 :ريبعتلا  :الوأ **

ةرقفلا وأ ةرابعلا راصتخا وه  :صيخلتلا )(4
ةظفاحملا عم  ،ةَّصاخلا كتغلب كل ةاطعملا
متيو  ،ةَّيئزجلا راكفألاو  ،ةَّماعلا ةركفلا ىلع
 :يتآلاك
نيب زييمتلل ؛ ةرم نم رثكأ ةرقفلا ةءارق 1 -
 .ةيعرفلا راكفألاو ةيسيئرلا راكفألا
يلع رثؤتال يتلا تاملكلاو تارابعلا فذح 2 -
تعنلاو لاحلا لثم ةرابعلل ماعلا ىنعملا
ناك نإ ةرقفلل ًابسانم ًاناونع عضو 3 -
ً .ابولطم
 .لاؤسلا يف بولطملا مكلاب مازتلالا 4 -
لوصولل فذحلا دعب ةغايصلا ةداعإ 5 -
 .بولطملل
ةحص عم نيرطس يف ةرقفلا هذه صخل ( $$
 ) :ىنعملا
لدي و ،قالخألا ةمق ىلع فقي ميظع كولس ةنامألا نإ "
جم يأ عيطتسي الو ،سانلا عيمج نيب ةنينأمطلاو
فصلا هذهو  ،ةفصلا هذه هلمشت نأ نود ٍةءانهو ةداعس
صلا كلذك اهب قلختو ًاعيمج هللا
ىلع لدي ميظع كولس ةنامألا " :ج  :ةباجإلا $$
فصتا دقو عمتجملا ةداعس ببس وهو  ،نمألا
"ءايقتألاو ءايبنألا اهب

 :يعادبإلا ريبعتلا ) ب (
،تاناحتمالا يف اًعويش رثكألا وه عونلا اذهو
نم عوضوم يف ةباتكلا كنم بلطي ام ابلاغو
 .نيعوضوم
يف ةريبك ةيمهأ هل ريبعتلا عوضوم نإ 1-
ةقرو ردصتي هدجن اذل  ,ةيبرعلا ةغللا
ضعب هذهو ,تاجردلا ىلعأ هل صصُخو ,ةلئسألا
ةباتك دنع كل انوع نوكتل اهمدقن تاداشرإلا
...ريبعتلا عوضوم
.ةينأتمو ةديج ةءارق عوضوملا سأر أرقا 2-

ريبعتلا

1

ادبإ
يظو
يع
يف
دحأ يف بتكا
ريرقت صيخلت ةوعد نالعإ ةتفال ةيقرب نيعوضوملا

 ،ةتفال بتكا  ،ةيقرب بتكا (  :يفيظولا ريبعتلا ) أ (
 ) :اًنالعإ بتكا
) ةيزعت /ركش  /ةئنهت( ةيقربلا )(1
/..................هيلإ لسرملا
/.....................ناوـــنعلا
) ركش  /ةيزعت  /ةئنهت (  :بولطملا بسح
/............لسرملا
/.............ناونعلا
قلعتل ةحول ىلع بتكت ْنأ حلصت ةزجوم ةرابع  :ةيداشرإلا ةتفاللا )(2
يف تاتفاللا نم ريثكلا انتايح يف فداصن نحنو ،ام ناكم يف
ةيموكحلا حلاصملاو سرادملاو تابتكملا

نع ةتفال (
ةفاظنلا
)
ةحصلا رمدي نيخدتلا
ببسيو
ةافولا

)نيخدتلا نم رذحت ةتفال (
ةفاظن ىلع اوظفاح
مكتسردم

 :نالعإلا ) ( 3
بتكن مث )نالعإ( ةملك عبرملا ىلعأ بتكنو  ،عبرم لخاد نالعإلا بتكن
ءامسأ بتكن الو .كارتشالا ديري نم مهت يتلا ةيساسألا رصانعلا
 .مهءامسأ اناطعأ اذإ الإ صاخشأ
 :ةلحر نع نالعإ )**(
) نالعإ (
يف كلذو ..................../يلإ ةلحرب مايقلا نع ............ةسردم نلعت
بغري نمو.........كارتشالاةمــيقو/..../....../.......قفاوملا/...............موي
.تالحرلا فرشم دنع كارتشالا ةميق دادسب
تالحرلا فرشم

ققحتو ،ليعامسإ حلاصلا شويج ىلع رصم شويج راصتنا  :ةباجإلا -
ةيعمج ريبدتب رصم شيج ىلإ ماشلا شيج نم ريثك زاحنا امدنع راصتنالا
 .قشمد
؟ ةقباسلا ةرقفلا يف ردلا ةرجش هنع ثدحتت يذلا لمألا ام 6-
 .نيدلا حالص اهدحو امك اهجوز دي ىلع دالبلا دحوتت نأ  :ةباجإلا -
هماكح نيب بشانلا فالخلاو ماسقنالاو ةقرفلل يبرعلا بعشلا بضغ " 2 :س
ىنمتو  ،ةردهملا ةوقلا كلت ىلإ ةرسح يف رظني ذخأو ءارمألاو كولملا نم
"اودحتا هماكح نأ ول نوصلخملا
وأ عرش  :ذخأ – ةنوصملا × ةعيضملا  :ةردهملا – دماخلا × مئاقلا  :بشانلا ( 1-
) أدب
] مهم [ ؟ عارصلا ناك مالعو ؟ يبرعلا بعشلا بضغ اذامل 2-
نيب بشانلا فالخلاو ماسقنالاو ةقرفلل يبرعلا بعشلا بضغ  :ةباجإلا -
 .لاملاو مكحلاو ةطلسلا لجأ نم عارصلا ناكو  ،ءارمألاو كولملا نم هماكح
[ ؟ لمشلا عمجل اولعف اذامو ؟ يبرعلا بعشلا ءانبأ نم نوصلخملا ىنمت اذام 3-
] مهم
 ،ودعلا ةبراحمل دوهجلا هيجوتو  ،ماكحلا داحتا نوصلخملا ىنمت  :ةباجإلا -
 .قشمد يف ىرخألاو ةرهاقلا يف امهادحإ نيتيعمج كلذل اوماقاو
] مهم [  .نيدلا مجن هب ماق ام ءوض يف كلذ حضو  .كردت ال ةياغ سانلا اضر 4-
ام ريمعتو ةكلمملا دعاوق تيبثتو ملاظملا درو دالبلا حالصإ يف نيدلا مجن دهتجا -
ىلع اولمعف نيدقاحلا نيعأ يف قرت مل ةسايسلا هذه نكل هتيشاحو لداعلا هدسفأ
 .مقانو دساح لك مهيلإ عمتجاو ،اهمده

2

ةرهاقلاب امهادحإ ناتيرس ناتيعمج نيصلخملا ءالؤه نم تنوكت دقو " 3 :س
مهب ذولي نمو جنرفلل ةيهاركلا ثب ىلع لمعت امهنم لك تذخأو قشمدب ىرخألاو
" ....لصفلا مويل بولقلا ةئبعتو ،فوفصلا ديحوت ىلعو
–برهي ×أجلي وأ يمتحي :ذولي –تعرشو تأدب :تذخأ –عنم ×رشن :ثب( 1-
)قيرفت × :ديحوت
) ةلصافلا ةكرعملا موي  :لصفلا موي (
 .ةيعمج لك ميعز مسا ركذا 2-
 :ةرهاقلا ةيعمج ميعزو مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا  :قشمد ةيعمج ميعز
 .شامقلا ركب وبأ
 .ةيلين ةلحرب ردلا ةرجشو نيدلا مجن مايق  :للع 3-
 .ليلخلا امهنبا ةافو ببسب ردلا ةرجش مالآل افيفخت -
؟ قشمدو ةرهاقلاب نيتيرسلا نيتعمجلا نيوكت ىلإ تدأ يتلا تارربملا ام 4-
] مهم [
 .ءارمألاو كولملا نم ماكحلا نيب بشانلا فالخلاو ماسقنالاو ةقرفلا ببسب -

نوكت نأ دكأتو رصنع لك ةيمهأ بسح ةلسلسم رصانعلا بتكا 3-
.عوضوملل ةلماش رصانعلا
 ،تاعوضوملا نم ريثك يف اهمدختسا نكمي يتلا راكفألا ضعب كانه 4-
 :لثم
،عمتجملاو درفلا ىلع عوضوملا اذه رثأ  ،عوضوملا اذه )رارضأ \دئاوف(
.عوضوملا اذه يف نيدلا يأر
نأل ؛عوضوملا يف ةملك ةيأ ةباتك لبق رصانعلا ةباتك نم دب ال
هاري نأ بحي ام اذهو ،اهميظنتو انراكفأ بيترت ىلع اندعاست رصانعلا
......ةباجإلا ةسارك يف ححصملا
ةمدقمل جذومن اذهو  ،ةبسانم اهارت يتلا ةمدقملاب عوضوملا ةباتك أدبا 5-
:
رطسب رصنع لك أدبت نأ ىلع  ,رصانعلا نم رصنع لك حرش يف أدبا 6-
 .ديدج
امب دهشتساو صوصنلاو ةءارقلا تاعوضوم نم ةدافتسالا ةلواحم 7-
ظفحت
 ).ةروثأملا لاوقألا ـرعشلا ـ ثيدحلا ـ نآرقلا(
ءاطخألا يف عوقولا بنجتو,ميقرتلا تامالعو تارقفلا ماظنب مامتهالا 8-
 .ةيئالمإلا

) رصنلا قيرط ةدحولا (  ) :ةيراج حومط (  :ةصقلا  :اًيناث $$
ناطلسلا ئنهت ردلا ةرجش تلبقأو ميظعلا رصنلا اذهب رصم تحرفو " 1 :س
" دالبلا دحوتتس كيدي ىلعو يالوم اي لمألا اند  :ةلئاق روبح يف نيدلا مجن
دحوتتس –ٍلاوم -ج:-ىلوم –دُعب ×برق :اند –نزح ×ةداعس وأرورس :روبح ( 1-
)قرفتتس ×:
امهملؤي ام ثدح تاراصتنالاب ردلا ةرجشو نيدلا مجن حارفأ نم ةرمغ يف 2-
]مهم[ .كلذ حضو
 .تامف ءابطألا تالواحم هعم حلفت ملو ليلخلا امهنبا ضرم  :ةباجإلا -
نيتيرس اتناك اذاملو قشمدو ةرهاقلاب نيتيرس نيتيعمج نيوكت  :للع 3-
] مهم [ ؟
ديحوتو  ،مهب ذولي نَمو ،جنرفلل ةيهاركلا ثبو موقلا يعولا رشنل  :ةباجإلا
 .لصفلا مويل بولقلا ةئبعتو فوفصلا
نم افوخ  :نيتيرس اتناك
 .مهلتق وأ مهئاضعأ ىلع ضبقلا
 .نيدلا حالص ةعلق ريغ ىرخأ ةعلق ءاشنإ  :للع 4-
دشأ نوكتو لابجلا ةوسقو ءارحصلا ةبآك نع دونجلا دعبتل  :ةباجإلا -
 .اجهب رثكأو انصحت
] مهم [ ؟ ققحت فيكو ؟ رصم هتققح يذلا رصنلا ام 5-

نذإلا ليعامسإ ىطعا امدنع انايلغ اهداز يذلاو ،بيجعلا قافتالا ببسب -
 .قشمد قاوسأ نم حالسلا ءارشب جنرفلل
] مهم [ ؟ بيجعلاب يمس اذاملو ؟بيجعلا قافتالا اذه فارطأ نَم 5-
صمح بحاصو ،جنرفلا ،ليعامسإ حلاصلا  :بيجعلا قافتالا اذه فارطأ -
ىلع هورصنيل ءادعألا عم قفتا ليعامسإ نأل ؛ كلذب يمس دقو ،بلح بحاصو
 .نيدلا مجن

) رارشألا مالحأ (
اريرس نوكت فوسف ةفحم يف لمحأ نأ ردلا ةرجش اي تررق دقو " 1 :س
داتقلا ليحيو باعصلا للذي يوقلا ناميإلاف ةقشمب هيف سحأ ال امعان
" اليبسلس ابذع جاجألا حلملا لعجيو  ،اريرح
) تاقشم وأ قاشم  :ةقشم(  :عمج  ) ،بلص كوش هل تابن  :داتقلا (  :ىنعم 1-
.
نيدلا مجن حلاصلا  :ةباجإلا  -؟ ةرابعلا هذه لئاق نم 2-
باعصلا للذي  :ةباجإلا  -؟ ةرابعلا نم مهفت امك يوقلا ناميإلا رثأ ام 3-
اليبسلس ابذع جاجألا حلملا لعجيو  ،اريرح داتقلا ليحيو
حورف يمزعو يحورب هعفدأ يشيج سأر ىلع ةكرعملا دهشأ نأ دب ال " 2 :س
ىرأو ميظعلا رصنلا دهشأ ىتح ردلا ةرجش اي شيعأس هدئاق حور نم شيجلا
"سيول قنع زجي وهو يفيس
ماظِع  :ميظع ( :عمج ) حيبقلا × ليمجلا  :جيهبلا – عطقي  :زجي (  :فدارم 1-
)ءامظعو
 .كلذ حضو  .قداص ءاعدو ميظع لمأو رارصإ نيدلا مجن مالك يف 2-
دمي نأ هللا اعدو هسفنب ةكرعملا دهشي نأ ىلع رصي نيدلا مجن  :ةباجإلا -
سأرب هللا ىلإ برقتيو ميظعلا رصنلا يف هلمأ ققحتي ىتح هرمع يف
 .رورغملا سيول
؟ كلذ دعب ررق اذامو ؟ ردلا ةرجش ىلع نيدلا مجن ) هب حرص( هلاق ام رثأ ام 3-
يوطي فاتكألا ىلع ةفحم يف لقني نأ ررقو ردلا ةرجش هجو للهت  :ةباجإلا -
.رصم ىلإ اعرسم قيرطلا

