٙ جيًؼ ع٢ً األضض ألْ٘ ضأٟ عكب١  -1

 بتٛانع 
 عًٝ٘ ايفدط ٜعٗط الٚ -2

 عكب١ ؟ يفًَو فضإ  ظٔ اراغ َ

 إٔ عكب١ غٝٓعٍ ب٘ أؾس ايعكاب  -1
 ضفه٘ زفع ايهطٜب١ ٚقاضب١ املػًُني بظبب : -2

باألطشٟ ألٕ  )ْعاقب(إْٓا ال ْٓهٌغ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ "
 "؟ دٜٓٓا ميٓعٓا َٔ ريو

 عكب١ إىل ًَو فعإ 

 طبب إسطاس ًَو فضإ َاػًٝا ؟ غ َا

 تأزٜب ي٘ ست٢ ال حياضب ايعطب َط٠ أخط٣ -1

 بعريًا 3١١ست٢ ٜسفع ايهطٜب١ ٢ٖٚ  -2 
املذٕ ٚايكشٟ اييت بعذد املظًُني صاد  غ ملارا

 ٜفتشٗا عكب١ ؟

َٔ املػًُني ٜعًُٕٛ أًٖٗا ايًػ١  مجاع١ألْ٘ ٜرتى  
 ايعطب١ٝ ٚقٛاعس ايسٜٔ اإلغالَٞ

 ٕبٓا٤ ايكريٚا -3
 عكب١ َذ١ٜٓ ايكريٚإ ؟ بينغ ملارا 

 يتهٕٛ عاق١ُ يًُػًُني  -1
 ٜهع فٝٗا اؾٝـ اغًشت٘ ٚاَتعت٘ -2
 إيٝ٘  صٖبَهإ أَٔ ٜ -3
 َهإ ٜسضؽ فٝ٘ اؾٝـ اؿطب ٚايكتاٍ -4

 غ َا اطِ ايكريٚإ قذميا ؟

 ق١ُْٝٛ بتْٛؼ 

 غ َا َٛاصفات ق١ُْٝٛ ؟

عٔ بعٝس  -نجٝف األؾذاض  ايصفات ادت١ًُٝ : -1
 طٝب اهلٛا٤ ٚايرتب١  -ايبشط 

مل  -٧ًَ بايػباع ٚاالفاعٞ  ايصفات ايظ١٦ٝ : -2
 ٜػهٓ٘ أسس َٔ ايرببط ٚايطّٚ

 غ ملارا مل ٜظهٓ٘ أسذ َٔ ايرببش ٚايشّٚ ؟

 فٝ٘  ألْ٘ ٧ًَ بايػباع ٚاالفاعٞ ٚاؿؿطات اييت ػٍٛ

 غ مبا أَش عكب١ دٓٛدٙ ؟ َٚارا قاٍ ؟

  ايٛسٛفطٗطٚا املهإ َٔ األفاعٞ ٚ -1
  "ٚقاٍ " ٖزا قريٚاْهِعكب١ ضق٘  )غطظ(فطنع -2

 غ َارا أنذ املؤسخٕٛ عٔ املهإ ؟

 عاَا  4١أْ٘ ظٌ ْعٝفا ملس٠ 

 غ َارا بين عكب١ يف ايكريٚإ ؟

 املػذس اؾاَع  -1
غٓٛات َٔ غ١ٓ  5 ملس٠  )بٝٛتِٗ(بين املػًُٕٛ زٚضِٖ -2

 ٖر  55ٖر ايٞ  5١

 غ َا َع٢ٓ ايكريٚإ ؟

 ٓاؽ ٚاؾٝـَهإ اي
 أخطش َعاسى عكب١ -4

 قط٢ عكب١ أٜاَ٘ بايكريٚإ ؟ ٤غ يف أٟ ػٞ
  بسأ ٜعٝس تٓعِٝ اؾٝـ. -1 -1
 ٜطتب امل١ُٓٝ ٚ املٝػط٠ ٚايكًب.ٚ -2 -2

 ٚضح ريو ؟عكب١ زتاٖذ ٚ َعًِ ألٚالدٙ  غ
ألْ٘ يف اي١ًًٝ اييت سسزٖا يًػعٚ أخص  زتاٖذ: -1

 ٜتشسخ َع أٚالزٙ عٔ اؾٗاز.
 أٚق٢ أٚالزٙ اؾٗاز ٚاالغتؿٗاز. ألْ٘  َعًِ : -2
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إْين بعت ْفظٞ هلل عض ٚ دٌ فال أصاٍ أداٖذ نٌ َٔ  غ
 ؟ َٚا املٓاطب١؟ ملٔ َٔ ايكا٥ٌ  نفش باهلل

 ألٚالزٙ  -قاهلاعكب١  -1
 يعاب س١ٜٓ امل َتذ٘ -2
 سب٘ يًذٗاز . تذٍ عًٞ : -3

 اىل أٜٔ نإ ادتٝؽ َتذٗا ؟ غ
 س١ٜٓ ايعابمل -1
  ٓط١ٓٝ باؾعا٥ط قػ امسٗا االٕ : -2

 ايزٟ اطتدًف٘ عكب١ ع٢ً ايكريٚإ َٔ غ
 ب٣ًٛ  ظٖري بٔ قٝؼ اي -1
 تطى َع٘ مخػ١ آالف دٓسٟ  -2

  ؟عكب١ عٔ ادتٗادبعذ  اَاغ نِ ع
   غ١ٓ  62سيت ٚقٌ يػٔ  غبع غٓٛات

 ؟فِٝ قطٞ عكب١ َععِ سٝات٘ غ 
  زٜين ٜعًِ ايٓاؽ ايسٜٔ ضا٥س إَا : -1
  ٜفتح ايبالز فاٖس يف غبٌٝ اهللأٚ :  -2

إىل ايعامل مشظًا ال تػٝب  إْٓا حنٌُ) غ َٔ ايكا٥ٌ ملٔ
إْٗا ايكشإٓ مشع اإلطالّ مشع املجٌ ايعًٝا ٚ األخالم 

إٕ ٖزٙ ايؼُع البذ إٔ تظطع يف نٌ َهإ ، ايفاض١ً 
 (؟ إٕ يٌٝ ايٛث١ٝٓ قذ آرٕ بايضٚاٍ

 عكب١ بٔ ْافع ايٞ ْفػ٘
ْت متٛز د٦ٓا يألسض ٚنا )يكذ َٔ ايكا٥ٌ ملٔغ 

 ؟ًٖٗا ٜشطفٕٛ يف االطتعباد(بايعًِ ٚأ
 عكب١ ايٞ دٓٛزٙ

 ؟ ٞاالطالَايفتح غ نٝف ناْت ايبالد قبٌ 
 ايعًِ  ٜٓتؿط -1
 ؼت االغتعباز ايبٝعْطٞ ٜعٝـ ايٓاؽ -2
 ٜبٝعٕٛ اٚالزِٖ يسفع ايهطا٥ب -3

 غ نٝف اصبشت ايبالد بعذ االطالّ ؟
 سطض عكب١ ايرببط َٔ اؿهِ ايبٝعْطٞ -1
 عٌ ايٓاؽ غٛاغ١ٝد -2
 ضدع يًفكري سك٘ -3
 عٛض االدري سك٘ قبٌ َا جيف عطق٘ -4

 دٓٛدٙ؟ )سح(عكب٘ مبا ْصحغ 
 أؾسا٤ ع٢ً أعسا٥ٓا  يٓهٔ  -1
 ضمحا٤ مبٔ ٜسخًٕٛ االغالّ -2

 َعشن١ املصري -5
 غ َا عاص١ُ ايضاب ؟

 َس١ٜٓ )أز١ْ( 
 أٌٖ أد١ْ عٓذَا عًُٛا بضسف عكب١؟ غ َارا قشس

 ٓتِٗ ست٢ آخط دٓسٟ َِٓٗ ٜسافعٛا عٔ َسٜ
طهإ اد١ْ ٚعكب١ قبٌ  )تكٛض(غ َارا ختٌٝ 
 َعشن١ ايضاب؟

 ٜعطفٕٛ أْٗا َعطن١ خطري٠   طهإ أد١ْ :ختٌٝ  -1
 ٚقايٛا:

 إَا إٔ ٜٓتكُٛا َٔ املػًُني  -أ 
 ٚإَا إٔ تهٝع املٓطك١ َٔ أٜسِٜٗ . -ب
إٔ املعطن١ غتشسز َػتكبٌ دٗاز  عكب١ :ختٌٝ  -2

 ٓطك١ .املػًُني ف٢ امل
 

 غ نٝف اطتعذ أٌٖ أد١ْ يكتاٍ املظًُني ؟
 ٛازٟ غٗط استؿسٚا خاضز أغٛاض املس١ٜٓ ب -1
 ناْٛا عسزِٖ عؿطات اآلالف فكػُٛا أْفػِٗ إىل نتا٥ب  -2
 َٔ ايطّٚ ٚ ايرببط ط ابأفهٌ ايه ٜكٛز نٌ نتٝب١ -3 
ايٓػا٤ يتؿذٝع ايطداٍ  أخصٚا َعِٗ دٝـ َٔ -4

 ع٢ً ايكتاٍ 
 ملظًُٕٛ يًُعشن١ ؟غ نٝف اطتعذ ا

 ؿذعِٗ ع٢ً ايكتاٍ تأيك٢ ف٢ املػًُني خطب١ 
 ؟ ٚملارا خصُٗا بايزنش ؟نٝف محع عكب١ دٓٛدٙغ 