رصنلاب دوصقملا امو ؟ ةكرعملا دهشي نأ ىلع اَّرصم نيدلا مجن ناك اذامل 4-
]مهم[ ؟ ميظعلا
شيجلا حورف مهتعاجشو مهتسامح ريثيو همزعو هحورب شيجلا عفديل  :ةباجإلا -
 .هدئاق حور نم

تمجاه يتلا هشويجو عساتلا سيول ىلع رصم راصتنا  :ميظعلا رصنلاو
 .رصم

فيس لكف رفظملا كشيجب ثعبتو رصم يف يالوم اي ميقت لب " 4 :س
رصم يف حالصإلا ناديمو ءادعألا مزهي يالوم اي كنميبو كفيس وه امنإ برضي
" حالسلا ناديم نع ارطخ لقي ال
) موزهملا × رصتنملا  :رفظملا – نيدايم-ج : -ناديم – كتكربب  :كنميب ( 1-
.
 .ردلا ةرجش  :ةباجإلا  -؟ ةرابعلا هذه لئاق نَم 2-
ناديمو لمعلاو حالصإلا ناديم  :ةباجإلا ؟ امه ام نيمهم نيناديم تركذ ةرابعلا 3-
.حالسلاو برحلا

ملاظملا درو دالبلا حالصإ يف دهتجا دقف نيدلا مجن ناطلسلا امأ " 5 :س
ةسايسلا هذه نكل هتيشاحو لداعلا هدسفأ ام ريمعتو ةكلمملا دعاوق تيبثتو
اوناك نيذلا هنويع هل تناك دقف  ،نيدقاحلا نيع يف قرت مل ةديشرلا
"  .....ةريغصو ةريبك لكب هنوفاوي
–اهبتنم  :الفاغ –داسفإ  :حالصإ ( :داضم –) ةملظملا  :ملاظملا (  :درفم 1-
) هسيساوج  :هنويع – بجعت مل  :قرت مل ( ىنعم )ةريغص  :ةريبك
نيدلا مجن  -؟ ةرابعلا اهنع تثدحت يتلا ةسايسلا بحاص نَم 2-
يف  :ةباجإلا  :كلذ حضو لوئسملا مكاحلل ابيط اجذومن نيدلا مجن ناك 2-
) مهم مهم(  .ةعطقلا
دواد نم لك ىلع هفرصت رثأ امو ؟ نيدقاحلا عم ناطلسلا فرصت فيك 3-
]مهم[ ؟ ليعامسإو
اًددع لتقو  ،مهلاومأو مهكالمأ رداصو مهيلع ضبق ءارمالا ةنايخ نم دكأت امل -
نأ نم افئاخ دواد جرخو  ،ليعامسإ ىلإ أجتلاو قشمد ىلإ رف هكردي مل نمو  ،مهنم
 .كركلا ىلإ داعو ءارمألاب عنص ام هب عنصي
ةبراحمل ةرهاقلا ةيعمج ءاضعأ بهف ،رصم ىلإ بيجعلا قافتالا اذه راط 6 :س
لاومألاب نوعربتي نورسوملاو ءاينغألا به امك  ....ليعامسإ حلاصلا هللا ودع
"  .......ليعامسإ نذإ انيلغ اهدازو ،اهلجارم تلغف قشمد امأ ،ةمخضلا
 :حلاصلا( :داضم –)طشن  :به -رودق  :لجارم –ءاينغألا  :نورسوملا (  :ىنعم 1-
) .حلاطلا
قفتا  . -قافتالا اذهب دوصقملا حضو  .لصفلا ثادحأل كمهف ءوض يف 2-
مهلوصح لباقم نيدلا مجن ىلع هورصني نأ ىلع جنرفلا عم ليعامسإ حلاصلا
.اهنوديري يتلا دالبلا ىلع
؟ كلذ ناك فيكف  .رصم يف لعف در قافتالا اذهل ناك 3-
داهجلا ىلإ مهنوعديو ،نيملسملا نوخرصتسي ةرهاقلا ةيعمج ءاضعأ ّبه -
 .ليعامسإ حلاطلا هللا ودع ةبراحمل لاومألاو سفنألاب عوطتلاو
؟ انايلغ اهداز يذلا امو ؟ انايلغ دادزت قشمد لعج يذلا رمألا ام 4-

تحرب دق قشمد ةعلقب هعدخم يف وهو نيدلا مجن كلملا ىلع بجاحلا لخد 6 :س
نأ ىبأ ةيلقص راجت نم ريبك رجاتل نذأتساو شارفلا هتمزلأو ةلعلا هب
" ...حرصي

بورحلا يف ةركنملا مهمئازه ءارج نم مهقحل يذلا راعلا نولسغي اوءاج " 3 :س
نم لملمتي كلملا لعجف نيعوطتملا نم ىصحي ال امو مكيلع اهونش يتلا
" بضغلا
–ةزعلا × :راعلا –ببسب :ءاَّرج –دعُي :ىصحُي –نكسي×بلقتي :لملمتي ( 1-
)لئاسر -ج:-ةلاسر
مهقحل يذلا راعلا اولسغيل  :ةباجإلا  -؟ رصم وزغ يف نوبيلصلا ركف اذامل 2-
.برعلا يلع اهونش يتلا بورحلا يف ةركنملا مهمئازه ءارج نم
؟ ةيبيلصلا ةلمحلا ةهجاومل نيدلا مجن دعتسا فيك 3-

ج :-بجاحلا – قفاو × ضفر  :ىبأ – ضرملا هب دتشا  :ةلعلا هب تحرب ( :ىنعم 1-) ةبجحو باجح

ةلباقم بلطو ةيلقص ةريزج نم ىتأ :ج ؟ بلط اذامو ؟ رجاتلا ىتأ نيأ نَم 2-
 .ناطلسلا
لام يذلا ىأرلا امو ؟ردلا ةرجش تبقع اذامبو ؟رجاتلا ءيجم بجاحلا للع مب 3-
؟اذاملو ؟ هيلإ
 .هعم اهدقعي نأ ديري ةقفص يف يالومل هيصوت لمحي امبر  :رجاتلا لاق  :ج
نم اريبك نوكي دقف ةراجتلا ريغ ريطخ رمأ يف ءاج هلعلو  :ردلا ةرجش تبقعو
نطاوم نع اديعب نوكيو يفختلا مكحيل راجتلا ىز يف ىتأ كلملا كلذ لاجر
كلمو نيبو هنيب ةقالعلا نأل  .ردلا ةرجش يأرل ناطلسلا لامو  ،تاهبشلا
مارتحالاو دولا ىلع موقت ةيلقص
] مهم [ ؟ نيدلا مجن ىلع اهرثأ امو ؟ رجاتلا اهب ءاج يتلا ةلاسرلا نومضم ام 4-

ليحرلاب دونجلا يف ىداني نأو رصم ىلإ ربخلاب اوت مامحلا ريطي نأب رمأ  :ةباجإلا -
طايمد ىلإ دغلا نم

؟ هزهي بضغلاو هشارف يف لملمتي نيدلا مجن كلملا لعج يذلا ام 4-
 .رصم وزغ يلع ةردقلا همهوتو  ،سيول رورغ نم نيدلا مجن بضغ  :ج
ماهوأ نم ةيرخسلاب يحوت :ج؟ ةلمجلا هذه يحوت مب" بجع يف أرقي ىضمو " 5-
 .رورغملا سيول

؟ ةيلقص كلم لوسرل نيدلا مجن رمأ مب 6-

نيعماطلا جنرفلا نم ريثكلا اهيف كرتشا رصم يلإ ةهجتم ةمخض ةيسنرف ةلمح :ج
 ،تيرجرم ةكلملا هتجوز هعمو اسنرف كلم عساتلا سيول اهدوقي برعلا دالب يف
نم نيعماطلاو نيعوطتملا نم يصحي ال امو هتمومع ءانبأ نم نانثاو هتوخإ نم نانثاو
.ابروأ ءاحنأ
 .بضغلا ةدش نم زتهاو هشارف يف نيدلا مجن لملمت  :هيلع اهرثأ -

هعم ثعبو ةيلاغ ةعلخو ةريبك ةزئاجب لوسرلل نيدلا مجن رمأ  :ج
 .كلملل ريدقت ةلاسرب

) لاتقلل دادعتسا (
ةعلطتم اهنوصحو ةزفحتم طايمد عالقو نيشيجلا نيب ةشوانملا تأدب "1س
نيدلا رخفو اهودبيل هتلمحو سيول ىلع موجهلاب ةراشإلا نوبقرتي دونجلاو
" قلقلا ديدش
–عافدلا ×:موجهلا –نانئمطالا×بارطضالا :قلقلا –ةدعتسم :ةزفحتم( :ىنعم 1-
)ةعلق م :عالق
] مهم [ ؟ هفرصت ىلع بترت اذامو ؟ نيدلا رخف فرصت فيك 2-
 .طايمد جنرفلا لتحاف حانط مومشأ ىلإ طايمد نم نيدلا رخف بحسنا :ج
ىلإ تبرست يتلا نونظلا امو ؟ ةريحلاو قلقلا ديدش نيدلا رخف ناك مل 3-
] مهم [ ؟ هسفن
نوكي نأ بجي هنأو ،تام دق ناطلسلا نأ هنونظ تَّدأو ،كابتشالاب نذإلا رخأتل :ج
 .حانط مومشأ يف ادوجوم
؟ نيدلا رخف فرصت نم نيدلا مجن فقوم 4-
نم هرارف ببسب ءاملعلا ةمكحم ىلإ همدقو نيدلا رخف فرصت نم بضغ :ج
 .لاتقلا ناديم
 .دجاسملا ىلإ ءاملعلاو ءابطخلا عارسإ  :للع 5-
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تومي نأ هينامأ زعأ هللا ليبس يف داهجلل قلخ !؟ نيدلا مجن قلخ اذامل " 4 :س
يل ناك ولو شارفلا يف همعط نم ىلحأ اهنيب توملا معطف ةنسألا نيب اديهش
" رصم ىلإ ترطل حانج
) نانسلا  :ةنسألا (  :درفم ) ،رمأ  :ىلحأ(  :داضم  ) ،ىلغأ  :زعأ (  :ىنعم 1-
  .امهققحت ةيناكمإ انيبم امهحضو  .ناطلسلا امهانمت ناتينمأ ةرقفلا يف 2-نأ نكمملا نم ىلوألا ةينمألا  ،رصمل ريطيف حانج هل وأ اديهش تومي نأ  :ةباجإلا
 .ققحتلا ةبعصف ةيناثلا امأ ققحتت

توميسو  ،داوج ةوهص ىلع دلو نيدلا مجن  ...ردلا ةرجش هجو للهتف " 5 :س
قيرطلا يوطي ةفحم يف نيدلا مجن ناك ىتح حابصلا قرشي ملو ! دلو ثيح
" ..رمشملا شيجلا عم اعرسم
تاوهص :ةوهص( :عمج –)ملظأو سبع :للهت(:داضم –)دعتسملا :رمشملا(:ىنعم 1-
)ءاهصو
 .فاتكألا ىلع ةفحم يف لِمُح  -؟ رصم ىلإ قشمد نم نيدلا مجن لصو فيك 2-
؟ اهريغ نم وزغلاب قحأ رصم تناك اذامل 3-
يذغتو ،ماشلاو نيطسلفب جنرفلا دض برعلا رهظ يمحت اهعقومب اهنأل -
 .لاملاو لاجرلاب برعلا شويج ةلئاهلا اهدراومب

هللا ءادعأ نم يردص يفشأ ىتح يننيعيو ةوقلا ينحنمي نأ هللا وعدأ "4س
يتلا ةعوطقملا يلجرب بكرأ فيك !؟ هاصقأ ضرملا ينم غلب دقو فيك نكلو
" رتبلاب نيعللا ضرملا اهيلع مكح
) لصولا × عطقلا  :رتبلا – ينبلسي × ينيطعي  :ينحنمي ( :فدارم 1-
 .امهحضو ةبوعصلا يديدش نيرمأ نيدلا مجن هجاو 2-
هب غلب امدعب هلجر عطقو عساتلا سيول نيبو هنيب ةبقترملا ةكرعملا :ج
 .هاصقأ ضرملا
) مهم (  .هتيعر نع لوئسملا مكاحلل ابيط اجذومن نيدلا مجن ناك  :للع 3-
ام ريمعتو ةكلمملا دعاوق تيبثتو ملاظملا درو دالبلا حالصإ يف دهتجا دقف
ةوقلا هحنمي نأ هللا وعدي هضرم ةدش يف وهو نآلاو هتيشاحو لداعلا هدسفأ
 .هسفنب ةكرعملا دوقي ىتح
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ءيش لك ناك ناطلسلا مودقب رشبت يتلا ةلاسرلاب مامحلا لبقأ املف " 5س
" ةريملاو ددعلاو لاجرلاب تعلقأ نأ نفسلا ثبلت ملو ادعم
 :ددعلا – ةنيفس -م : -نفسلا – ريملا -ج -ماعطلا  :ةريملا (  :فدارم 1-
) ةدعلا -م -ةحلسألا
؟ داع ملو ؟ ناطلسلا ناك نيأ 2-
 .طايمد نم ابيرق نوكيل حانط مومشأ ىلإ داعو قشمد ةعلق يف ناك :ج
 .كلذ حضو  .ةكرعملل دادعتسالا يف ريبك رود ةيبعشلا ةكراشملل ناك 3-
برضلاو مادقإلاو ةعاجشلا تايآ هلوسر ثيداحأو هللا باتك نم ءابطخلا ضرع :ج
ضيفت ةيبعشلا تاعمتجملا تناكو  ،هللا ليبس يف لذبلاو لازنلاو نعطلاو
ىتح مادقإلاو ةسامحلا ديشانأب
 .لاتقلا يف ةكراشملل سانلا قباستو مهتحلسأ ىلإ دونجلا به
؟ يالوم اي ممو !! ردلا ةرجش اي فئاخ  :لاقو ردلا ةرجش ىلإ هجوت مث " 6س
كلوح نم هلك بعشلاو  ....ةشطاب انددعو ةعينم طايمد نوصحو ةيوق كشويج
" ..برقتي
ةشطاب – انتحلسأ  :انددع – ةفيعض × ةيوق وأ ةنيصح  :ةعينم (  :ىنعم 1-
) ةكلهمو ةيوق :
ةكرعملا دوقيف ةوقلا هللا هحنمي نأ :ج ؟ نيدلا مجن ناطلسلا دوي ناك اذام 2-
 .هسفنب
؟ ردلا ةرجش در ناك اذامو ؟ افئاخ ناطلسلا ناك مم 3-
ردلا ةرجش هيلع تدرو كلملا ىلع مهعزانتو ءارمألا ةقرف نم افئاخ ناك :ج
نم هلك بعشلاو ةشطاب انددعو ةعينم طايمد نوصحو ةيوق كشويج  :ةلئاق
همدو هلامب هللا ىلإ برقتي كلوح