 بسض ٚايريَٛى  هلِ عٔ َعشنتني : سهِ -1
ألٕ عسز املػًُني نإ أقٌ َٔ عسز دٝـ  -2

 األعسا٤ َٚع شيو اْتكط املػًُٕٛ .
ضٍ َٚع ٖزا نتب اهلل يٓا ايٓصش ٚاْ) َٔ ايكا٥ٌ غ

اهلضمي١ باألعذا٤ ٚأصبشٓا حبُذ اهلل دٝؼا ٜٗض ايبالط 
  ( ايبٝضْطٞ ٜٚشٚع َا بك٢ َٔ بطاسق١ ايشّٚ
 قاهلا عكب١ ، فعازت محاغ١ املػًُني 

 ثك١ ايرببش ف٢ أْفظِٗ ؟ )تضعضعت(غ ملارا اٖتضت 
 املػًُني َٔ بعٝس  )تشاب(غباض األِْٗ ؾاٖسٚ -1
سسخ يًبالز  ٚؾاٖسٚا ملعإ األغًش١ فتصنطٚا َا -2

 األخطٟ 
تكذَٛا ٜا دٓٛدْا . ) َٔ ايكا٥ٌ َٚا املٓاطب١ غ

دافعٛا عٔ أسضهِ عٔ عشضهِ عٔ  سدايٓا. ٜا محاتٓا.
  طا٥ػ١ يًُظًُني( أَٛايهِ ال تهْٛٛا يك١ُ

 ْػا٤ ايطّٚ ٚايرببط   -1
دٓٛز عٓسَا أزضى ايهباط خٛف  املٓاطب١ : -2

 تطاب املػًُني بػبب ضؤٜتِٗ 
 ايطباط يًٓظا٤ ؟ ملارا تظًٌغ 

 تؿذٝع اؾٓٛز .ي
 ( ؟املصريغ صف َعشن١ ايضاب )

 ايتشِ اؾٝؿإ ٚاظٗط عكب١ بػاي١ ٚدطا٠  -1
اظٗط املػًُٕٛ َٗاضات سطب١ٝ سيت فط االعسا٤  -2

 ٖاضبني 
 ؟ )املصري(َعشن١ أد١ْغ َا ْتا٥ر 

 اْتٗت َكا١َٚ ايبٝعْطٝني متاَا  -1
 غِٓ عكب١ ٚدٝؿ٘ َػامن نجري٠ -2
 بح ايططٜل إىل طٓذ١ َٝػٛضا .أق -3

 غ  َا ايز٣ طًب٘ عكب١ َٔ ادتٝؽ ؟ 
 إٔ ٜأخص قػطا َٔ ايطاس١ يًصٖاب يطٓذ١.
 غ َارا ناْت ايشاس١ بايٓظب١ يعكب١ ؟ 

 أزا٤ قال٠ ايؿهط 
 ايضسف عًٞ طٓذ١ -6

 املذ١ٜٓ اييت ٚدذٖا عكب١ بطشٜك١ يطٓذ١َا  غ
إسذ٣ املذٕ اذتص١ٓٝ ٚدذٚا ف٢ طشٜكِٗ َذ١ٜٓ )
  ذ ايشّٚ خؼٞ أًٖٗا إٔ  خيشدٛا يكتاٍ املظًُني(عٗب

 َس١ٜٓ تٝٗطت  -1
 ناْت َس١ٜٓ َٔ سكٕٛ ايطّٚ -2

 ؟غ نٝف ٚدذ عكب١ َذ١ٜٓ تٝٗشت
 ٚدسٖا َػًك١ األبٛاب  -1
قٛت اؾٓٛز َٔ ايساخٌ حيصضٕٚ   عكب١ : مسع -2

 أْفػِٗ َٔ سطب املػًُني 

 غ َارا قشس اٌٖ تٝٗشت ؟
ًكٛا االبٛاب ٚحياضبٕٛ عكب١ حيتُٕٛ زاخٌ املس١ٜٓ ٚأغ 

 َٔ خًف االغٛاض
 غ َارا فعٌ عكب١ َع أٌٖ َذ١ٜٓ تٝٗشت ؟

 بهع١ أٜاّ  عكب١  شاقطِٖف -1
 زفع ايهطٜب١ .ست٢ انطط ًَهٗا يًتػًِٝ ٚ -2

 شدٛا يكتاٍ املظًُني؟غ  ملارا خؼٞ أٌٖ تٝٗشت إٔ خي
خاف أًٖٗا إٔ ًٜكٛا ْفؼ ٖعمي١ أٌٖ املسٕ  -1

 األخط٣ 
 َٔ ايكا٥ٌ ؟ يٓا َٔ َٛاد١ٗ املظًُني( ال قبٌغ )

 اٌٖ تٝٗطت 
غ َا ايز٣ أدسن٘ عكب١ عٓذَا مسع ادتٓٛد 

 َٔ قتاٍ املظًُني؟زسٕٚ أْفظِٗ حي
أِْٗ ال قسض٠ هلِ ع٢ً قتاٍ املػًُني ٚإٔ اهلل قصف  -1

 ايطعب ف٢ قًٛب أعسا٥٘
 ٚزعا اهلل إ ٜػاعسٙ عًٞ ته١ًُ اؾٗاز . -2

 بالد ايت٢ َش بٗا؟ٌ عكب١ أٌٖ ايغ نٝف اطتكب
 خطدٛا ًًَٗني َٚهربٜٔ حيٕٝٛ عكب١ -1
أعطٛا دٝؿ٘ املا٤ ٚايطعاّ ٚايػالح ٚتطٛع نجري  -2 

 َِٓٗ يالْهُاّ إىل دٝـ عكب١.
 ؟ملارا اطتكبٌ ًَو طٓذ١ عكب١ أسظٔ اطتكباٍ غ 

 هلِ ٠ٚألْ٘ ال خيفٞ ؾطا يًُػًُني ٚ ال ٜعٗط  ايعسا
؟ ضباط٘ ٚغ نٝف اطتكبٌ ًَو طٓذ١ عكب١ 

 َٚارا قذّ هلِ؟
 اغتهافِٗ ف٢ قكطٙ املطٌ ع٢ً ايبشط -1
ٚأعًٔ َٛافكت٘ ع٢ً نٌ هلِ ٖساٜا ْفٝػ١  :قذّ  -2

 َطايبِٗ .
 غ اإلطالّ دٜٔ ايظالّ  ٚضح ريو ؟

عٓسَا خطز ًَو طٓذ١ ًٜٝإ ايػُاضٟ يًرتسٝب  -1
 بايكا٥س ايعطبٞ ٚدٝؿ٘ 

٢ ٚافك٘ عكب١ ع٢ً ايػالّ ٚ مل حياضب٘ ٚ قطأ عكب١ ف -2
ْفػ٘ قٍٛ اهلل تعاىل "ٚإٕ دٓشٛا يًػًِ فادٓح هلا ٚ 

 تٛنٌ ع٢ً اهلل" 
 غ  فِٝ فهش عكب١ ؟ 

 ف٢ غعٚ بالز األْسيؼ  -1
بتأدٌٝ غعٚ األْسيؼ ألٕ   ْصش٘  ًَو طٓذ١: -2

 غهاْٗا َٔ ايكٛط ِٖٚ عسزِٖ نبري دسا 
 ؟عكب١  مب ْصح ًَو طٓذ١ غ 

 ك٢إٔ ٜتٛد٘ إىل  ايػٛؽ األز٢ْ ٚايػٛؽ األق -1
ألٕ غهاْٗا َٔ ايرببط ٚعكب١ خبري بايرببط ٜٚعطف  -2

 نٝف ٜٓتكط عًِٝٗ .
 غضٚ ايظٛغ -7

 غ َا َٛقف عكب١ َٔ ْصٝش١ ًَو طٓذ١ ؟
 اقتٓع عكب١ بهالّ املًو  -1
 ٚأَط اؾٝـ بايتٛد٘ إىل ايػٛؽ األز٢ْ -2

طهت عكب١ ١ٖٗٝٓ بذا عًٝ٘ خالهلا أْ٘ اقتٓع غ  )
   كب١ ؟َا طبب طهٛت ع( بهالّ ًٜٝإ

 يًتفهري ف٢ نالّ ًٜٝإ .
   غ مب أَش دٝؼ٘ ؟ 

 بايتٛد٘ إىل ايػٛؽ األز٢ْ )ٚيًٝٞ (.
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 ؟سذٚد ٚيًٝٞٚصٌ  غ َارا فعٌ عكب١ عٓذَا
 أضغٌ إيِٝٗ َٔ ٜسعِٖٛ إىل اإلغالّ 

 غ أٜٔ تٛدذ ٚيًٝٞ؟
 ايؿُاٍ يف َٓطك١ غطب فاؽ -1
 ٚامسٗا االٕ قكط فطعٕٛ -2

 كب١؟ ع طًبَٔ  غ َا َٛقف أٌٖ ٚيًٝٞ
 ضفهٛا ٚقُُٛا ع٢ً قتاٍ املػًُني  

 اإلطالّ ؟ٌ سفض أٌٖ َذ١ٜٓ ٚي٢ًٝ ايذخٍٛ بغ عً
 يهجط٠ عسزِٖ فًِ ٜتٛقعٛا اهلعمي١ أبسًا

؟ أٚ )ٚيًٝٞ(  غ َارا سذخ مبعشن١ ايظٛغ االدْٞ
 ؟)ايك١ً املؤ١َٓ تظتطٝع بك٠ٛ إمياْٗا إٔ تػًب ايهجش٠(