ال ةمتاخلاب ةربعلا نأ مهل نيدكؤم مهبولق تيبثتو سانلا ةئدهتل :ج
 .ةمدقملاب
 .ءاملعلا ةمكحم ىلإ ءارمألا نم هعم نمو نيدلا رخف ميدقت  :للع 6-
 .جنرفلل طايمد هكرتو  ،لاتقلا ناديم نم هرارف ببسب -
مهم [ " حانط مومشأ " ىلإ عارسإلاو " طايمد " ةرداغم نيدلا رخف ررق  :للع 7-
] .
ماستقا ىلع ءارمألا نيب تراد دق ةكرعملا نأو ،تام دق ناطلسلا نأ هنم انظ -
 .ةمينغلا
لك ىشاحتت نيدلا رخف اي تاوقألاو ةريخذلاو ةحلسألاب طايمد دشحت "2س
مهمئازع لف ىتح تقولا ضعب دومصلا نم جنرفلا تنكم يتلا ةقباسلا ءاطخألا
" مهباقعأ ىلع مهدرو مهتكوش رسكو
م : -مهباقعأ – بنجتت  :ىشاحتت – ىوق × فعضأ  :لف – ألمت  :دشحت (  :ىنعم 1-) بِقع

] مهم [  .طايمد ةاجنل نيدلا رخف عم ناطلسلا اهيلع قفتا يتلا ةطخلا حضو 2-
لوزنيو ةقباسلا ءاطخألا لك ىشاحتيو تاوقألاو ةريخذلاو ةحلسألاب طايمد دشحي :ج
 .طايمد ىلإ جنرفلا مدقت عنمل يبرغلا ربلا ىلع شيجلاب

تحتو كنذأ ربد عمست ام لعجا نوفجرملا عيذي امو تاعئاشلاو كايإ " 3س
مهسوءر نم اولان الإ برعلا مهب قتلي مل ديداعر جنرفلا نأ ملعاو كيمدق
"  .....برعلا نأل نوهتشي ام مهتدئفأو
– تاعئاشلا وجورم وأ ةئيسلا رابخألل نوجورملا  :نوفجرملا (  :ىنعم 1-
فلخ  :ربد – داؤف -م -مهبولق  :مهتدئفأ  -ناعجش × ديدعر -م -ءانبج  :ديداعر
) ناذآ -ج : -نذأ – مامأ ×
 ؟ راوحلا ةبسانم امو ؟ امه نَمف  .نيفرط نيب اًراوح ةقباسلا ةرقفلا رهظت 2-ناك امدنع كلذو ،خويشلا خيش نب نيدلا رخفو ،نيدلا مجن  :امه نافرطلا
 .جنرفلا عم هئاقل لبق هيصوي
ىلع مئادلا برعلا راصتنا للع وأ ؟ ءادعألا نم برعلا لين نيدلا مجن للع مب 2-
 .جنرفلا
؟ برعلاو جنرفلا نيب نيدلا مجن اهدقع يتلا ةنراقملا ام وأ
مهفويس نوعفدي جنرفلاو قحلاو ناميإلا يديأب مهفويس نوعفدي برعلا نأل :ج
 .عمطلاو ناودعلا يديأب

 :ىلع تبترت يتلا جئاتنلا ام 3-
يف طايمد طوقس :ج  :طايمد نم حانط مومشأ ىلإ عارسإلاب نيدلا رخف رارق -أ
 .جنرفلا يديأ
ةلمحل اديج نيدلا مجن دعتسا :ج  .نيدلا مجن ىلإ ةيلقص كلم ةلاسر -ب
 .عساتلا سيول
قايسنالاو تاعئاشلا قيدصت نم هرذح :ج ؟ نيدلا مجن هنم رذحي يذلا ام 4-
 .اهءارو

دعب طايمد جنرفلا لالتحاو طايمد نم رصم شيجب نيدلا رخف باحسنا ببسب :ج
بلقنا ءاملعلا ثيداحأو بطخلل مهعامتسا ضعب ةرهاقلا لهأو نيروعذم اهنم اهلهأ جورخ
 .نيدهاجملا مهناوخإب مهنم نورداقلا قحتلاو ةروثو ةسامحو انمأ مهفوخ
] مهم [ ؟ نيدلا مجن ىلع طايمد طوقس رثأ ام 3-
ةمكحم ىلإ مهمدقو هعم ناك نمو نيدلا رخف اعدو اديدش ابضغ نيدلا مجن بضغ :ج
 .لاتقلا ناديم نم مهرارف ببسب مهمكاحتل ءاملعلا
كلذ ىلع للد  .شيجلا ةدايقل نيدلا رخف رايتخا يف اقفوم ناطلسلا نكي مل 4-
 .جنرفلل اهكرتو طايمد نم شيجلاب بحسنا امدنع  :ليلدلا :ج

) ةذـــقنـمـلا (
يف نيدلا مجن ناطلسلاو قاسو مدق ىلع جنرفلا ةاقالمل دادعتسالا ناك "1س
هريرس قرافت ال هبناجب ردلا ةرجشو موي دعب اموي هب ةلعلا دتشت هشارف
" فقوملا رطخب سحت نفجلا ةحرقم
) للعلا -ج -ضرملا  :ةلعلا – ةحرجم  :ةحرقم (  :فدارم  ) ،قوُس  :قاس ( :عمج 1-
لدي مالعو ؟ ناطلسلا نم برتقي توملا ىرت يهو ركفت ةكلملا تناك ميف 2-
] مهم [ ؟كلذ
فرظلا اذه يف ناطلسلا تام ول نوكيس اميف ركفت ردلا ةرجش تناك : -ج
 .قيقدلا
 .اهنطول اهبحو اهريكفت نسحو اهتابثو ردلا ةرجش ةعاجش ىلع  :كلذ لديو
ءادعأ نم دالبلا يذقنأف ردلا ةرجش اي كتقو اذه صاخشألا نم ىقبأ نطولا "2س
الو اهوبهنيو هللا نيد اوسمطيل ؛ اهيلإ اوءاج نيذلا ءالؤه يعفداو اهئادعأو هللا
" .....عامطألل اهيعدت
× اهوقرسي  :اهوبهني – وحمي  :سمطي – اهيكرتت  :اهيعدت (  :ىنعم 1-
– اهوظفحي
–نايدأ -ج :-نيد –دلبلا -م :-دالبلا – عمط -م : -عامطأ – يبرق ×  :يعفدا
)صخش  :صاخشأ
؟ اهتبسانم امو ؟ ةقباسلا ةرابعلا لئاق نَم 2-
ىلع كشوأو نيدلا مجنب ةلعلا تدتشا امدنع  :ةبسانملا  ،ردلا ةرجش : :ج
 .توملا
 .كلذ حضو  .ةيبرعلا انتمأ نم ءادعألا ءالؤه فقوم رهظي ام ةرابعلا يف 3-
 .اهوتتفيو دالبلا اوبهنيو هللا نيد اوسمطي نأ نوديري ءادعألا :ج
] مهم [  .نيدلا مجن ةافو أبن ردلا ةرجش ءافخإ  :للع 4-
 .ةدكؤم ةميزه ىلإ رمألا يهتنيو دونجلا ةسامح فعضت ال ىتح :ج
؟ توملا شارف ىلع وهو ردلا ةرجش نيدلا مجن ناطلسلا ىصوأ مب 5-
 .نيعماطلا نم قرشلا ةعلق يمحتو اهتلاسرب ضهنتو عزجت الأب :ج

" هل ايعادو ارذحمو ايصوم تارم ثالث نيدلا رخف دي ىلع دشو هدي دم " 4-
 ،هللا هجو ىوس ءيش ىلإ رظني الأب هاصوأ :ج ؟ هل اعد مبو ؟ هرذح ممو ؟ هاصوأ مبف
هقفوي نأب هللا اعدو تاعئاشلل عامتسالا نم هرذحو دونجلل ةيونعملا حورلا عفريو
 .ةعصانلا هتحفص هيلع ميديو هلمأ ققحيو

 .حانط مومشأ ىلإ باهذلاو طايمد كرت نيدلا رخف ررق  :للع 5-
ديدجلا ناطلسلا رايتخا يف كراشي نأ ررقف تام دق ناطلسلا نأ دقتعا هنأل:ج
.
نطولاو ،فيوستلا لمتحي ال فقوملاف ،قئاقحلا نم رفن الأ يغبني " 7 :س
 ،ججللا هذه يف ةنيفسلا هدوقي نَم ميقي نأ نود نيدلا مجن هعدي نأ نم ىلغأ
"  ..اهقارغإ رزوب بهذيف
 :رزو – هكرتي  :هعدي – ليجعتلا × ةلطامملاو ريخأتلا :فيوستلا( :فدارم 1-
)رازوأ -ج-بنذ
)نئافسو نفُس :ةنيفس( :عمج –)ةجللا  :ججللا – ةقيقحلا  :قئاقحلا( :درفم
؟ افئاخ ناك ممو ؟ ةقباسلا ةرابعلاب ثدحتملا نَم 2-
بشنيس امو ،هدعب نم فالخلاو ةقرفلا نم افئاخ ناكو ،نيدلا مجن  :ثدحتملا -
 .ءادعألا مامأ اعينم ادس فقت يتلا ةدحولا قزميو ءارمألا نيب
؟ ىشخي ناك ممو ؟ ةرابعلا نم مهفت امك نيدلا مجن رعشي ناك مب 3-
،هدعب نم فالخلاو ةقرفلا نم ىشخي ناكو ،هلجأ وندب رعشي نيدلا مجن ناك -
 .ءادعألا مامأ اعينم ادس فقت يتلا ةدحولا قزميو ءارمألا نيب بشنيس امو
؟ ردلا ةرجش هتنأمط فيك 4-
نم دي لكف ءادعألا باقر كفيس ريطي ةكرعملا يف نوكت فوس  :هل تلاق -
 .كفيس فويسلا نم فيس لكو ،كدي كدنج
] مهم [  :يلي اميف اهلئاق ىلإ ةرابع لك بسنا 5-
 .كجور نم كدنج يف ثعباو ،ههجو ىوس ءيش ىلإ رظنت ال -أ
نيدلا مجن [
]
 .ءادعألا باقر كفيس ريطي يالوم اي ةكرعملا يف نوكت فوس -ب
ةرجش [
] ردلا
نب نيدلا رخف [  .نوظقيتم نحنف ،أطخلا كلذ رركتي نل ،يالوم اي معن -ج
] خويشلا خيش
نورواشتي ضعب ىلع مهضعب لبقأو اوعمس امو اوأر امل ةرهاقلا لهأ عزف " 8س
ىلإ ءاملعلاو ءابطخلا عرسأو مهعور نم ئدهي خبشلا نبا نيدلا ماسح بهو ،
" تاعمتجملاو دجاسملا
) بيطخلا--م : --ءابطخلا – مهنانئمطا × مهفوخ  :مهعور – أطبأ × عرسأ  :به ( 1-
] مهم [ ؟ اولعف اذامو ؟ ةرهاقلا لهأ عزف اذامل 2-

هتزانج رظنمب نيتماشلا داعسإو هيلع ءاكبلا يف ال ءادعألا داهج يف نوكي :ج
.
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ىلع كلذ رثأ امو ؟ جنرفلا ىلع هرثأ امو ناطلسلا توم ربخ برست ىتم 4-
؟ جنرفلا
مهل فرعتي نَم ةطلسلل نوعلطتملا سد دقف  ،هبايغ ةدم تلاط نأ دعب :ج
 .ةروصنملا يلإ كرحتلاب مهدئاق رمأو اديدش احرف جنرفلا حرفف ،رابخألا
 .....جنرفلا ىلع هرثأ كلذل ناكو  .....دعب ناطلسلا توم ربخ برست  :لمكأ 5-
)كسفنب بجأ(

) ةديصملا (
اجاوفأ ةرهاقلا ىلإ ىرسألابو اهب ثعبت رابخألا هذه ردلا ةرجش ىقلتت " 1س
نأ هلل ءاعدلاو ركشلاب ريبكتلا ولعيو عراوشلا يف مهب فاطيف جاوفأ ولت
"ءادعألا مزهيو هرصن متي
 :ولعي – رمُي  :فاطي – ءالتأ -ج -لبق × دعب وأ ءارو وأ فلخ  :ولت (  :ىنعم 1-
لزني ×
  :ءاعدلا – لسرت  :ثعبت – قاقزلا -م : -ةقزألا – ءاقلطلا ×ريسألا -م :-ىرسألا) ةيعدألا -ج
نم نييرصملا فقوم ام وأ ؟ ىرسألاو رابخألاب ردلا ةرجش لعفت تناك اذام 2-
]مهم [؟ ىرسألا
عراوش يف ىرسألاب فاطيف جاوفأ ولت اجاوفأ ةرهاقلا ىلإ امهب ثعبت :ج
 .هلل ءاعدلاو ركشلاب يديألا عفترتو ريبكتلا ولعيو ةرهاقلا
] مهم [ ؟ هداوق عم قفتا مالعو ؟ تقولا كلذ يف سيول ىأر اذام 3-
قفتاو لاحلا اذه رمتسا اذإ ضعب ءارو اضعب هشيج دقفيس هنأ سيول ىأر :ج
 .هيلع نوربعيو مومشأ رحب ىلع ارسج اوميقي نأ ىلع هداوق عم
] مهم [ ؟ لاوش رهش يف جنرفلا ىلع نويرصملا اهزرحأ يتلا تاراصتنالا ام 4-
] مهم [ ؟ ردلا ةرجش اهاقلتت تناك يتلا رابخألا ام وأ
 .جنرفلا نم لجر اتئام اهيف ةريبك ةينش اومجاه لاوش نم عباسلاا يف -أ
 .مهلويخب اسراف نيعبرأ مهنم اورسأ لاوش فصتنم يف -ب
 .مهنفس نم ةريبك ةنيفس اوقرحأ لاوش رخآ يف -ج
دونجلا عجشت ةكرحلا ةبئاد لمعت ردلا ةرجش تناك تقولا كلذ يف "2س
لاطبألا دعتو ةكلمملا بناوج نم ءابنألا ىقلتتو لوقلا ىلإ ءابطخلا عفدتو
" لمعلل نييئادفلا عفدتو  ،ةينسلا زئاوجلاب
ةعيفرلا :ةينسلا ( :فدارم )تاقوألا :تقولا( :عمج ) بيطخلا :ءابطخلا( :درفم 1-
) ةصيخرلا ×ةميقلا

حورلا نم عفرتل :ج  .ةرهاقلا ىلإ رئاشبلا ريطت ردلا ةرجش تناك :للع 2-
عرسيف داهجلا نع فلخت نَم سمحتو سانلا سوفن ئدهتو بعشلل ةيونعملا
.ةكراشملل

ءيش لك ىقبيسو ناطلسلا تمي مل ةعاجش يف بيجت تفنأتسا مث "3س
ديقب ناطلسلا ناك ول امك جرخيو لخدي بيبطلاو ناك امك دمي طامسلا هلاح ىلع
ريغتي نل يتأيس اميفو ىضم اميف هطخب جرخت ةيمسرلا قاروألاو ةايحلا
" هعيقوت
ةايحلا – ةطمسألاو طمسلا -ج -ماعطلا هيلع عضوي ام :طامسلا( :ىنعم 1-
تاويح -ج-توملا×:
ةعاجش – ةقرولا -م : -قاروألا –ىتأ × بهذ  :ىضم –تهتنا × تأدب  :تفنأتسا
) نبج × :
تمي مل ناطلسلا نأ :ج؟ ةقباسلا ةرابعلا يف ردلا ةرجش هيلع تهبن يذلا ام 2-
 .هتوم ربخ نامتكو

ريغتي مل  :للع وأ ؟ هتامم مغر ناطلسلا عيقوت ريغت مدع  :رسفت مب 3-
]مهم[  .ناطلسلا عيقوت
 .ديلقتلا مامت هعيقوت دلقي نَم تدعأ ردلا ةرجش نأل :ج
] مهم [  .امهحضو  .ةبوعصلا يديدش نيفقوم ردلا ةرجش تهجاو 4-
توم :ج
يف ةمساحلا ةكرعملل دادعتسالاو ءادعألا ةهجاومو نيدلا مجن ناطلسلا اهجوز
 .جنرفلا دض ةروصنملا
مهم [  .كلذ ىلع للد وأ كلذ حضو  .اهتعاجشو ةأرملا ةمكح ردلا ةرجش تتبثأ 5-
]
.ناطلسلا توم ربخ ءافخإ -أ
ناك ول امك ةلودلا نوئش فيرصت -ب
 .ايح ناطلسلا
.شيجلل ادئاق نييعت -ج
 .دالبلل ايعرش اكلم نييعت -د
 .ةكرعملل اهدادعإو دالبلا ةئيهت -س
 .ةفطاعلا ىلع لقعلا بيلغت -ص
 :نم لك هاجت رادلا ةرجش رارق ناك اذام 6-
ةعلق ىلإ ةقارح يف لسريو هدحو بيبطلا ديب لسغي  :ناطلسلا ةثج -أ
 .ةضورلا
 ،دمي طامسلا هلاح ىلع ءيش لك ىقبي  :رصقلاو دالبلا نوئش ةرادإ -ب
طخب جرخت ةيمسرلا قاروألاو ،ايح ناطلسلا ناكول امك جرخيو لخدي بيبطلاو
 .ناطلسلا
ةوعدب تعرسأو ةظحل ناوتت ملف ردلا ةرجشل هلك رمألا ناطلسلا كرت 4س
تقبتساو نسحم نيدلا لامج يشاوطلاو خويشلا خيش نب نيدلا رخف ريمألا
" بيبطلا امهعم
  :ناطلسلا – تجرخأ ×  :تقبتسا – لساكتت وأ أطابتت  :ناوتت (  :فدارم 1-) نيطالسلا -ج
؟ مه نمف ةثالث عم اعامتجا ردلا ةرجش تدقع 2-
 .ناطلسلا بيبطو نسحم نيدلا لامج يشاوطلاو نيدلا رخف ريمألا :ج
؟ ردلا ةرجش رظن يف ناطلسلا ميركت نوكي فيك 3-

يف  :ةباجإلا ؟ جنرفلا ءاقلل دعتست تقولا كلذ يف ردلا ةرجش تناك فيك 4-
 .ةعطقلا
؟ لاتقلا يف ةتامتسالا ىلع ةيرحبلا كيلامملا ثحت ردلا ةرجش تناك  :للع 3-
هيراوجو ناطلسلا فرش ذاقنإلو ناطلسلا رصق جنرفلا لتحي ال ىتح :ج
 .مهفرش ذاقنإو

" ! ؟ ءاود نم ءالبلا اذهل سيلأ "
ىنب اذامل وأ ؟ مهيمحتس فيكو ؟ اهنع مهناهذأ تقتفت يتلا ةركفلا ام 3-
؟ نيجربلا نويسنرفلا
لاجرلاب نادشحُي برعلا نم رسجلا ةيامحل بشخلا نم نيريبك نيجرب ءانب :ج
 .رخآلا ئطاشلا ىلإ دتميل رسجلا كرحتو لمعلا أدب لعفلابو فئاذقلاو
؟ هتماقإ عنمل اهداوقو ردلا ةرجش تقفتا مالع 4-
 .لوأب الوأ رسجلا مهتماقإ ءانثأ نييسنرفلا ىلع موجهلا متي نأ ىلع -
يفنلاب لاؤسلا نع بجأ !؟" ءاود نم ءالبلا اذهل سيلأ " 5-
 .ءاود نم ءالبلا اذهل سيل  ،معن  :يفنلا :ج

كب راطل ةرضانلا جورملا مهفلخو لهسلا نوئلمي نيذلا اندونج تيأر ولو "3س
انملح رايدلا هذه نيبو اهنيب عساشلا نوبلا كيري اسنرف ىلإ رورسلا
" ميدقلا
– جرملا -م -ءارضخلا ةعساولا ضرألا :جورملا – قرفلا :نوبلا(:فدارم 1-
)ديعبلا :عساشلا
 .تيرجرم هتجوزل عساتلا سيول :ج ؟ اهلسرأ نملو ؟ ةلاسرلا لسرأ نَم 2-
نأ نوديري ال برعلا نأ نم بجعت :ج ؟ ةلاسرلا بتاك هنم بجعت يذلا ام 3-
مهف انتوقو انسامحو اندادعأ نوري مهو ميلستلا ةيار اوعفريو حالسلا اوقلي
 .لاتقلا ىلع نومزاع

دوــمـحـم
) رــصـنـلا (
فيرشلا
هاوسك هيف ءزج لك دحاو نطو اهلك برعلا دالبو سدقلاو طايمد  :هل اولوق "1س

اهتانج يف ال رصم نكسيلو مامحلا قذيلف  ،هنم رفظ ةمالق يف طرفن نلو
" اهروبق يف لب اهميعنو
ج : -نطو – رغصلاو ةلقلا ىلع لدت  :رفظلا ةمالق – توملا  :مامِحلا (  :ىنعم 1-) ناطوأ
يف ةباجإلا :ج ؟ هل اولوقي نأ سيول يبودنم نم رصم بودنم بلط اذام 2-
 .ةعطقلا
) لمجلا دمحم ميهاربإ (  :بتاكلا ةيراجلا حومط ةصق فلؤم  :لمكأ 3-
يلع ءاضقلاب :ج ؟ رصم نع لحري مل اذإ اسنرف كلم رصم بودنم دعوت مب 4-
رصم يف يقبيس ميلستلاب ضري مل نإ سيول نإ  :لاقو جنرفلاو سيول
.اهروصق يف سيلو اهروبق يف نكلو
 ،نيدلا ردب برعلا بودنم :ج ؟ اذه لدي مالعو ؟ ةرقفلا هذه يف ثدحتملا نَم 5-
هيف ءزج لك دحاو نطو يهف برعلا دالب نيب طبارتلاو كسامتلا ىلع اذه لديو
 .هاوسك
؟ كلذل هبلط يذلا لباقملا امف طايمد كرتو حلصلا سيول ضرع 6-
 .ماشلا نم لحاسلا دالبو سدقملا تيب ميلست :ج
هدنج ىلإ رظن ترطاقت يتلا عومدلا كلت فلخ نمو عومدلاب هانيع تألتما "2س
رمألا ردصأو ةبقاعلا فاخف طخسلا نم مهنيعأ يف ام أرقو عوجلا مهانضأ نيذلا
"
 :ةبقاعلا (  :عمج  ) ،اضرلا  :طخسلا (  :داضم  )،مهفعضأ  :مهانضأ (  :فدارم -أ
) بقاوعلا
؟ اذاملو ؟ سيول هردصأ يذلا رمألا ام 2-
ةبيخلا لويذ نورجي ةاشم حيرلا ةعرس يف طايمد ىلإ جنرفلا باحسنا :ج
فاخف طخسلا نم مهنيعأ يف ام أرق امدنع كلذو  ،لينلا يف مهبناجب مهنفسو
 .كلذ ةبقاع
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ةكرعملا دوقت يتلا ةبيجعلا ةأرملا كلت نع كثدحأ نأ يتزيزع اي تيسن "4س
" ططخلا عطت لمت الو لكت ال ديدح نم تقلخ ةناطيش ردلا ةرجش ىمست يتلاو
 :ةأرملا (  :عمج )،ةطخلا  :ططخلا (  :درفم  )،حاترت × بعتت  :لكت (  :فدارم 1-
 ) .ءاسنلا
 .تيرجرم هتجوزل عساتلا سيول :ج ؟ اههجوي نملو ؟ ةرابعلا هذه لئاق نَم 2-
؟ ةكرعملل ططخلا دعت ردلا ةرجش تناك فيك 3-
رابخألا لسرتو لوقلا ىلإ ءابطخلا عفدتو  ،دونجلا عجشت ردلا ةرجش تناك :ج
عفدتو ةميقلا زئاوجلاب لاطبألا دعتو ةكلمملا بناوج نم ءابنألا ىقلتتو
 .لمعلل نييئادفلا
 .كلذ حضو  .ءاسنلا نم اهريغ نع ردلا ةرجش زيمت ةرابعلا ددحت 4-
ةرادإلاو طيطختلا نسحو  ،تامزألا دنع اهفرصت نسح  :نم كلذ حضتي :ج
نحملا دنع ربصلاو لمحتلا ةوقو لمعلا بحو  ،ةلودلا نوئش ريبدت يف ةقدلاو
.
رئاح سيولو مهبولق يف رعذلا راثأو ،مهيلع نييئادفلا موجه دتشا امك "5س
اريخأو ؟ ءاود نم ءالبلا اذهل سيلأ ؟ اذه فيك  :بجع يف الئاق حيصي
" .....اهونظ ةركف نع مهناهذأ تقتفت
  :ءاود – ركف -ج : -ةركف – نئمطم ×  :رئاح – تحتفت :تقتفت (  :فدارم 1-؟ لاق اذامو ؟ ارئاح سيول ناك مل  ) 2-ةيودأ -ج
لعج امم رسجلا ةماقإ ءانثأ مهيلع نومجهي اوناك برعلا نأل ارئاح سيول ناك :ج
 ،مهيلع نييئادفلا موجه دادتشا نم كلذكو  ،رسجلا ةماقإ نع نوزجعي جنرفلا
 :الئاق سيول حاصف

– عيضولا ×:عيفرلا – ردلا ةرجش :دارملاو لحنلا ةكلم:بوسيعلا(:ىنعم 1-
)ربنملا -م:-ربانملا
) مهم (  .كلذ حضو  .ةلقاعلا ةكلملاب ردلا ةرجش تفصو 2-
كلذ ىلع ليلدلاو عرست وأ شيط نود اهفقاوم لك يف لقعلا ىلع اهدامتعال :ج
اصرح هتوم أبن تفخأ لب اهجوز توم دعب ةكلم اهسفن نلعتو عرستت مل اهنأ
مهنم تبلط هاش ناروت لزع ءارمألا بلط امدنع اضيأو ،دالبلا ةحلصم ىلع
 .اهلقع لامك ىلع لدي اذه لكو رصنلا متي ىتح ينأتلا
 .ياطقأ دي ىلع هلتقب :ج ؟ هاش ناروت مكح ىهتنا فيك 3-
؟ اذاملو ؟ هاش ناروتل افلخ ردلا ةرجش هتراتخا يذلا نَم 4-
نع الضف ةكيرعلا نيلو ةعاطلاب فصتي ناك هنأل "كبيأ نيدلا زع" :ج
 .همركو هتعاجش