ف٢ ايسخٍٛ ضدع ضغٍٛ عكب١ َٚع٘ ضفض أًٖٗا  -1
 اإلغالّ 

 َعطن١ ق١ٜٛ أَط عكب١ باقتشاّ املس١ٜٓ ٚسسثت  -2
 ٚيًٝٞ ؟ غ َا ْتٝذ١ َعشن١

 ايرببط َٗعَٚني  فط -1
 ٚغِٓ عكب١ َػامن نجري٠  -2

 ًظٛغ األقص٢ ؟غ  ملارا اجت٘ عكب١ ي
 يٝهٌُ اْتكاضات٘ -1
 ٜٚطفع ضا١ٜ اإلغالّ -2

 ؟ظٛغ األقص٢ َفادأ٠ غ ٌٖ اجتاٙ عكب١ يً
 ْٛا ٜعًُٕٛ َا سسخ ف٢ ايػٛؽ األز٢ْ ألِْٗ نا -ال

 غ نٝف اطتعذ أٌٖ ايظٛغ األقص٢ ؟
ػُعٛا أَاّ أغٛاض املس١ٜٓ .                               -1
 اغتعاْٛا بهٌ ايكبا٥ٌ اجملاٚض٠ هلِ . -2

 ٗضّ أٌٖ ايظٛغ األقص٢ ؟َارا فعٌ عكب١ َعغ 
 قاَت َعطن١ ؾسٜس٠  -1
 تاضٜذ سطٚبِٗب أشاقِٗ دٝـ عكب١ أغٛأ ٖعمي١ -2
 حيتُٛا باملس١ٜٓ فأضاز ايرببط إٔ ٜرتادعٛا ٚ  -3
٦ًَٛا ؾٛاضع املػًُني غبكِٖٛ زاخٌ املس١ٜٓ ٚ  -4

 املس١ٜٓ غٝٛهلِ ٚ اغتٛيٛا عًٝٗا
 غ َا ْتا٥ر َعشن١ ايظٛغ األقص٢؟

 دٓٛب٘ ف٢ ٜس املػًُني غكٛط ٚغط املػطب األقك٢ ٚ 
 نا١ٖٓ دباٍ أٚساغ -8

ذا٤ اهلل بعذ غضٚ ايظٛغ عأفهش عكب١ ٚغ فِٝ 
 األقص٢ ؟

فهط ف٢ غعٚات دسٜس٠ ٜع٢ً بٗا ؾإٔ  عكب١ : -1
 اإلغالّ 

ٚع٢ً  )خسع(ٜسبطٕٚ ي٘ املهاٜس أعذا٤ اهلل : -2
 ضأغِٗ نا١ٖٓ دباٍ أٚضاؽ.

)إٕ دٝؽ َا َٓاطبتٗا ؟َٔ ايكا٥ٌ ملٔ ؟ غ
املظًُني ال قبٌ يٓا مبشاسبت٘ ٚأْتِ تعشفٕٛ أْ٘ ٖضّ 

عٗا ذتهُ٘ ٚيٝع أَآَا إال س١ًٝ مجٝع ايكبا٥ٌ ٚأخط
  ٚاسذ٠ يًكطا٤ عًِٝٗ (

 ألٚالزٖا ايجالث١. -دباٍ أٚضاؽ  ١: نآٖايكا٥ٌ  -1
عٓسَا ناْٛا خيططٕٛ يًكها٤ ع٢ً  املٓاطب١ : -2

 عكب١ ٚدٝؿ٘.
غ َا س١ًٝ ايها١ٖٓ يًكطا٤ ع٢ً عكب١ ؟ ٌٖٚ 

 جنشت ؟ عًٌ يـُا تكٍٛ ؟
طعًٝٗا عكب١ ضزّ مجٝع اآلباض ايت٢ َ اذت١ًٝ : -1

 ٚدٝؿ٘ 

 مل تٓذح ٖصٙ اؿ١ًٝ  -2
 ألٕ عكب١ ضدع باؾٝـ َٔ ططٜل آخط  -3

ايرببش عٓذَا ٚصٌ ملذ١ٜٓ غ نٝف ٚدذ عكب١ 
 ؟ َٚا ايز٣ ظٓ٘ ؟(طب١ٓ)طٓذ١

 ٚدس ايرببط ف٢ ساي١ ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض  -1
ٚمل ٜعس فِٝٗ َٔ حيب ٛا ُأِْٗ اغتػً : فعٔ -2

 اؿطب .
بايعٛد٠ إىل َذ١ٜٓ غ ملارا مسح عكب١ دتٓٛدٙ 

 ايكريٚإ؟
 ألْ٘ ٚدس ايرببط ف٢ ساي١ ٖس٤ٚ ٚاغتكطاض .

غ نِ دٓذٜا أبك٢ عكب٘ َع٘ ؟ ٚأٜٔ رٖب 
 ايباقٕٛ ؟

 ثالمثا١٥ دٓسٟ                        -1
 ٚأَط ايباقني بايطدٛع إىل ايكريٚإ. -2

 غ  ديٌ ع٢ً ثك١ عكب١ باطتظالّ ايرببش؟
 ىل َس١ٜٓ ايكريٚإ. ز  أشٕ ملععِ دٝؿ٘ بايعٛز٠ إ

 غ  َا سأٜو فُٝا فعً٘ عكب١ ؟
أض٣ أْ٘ تكطف غري قشٝح  فكس نإ ٚادبا عًٝ٘ إٔ  

 ٜطدع باؾٝـ نً٘ ٚال ٜفطق٘ ست٢ ال ٜطُع أعساؤٙ فٝ٘ 
 اطتؼٗاد عكب١ -9

) ٚدذت ايها١ٖٓ إٔ ايفشص١ قذ طٓشت يالْكطاض  غ
ع٢ً ايكا٥ذ ايعشبٞ أخزا بجأس ايرببش فاتصًت بضعُا٤ 

رببش ايزٜٔ سؼذٚا دٓٛدِٖ عٓذ قًع١ تٗٛد٠ سٝح اي
 نٝف طٓشت ايفشص١ يًها١ٖٓ ؟ اجت٘ عكب١(

عٓسَا عطفت إٔ عكب١ ضدع دٝؿ٘ ٚبك٢ ف٢ عسز 
 قًٌٝ َٔ ضداي٘ اتكًت بععُا٤ ايكبا٥ٌ 

 غ مبارا فٛد٧ عكب١ أثٓا٤ عٛدت٘ إىل طٓذ١ ؟
 اؾباٍ. ٛز ايرببط ٜػسٕٚ عًٝ٘ ططمَٔ دٓ بعسز نبري

 عكب١ ؟)اْسٖـ(  غ ملارا رٌٖ
 اؾٝٛف. أَاّعٓسَا ضأ٣ نػ١ًٝ بٔ ملعّ عكب١ تعذب 

 غ َارا تعشف عٔ نظ١ًٝ بٔ ملضّ ؟
أسس ظعُا٤ ايرببط ايصٜٔ تعاٖطٚا باإلغالّ ٚدعٌ  -1

 ايكبا٥ٌ ترتى االغالّ
 فكبض عًٝ٘ عكب١ ٚغذٓ٘  -2
 يهٓ٘ اغتطاع اهلطب أثٓا٤ عٛز٠ اؾٝـ إىل ايكريٚإ  -3
ٌ ايرببط١ٜ ٜسعٖٛا يكتاٍ عكب١ َط ع٢ً ايكبا٥ -4

 ٚدٓسٙ ٚاألخص بايجأض َٔ املػًُني .
 ختًٝ٘ نظ١ًٝ ؟ غ َارا 

إٔ عكب١ غريفع ضا١ٜ ايتػًِٝ ألْ٘ أَاّ دٝـ ٜهِ  
 اآلالف َٔ أبٓا٤ دباٍ أٚضاؽ 

 نظ١ًٝ ؟)اْسٖـ( غ ملارا رٌٖ
ٜتكسّ دٓٛزٙ ف٢ مل ٜػتػًِ ٚعٓسَا ضأ٣ عكب١  -1

 دطأ٠ 
 ايؿٗاز٠ أٜٗا املؤَٕٓٛ.ٜٚٓازٟ فِٝٗ إْٗا  -2

ايز٣ ٖض ايبالط ايبٝضْطٞ  فٛد٧ ايكا٥ذ املعفش غ 
باْتضاسات٘ ٚفتٛحات٘ بآالف اجلٓٛد َٔ ايرببش ٜظذٕٚ 

عًٝ٘ َظايو ٚػعاب اجلباٍ ٚأعذب َٔ ريو أْ٘ سأ٣ 
 نظ١ًٝ بٔ ملضّ ٜتكذّ ٖزٙ اجلٝٛش(

 
 

غ ناْت املعشن١ غري َتهاف١٦  ٚضح ريو َبًٝٓا 
 ْتٝذتٗا ؟

 ثالمثا١٥ َكاتٌ عسزِٖ ٕ دٝـ املػًُني أل -1
اآلالف َٔ أبٓا٤ دباٍ  أَا دٝـ األعسا٤ عسزِٖ -2

 أٚضاؽ.
اغتؿٗس عكب١ ٚدٓٛزٙ ف٢ غبٌٝ اهلل ايٓتٝذ١ :  -3

ٚاقبح َعًِ تاضخيٞ الْ٘ زفٔ  ف٢ تٗٛز٠ٚزفٓٛا مجٝعًا 
 فٝ٘ عكب١ ٚضفاق١

 ؟ٝا٠ األبطاٍ ْٗا١ٜ َؼشف١ ٚضحغ اْتٗت س
باملػًُني ضفهٛا االغتػالّ  عٓسَا أساط ايرببط

ٚاقتشُٛا قفٛف األعسا٤ ًًَٗني َٚهربٜٔ ٜهطبٕٛ 
ميًٝٓا ٜٚػاضًا ٜٚتًكٕٛ نطبات األعسا٤ ف٢ دًس ٚقرب 

  فاغتؿٗسٚا مجٝعًا.
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 تٛاضع طٝذْا عُش -1
 سافغ إبطاِٖٝ  ايؼاعش:

 ايفكطا٤ؾاعطايؿعب ٚ ؾاعطط ايٌٓٝ ٚؾاع : ٘ــــيكب
 

                            ٚساع صــاحـَب نــظش٣ إٔ سأ٣ عُـشا 
 اــــبني ايشعــ١ٝ عــطــال ٖٚـٛ ساعٝٗ

ٕٖ هل                             ـاــٚعٗــــذٙ مبًـــــٛى ايفشغ أ
 طٛسا َٔ اجلٓذ ٚاألحشاغ حيـُٝٗا

                  شأ٣ــــــــ٘ فـسآٙ َـظــــتػشقا يف َْٛـ
 فٝ٘ اجلــاليــ١ فـٞ أطــ٢ُ َعاْٝٗا 

                   فٛم ايجش٣ حتـت ظٌ ايذٚح َؼتُال 
 اــــــــبربد٠ نـــاد طـٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗ

                   ربٙ ــــــــفٗـإ يف عٝٓٝ٘ َا نــإ ٜهـ
 اــــَـٔ األنـــاطــــش ٚايذْٝا بأٜذٜٗ

                     ِــــــَٓـــت ملا أقُــت ايعـــذٍ بٝٓــٗأ
 اـــــفُٓت ّْٛ قـشٜش ايعـــني ٖاْٝٗ  

                       اــــٜا سافعـا سا١ٜ ايؼـٛس٣ ٚحــاسطـٗ
 دــــــضاى سبــو خــريا عـٔ حمبٝٗا

                   سأٟ اجلـُاعــ١ ال تؼــكــ٢ ايبالد ب٘ 
 اـــاخلـالف ٚسأٟ ايفشد ٜؼكٝٗ سغــِ 

 
 

  ساع
 : صاسب

: نظش٣
  : ايشع١ٝ 

  : عطال
:ساعٝٗا
  
: عٗذٙ

 : طٛس
 : ادتٓذ 

 األسشاغ 
 : حيُٝٗا 

  : َظتػشقا
 : ادتالي١
:  أمس٢

 َعاْٝٗا : 
 : ايجش٣

 ظٌ
 : ايذٚح

  : َؼتُال
 : بشد٠

  : ادن
 : ايعٗذ
:  ٜبًٝٗا

  : ٖإ
 : ٜهربٙ

 : األناطش 
  : ز  ايذْٝا 

  بأٜذٜٗا:

: أَٓت
: قشٜشايعني 

   : ٖاْٝٗا
: سافعا 
: سا١ٜ 
: ايؼٛس٣ 

 
  : ساسطٗا 

  : دضاى
 ×:  تؼك٢ 

 : ارتالف 

 تعبري ٜسٍ عًٞ ايسٖؿ١ ٚاالعذاب : ساع صاسب نظش٣

 بري مجٌٝ ٜسٍ ع٢ً تٛانع عُطتع: بني ايشع١ٝ عطال

تهاز ٜٛنح املعين ٚدٓاؽ ٜعطٞ : ساعٝٗا –ايشع١ٝ 
 ْػ١ُ َٛغٝك١ٝ 

تعبري ٜسٍ ع٢ً خربت٘ مبًٛى : عٗذٙ مبًٛى ايفشغ
 ايفطؽ 

 اغًٛب َؤنس بإٔ:إٔ هلا طٛس َٔ ادتٓذ

 يًتدكٝل ٚايتٛنٝس تٛنٝس أغًٛب:هلا طٛس َٔ ادتٓذ

 قٛض اؾٓس بايػٛض ايكٟٛ : طٛسا َٔ ادتٓذ

 ايعطف )ٚ( ٜفٝس تٓٛع ٚنجط٠ اؾٓٛز: ادتٓذ ٚاألسشاغ
فعٌ َهاضع ٜفٝس االغتُطاض ٚايتذسز : حتُٝٗا

 .ٚاغتشهاض ايكٛض٠
تعبري ٜسٍ ع٢ً ضاس١ ايباٍ  :سآٙ َظتػشقا يف َْٛ٘

 .ٚاالط٦ُٓإ

تعبري ٜسٍ   :َؼتُال بربد٠ نـاد طٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗا
  عًٞ تٛانع غٝسْا عُط

 اؾالي١ بؿ٤ٞ ْطاٙ  قٛض  :فشأ٣ فٝ٘ ادتالي١

تعبري ٜسٍ عًٞ تٛانع   :فٛم ايجش٣ حتت ظٌ ايذٚح
 عُط

 .قٛض ايعَٔ بإْػإ ٜبًٞ ايربز٠ : طٍٛ ايعٗذ ٜبًٝٗا

تعبري ٜسٍ ع٢ً استكاضٙ   ٖإ يف عٝٓٝ٘ َا نإ ٜهربٙ
 ملًٛى ايفطؽ 

 .تهاز ٜٛنح املع٢ٓ : ٜهربٙ –ٖإ 

 تعبري ٜسٍ عًٞ ق٠ٛ ًَٛى ايفطؽ :ايذْٝا بأٜذٜٗا
 ٚغٓاِٖ

 تعبري ٜسٍ عًٞ األَإ :أَٓت ملا اقُت ايعذٍ
  .ملا قبً٘ تعًٌٝٚاالط٦ُٓإ ٚعالق١ ايبٝت 

 : قٛض ايعسٍ ببٓا٤ ٜكاّ  ايعذٍ أقُت

: تعبري ٜسٍ ع٢ً ضاس١ باٍ  ايعني قشٜش ّْٛ فُٓت
  ْتٝذ١غٝسْا عُط ٚعالق١ ايؿطط مبا قبً٘ 

 : تفٝس ايػطع١ ٚايرتتٝب  يف فُٓت ايفا٤

 دٓاؽ حيسخ دطؽ َٛغٝكٞ   :منت – قُتأ – أَٓت

أغًٛب ْسا٤ ايتععِٝ ٚقٛض   :ٜا سافعا سا١ٜ ايؼٛس٣
 ايؿٛض٣ بايطا١ٜ 

 .أغًٛب زعا٤ : دضاى سبو خريا

تعبري ٜسٍ ع٢ً   :سأٟ ادتُاع١ ال تؼك٢ ايبالد ب٘
 ضأٟ اؾُاع١أ١ُٖٝ 

 قٛض ايبالز بإْػإ ال ٜتعب : ال تؼك٢ ايبالد

ٜسٍ ع٢ً نطض ايتعكب  تعبري  :سأٟ ايفشد ٜؼكٝٗا
 يًطأٟ

  َكاب١ً تٛنح املع٢ٓ : بني ػطشٟ ايبٝت األخري
 
 

 غ َا ايزٟ ساع صاسب نظش٣ ؟

أْ٘ ضأ٣ عُط بني ايطع١ٝ خايٝا َٔ ايع١ٜٓ ٚيٝؼ  - 1
 سٛي٘ سطؽ أٚ خسّ َع أْ٘ اؿانِ 

ٚضأٙ ٜٓاّ َْٛا عُٝكا ؼت ظٌ ايؿذط٠ َٚطتسٜا  - 2
 بربز٠ قسمي١ 

 ٝذْا عُش ٚنظشٟ ؟غ قاسٕ بني ط

َتٛانع ٜٓاّ بني ايطع١ٝ ٚخايٞ َٔ  غٝسْا عُط : - 1
 ايع١ٜٓ ٚال حيٝط ب٘ دٓٛز 

سٍٛ َِٓٗ سطاغ١ ؾسٜس٠ َٔ  ًَٛى نػط٣ : - 2
 اؾٓٛز ٚاؿطاؽ 

 غ َا ايظش يف ّْٛ طٝذْا عُش قشٜش ايعني ؟

 أْ٘ أقاّ ايعسٍ بني ايٓاؽ

 غ َارا سذخ يشطٍٛ نظش٣ عٓذَا سأ٣ عُش ؟

 يف عٝٓٝ٘ ٚاغتكػط ًَٛى ايفطؽ ٝسْا عُطغز ععِ 

 غ مما سزس ايؼاعش ؟

 َٔ عسّ األخص مببسأ ايؿٛضٟ

 َٔ أعُاٍ ايرب -2
 عبس ايطمحٔ بٔ قدط  شٜش٠ :ـــــٛ ٖـــــــــــــأب

 ألْ٘ نإ حيٌُ ٖط٠ :   : نٓٝت٘ أبٛ ٖشٜش٠
 

 
 :ٍَ ُ٘، َقا ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًَٓ َِٜش٠َ َسٔع َُٖش ِٔ َأٔبٞ  ٍَُع ٍَ َسُطٛ ٘ٔ  َقا ايًَٓ
َِ ََٚطًَٓ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ  َص٢ًَٓ ايًَٓ

" ٔ٘ ٍّ َتِطًُُع ٔفٝ ِٛ َٜ  ٌَٓ ٘ٔ َصَذَق١ٌ، ُن ِٝ َٓٓاِغ َعًَ ِٔ اي َٔ  ٢ََ ٌُٓ ُطًَا ُن
ٌَ ٔفٞ  َُٚتٔعنُي ايشَُٓد ِٔ َصَذَق١ٌ،  ِٝ َٓ َٔ اِث ِٝ ٍُ َب ُُِع ، َتِعٔذ ايؼَٓ

ََ َٗا  ِٝ ُ٘ َعًَ ِٚ َتِشَفُع َي َٗا َأ ِٝ ُ٘ َعًَ ًُُٔ ٘ٔ َفَتِح ُ٘ َصَذَق١ٌ، َدابَٓٔت َتاَع
َٗا إَي٢  ُِٔؼٝ ٠َٕٛ َت ٌِٓ ُخِط َٚٔبُه َٝٔٓب١ُ َصَذَق١ٌ،  ١َُُ ايطَٓ َٚاِيَهًٔ

ِٔ ايطَِٓشِٜل َصَذَق١ ُُٔٝط اِيَأَر٣ َع َُٚت  ايضًََٓا٠ٔ َصَذَق١ٌ، 
 

 
 