) خيراتلا تريغ تاظحل (  :ةءارقلا  :اثلاث $$
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ةفرعملا قئاقد ىلإ ناسنإلا لصي لمأتلاو ركفتلاب نأ ىنعملاو " 1 :س
" ماظنلاو ةئيهتلاو عنصلا يف يهلإلا زاجعإلا ةردقو نوكلا رابخأو
(  :درفم  )،ةمظنألا  :ماظنلا (  :عمج  ) ،لمأتلاو ربدتلا  :ركفتلا (  :ىنعم 1-
) ةقيقد  :قئاقد
:ج ربدتلاو ركفتلا نم ةدئافلا ركذا وأ ؟ ركفتلا ىلع بتاكلا انثحي اذامل 2-
 .ةعطقلا يف ةباجإلا
موي لك صصخي نمزلا نم اليلق نإ :ج ؟ انغارف تاقوأ نم ةدافتسالا رثأ ام 3-
امم ىقرأو ,نظن امم لضفأ اهلعجيو ةايحلا ىرجم ريغي دق ديفم ءيش ذيفنتل
 .ليختن
هيفرتلا لئاسو نع يلاحلا انرصع يف سانلا ضعب ثحبي " 2 :س
اذهب ساقت ناسنإلا ةايح نأ نوردي الو مهتاقوأ اهب اولتقي يكل ؛ةيلستلاو
" ةيرشبلا ديفي المع زجنت دق ةيناثلا نأو ،تقولا
  :رصع – سفنلا نع فيفختلا  :هيفرتلا – نولهجي × نوفرعي  :نوردي ( 1-) روصع -ج
؟ ناسنإلا ةايح ساقت مب وأ ؟ ناسنإلا رمع ساقي ءيش يأب 2-
 .ةيرشبلا عفني ملعو ريخ نم همدقي امب ناسنإلا رمع ساقي :ج
؟ فرصتلا اذه يف كيأر امو ؟ اذاملو ؟ سانلا ضعب ثحبي مع 3-
مهتاقوأ اهب اوضقي يكل ؛ ةيلستلاو هيفرتلل لئاسو نع سانلا ثحبي :ج
 .هتيمهأو تقولا ةميق نولهجي مهنأل ميلس ريغ فرصت اذهو
ةيرظنلا هذه رثأ ام وأ ؟ ةماع ناسنإلا ةيضرألا ةيبذاجلا ةيرظن تدافأ فيك 4-
؟ةيرشبلا ىلع
ةماع ناسنإلا ةيبذاجلا ةيرظن تدافأ وأ جئاتنو تاقيبطت ةيبذاجلا ةيرظنل وأ
كلذ حضو .

ةدش ىلع لدي ريبعت :ج ؟ "عومدلاب هانيع تألتما " هلوق يف لامجلا ام 3-
 .نزحلا
؟ " طخسلا نم مهنيعأ يف ام أرق "  :هلوق يف لامجلا ام 4-
ةدش ىلع لدي امم اهيف تبتك تاملكب طخسلاو تاحفصب نويعلا هبش :ج
 .بضغلا
يف ام اوئجريل ءارمألا رطاوخ بيطت تلعجو ،تعمس امل ردلا ةرجش ترس "3س
لمعلا ىلإ اوعفدناو اهيأرب نيعنتقم اوجرخف ،ةكرعملا دعب ام ىلإ مهسوفن
" برحلا اوهنيل
(  :درفم  ) ،نيضفار  :نيعنتقم (  :داضم  )،اولجؤي :اوئجري ( :ىنعم 1-
) رطاخ  :رطاوخ
لامعلا نأب تملع امدنع :ج ؟ ةرورسم اهلعجف ردلا ةرجش هتعمس يذلا ام 2-
نفس قيرط يف فقتو لاجرلاب نحشتس اهنأو نفسلا عنص نم اوهتنا
اذإ اعوج هعم نمو سيول توميف اهرسأ متيو ماعطلاب طايمد نم ةمداقلا جنرفلا
 .ميلستلا ضفر
؟ اذاملو ؟ ءارمألا رطاوخ بيطت ردلا ةرجش تناك مب 3-
اذه يف ريكفت لكب قحأ نطولا سيلأ  :اهلوقب ءارمألا رطاوخ بيطت تناك :ج
دامتعالاب مهركذت تناك امك رصنلا متي ىتح رمألا اذه اوسني نأب مهتبلاطو تقولا
راهنلاو ليللا ربدم هللا ةئيشم ىلع
نفس نأب تملع امدنع :ج ؟ ردلا ةرجش رورس نم تداز يتلا ةراسلا رابخألا ام 4-
لصحو ريثكلا جنرفلا نم لِتقو اعيمج اهرسأ ّمت طايمد نم ةمداقلا جنرفلا
 .ةريثك مئانغ يلع نوملسملا
هريعن وأ اذه ىلع قفاونس اننأ هيلإ ليخي فيكو ؟ سيول ضرعي اذام "4س
امو نيملسملل ىلوألا ةلبقلاو نيمرحلا ثلاث ىلع انصرح ملعي ملأ ؟اتافتلا
!؟ ىمظع ةناكم نم امهل
) مظعألا  :ىمظع (  :ركذم  )،هب متهن :اتافتلا هريعن (  :ىنعم 1-
 .نيدلا ردب برعلا بودنم :ج ؟ ةرابعلا هذه لئاق نَم 2-
حلصلا سيول ضرع :ج ؟ هيلع درلا ناك اذامو ؟ سيول هضرع يذلا ضرعلا ام 3-
سدقملا تيب ميلست لباقم يف شيجلا نم يقب امب ةدوعلاو طايمد كرتو
 .ماشلا نم لحاسلا دالبو
اوبحأ ْنإ مهيديأب ام لك نع يلختلا بلطو ضفرلاو ةيرخسلاب درلا ناكو -
 .ةاجنلا
 .كلذ ملعي  ،ىلب :ج  .تابثإلاب بجأ " ؟ مويلا ىلإ ملعي ملأ " 4-
بوسيعلاب تائنهتلا سانلا لدابتو ةلقاعلا ةكلملا هذهب دالبلا تلفتحاو"5س
بولقلا اهبح ألم يتلا

ركفتلاو لمأتلا نم ءاملعلا دافتسا فيك  :ةرقفلل كمهف لالخ نم 6-
؟ تايرظنلا اوفشتكاو
ةردقو نوكلا رابخأو ةفرعملا قئاقد ىلإ اولصوت ركفتلاو لمأتلا قيرط نع :ج
 .ةيضرألا ةيبذاجلا نوناق نتوين فشتكاو  ،يهلإلا زاجعإلا
؟ ةقباسلا ةرقفلا يف فيرشلا ثيدحلا هيلإ اندشري يذلا ام 7-
 .لمأتلاو ربدتلاو ركفتلا ةيمهأ ىلإ اندشري :ج
لعلو ةايحلا ىدم ةيرشبلا ديفي المع زجنت تقولا رمع نم ةيناثلا نإ " 5 :س
ناسنإلا رمع اوساق نيذلا ءارعشلا ةعيلط نم ناك يقوش دمحأ ءارعشلا ريمأ
" قئاقدلاو يناوثلاب
م : -ءارعشلا – عئالط -ج– ةرخؤم × ةمدقم  :ةعيلط – متت  :زجنت  :ىنعم ( 1-)رعاشلا
؟ انناهذأ يف اهخيسرت ىلع ءارعشلا ريمأ صرحي يتلا ةوعدلا ام 2-
هيلع صرحلا نم دب الف قئاقدلاو يناوثلاب ساقي ناسنإلا رمع نأ :ج
 .عفني اميف هلالغتساو
عم كيأر حضو ؟ فلتخت مأ  ،هاوعد يف ءارعشلا ريمأ عم قفتت له 3-
لالدتسالا
هغرف تقو نتوين لغتسا امدنع كلذ ىلع ليلدلاو ،هلوق يف هعم قفتأ :ج
 .ايندلا هجو ريغ يذلا ةيضرألا ةيبذاجلا نوناق فاشتكال لصوت
لغتسا ةقداص ركفت ةظحلو قيمع هنكل طيسب لمأت نم ءاج كلذ لك 6 : " ...س
ءاملعلا لجس يف هركذ دلخو ةيرشبلا دافأف هغارف تقو اهبحاص اهيف
" نيهبانلا
 :طيسب (  :عمج  ) ،هلغش  :هغارف (  :داضم  ) ،ءايكذألا  :نيهبانلا (  :فدارم 1-
 ) .طئاسب
هذه امف  .ةيضرألا ةيبذاجلا ةيرظن تاقيبطت ىلإ ةراشإ )كلذ لك ( 2-
؟ تاقيبطتلا
 .اهريغو نفسلاو تارئاطلاو تابكرملا لاقتنا ةكرح :ج
؟ ةقباسلا ةرابعلل كمهف لالخ نم ملعتت اذام 3-
 .قدصب ركفتلاو قيمعلا لمأتلا يف غارفلا تقو نم ةدافتسالا :ج

) ءاودو ءاذغ (
نبا  :لاثمأ بطلا خيرات يف ةقرشم تاحفص برعلا ءاملعلا رطس دق " 1 :س
اددع هيلإ اوفاضأ لب نيينانويلا ملعب اوفتكي مل ثيح رهز نباو انيس
" عجارم دعت يتلا ةيملعلا بتكلا نم اريبك
) ةملظم × ةئيضم  :ةقرشم (  :فدارم  ) ،لثم  :لاثمأ (  :درفم 1-

ءاضفلا زجاح اهب ناسنإلا ىطختي نأ يف اهتاقيبطت تحجن دقف :ج
يجراخلا ءاضفلا يف حبست يتلا تارجملاو بكاوكلاو رمقلاو ضرألا افشكتسم
 .اهريغو تارئاطلاو تابكرملا تالاقتنا ةكرحو
؟ ريبعتلا اذه لدي مالعو ؟ ) مهتاقوأ اهب اولتقي (  :هلوق يف لامجلا ام 5-
 .ةميرج دعي تقولا عييضت نأ ىلع لديو  ،لتقت صاخشأب تاقوألا روص :ج
كلت لالخ نمو  ،هسأر قوف ةحافتلا تطقس اذامل نتوين ملاعلا لءاست " 3 :س
نأ يف اهتاقيبطت تحجن يتلا ةيضرألا ةيبذاجلا ةيرظن ىلإ لصو ةلئسألا
" ..ءاضفلا زجاح اهب ناسنإلا ىطختي
ج : -ءاضفلا – رثعتي × ىدعتي  :ىطختي – زجاوح -ج -عنام  :زجاح (1-) ةيضفألا
ةيبذاجلا ةيرظن :ج ؟ نتوين ملاعلا اهيلإ لصوت يتلا ةيرظنلا مسا ام 2-
 .ةيضرألا
:ج ؟ كلذ ةجيتن امو ؟ هغارف تقو ملاعلا سفن يف تراد يتلا ةلئسألا ام 3-
؟يدومع لكش يف ضرألا ىلع طقست اذاملو ؟يسأر ىلع ةحافتلا تطقس اذامل
؟ ىلعأ ىلإ عفترت ال املو ؟ لامشلا تاذ وأ نيميلا تاذ فرحنت ال اذاملو
 .ةيضرألا ةيبذاجلا نوناق فاشتكا  :ةجيتنلاو
؟ تقولل ةعيضم هيفرتلا نوكي ىتم 4-
هتقو نم ريثكلا لغشو  ،هيلع ةبجاولا لامعألاب مايقلا نع ناسنإلا لطع اذإ :ج
.
غارفلا تقو نم ةدافتسالا ةيفيك يف ةلثمألا عورأ ءاملعلا برض دقو " 4 :س
ركفت  :فيرشلا ثيدحلا يفو ،ةبساحملاو ةعجارملاو لمأتلاو ركفتلا ثيح
" ماع فلأ ةدابع نم ريخ ةعاس
م :-ءاملعلا – لاثملا -م : -ةلثمألا – فراعم -ج : -ةفرعم – حبقأ × لمجأ  :عورأ( 1-) ملاعلا
؟ ءاملعلا ىري امك غارفلا تقو نم ةدافإلا نكمي فيك 2-
 .ةبساحملاو ةعجارملاو لمأتلاو ركفتلاب غارفلا تقو نم ةدافإلا نكمي :ج
 .نوكلا يف ركفتلا ةيمهأ حضوي ادحاو الاثم برضا 3-
هجو ريغي نأ عاطتسا طيسبلا هلمأتو هركفت لالخ نم نتوين هب ماق ام :ج
يف تمهاس يتلا اهتاقيبطتو ةيضرألا ةيبذاجلا ةيرظن ىلإ لصوتف خيراتلا
 .لامعألا نم ريثكلا زاجنإ
؟ عفني اميف مهغارف تقو عمتجملا دارفأ وأ سانلا لغتسا  :اذإ ثدحي اذام 4-
عنصلا يف يهلإلا زاجعإلا ةردقو نوكلا رابخأو ةفرعملا قئاقد ىلإ ناسنإلا لصي :ج
 .ماظنلاو ةئيهتلاو

؟ يحلا نئاكلل ايرورض مونلا نوكي اذامل 5-
 .لمعلا ةلصاوم ىلع ارداق هلعجيو  ،ناسنإلا طاشن ددجي هنأل :ج

مدقأ هتفرع دق تاتابنلاب ىوادتلا نأ ةيخيراتلا رداصملا انثدحت " 4 :س
تاتابنلا نم ريثكلا اوفرع ءامدقلا نويرصملاف ،ضرألا ىلع تاراضحلا
"  ..فرع امك ،ةفلتخملا مالآلا ةجلاعم يف ةيبطلا
م : -مالأ – ةصيصخلا -م : -صئاصخلا – ثدحأ ×  :مدقأ – جالعلا  :يوادتلا ( 1-) ملأ
؟ بطلا يف برعلا ءاملع رود ام وأ  .بطلا خيرات يف ىمادقلا برعلا رود حضو 2-
ةميلعلا بتكلا نم اريبك اددع اهيلإ اوفاضأ لب نانويلا مولعب اوفتكي مل :ج
انيس نبا ءاملعلا ءالؤه زربأ نمو .اهيلإ عجري اعجرم دعت يتلا ةيتابنلاو
.راطيبلا نباو رهز نباو
:امهنم ًّالك بساني ام مامأ )×( ةمالع وأ )√( ةمالع عض 3-
ثيدحلا رصعلا يف الإ تاتابنلاب ىوادتلا ةيرشبلا فرعت مل -أ
))×((
غامدلا ةيوقتو لومخلا نم صلختلل عانعنلا مدختسي -ب
)√ (
مضهلا دنع ليثمتلا ةعيرس تسيل بنعلا تايركس -ج
× (
)
ةرشبلا ةيوقتو حورجلا ءافش ىلع دعاسي رزجلا -د
)√ (
ميثارجلل ديبمو تايركسلاب ينغ سنودقملا تابن -ر
×(
)
امك لقعلا ءافصو مسجلا ءافشل ةيودأ تاتابنلا تلمعتسا دقلو " 5 :س
" رتوتلا تالاح نم فيفختلاو فطاوعلا ةدهدهل تلمعتسا
 :مسج (  :عمج  ) ،ريدكت  :ءافص (  :لباقم  ) ،ةئدهت  :ةدهده (  :ىنعم 1-
) موسجو ماسجأ
؟ رضاحلا انرصع يف تاتابنلاب جالعلل ةقومرملا ةناكملا ىلع ظفاحن فيك 2-
اديعب اهدئاوف انل تبثت يتلا براجتلاو ةيملعلا ةفرعملا ىلإ دنتست نأ :ج
 .ةذوعشلاو تافارخلا نع

يكز ( روتكدلا يرصملا بتاكلل  ) :ىونلاو بحلا قلاف (
) دومحم بيجن
اهايقس ءامسلا ثيغ نمو اهماعط ضرألا رصانع نمف ةقماسلا ةلخنلا امأ " 1 :س
وأ ءارمح اهرامثب ةلقثم نيجارع ماع لك هحرطتل ةايحلا رس اهفوج يف لمحت
"  ...ءارفص
 :نيجارع – ةضفخنملا وأ ةريصقلا × ةيلاعلا وأ ةعفترملا  :ةقماسلا ( 1-
) نوجرع
ةردق ةمظعب يحوي :ج ؟ " ةايحلا رس اهفوج يف لمحت "  :هلوق يحوي مب 2-
 .قلاخلا

؟ مالآلا جالع يف ءامدقلا نويرصملا اهمدختسا يتلا تاتابنلا ام 2-
) عورخلا – موثلا – لظنحلا – رعرعلا (  :يه تاتابنلا :ج
؟ هب نييسنرفلا مامتها ليلد امو  .عانعنلا لوانت نم ةيجالعلا ةدئافلا ركذا 3-
ةيرطعلا هتويزلو مدلل طشنمو لومخلا نم صلخم و ةركاذلاو غامدلل يوقم  :ج
عوقنم اولعج نويسنرفلاو مضهلا ىلع دعاسيو تابارطضالل ةداضم صئاصخ
 .ءاشعلا ةبجو دعب ايساسأ ابارش عانعنلا
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،نيتلا رمث فطقت يهو  ..امدق ةرمثملا راجشألا رثكأ نم نيتلا ةرجش " 2 :س
ينغ مضهلا لهس رمث وهف ،نيعراصملا ةدئام ىلع امور يف مدقي نيتلا ناكو
"  ..........يوتحي ركسلاب
) رصنع -م : -رصانع – ةثادح ×  :امدق – ينجت  :فطقت (  :فدارم 1-
؟ ةيذغم ةرمث نيتلا ةرمث ناك اذامل وأ ؟ ةيذغم ةرمث نيتلا ربتعي اذامل 2-
ةينهدو ةينيتورب رصانع ىلع يوتحيو ,ركسلاب ينغ مضهلا لهس هنأل :ج
 .مويسلاكلاو روفسوفلا نم ريثك ىلعو
؟ سنودقملل ةيبطلا دئاوفلا ام 3-
ىرخألا ةيئاذغلا رصانعلاو تانيماتيفلاب ينغو مومسلا نم مسجلا صلخي :ج
.
حرجلا فطلي رزجلا بل نأل :ج ؟ حورجلل افعسم اتابن رزجلا ناك اذامل 4-
همائتلا ىلع دعاسيو
 .كلذ حضو  .تاتابنلاب ىوادتلا ةفلتخملا تاراضحلا تفرع 5-
تاراضحلا هتفرع تاتابنلاب ىوادتلا نأ ةيخيراتلا رداصملا انربختف :ج
نويروشآلاو نويلبابلا هفرع امك ةيرصملا ةراضحلا لثم ,ةميدقلا
.نويناعنكلاو
نأ دعب ةيبطلا تاتابنلاب اديازتم امامتها تاونس ذنم ملاعلا دهشي " 3 :س
ةيئايميكلا ةيودألا ةيلعاف نع لقت ال ةيلعاف تاتابنلاب ىوادتلل نأ دكأت
" ....روطت دقف انايحأ اهقوفت لب
وأ ملاوعلا  :ملاعلا – الامهإ ×  :امامتها – ريثأت  :ةيلعاف – جالعلا  :يوادتلا ( 1-
) نوملاعلاا
نيدايم ىلإو ةيبطلا تاتابنلاب مامتهالا ديازت رس ىلإ ةرابعلا ريشت 2-
تاتابنلاب ديازتملا ملاعلا مامتها وأ  .كلذ حضو  .لاجملا اذه يف يملعلا روطتلا
 .ةيبطلا
ةيودألا ةيلعاف نع لقت ال ةيلعاف تاتابنلاب ىوادتلل نأ دكأت هنأل  :ج
 .انايحأ اهقوفت لب ةيئايميكلا
 .ءايحألا ةسارد ملعو ءايميكلاو ةعارزلا  :روطتلا نيدايم -
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متهي  :ىنعُي – ناعمل وأ قيرب وأ لامج  :قنور – متاوخلا ءادترا  :متختلا ( 1-
 .لمهي ×
) بجعتلل ماهفتسا  :اهتميق ردقت فيكف – ميق -ج– ردق  :ةميق
فقوم امو؟ بهذلا ىلإ ديسلا ىفطصم روتكدلا اهفاضأ يتلا ةميقلا ام 2-
؟ امهنم اميدق ءارعشلا
ضرم نم ءافشلا ىلإ هقيرط نع لصوت هنأل ؛ هتميق نم ىلعأ ةميق هاطعأ :ج
 .قيربلاو قنورلاب ءارعشلا ىنعو  ،ناطرسلا
؟ اهل هئامتناو هنطول هبح ديسلا ىفطصم روتكدلا دكأ فيك 3-
نم رصم يف ناطرسلا ىضرم ديفي نأ ىلع لمعي هنإ لب هنطو سني مل :ج
 .هعارتخا
ىفطصم روتكدلا دنعو سانلا دنع ةضفلاو بهذلا ةميق نيب ةرابعلا نزاوت 4-
كلذ حضو  .ديسلا
دقف ديسلا ىفطصم امأ متختلا لجأ نم ةضفلاو بهذلاب نومتهي سانلا :ج
 .ناطرسلا ضرم ءافش يف امهمدختسا
اكيرمأ يف اهلان يتلا زئاوجلا مهأ امو؟ديسلا ىفطصم جرخت ةيلك يأ يف 5-
؟ ةيدوعسلاو
مولعلا ةدالق ىلع لصحو  ،م  1953ةنس سمش نيع ةعماج مولعلا ةيلك يف :ج
 .مولعلا يف ةيملاعلا لصيف كلملا ةزئاج ىلع لصحو  ،ةيكيرمألا ةينطولا
 .كلذ حضو  .بوءدلا داجلا لمعلاب ديسلا ىفطصم ةريس تلفح 6-
و ةعوبطم ةئامسمخلا تقاف يتلا ةيملعلا قاروألاو ثوحبلا نم ديدعلا رمثأ :ج
ةدايقو ةسائر ةياهنلا يف أوبت ىتح هتريسم ربع زئاوجلا نم ديدعلا لان
 .رزيللا تايكيمانيد لمعم
هدوقي يذلا هقيرف ةنواعمب ديسلا ىفطصم روتكدلا حجن دقف " 2 :س
ةبسنب دلجلا ناطرس ءافشل ةرم لوأل لصوتلا يف ةيكيرمألا اطنلطأ ةنيدمب
" ..مادختساب تاناويحلا ىلع ةئاملا يف ةئام
رغصلا (  :لباقم  ) ،بيضق  :نابضق (  :درفم  ) ،هسأري  :هدوقي (  :ىنعم 1-
 ) .ربكلا :
يف حجن :ج ؟ ةرقفلا نم تمهف امك ديسلا ىفطصم روتكدلا حجن ميف 2-
تاناويحلا ىلع ةئاملا يف ةئام ةبسنب دلجلا ناطرس ءافش ىلإ لصوتلا
 .ةضف وأ بهذ نابضق مادختساب
رغصلا ةيهانتم ايجولونكت يه :ج ؟ يجولونكت ونانلا نع فرعت اذام 3-
.ادج ةريغص ماجحأب ةزهجألاو تالآلا عنص ىلع دمتعت ةياغلل ةروطتم
 .كلذل للع  .ةفدصلا ديلو ديسلا ىفطصم روتكدلا حاجن نكي مل 4-
 .ءاصقتسالاو ثحبلاو ةساردلا يف تاونسلا نم ديدعلا ىضمأ هنأل :ج

الو اهيلع ةظفاحملا  :ج ؟ ةماعلا نكامألا يف راهزألاو راجشألا وحن كبجاو ام 3-
 .اهب ثبعن
ءارفص وأ ءارمح اهرامثب ةلقثم نيجارع  :ج ؟ ماع لك ةلخنلا حرطت اذام 4-
دوصقملا امو ؟ بحلاب دوصقملا ام " ىونلاو بحلا قلاف " ناونعب سردلا 5-
؟ ىونلاب
 .حمقلا ةبح  :بحلا -
 .رمتلا ةاون  :ىونلا –
عادبإو رامثلا عونت ىلع لدي :ج ؟)ءارفص وأ ءارمح(ـب ريبعتلا لدي مالع 6-
لجو زع  -قلاخلاامف  .ىلوألا ةرملا يف اهنع ةيناثلا ةرملا يف ةبحلل ةرظنلا تريغت 7-
؟ كلذل كليلعت
تحتفت ةيناثلا ةرملا يف امأ مصألا دامجلا لثم تناك ىلوألا ةرملا يف :ج
دعت حمقلا نم تابح اهنم ةلبنس لك لمحت لبانسلاب لمحم يح دوع نع ةبحلا
 .تارشعلاب
يف ةباجإلا :ج  .ةلخنلا يف هللا ةردق رهاظم حضو ةرقفلل كمهف لالخ نم 8-
 .ةعطقلا
؟ هلوح هللا ةردق رهاظم دهاشي امدنع ناسنإلا نم بولطملا ام 9-
 .هيهاونل انبانتجاو  -لجو زع –هللا رماوأل انلاثتماو انناميإ دادزي نأ :ج
ىلإ رظنت امنإ كنأ بسحتف رمتلا ةاون وأ حمقلا ةبح ىلإ رظنتل كنإ " 2 :س
ىلع امهتلمهأ مث ثادحألا امهب تقلأ ناتاصح امهنأك مصألا دامجلا نم نيتعطق
" ......فوطي املقو بابي ضرأ
) تابحو بح  :ةبح (  :عمج  ) ،رامع × بارخ  :بابي (  :فدارم 1-
يف ةباجإلا :ج ؟ رمتلا ةاون وأ حمقلا ةبح ىلإ رظنت امدنع بسحت اذام 2-
 .ةعطقلا
؟ امه امف  .هتركف ديكأتل ةعيبطلا نم نيلاثم بتاكلا برض 3-
هتردقو قلاخلا ةئيشمب لوحتت يتلا ةفاجلا حمقلا ةبح  :لوألا لاثملا -أ
ةمعفم ةبح ةئام ةلبنس لك يف لبانس ىلإ ءاوهو ءوضو ءام و ءاذغ نم هبابسأو
تاذ ةقماس ةلخن ىلإ تلوحت يتلا رمتلا ةاون  :يناثلا لاثملا -ب  .ةايحلاب
 .بهذلاو توقايلا ديقانع اهنأك نيجارع
فاشتكا ىلع اندعاسي نوكلا يف لمأتلا ؟ سردلا اذه نم ملعتن اذام 4-
 .ةيفخلا قئاقحلا
هللا ركش بوجو تيملا نم يحلا جارخإ يف هللا ةردق هللا ىلع لكوتلا ةرورضو
 .انيلع همعن ىلع

بهذ نم ملاع
سانلا اهيطعي امم ىلعأ ةميق ةضفلاو بهذلا ديسلا ىفطصم ىطعأ دقل " 1 :س
،ناطرسلا ضرم ءافش يف نامدختسي امدنع نكلو متختلاب ىنعي نم مهنمف
"  ....سني ملو  ،امهتميق ردقت فيكف