  :طالَٞ

  :  صذق١ 

 :  تطًع
 :  تعذٍ 

 : تعني
 : َتاع٘

 

 :  خط٠ٛ 
 :  دابت٘

 : متٝط 

 : األر٣
 

تعبري ٜسٍ :  ٞ َٔ ايٓاغ عًٝ٘ صذقـــ١نٌ طالَ
 عًٞ ٚدٛب ايكسق١ الدعا٤ اؾػِ 

 : تفٝس ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ  صذق١ -نٌ 

: تعبري ٜسٍ ع٢ً  نٌ ّٜٛ تطًع فٝ٘ ايؼُـع
 . اغتُطاض ايكسقات َٜٛٝا

: تعبري ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ  تعذٍ بني اثٓني صذقـ١
 . ملا قبً٘ تفكٌٝ ايعسٍ ٚعالقت٘ :
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 ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ َػاعس٠ اآلخطٜٔ ـ٘تعني ايشدٌ يف دابت

 تعبري ٜسٍ عًٞ أ١ُٖٝ:  تشفع ي٘ عًٝٗا َتاع٘
 . ايتعإٚ َٚػاعس٠ اآلخطٜٔ

: ؾب٘ ايه١ًُ ايطٝب١ باملاٍ  ايه١ًُ ايطٝب١ صذقـ١
 . ايصٟ ْتكسم ب٘

: تعبري ٜسٍ  بهٌ خط٠ٛ متؼٝٗا إىل ايصال٠ صذق١
 . ع٢ً أ١ُٖٝ احملافع١ ع٢ً ايكال٠

: تعبري ٜسٍ  شٜل صذقــــــــــــــــ١متٝط األر٣ عٔ ايط
 عًٞ أ١ُٖٝ إظاي١ األش٣ عٔ ايططٜل

 

 غ َا أْٛاع ايصذقات ؟

 ايه١ًُ ايطٝب١ ٚ اؿهِ بايعسٍ ايكسقات ايكٛي١ٝ : - 1

َػاعس٠ اآلخطٜٔ ٚ املؿٞ  ايكسقات ايبس١ْٝ : - 2
 يًكال٠ ٚ إَاط١ األشٟ عٔ ايططٜل

 غ َا األَج١ً يًه١ًُ ايطٝب١ ؟

ايكًح بني  -ايٓكٝش١ يآلخطٜٔ  -از٠ اؿل ؾٗ
 األَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط -املتداقُني 

 غ َا دضا٤ َٔ ٜفعٌ ارتري بايذْٝا ٚاآلخش٠ ؟

 سب ايٓاؽ  : بايسْٝا - 1

 : اؾ١ٓ اآلخط٠ - 2

 
 ايتعإٚ -3

 : إبطاِٖٝ ايععبايؼاعش 
 

                ٛس٠ ـــٜكاٍ : ناْت قش١ٜ َعُ
 ـٛس٠ـٚ بايػ٢ٓ َػُــ بأًٖٗا 

            ات ايضسع      ـــــفٓغب ايٓبع ٚ َ
 ٚ غًب احلضٕ ٚ طاٍ ايذَع

          ـاب      ـــفكايت ايؼٝٛخ يًؼبــــ
 األَش طٌٗ ٖٚٛ ف٢ اإلَهإ  

          ش      ـ٘ حنفغ املطْٝكِٝ طذا ف
 َٚٓ٘ ْش٣ٚ صسعٓا ع٢ً قذس 

        فاطتحظٓٛا َكاهلِ مجٝعا         
 اـــــٚ ْٗغٛا يؼػًِٗ طشٜع

            ذ     ـفأٜٓعـت حكـٛهلــِ بايـهـ
 ذــــــٚ غشد ايؼالٍ فٛم ايظ

 

 
 

 

: َعُٛس٠

xَػُٛس٠ : 

 X: ْطب 

   : طاٍ

  X:  غًب 
 :  طٌٗ
   : قذس ع٢ً
  :اإلَهإف٢ 

   : ايؼبإ 
 : فاطتشظٓٛا

  : ٜٓعتأ 
  :  َكاهلِ

×  :  ايهذ

 :  ايؼالٍ

   : بعايٓ-
  :  ايؼبإ

  :  طذ
 :  حنفغ

  :  ْشٟٚ 

  :  ْٗطٛا
  :  ػػًِٗ

 غشد

 

  ايكا٥ًني نجط٠ عًٞ يٝسٍ يًُذٍٗٛ َبين فعٌ : ٜكاٍ
 ٚايتشكل ايجبٛت ٜفٝس َانٞ فعٌ : َات- طأٍ - غًب

  ٜػًب ٜٚٓتكط بعسٚ اؿعٕ قٛض:  اذتضٕ غًب 
 ايسَٛع ٚنجط٠ اؿعٕ ؾس٠ ع٢ً ٜسٍ تعبري:  ايذَع طاٍ

  ١َٛغٝكٝ دٓاؽ ٜعطٞ ْػ١ُ:َػُٛس٠ -َعُٛس٠
 تكػِٝ إٜكاع َٛغٝكٞ سػٔ :َات ايضسع -ْطب ايٓبع 

 قٛض ايػين مبا٤ ميال  بايػين َػُٛس٠ :
 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ  :ايؼبإ -ايؼٝٛخ 

 اؿطم عًٞ ٜسٍ تعبري : قذس عًٞ صسعٓا ْشٟٚ
 ايؿٝٛر ٚخرب٠ املا٤ ع٢ً اؿفاظ يف ٚاالعتساٍ

 ايٓؿاط عًٞ ٜسٍ تعبري:  طشٜعا يؼػًِٗ ْٗطٛا 
 ايعٌُ ٚسب ٚاؿُاغ١

 عًٞ ا١ُٖٝ ايتعب تعبري ٜسٍ  آٜعت سكٛهلِ بايهذ :

 تكٜٛط يًؿالٍ بطا٥ط ٜػطز  : غشد ايؼالٍ
 َعُٛس٠ - بأًٖٗا َعُٛس٠:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا

 ِٖ ايبًس أٌٖ ألٕ بأًٖٗا َعُٛض٠ األفهٌ : بظهاْٗا
 فِٗ غهاْٗا أَا أنجط بٗا ٜٗتُٕٛ ٚغٛف أقشابٗا
 فكط بٗا ٜػهٕٓٛ

 : ايضسع دف - ايضسع َات:  أفطٌ ٚملارا أُٜٗا 
 يف أٌَ ٚال ايهاٌَ املٛت عًٞ تسٍ ألْٗا ايعضع َات األفهٌ

 باملا٤ ي٘ املا٤ إعاز٠ فُٝهٔ دف أَا فٝ٘ اؿٝا٠ عٛز٠
 اذتضٕ صاد -اذتضٕ :غًب ٚملارا أفطٌ أُٜٗا 

  اؿعٕ ؾس٠ عًٞ تسٍ ألْٗا اؿعٕ غًب األفهٌ
  يًتععِٝ ْهط٠:  طذا

 حنفغ ب٘ - املطش حنفغ فٝ٘ : ٚملارا افطٌ اُٜٗا 
  ايػس اتػاع ؾس٠ عًٞ يٝسٍ األفهٌ فٝ٘ : املطش

 - قذس عًٞ صسعٓا ْشٟٚ:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا
 ع٢ً اؿطم عًٞ تسٍ ألْ٘ أفهٌ األٚيٞ : صسعٓا ْشٟٚ
 ايؿٝٛر ٚخرب٠ املا٤

 تفٝس َهاضع١ أفعاٍ : ْشٟٚ - حنفغ - ْكِٝ 
  ايكٛض٠ ٚاغتشهاض ٚاالغتُطاض ايتذسز

 بإعذا عًٞ ٜسٍ تعبري:  َكاهلِ فاطتشظٓٛا
  ايؿٝٛر بٓكٝش١ ايؿباب

  اإلعذاب غطع١ تفٝس:  ايفا٤
  ٚايؿٍُٛ ايعُّٛ تفٝس : مجٝعا
 ايهس بػبب مبعين غبب١ٝ ْٛعٗا ايبا٤:  بايهذ

  ْتٝذ١:  قبً٘ مبا فأٜٓعت األخري ايبٝت عالق١
 أصٖشت - سكٛهلِ أٜٓعت:  ٚملارا أفطٌ أُٜٗا

 ايٓهر عًٞ تسٍ ألْٗا أٜٓعت األفهٌ:سكٛهلِ
  ابطؤاٍ ٚدٛ 

 غ نٝف نإ ساٍ ايكش١ٜ ؟

 عاَط٠ بأًٖٗا ٚنإ اـري ٜػطٝٗا 

 غ َا املؼه١ً اييت ٚادٗت ايكش١ٜ ؟

 دفاف املا٤ َٚٛت ايعضع ٚسعٕ ايٓاؽ 

 غ َا االقرتاح ايزٟ اقرتس٘ ايؼٝٛخ يًؼباب ؟

بٓا٤ غس حيفغ فٝ٘ املطط فأع٢ً ايؿباب بٓكٝش١ 
 ايؿٝٛر 

ٚبعذ غ قاسٕ بني ساٍ ايكش١ٜ قبٌ عٌُ ايؼباب 
 عًُِٗ ؟

دف ْبع املا٤ َٚات ايعضع  قبٌ عٌُ ايؿباب : - 1
 ٚغٝطط اؿعٕ 

: اَتألت اؿكٍٛ بايجُاض  بعس تعإٚ ايؿباب - 2
 ٚفطح اؾُٝع بكٛت ايؿالٍ

 نٔ بًظُا  -4
 إًٜٝا أبٛ َان٢: ايؼاعش 

 