يتلا ةريغصلا تاعورشملل امهم اردصم ةيديلقتلا تاعانصلا لكشتو " 1 :س
نم ديدعلا جاتنإ يف لثمتي يذلا روطتملا يحلا يبعشلا رصم ثارتب متهت
" ةزيمتملا تاجتنملا
 :ةيديلقتلا – لمهت × ينتعت  :متهت – تباثلا × ريغتملا  :روطتملا ( 1-
رئاغصلا -ج : -ةريغصلا – ثرو  :ةداملا  :ثاريم  :ثارت ةركتبملا × ةفولأملا
) جتنملا -م : -تاجتنملا –
اهمامتها لضفب :ج ؟ ةجتنم ةوق ىلإ ةيويسآلا لودلا ضعب تلوحت فيك 2-
 .ةريغصلا تاعانصلاب

تاشورفملاو راخفلا :ج  .ةيديلقتلا ةيرصملا تاجتنملا ضعب ركذا 3-
ماخرلاو ةيفدصلاو ةيبشخلا تاعونصملاو دولجلاو ةيفوصلاو ةينطقلا
 .ةيريرحلا ةيزيرطتلا تاعانصلاو
ةيديلقتلا تاعانصلا ةقالع امو ؟ ةريغصلا تاعورشملاب دوصقملا ام 4-
؟ ةريغصلا تاعورشملاب
دودحم يفارغجلا هقاطن ،ريغص هلام سأر مجحلا ريغص يرامثتسا عورشم وه :ج
صرف قلخب ةلاطبلا ةلكشم لح يف مهسي ،ةطيسب ايجولونكت ىلع دمتعي
 .لمع
 .ةريغصلا تاعورشملل امهم اردصم ةيديلقتلا تاعانصلا ربتعتو
لمع صرف رفوت اهنأل :ج ؟ ةريغصلا تاعورشملا عيجشت بجي اذامل 5-
يداصتقا دئاع نم اهل املو ةلاطبلا ةلكشم لح يف مهست يلاتلابو بابشلل
 .رمثتسملا لاملا سأرل ةبسنلاب عفترم
ةرورض بلطتت بابشلل لمع صرف قلخ ةرورضو ةيناكسلا ةدايزلا نإ " 2 :س
ةبسنلاب عفترم يداصتقا دئاع نم اهل امل ةريغصلا تاعانصلا يف عسوتلا
" رمثتسملا لاملا سأرل
 ) .دئاوع -ج -حبر  :دئاع (  :فدارم  ) ،ةصرف  :صرف (  :درفم 1-
ةعطقلا يف ةباجإلا :ج ؟ ةرورض ةريغصلا تاعانصلا يف عسوتلا ناك اذامل 2-
.
 .اهنم اعبرأ ركذا  .صئاصخ ةدعب ريغصلا عورشملا زيمتي 3-
ريبك ليومت جاتحي الو,هطاشن ءادأل ةريبك ةحاسم ىلإ جاتحي ال و همجح رغص :ج
هب ةلماعلا يديألا ةلقو
صرف ريفوت يف مهسيو ةطيسب ايجولونكت ىلع دمتعيو دودحم يفارغجلا هقاطنو
 .بابشلل لمع

 فيرش ثيدح  ) -هللاب نعتسا (:صوصنلا :اًعبار $$ظفح
هيلع هللا ىلص( يبنلا فلخ تنك  :لاق  -امهنع هللا يضر  -سابع نبا نع
:لاقف ًاموي )ملسو
1
0

اهدجي فوس ديسلا ىفطصم روتكدلا ةريسل عباتملا نأ عقاولاو " 3 :س
يتلا ةيملعلا قاروألاو ثوحبلا نم ديدعلا رمثأ يذلا بوءدلا داجلا لمعلاب ةلفاح
"  ...ةعوبطم ةئامسمخلا تقاف
دئادعلا -ج– ليلقلا × ريثكلا  :ديدعلا – ةغراف × ةئيلم  :ةلفاح (  :ىنعم 1-
) تداز  :تقاف –
 .ةعطقلا يف ةباجإلا :ج ؟ ديسلا ىفطصم روتكدلا ةايح تناك فيك 2-
؟ ةيكيرمألا ةمسوألا عفرأ اهيلع حنم يتلا هتازاجنإ مهأ ام 3-
ىلع  100%ةبسنب دلجلا ناطرس ضرم جالعل ةرم لوأل لصوتلا يف حجن :ج
 .تاناويحلا
م 1953ماع سمش نيع ةعماج مولعلا ةيلك يف جرختلاب هتريسم تأدب " 4 :س
هيف هسرغ يذلا يملعلا حومطلا سسأ هيف تعرز اهنإ :لاق يتلا ةرتفلا يهو
"ىضمأ ماظع نويرصم ةذتاسأ
 :ماظع – ةزئاجلا  :زئاوجلا( :درفم  )،هيف تسرغ  :هيف تعرز (  :نم دارملا 1-
) ميظع
؟ ديسلا ىفطصم روتكدلا يرصملا ملاعلا ةايح يف يرصملا ملعملا رود ام 2-
 .هيلع اصيرح ملعلل ابحم هلعجو يملعلا حومطلا سسأ هيف سرغ :ج
) مهم ( ؟ ديسلا ىفطصم روتكدلا هيلإ لصوت يتلا تافاشتكالا ةيمهأ ام 3-
ىلع  100%ةبسنب دلجلا ناطرس ضرم جالعل ةرم لوأل لصوتلا يف حجن :ج
 .تاناويحلا
بهذلا لامجب ديسلا ىفطصم ةأشنلا دلوملا يرصملا ملاعلا متهي مل " 5 :س
نكلو ةزايحلاو زنكلل ةيلاعلا اهتميق هتيهش حتفت مل امك امهقنورو ةضفلاو
" .....ةيئاميكلاو ةيعيبطلا صئاصخلا
 :صئاصخلا (  :درفم  ) ،كالتمالا  :ةزايحلا -ناعملو قيرب  :قنور (  :ىنعم 1-
 ) .ةصيصخلا
؟ ةضفلاو بهذلا قنورب ديسلا ىفطصم روتكدلا متهي مل اذامل 2-
تبذج يتلا يه امهقئاقد رغصأل ةيئايميكلاو ةعيبطلا صئاصخلا نأل :ج
 .هلوضف تراثأو ههابتنا
؟ ديسلا ىفطصم روتكدلا هلان يتلا زئاوجلا ام 3-
كلملا ةزئاج ىلع لصح -ب  .ةيكيرمألا ةينطولا مولعلا ةدالق ىلع لصح -أ :ج
ةيميداكألا زئاوجلا نم ديدعلا ىلع لصح -ج  .مولعلا يف ةيملاعلا لصيف
.ةديدع تاسسؤم نم ةيملعلا

ةريغصلا تاعورشملا

عفانلا نأ ملعيو هرومأ لك يف هب نيعتسيو هيلع دمتعيو هللا ظفحي نأ :ج
 .هللا وه راضلاو
وه نإ دبعلل هللا ظفح ةلثمأ ركذاوأ ؟هللا كظفحي فيكو؟هللا ظفحت فيك 5-
 .هيهاونو هرماوأ ظفح
 ).هيهاون بانتجا  -هرماوأ ذيفنت  -هضئارف ءادأ ( قيرط نع هللا ظفحت -
ىلع انيوقي -رومألا انل لهسي  -قيض لك نم انجرخي( هللا انظفحي -
)باعصلا
؟ ركذلاب مالغلا ميركلا لوسرلا صخ مل 6-
نس يف رومأ نم مهعفني ام مهميلعتو ةئشانلا ىلع لوسرلا صرح ديفيل :ج
 .ةركبم
نيب ىرج يذلا يوبرتلا فقوملا نيب فيرشلا ثيدحلل كمهف ءوض يف 7-
 .سابع نبا نيبو لوسرلا
اهب لمعلا بجي يتلا تاهيجوتلا ضعبل سابع نبا ميركلا لوسرلا دشرأ :ج
همالك دكأو ءادنلاب ههابتنا بذجف ةرخآلاو ايندلا يف هللا اضرب زوفي ىتح
يبنلا تاهيجوتو تاداشرإ كرديو سابع نبا مهفي ىتح طرشلا ةادأو نإب
 .ميركلا
هللا نم الإ فوخلا مدعو سفنلا ةزع ىلإ وعديو لذلا ثيدحلا براحي فيك 8-
؟هناحبس
ناعتسملاو لوئسملا هدحو هللاو  ،ريخلا ردصم هللا ىوقت نأ انملعي هنأل : -ج
راضلاو عفانلا نأو ءيش ىلع نوردقي الف سانلا امأ  ،انل فرش هلل انلاؤسو
 .هنم الإ فوخلا بجي الف هللا وه
؟ ) مالغ اي (  :ميركلا لوسرلا لوق نم دافتسملا ام 9-
 .هطاشن ديدجتو مالغلا هابتنا بذج هنم دافتسي ءادن بولسأ : -ج
؟ ةركن تءاج اذاملو ؟ ) تاملك ( ــب دوصقملا ام 12-
ىلع ةلالدلاو ميظعتلل ةركن تءاجو  ،تداشرإلاو حئاصنلا يه  :تاملكلا :ج
 .اهتيمهأ

ةميرك لالخ
ىقالتو ةبوأب بيرغلا برط

ةميرك لالخلا ينبرطتل ينإ

قاتشملا ةزه لئامشلا نيب

ىدنلاو ةءورملا ىركذ ينزهتو

قازرألا مــسقم كافطصا دقف

ةدوــــــــــمحم ةقــيلخ تقزر اذإـــف

 :ينبرطت – كراتخا  :كافطصا – قئالخ -ج-قلخ وأ ةلصخ  :ةقيلخ ( 1-
يننزحت × يندعست
مركلا  :ىدنلا – ةلاذنلا ×ةماهشلا  :ةءورملا – ةلخلا-م-تافصلاوأ لاصخلا :لالخلا
ءادنأ -ج–

كهاجت هدجت هللا ظفحا  ،كظفحي هللا ظفحا تاملك كملعأ ينإ مالغ اي
ةمألا نأ ملعا و .هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ ،
دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ يلع تعمتجا ول
الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ يلع اوعمتجا نإو  ،كل هللا هبتك
 .فحصلا تفج و مالقألا تعفر  ،كيلع هللا هبتك دق ءيشب
– ةدعاسملاو ةنوعملا تبلط  :تلأس – هللا قتا – هصعت ال  :هللا ظفحا ( 1-
 .ميلاعتو حئاصنو تاداشرإ  :تاملك
) ةفيحصلا -م : -فحصلا – ممأ -ج : -ةمأ – ةملغو ناملغ -ج : -مالغ – ءارو  :فلخ
 ) .كعم – كدض – كفده (  : ...........كهاجت :ــب دوصقملا -أ
 ) .قبس ام لك – تنك امنيأ كعم – كمامأ (  : ................كهاجت  :ىنعم -ب
) سمتلا – قتا – نص ( ........ظفحا  :ىنعملا يف قدألا -ج
 ) .كركذتي – كلمهي – كهركي ( : ................كظفحي  :داضم -د
) ترسكت – تفقوت – ءامسلا ىلإ تعفترا ( : ...........تعفر  :ـب دارملا -س
) سابع نب هللا دبع – ةزمح – يلع ( : ...ىلإ هثيدح هجوي لوسرلا -ص
) كل لاقي ام ظفحا – همالك ظفحا – هصعت ال (  :..........هللا ظفحا  :ىنعم -ع
) مصو لص – هعئارشب لمعا – نآرقلا ظفحا (  :..........هللا ظفحا  :ىنعم -غ
امب ضرا – نآرقلا ظفحا – هرماوأ عابتاب هللا قتا(  :هللا ظفحا  :ىنعم -ن
) كادي هتبسك
) اهتيمهأ – اهترثك – اهتلق (  : .......ديفتل ةركن " تاملك " ظفل تءاج  -ـه
بذج دافأو  ،هيبنتلا هضرغ ءادن بولسأ  :مالغ اي -أ  :هلوق يف لامجلا ام 2-
 .مالغلا هابتنا
 .ميظعتلل ةركن  :تاملك ) ،نإ( ـب دكؤم بولسأ  :تاملك كملعأ ينإ -ب
ةجيتن  :كظفحي  -داشرإلاو حصنلا هضرغ رمأ بولسأ  :كظفحي هللا ظفحا -ج
 .اهلبق امل
هيبنتلا هضرغ رمأ بولسأ  - :ملعا -د
 .داشرإلاو حصنلا هضرغ رمأ بولسأ  :هللاب نعتساف تنعتسا اذإ -ر
 :ءيشب الإ كرضي مل – ءيشب الإ كوعفني مل -س
 .ديكوتلاو صيصختلا ديفي ) ءانثتسالاو يفنلاب ( رصق بولسأ -
 .هدكؤيو ىنعملا حضوي داضت امهنيب  ) :كورضي – كوعفني ( -ص
ديب رضلاو عفنلا نأ دكؤي ليمج ريبعت  :فحصلا تفجو مالقألا تعفر -ع
 .هللا
؟ ثيدحلا اذه نم ملعتن اذام وأ  .ثيدحلا هيلإ دشري ام ركذا 3-
ال -ج  .مهيلع فطعلاو لافطألا ةياعر -ب  .راغصلل ةيبرتلاو ميلعتلا ةيمهأ -أ
 ـه  .ريخلا ردصم هللا ىوقت -د  .هللا ردقب ءيش لكو  ،هللا ءاضقل دار .ةينالعلاو رسلا يف هللا ةبقارم
 .ثيدحلا يف سابع نبال ميركلا لوسرلا حئاصن نم اثالث ددع 4 -
؟ مالغلل ميركلا لوسرلا اهملع يتلا تاملكلا ام وأ