 نٔ بًظُا إٕ صاس دٖشى أسقُا      
 ٚ حال٠ٚ إٕ صاس غريى عًكُا

     ت٢ بايجٓا أحظٔ ٚ إٕ مل جتض ح
 أ٣ اجلضا٤ ايػٝح ٜبػ٢ إٕ ٢ُٖ

        َٔ را ٜهافــ٧ صٖــش٠ فـٛاحــ١   
 أٚ َٔ ٜجٝب ايبـًبـٌ املتـشْـُــا

        عذ ايهشاّ احملظٓني ٚ قظٗــِ  
 بُٗا جتذ ٖزٜٔ َُٓٗا أنشّ

    ٜا صاح خز عًِ احملب١ عُٓٗا      
 إ٢ْ ٚدذت احلـب عًُا قُٝا

 قضشا ْريا أحبب فٝػذٚ ايهٛخ 
 ٚ ابػض فُٝظ٢ ايهٕٛ طذٓا َعًُا

  ال تطًبــٔ حمبـ١ َــٔ داٖـٌ
 املش٤ يٝـع حيـب حتـ٢ ٜـفُٗـا

 
 

 

   زٚا٤ ؾافٝا: بًظُا
٧ًَ ٚاملطاز  أضاقِ ز س١ٝ ٚثعبإ ٚافعٞ : أسقُا

 بايكعٛبات 
  تعاقب× تجاب  ٚتهافأ  : جتض

  ايعكاب× ايعطا٤ ٚايجٛاب  : ادتضا٤
  ز غٝٛخ ، أغٝاخ املطط  : ٝحايػ

  ٜعاقب× جياظ٣  :  ٜهاف٧
  ٜعاقب× ٜهاف٧ :   ٜجٝب

  ظَٓو ، ز  األزٖط ، زٖٛض:  دٖشى
  سال٠ٚ× ط املطاز ساقساملٌ ٚعاؿٓ : عًكُا

  ايصّ× املسح  : ايجٓا 
  تٛقف× غاٍ :   ٢ُٖ
  ٜطًب ٚ ٜطٜس : ٜبػ٢

  ١طا٥شنجري٠ اي : فٛاس١
  ان٢ايب× املػ٢ٓ  : املرتمنا

  ٚ أسل اسػب : عذ
 ايبدٌٝ×  ايػدٞ ٚاؾٛاز : ايهشِٜ 

  قاسب٢ : صاح
 تافٗا× ععُٝا ، ْفٝػا  : قُٝا

 ٚقاضِْٗ قسضِٖ : قظِٗ 
 ميػ٢× ٜكبح  :ٜػذٚ
  عاقٌ× أمحل  : داٌٖ

  أسبب× انطٙ :  ابػض 
  أنٛإ ايٛدٛز ز : ايهٕٛ

  ز ضداٍايطدٌ  :املش٤
 ايعٖط٠ ٚايبًبٌ:  ٖزٜٔ
  ٚأزٖط زٖٛض ز ظَٔ:  دٖشى
  أغ٧×  اإلسػإ قسّ:  أسظٔ
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 ايبالبٌ ز ايطا٥ط:  ايبًبٌ
 ايهطِٜ ّ ايبدال٤×  ايهطّ أقشاب:  ايهشاّ 
 احملػٔ ّ املػ٧×  اإلسػإ ٜكسَٕٛ َٔ:  احملظٓني 
 عسٚ×  ٚقشب ٚأقشاب قشاب ز:  صاح 
  ٚنٛخ٘ ٚنٝدإ أنٛار ز ايكـ َٔ بٝت:  ايهٛخ 

  َعًِ×  َٚؿطم َه٧:  ْريا
 غذٕٛ ز سبؼ:  ٓاطذ

 تتٛقع ٚال تٓتعط ال:  تطًدي ال 
 

 فعٌ أَط غطن٘ ايٓكح ٚ اإلضؾاز :بًظُا نٔ
 ؾب٘ ايسٖط باألفع٢ : صاس دٖشى أسقُا

 تهاز ٜؤنس املع٢ٓ : عًكُا –سال٠ٚ 
     ايٓكح ٚ اإلضؾاز أَط غطن٘  : أسظٔ

اغتفاّ  غًٛبأ : أ٣ ادتضا٤ ايػٝح ٜبػ٢ إٕ ٢ُٖ
 يٓفٞ غطن٘ ا

اغتفاّ غطن٘ اغًٛب :  َٔ را ٜهافــ٧ صٖــش٠ فـٛاســ١
 ايٓفٞ

 غطن٘ ايٓفٞ اغتفاّ  : َٔ ٜجٝب ايبـًبـٌ املتـشْـُــا

 يًتٓبٝ٘ ْسا٤  :ٜا صاح خز عًِ احملب١ عُٓٗا
  أَط يًٓكح ٚ االضؾاز :قظِٗ  –عذ  – خز

 أغًٛب َؤنس بإٕ : إ٢ْ ٚدذت

 ز أَط ٜفٝس ايٓكح ٚ اإلضؾا : أسبب ، ابػض
ٚابػض فُٝظٞ ايهٕٛ  -اسبب فٝػذٚ ايهٛخ قصش

 َكاب١ً تؤنس املع٢ٓ طذٓا:

  تهاز ٜؤنس املع٢ٓ ٚ ٜٛنش٘ :نٛخا ، قصشا 

 ؾب٘ ايهٕٛ بايػذٔ : فُٝظ٢ ايهٕٛ طذٓا َعًُا
 اإلضؾازح ايٓك ٘أغًٛب ٢ْٗ غطن : ال تطًبــٔ

 ٚاغًٛب َؤنس بٕٓٛ ايتٛنٝس 
ٞ ا١ُٖٝ تعبري ٜسٍ عً املش٤ يٝع حيب سيت ٜفُٗا :

 ايفِٗ 
 ٚاإلضؾاز ايٓكح غطن٘ أَط أغًٛب:  بًظُا نٔ  

 بايسٚا٤ اإلْػإ ٚقٛض
 ْػ١ُ ٜعطٞ َٛغٝكٞ ٚإٜكاع دٓاؽ:  عًكُا - أسقُا 

  َٛغٝك١ٝ
 اْتؿاض ؾس٠ عًٞ يٝسٍ:  بفٛاس١ ايضٖش٠ ٚصف

  ايطا٥ش١
 قٛت٘ مجاٍ عًٞ يٝسٍ:  باملرتمن ايبًبٌ ٚصف

  ١ْتٝذ قبً٘ مبا عالقت٘:  ٖزٜٔ جتذ 
 ْافع بعًِ احملب١ قٛض:  احملب١ عًِ

 تعًٌٝ قبًٗا مبا عالقتٗا:  ٚدذت أْٞ 
 بايككط ايهٛر ؾب٘:  قصشا ايهٛخ ٜػذٚ 
 مبا عالقتُٗا:  ايهٕٛ فُٝظٞ - ايهٛخ فٝػذٚا 

  ْتٝذ١ قبًُٗا
  يًتععِٝ ْهط٠:  قصشا
  يًتشكري ْهط٠:  طذٔ
  َهاْت٘ ٚعًٛ ايعًِ عع١ُ ٜفٝس:  قُٝا ب عًُا ٚصف

 األٚيٞ:  تطًب ال - تطًدي ال:  ٚملارا أفطٌ ُٗاأٜ
 ايتٛنٝس ْٕٛ فٝٗا ألْ٘ أفهٌ

 طؤاٍ ٚدٛاب
 َٚا ايذيٌٝ عًٞ ريو؟ غ مبا ٜٓصح ايؼاعش ؟

أ١ُٖٝ ايتفاؤٍ ٚايعطا٤ ٚسب ايٓاؽ زٕٚ إٔ ٜٓتعط  -1
 ايؿهط َٔ أسس 

 -املطط ال ٜٓتعط ايؿهط  ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو : - 2
 املهافا٠  ايعٖط٠ ٚايبًبٌ ال ٜٓتعطإ

 غ َا أثش اذتب ٚايتظاَح ٚايهشٙ ع٢ً اإلْظإ ؟

ٜط٣ اإلْػإ اؿٝا٠ مج١ًٝ ٜٚكبح  اؿب ٚايتػاَح :
 ايهٛر قكطا َٓريا 

 ٜكبح ايككط غذٓا َعًُا ايهطٙ :
)طٛس٠ اذتذشات(سل اآلخش -5

 

 ((ِِ ُِٜه َٛ َٔ َأَخ ِٝ ٠ٌَٛ َفَأِصًُٔحٛا َب َٕ ِإِخ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َُا اِي ْٖ َٚاٖتُكٛا  إ
( َٕ ُُٛ ِِ ُتِشَح َ٘ َيَعًَُّه ُٓٛا ال َٜ (11ايًَّ ََ َٔ آ َٗا ائَّزٜ ٜٗ أَ 

َٚال   ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝشا  َُٜهُْٛٛا َخ  ِٕ ٍّ َعَظ٢ َأ ِٛ ِٔ َق َٔ  ّْ َِٜظَدِش َقٛ
ٖٔ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝشا  ٖٔ َخ َُٜه  ِٕ َْٔظا٤ٕ َعَظ٢ َأ  ِٔ َٔ ُُٔضٚا  َْٔظا٤ْ  ًِ َٚال َت

ُِ اِيُفُظُٛم  َٓاَبُضٚا ٔباألِيَكأب ٔب٦َِع االِط َٚال َت  ِِ ُِْفَظُه َأ
 َٕ ُُٛ ُِ ايعَّأي ُٖ َُٜتِب َفُأَٚي٦َٔو   ِِ ِٔ َي ََ َٚ  ِٕ َبِعَذ اإلمَيا

ُٓٔبٛا َنٔجرّيا   (11) ُٓٛا اِدَت ََ َٔ آ َٗا ائَّزٜ ٜٗ ٕٖ  َٜأَ  ِّٔ ِإ َٔ ايعَّ َٔ
ِِ َبِعّغا  َِٜػَتِب َبِعُغُه َٚال  َٚال َتَذٖظُظٛا   ِْ ِّٔ ِإِث َبِعَض ايعَّ

ُٙ ُُٛ ُِٖت ِّٝتا َفَهِش ََ  ٔ٘ َِ َأٔخٝ ٌَ َيِح َِٜأُن  ِٕ ِِ َأ ُٜٔحٗب َأَحُذُن   َأ
ٜٗا ايٓاغ ٜا أ  (12ٚاتكٛا اهلل إٕ اهلل تٛاب سحِٝ )

ٌَ  إْٓا خًكٓانِ َٔ رنش ٚأْج٢  ََٚقَبا٥ٔ ِِ ُػُعّٛبا  َٓاُن ًِ ََٚدَع
 ِْ َ٘ َعًٔٝ ٕٖ ايًَّ ِِ ِإ ٘ٔ َأِتَكاُن َِٓذ ايًَّ ِِ ٔع ََُه ٕٖ َأِنَش ٔيَتَعاَسُفٛا ِإ

 (13(()   َخٔبرْي

 

 ّ أر أخ٠ٛ ايسٜٔ : إخ٠ٛ
  خافٛا:  اتكٛا

  تعصبٕٛ×  ٜػفط يهِ : تشمحٕٛ
 ضدا٤ : يعًهِ

 حيرتّ × ٜٗعأ ٚحيتكط  :ٜظدش
  ضدا٤ : عظ٢
  أفهٌ : خريا

 املسح  × ٜعٝب  : تًُضٚا
  تٓازٚا بًكب َهطٚٙ : باأليكاب تٓابضٚا

 ْعِ   × أغٛأ  : ب٦ع
  االميإ ×اـطٚز عٔ طاع١ اهلل  : ايفظٛم

  ايكف١ : االطِ
 ٜٓسّ ٜٚػتػفط : ٜتب

  آزّ ٚسٛا٤ : رنش ٚأْج٢
 ايٝكني× و ايؿ : ايعٔ

  ال تتبعٛا عٛضات اآلخطٜٔ :ال جتظظٛا
 ٜصنط عٝب ايٓاؽ يف غٝابِٗ : ٜػتب

  مجاعات نبري٠ : ػعٛبا
 عًِٝ )ز( خربا٤ : خبري

  أنجطنِ خٛفا هلل : أتكانِ
  اضتهبٛا ، اقرتفٛا× ابتعسٚا  : ادتٓبٛا

  آثاّ شْب ز : إثِ
  ٜكبٌ ايتٛب١ : تٛاب
 ٚاغع ايطمح١ : سسِٝ
  عات قػري٠مجا : قبا٥ٌ

 أسكطنِ× أؾطفهِ  : أنشَهِ
   تعطفٛا بعههِ فتتشابٛا:   يتعاسفٛا

  أفػسٚا×  ٚفكٛا:  فأصًشٛا 
 أقٛاّ ز ضدٌ ّ ضداٍ:  قّٛ

  تؿهطٚا ٚال متسسٛا ال×  تعٝبٛا ال:  تًُضٚا ال
  اَطأ٠ ّ:  ْظا٤

  ؾعب ّ نبري٠ مجاعات:  ػعٛب
 اهلل َٔ خٛفا انجطنِ:  أتكانِ

 خربا٤ ز ٚاـرب٠ يعًِا نجري:  خبري 

أغًٛب قكط ٜفٝس ايتٛنٝس  : إمنا املؤَٕٓٛ إخ٠ٛ
 ٚايتدكٝل  

أَط غطن٘ ٚاغًٛب ايفا٤ تفٝس غطع١  : فأصًشٛا
 ايٓكح ٚاإلضؾاز 

 أَط يًٓكح ٚاإلضؾاز : اتكٛا
 تعًٌٝ ملا قبً٘ عالقتٗا  : يعًهِ تشمحٕٛ

 ٓني خل املؤَْٚسا٤ يًتٓبٝ٘  : ٜأٜٗا ايزٜٔ آَٓٛا
 تهطِٜ ٚتؿطٜف يًُؤَٓني يً

 تشصٜط ٓكح ٚايْٗٞ يًاغًٛب  :ال ٜظدش
 ْهط٠ يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ : قّٛ

 ْٗٞ يًتشصٜط  اغًٛب : ال تٓابضٚا -ال تًُضٚا 
  غ٤ٛ ْسا٤ ايًكب  أغًٛب شّ ٜفٝس : ب٦ع االطِ

 تهاز ٜٛنح املع٢ٓ : اإلميإ -ايفظٛم

 ٝذ١ ٚعالقتٗا ْتاغِ إؾاض٠ يبعٝس يًتشكري  :ٚي٦وأف
 أَط يًٓكح ٚايتشصٜطاسلوب  :ادتٓبٛا

 تعًٌٝ ملا قبً٘ ٖٚٛ َؤنس بـ إٕ : إٕ بعض ايعٔ إثِ

 ْٗٞ يًٓكح ٚايتشصٜط اغًٛب  : ال جتظظٛا
 ْٗٞ يًٓكح ٚايتشصٜط اغًٛب  : ال ٜػتب

  اغتفٗاّ يالغتٓهاض اغًٛب :أحيب أسذنِ  
تؿبٝ٘ املػتاب مبٔ ٜأنٌ ؿِ  : ٜأنٌ ذتِ أخٝ٘ َٝتا 

 تا َٝأخٝ٘ 

 أَط يًٓكح ٚاإلضؾاز : اتكٛا اهلل

 أغًٛب َؤنس بـ إٕ :إٕ اهلل تٛاب سسِٝ 

 ايٓاؽ يًعُّٛ  –ْسا٤ يًتٓبٝ٘  : ٜأٜٗا ايٓاغ
 تهاز  : رنش ٚأْج٢ 

 تعًٌٝ ملا قبً٘عالقتٗا  : يتعاسفٛا
 أغًٛب َؤنس بـ إٕ  : إٕ أنشَهِ عٓذ اهلل أتكانِ

 أغًٛب َؤنس بـ إٕ : إٕ اهلل عًِٝ خبري
 نجط٠ ايعًِ قٝػ١ َبايػ١ تفٝس  :خبري – عًِٝ
 تعًٌٝ قبًٗا مبا عالقتٗا : ٜهْٛٛا إٔ عظ٢
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ع  1  مراجعة ليلة االمتحان   

01001608141ت /     أ / اسالم عبد الغين      

    

 املع٢ٓ ٜربظ تهاز:  نشٖتُٛٙ - حيب 
 املع٢ٓ ٜربظ تهاز:  قبا٥ٌ - ػعٛبا 

 طؤاٍ ٚدٛاب 
 مل ختُت اآل١ٜ بـ ) إٕ اهلل تٛاب سسِٝ ( ؟

ختاّ َٓاغب ملهُٕٛ اآل١ٜ ٜفتح باب ايتٛب١ أَاّ 
  ٜٝأؽ َٔ ضمح١ اهللاملدط٧ ست٢ ال

 غ مب أَش اهلل املؤَٓني ؟ ٚملارا ؟

 ايكًح بني ايٓاؽ ؛ ست٢ ٜطمحِٗ اهلل ٜٚػفط هلِ  - 1

 ادتٓاب ايعٔ ؛ ألٕ بعض ايعٔ إثِ  - 2

 غ عِ ْٗٞ اهلل املؤَٓني ؟

َٔ ايػدط١ٜ ٚاالغتٗعا٤ باآلخطٜٔ ألْ٘ ممهٔ ٜهْٛٛا 
 -ٚعسّ إظٗاض عٝٛب اآلخطٜٔ  - أفهٌ َٓ٘ عٓس اهلل

عسّ ْسا٤ أسس باغِ ٜهطٖ٘ ألْ٘ ٜٓؿط ايعسا٠ٚ بني 
 ايٓاؽ 

 غ ملارا خص اهلل املؤَٓني ؟

 تهطميا هلِ ٚ ٚألٕ املؤَٓني ِٖ املٓفصٕٚ ألٚاَط اهلل 

 غ َت٢ ٜهٕٛ ايتذظع َباح ؟ 

 عٓسَا ٜهٕٛ عًٞ اجملطَني ٚأعسا٤ ايٛطٔ 

 غ َا َكٝاغ ايتفاضٌ بني ايٓاغ ؟

 ايتكٟٛ ٚايعٌُ ايكاحل
 ا ٚد٘ ايٓذا٤ يف ) ٜأٜٗا ايٓاغ ( يًذُٝع ؟ملارغ 

ِْٗ َٔ اقٌ يٓاؽ الألٕ اؿهِ عاّ ٚؾاٌَ ؾُٝع ا
 ايبعض ٚاسس فال جيٛظ ايتفاخط ٚايتباٖٞ ٚؼكري

  
 

 انتب بشق١ٝ يضذٜل تذعٛٙ الداص٠ ايضٝف : – 1
  ------املشطٌ ايٝ٘ 

 ----------ايعٓٛإ 
صذٜكٞ ايعضٜض ادعٛى يكغا٤ اداص٠ ايضٝف َع 

 االطش٠ 
 ------املشطٌ 

 ---------ايعٓٛإ 
 انتب الفت١ اٚ اسػاد عٔ ا١ُٖٝ ايشٜاع١  – 2

 ايشٜاع١ ١َُٗ يًذظِ
 انتب اعالٕ عٔ قٝاّ سح١ً الطهٓذس١ٜ  – 3

---عٔ ايكٝاّ بشح١ً ايٞ ------تعًٔ َذسط١ 
 باػرتاى  ----املٛافل  -----ٚريو ّٜٛ  ---

َٚٔ ٜشغب االػرتاى ايتٛد٘  ------قُٝت٘ 
 ملؼشف ايشحالت 

 -----َؼشف ايشحالت 
 انتب دع٠ٛ حلغٛس اٚيٝا٤ االَٛس حف١ً باملذسط١  -4

ْتؼشف بذع٠ٛ طٝادتهِ حلغٛس  -----َذسط١ 
-املٛافل  ----احلفٌ يًطالب املتفٛقني ٚديو ّٜٛ 

 باملذسط١  ---ايظاع٘  --
 تكبًٛا بكبٍٛ ٚافش االحرتاّ                           

 -----َذٜش املذسط١ 

انتب تكشٜش عٔ سح١ً قُت بٗا اٚ تكشٜش عٔ  – 5
 ادتُاع ػشن١

 -----ايظاع١  -----املٛافل  ----اْ٘ يف ّٜٛ 
ٚيف  ----ٚػاٖذْا  ----قُٓا بشح١ً ايٞ 

ايظاع١ مت عٌُ ادتُاع ملٓاقؼ١ َا مت عًُ٘ اِٖ 
                                        -----------اِٖ ايعٝٛب  -----ت املُٝضا

 َكذّ ايتكشٜش                                                                       
 انتب سطاي١ يضذٜكو تذعٛٙ يضٜاس٠ بًذى  – 6

  -------صذٜكٞ ايعضٜض 
 ----حت١ٝ طٝب١ ٚبعذ            

اهلل إ تهٕٛ خبري ، ٚادعٛى يضٜاس٠  امتين َٔ
بًذٟ حٝح اهلٛا٤ اجلٌُٝ ، َٚعا طٓضٚس نٌ َهإ 

 بٗا َجٌ : االٖشاَات ، ْٚٗش ايٌٓٝ 
 َع اطٝب متٓٝاتٞ                                        

                ------املشطٌ  
 -----ايعٓٛإ 

 اِٖ ايعٓاصش : 
 َفّٗٛ ايٛطٔ  - 1
 زٚض االغط٠ يف تطب١ٝ االبٓا٤ عًٞ سب ايٛطٔ .  – 2
 . -----زٚض ٚغا٥ٌ االعالّ يف  – 3
 .  -----زٚض ايسٜٔ يف  – 4
 ا١ُٖٝ ايٛطٔ . – 5
 ش َا زٚض ايفطز ٚاجملتُع يف اؿفاظ عًٞ ايٛطٔ – 6

َٛعٛع ايٛطٔ جنذٙ َٔ  إْٓا عٓذَا ْتحذخ عٔ                  
املٛعٛعات اهلا١َ اييت جيب إٔ ْؼري هلا ملا فٝٗا َٔ 

أ١ُٖٝ بايػ١ يف حٝا٠ أٟ أ١َ حٝح إٕ ايٛطٔ ٜؼػٌ باٍ 
أٟ ػعب ٚأٟ ا١َ تظعٞ يًتػٝري ٚيًتطٜٛش فٝذب إٔ 
ْٛد٘ ي٘ نٌ اٖتُآَا يٓظعٞ يتػٝري َفاِٖٝ طاٍ 

 اُٖاهلا يف حٝاتٓا  
عع١ُٝ عًٞ َش ايضَإ ، فٗٞ املجاٍ  إ َضش                     

يًظُٛ ٚايعًٛ ٚايعع١ُ ٚايشخا٤ ٚايعال ٚيزيو إ َضش 
َٗذ احلغاسات ٚايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ، ٚاصبح ابٓا٤ َضش 

اصحاب حهِ ٚطًطإ عًٞ َش ايعضٛس ، الِْٗ انًُٛا 
تكذّ ادذادِٖ بايهفاح ٚايعٌُ حيت تشفع َضش سأطٗا 

 اَا دٍٚ ايعامل . 
إ حب َضش جيشٟ يف عشٚم نٌ ابٓا٥ٗا ،                       

ٜٚغحٕٛ َٔ ادٌ َضش باسٚاحِٗ عذ نٌ دخٌٝ 
َظتعُش الٕ املضشٟ حياسب بعضميت٘ ٚاصشاسٙ ٚاسادت٘ 

َٔ ادٌ سفع١ ايٛطٔ اَا املظتعُش حياسب َٔ ادٌ 
اطُاع٘ ٚاغشاع٘ اخلبٝج١ اييت تعرب عٔ ٚحؼ١ٝ 

 االطتعُاس . 
 ذيٌٝ َٔ ايكشإ عًٞ ا١ُٖٝ ايٛطٔٚاي                         

  -----" سب ادعٌ ٖزا ايبًذ آَا "  
 " ادخًٛا َضش إ ػا٤ اهلل آَني " 

 ٚايذيٌٝ َٔ ايؼعش                        
احبٗا َٔ نٌ سٚحٞ  -َضش اييت يف خاطشٟ ٚيف دَٞ 

 ٚدَٞ 
فُضش احل إ ْبزٍ َٔ ادًٗا اسٚاحٓا ، الْٗا َٔ                  

ٌ بالد ايعامل اييت جيب إ ْغحٞ َٔ ادًٗا بهٌ امج
 طاق١ بذاخًٓا

ٚيف ايٓٗا١ٜ ال اًَو اال إ اقٍٛ اْين عشعت                       
سأٟ  يعًٞ قذ ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚاخريا َا 

اْا اال بؼش قذ اخط٧ ٚقذ اصٝب فإ نٓت قذ اخط٦ت 
ٌ َا اسدٛٙ فاسدٛا َظاحميت ٚإ نٓت قذ اصبت فٗزا ن

 َٔ اهلل عض ٚدٌ. 
  

  اِٖ ايعٓاصش : 
 َفّٗٛ ايػالّ  - 1
 زٚض االغط٠ يف تطب١ٝ االبٓا٤ عًٞ ايػالّ. – 2
 زٚض ٚغا٥ٌ االعالّ يف ايػالّ .  – 3
 زٚض ايسٜٔ يف ايػالّ .  – 4
 ا١ُٖٝ ايػالّ . – 5
  َا زٚض ايفطز ٚاجملتُع يف اؿفاظ عًٞ ايػالّ – 6

 
ْ٘ َٔ األ١ُٖٝ ايبايػ١ عشض املٛعٛعات إ                   

اهلاَ٘ اييت تتضٌ بايفشد ٚاجملتُع ٚريو يًٛقٛف عًٞ 
احلكا٥ل ٚ ايزٟ جيب عًٝٓا ايٛقٛف عٓذٖا ٚعشعٗا 

يًٛصٍٛ يًٓتا٥ر اييت حتكل ايظعاد٠ يًفشد ٚاجملتُع 
فأسدٛا َٔ اهلل ٜٛفكين يف ٖزا املٛعٛع ٖٚٛ َٛعٛع 

الّ ايزٟ ٜظعٞ ي٘ نٌ اْظإ عًٞ ايشض ال ْ٘ حيكل ايظ
 االٌَ ٚ ايشخا٤ ٚ ايشفع١ ٚايعًٛ يالَ٘. 

ٜؤنذ ايكشإٓ ايهشِٜ ايكِٝ ايظا١َٝ اييت                    
تغُٔ يًُذتُع االَٔ ٚ االطتكشاس ٚ ايظالّ ، فايظالّ 

ئ ٜتحكل عًٞ االسض اال باتباع َٓٗر اهلل طبحاْ٘ 
دا٤ يف نتاب٘ ايهشِٜ ، ٚ اتباع  ٚتعايٞ ٚايعٌُ مبا

طٓ٘ ْبٝ٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايظالّ فايظالّ دٜٔ االَٔ 
 ٚاالَإ ٚايظالّ يف نٌ احنا٤ ايعامل. 

جيب ايبعذ عٔ طشٜل ايؼٝطإ ايزٟ ٜؤدٟ ايٞ                     
اخلٛف ٚ ايعذا٠ٚ  ٚايهشٙ بني افشاد اجملتُع، فٝذب ايبعذ 

ٔ طشٜل االطتكا١َ ايٞ عٔ طشٜل االحنشاف ٚ ايتكشب َ
اهلل الٕ ريو ٜعشع٘ يعكاب اهلل ايكٟٛ ايكادس ايزٟ 

 ٜتحهِ يف ػ٦ٕٛ عبادٙ.
تظعٞ نٌ دٍٚ ايعامل عًٞ احلشظ عًٞ                        

تكذِٜ ايظالّ يف نٌ املؤمتشات ايذٚي١ٝ بني دٍٚ ايعامل 
فكذ حضٌ نٌ َٔ ايش٥ٝظني حمُذ اْٛس ايظادات ٚ حمُذ 

ًٞ دا٥ضٙ ْٛبٌ يًظالّ ملا قذَاٙ َٔ اجناصات ايربادعٞ ع
نبريٙ خايط يف ايظالّ بني ػعٛب ايعامل ٚ احلشظ عًٞ 

 حتكٝل ايظالّ بني ايذٍٚ .
 -َٔ اآلٜات اييت تذعٛ يًظالّ ٖٞ :

" ٚإٕ دٓحٛا يًظًِ فادٓح هلا ٚتٛنٌ  -قٛي٘ تعايٞ:
 عًٞ اهلل اْ٘ ٖٛ ايظُٝع ايعًِٝ"

ٗا١ٜ ال اًَو اال إ اقٍٛ اْين عشعت ٚيف ايٓ                      
خريا َا أسأٟ  يعًٞ قذ ٚفكت يف نتابت٘ ٚايتعبري عٓ٘ ٚ

اْا اال بؼش قذ اخط٧ ٚقذ اصٝب فإ نٓت قذ اخط٦ت 
فاسدٛا َظاحميت ٚإ نٓت قذ اصبت فٗزا نٌ َا اسدٛٙ 

 َٔ اهلل عض ٚدٌ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