قزر اهنأك ةديمحلا لاصخلل ليمج ريوصت ) :مهم( :ةدومحم ةقيلخ تقزر -ج
 .نيمث زنكو ريثك
مراــــكـــــــم كاذو مـــلــــــع اذو
قالـــــــــخألا قالمإلا ةياهن ناك ملعلاب

لاـــــــــــــــــــم هــــــظح اذـــه سانلاف
انصحم هرخدت مل نإ لاملاو

قاــــفخإلا ةيطم ناك هيلعت هــــــــــــفنتكت مل نإ مـــــــلعلاو
لئامش
هدحو عفني مـــــلعلا نبـــــــــسحت ال
قالـــــخب هبر جوــــــــتي مــل ام
وأ ايمحم  :انصحم – ةمركم -م -نساحم  :مراكم – ظوظح -ج -هبيصن  :هظح ( 1-
اطوحم
– هنوصت وأ هطوحت  :هفنتكت – ءارثلا وأ ىنغلا × ديدشلا رقفلا  :قالمإلا
لامش -م : -لئامش
وأ للكي  :جوتي – حاجنلا × لشفلا  :قافخإلا – يطمو اياطم -ج -ةليسو  :ةيطم
) نيزي
ملعلاو لاملاب :ج ؟ تايبألا نم مهفت امك كلملا اهيلع ىنبي يتلا سسألا ام 2-

 .قالخألاو
 .ةقباسلا تايبألل كمهف لالخ نم كلذ حضو  .عونتم سانلل هللا ءاطع 3-
ناسنإ لكلو ،ظوظح ايندلا :ج  .كلذ حضو  .اهنم هظح ناسنإ لكلو ظوظح ايندلا وأ
نم كانهو ،ملعلا هللا هقزري نم كانهو لاملا هللا هقزري نم كانهف ؛اهنم هظح
قالخألا مراكم هللا هقزري
ةيلضفألا سايقم امف  .قلخلاو ملعلاو لاملا نيب رشبلل عونتم هللا ءاطع 4-
؟ ءاطعلا اذه يف
 .ميركلا قلخلاب ءاطعلا بحاص جوتي نأ :ج
؟ قالخألاو ملعلا لبق لاملا ركذب رعاشلا أدب اذامل 5-
مهف رشبلا ةايح يف ةيعيبط ةرطف هرابتعاب )لاملا( ركذب رعاشلا أدب :ج
 .امج ابح لاملا نوبحي
مراكمب اجِّوت اذإ  :ج ؟ تايبألا نم مهفت امك نيعفان ملعلاو لاملا نوكي ىتم 1 6-
 .قالخألا
1
قالخألا ىلإ ةجاح يف لاملاو ملعلا ناكو  ،ملعلا ىلإ اجاتحم لاملا ناك اذامل 7-
؟ةميركلا
كالهلا ىلإ نايدؤي دق ملعلاو لاملاو ،صقانتي لهاجلا دي يف لاملا نأل :ج
 .امهل ةيامح قالخألاف
اسرج يطعي مسقتلا نسح :ج ؟ اهردصم امف  .ىقيسوم عبارلا تيبلا يف 8-
 .ايقيسوم
 :هلوق يف لامجلا ام 9-
عينملا نصحلاب ملعلل ريوصت :ج) :مهم(:ملعلاب انصحم هرخدت مل نإ لاملا -أ
 .لاملا يمحي يذلا

) قزرلا -م : -قازرألا – ةمومذم × ةنسح  :ةدومحم – لامشلا -م -قالخألا  :لئامشلا
) كسفنب بجأ (  .اهيف رعاشلا ةفطاع احضوم تايبألا حرشا 2-
؟ هرعاشم زهي يذلا امو ؟ رعاشلا )دعسي( برطي يذلا ام 3-
) ؟ يناثلاو لوألا نيتيبلا نم مهفت امك رعاشلا حرفي اذامب ( وأ
 .يناثلاو لوألا نيتيبلا يف ةليبنلا تافصلا نم هفقوم رعاشلا نلعأ( وأ
) .كلذ حضو
قالخألا لوانتت يتلا ثيداحألاب حرفيو ،ةميركلا قالخألاب رعاشلا دعسي :ج
دعب هبابحأو هلهأ ىلإ قاتشملا ةداعس لثم مركلاو ةءورملا اصوصخو ،ةلضافلا
 .بايغ لوط
تيبلا يف هررقي يذلا امو ؟ ةميركلا تافصلل هبح رعاشلا روص فيك 4-
؟ ثلاثلا
ةلضافلا قالخألا نأ ررقيو ،بايغ لوط دعب هلهأب ىقتلا يذلا بيرغلاب :ج
نمف هللا نم ةمعن
 .هل هللا بح ىلع ليلد اذهف  ،اهكلم
؟ ) ينزهت ( يحوُي مبو ؟ لوألا تيبلا يف ) ينإ ( رعاشلا مادختسا ةميق ام 5-
يحوت  :ينزهت  . -ةميركلا قالخألاب رعاشلا ةداعس دكؤي نإب دكؤم بولسأ : -ج
 .ةداعسلا ةدشب
؟ تايبألا نم تمهف امك رخآلا نم اظح رفوأ سانلا يأ 6-
ةميركلا قالخألا بحاص :ج ) ؟ تايبألا نم مهفت امك سانلا لضفأ نَم ( وأ
 .ةديمحلا تافصلاو
 .صنلا اهركذي مل يتلا ةميركلا لالخلا ضعب ركذا 7-
) .........قحلا نع عافدلا – صالخإلا – ةنامألا – قدصلا ( :ج
رعاش ميهاربإ ظفاح رعاشلا  :ج ؟ ةقباسلا تايبألا هنم يذلا صنلا لئاق نَم 8-
 .لينلا
؟ اذاملو ؟ لمجأ نيريبعتلا يأ 9-
 ) .ةدوعلاب بيرغلا برط – قالتو ةبوأب بيرغلا برط ( -أ
بيرغلا ةداعسب ةميركلا قالخألاب هتداعس هبش هنأل ؛لمجأ لوألا ريبعتلا -
 .بايغ لوط دعب هبابحأو هلهأب ىقتلاو هلهأو هنطو ىلإ داع يذلا
ديفت طرش ةادأ ) :اذإ ( نأل ؛ لوألا ريبعتلا  ) :تقزر نإ – تقزر اذإ ( -ب
 .ديكوتلاو قيقحتلا
نإ ( ــب دكؤم بولسأ هنأل ،لوألا ريبعتلا  ) :ينبرطت – ينبرطتل ينإ ( -ج
 ) .ماللاو
 :هلوق يف لامجلا ام 10-
دئاعلا ةحرفب قالخألاب هتحرف رعاشلا روص  : -قالتو ةبوأب بيرغلا برط - -أ
 .بايغ دعب
 ) :مهم (  :قاتشملا ةزه  ..ىدنلاو ةءورملا ىركذ ينزهت -ب
 .هبيبح ءاقلل هتزهو قاتشملا رثأتب مركلاو ةءورملا ثيداحأب هرثأت هبش -

العلا قيرط وهف رصم ءادنل نييرصملا ةباجتسا ةرورض تايبألا نيبت 6-
 .كلذ حضو  .دجملاو
اوضهني نأو نطولا ءادنل ةباجتسالا ةعرس ىلإ رصم ءانبأ رعاشلا وعدي :ج
اودجيلو ةوق لكب نيعرسم هوحن اوضميلف مهمامأ العلاف ،هتيار تحت نيدحتم
 .رصمل دجملا قيقحتل اودهتجيو
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اماــمحلا ىـــــــــشخي نم لذلا ىدرت

بعص دـجملا يف ام دجملا رمعل

دـــيــعب اــنب دــــــــجي  ،لــــــــمأ انل

ديجم يضاملا عم رــــــــــكذ انل

اـــــــــــماه مجنلا ماه قوــــف عفرنو

دوــــــــسن اندـــــــس املثم كلذك

:مامحلا – زعلا ×ةناهملا وأ فعضلا :لذلا – علخ ×ىستكا وأ سبل :ىدرت ( 1-
ةايحلا ×توملا
:ماه –انعفدي :انب دجي – يضاوملا -ج -رضاحلا × :يضاملا – فاخي :ىشخي
)ةماه -م -سوءر
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
 .دجملا ةيمهأ ىلع لدي مسق بولسأ  :دجملا رمعل -أ
 .سبلُي ءادرب لذلل ريوصت  :امامحلا ىشخي نم لذلا ىدرت -ب
ةركن ) :اماه(  .زازتعالاو رخفلا ىلع لدي ريبعت  :اماه مجنلا ماه قوف عفرن -ج
 .ميظعتلل
؟ ةقباسلا تايبألا يف رصم بابش رعاشلا وعدي مالإ 3-
لمعلا ىلإ مهوعديو ،باعصلل مالستسالا مدع ىلإ رصم بابش رعاشلا وعدي :ج
ءايلعلا ىلإ رصمب اولصيو ميدقلا اهيضام رصمل اوديعي ىتح داهتجاو دجب
.
الوزــــــــــت نل ةنانكلا يداو ايف

كيفو
لـــــــينلا
ىرجي
الـــــــــيبسلس
اـــــماعف اـــــماع هـــــضيف طـــسبيو

الوــــطو اـــضرع هئامب فوطي

رطـع كاذشو  ،قرــــــــــشم كوجو

رـــــــبت كارثو  ،سدنس كطاسب

اماسقنا نـــــــــطولاو هللا ىف اوـــبأ

رــغ كوــــنبو  ،رثوك كرهنو

ابذع :اليبسلس –فقي ×كرحتي :يرجي –مودت وأ ىقبت ×ىنفت :الوزت ( 1-
بسالس -ج-اركع ×
وأ كشارف  :كطاسب – ضويف -ج-ريزغلا هؤام :هضيف –ضبقي ×دمي :طسبي
طسب -ج -كعرز
ج : -كوج – بهذ  :ربت – ءارثأ -ج– كبارت  :كارث – رضخأ ريرح  :سدنسءاوجو ءاوجأ
– اولبق × اوضفر  :اوبأ – ةرغ -م– ناعجش :رغ – ةرطعلا ةحئارلا :كاذش
) اداحتا × :اماسقنا

قالخألاو زنكب ملعلل ريوصت :ج ) :مهم ( :لئامش هفنتكت مل نإ ملعلا -ب
 .هيمحيو هطوحي روسب
 .عايضلا ىلإ يدؤت يتلا ةيطملاب ملعلل ريوصت  :قافخإلا ةيطم ناك -ج
) مهم (  .داشرإلاو حصنلا هضرغ يهن بولسأ  :ملعلا نبسحت ال -د
 .ناسنإلا هب ىلحتي جاتب قلخلل ريوصت  :قالخب هبر جوتي -ر

) يوارهلا دمحم (  :يرصملا رعاشلل ) ةنانكلا يداو (
ةسارد
اـــمامزلا عدـــــن الـــف اــــنل رصمو

اـــــــمارك اـــنيبلف رصم تـــعد

اــــمامأ اوــــــــضماف  ،العلا مكمامأ

اــــــمايق  ،اــهتيار تحت اــماــيق
اوبـــــــهف  ،مكوعدي دجملا كانه

دــــــــجملا يـف مكعوري ســـيلو
بــــــــــطــــخ انضفر ×انبجأ :انيبل –تدان :تعد ( 1-
امامزلا – ميرك -م-ءالذأ ×ءازعأ :امارك –
ةمزأ -ج: -
ديدش رمأ :بطخ – اومان وأ اوسعاقت ×اوضهنا :اوبهف – ةسخلا ×فرشلا :دجملا)بوطخ -ج
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
لمعلل مهوعدتو اهءانبأ يدانت مأب رصمل ريوصت  :رصم تعد -أ
لدي ريبعتلاو ،ءادنلل ةباجتسالا ةعرس ىلع لدت ءافلا  :امارك انيبلف -ب
رصمل مهبح ىلع
( مهيلإ قاتشيو رصم بابش يداني ناسنإب دجملل ريوصت  :مكوعدي دجملا -ج
) مهم
يف ةنينأمطلا ثب ديفي يفن بولسأ  :بطخ دجملا يف مكعوري سيل -د
بابشلا سوفن
 .داشرإلاو حصنلا هضرغ رمأ بولسأ  :اوبه – اوضماف – امايق -ر
؟ ) بطخ دجملا يف مكعوري سيلو (  :رعاشلا لوق نم دوصقملا ام 3-
 .بعص وأ ديدش رمأ دجملا قيقحت نم مكعنمي ال :ج
؟ ةقباسلا تايبألا يف رصم بابش رعاشلا اهيلإ وعدي يتلا ةركفلا ام 4-
؟ ةقباسلا تايبألا يف رصم بابش رعاشلا وعدي مالإ وأ
لجأ نم دج لكب لمعلاو ءامتنالاب روعشلا عم نطولا ءادنل ةباجتسالا :ج
 .دجملا قيقحت
؟ ) امارك انيبل ( مأ ) امارك انيبلف ( -أ ؟ اذاملو ؟ لمجأ نيريبعتلا يأ 5-
 .ءادنلل ةباجتسالا ةعرس ىلع لدت ءافلا نأل  ،لمجأ لوألا ريبعتلا :ج
؟ ) دجملا يف بطخ مكعوري سيل ( مأ ) بطخ دجملا يف مكعوري سيل ( -ب
ديفي رورجملاو راجلا ميدقتب رصق بولسأ هنأل ؛ لمجأ لوألا ريبعتلا :ج
 .ديكوتلا و صيصختلا

يرجي عراضملا لعفلا ( – ) الوزت نل (  :يتأي امب ريبعتلا تالالد حضو 12-
):
 .رارمتسالاو ماودلا ىلع لدي ريبعت  :الوزت نل -
 .ةروصلا راضحتساو رارمتسالاو ددجتلا ديفي ) :يرجي( عراضملا لعفلا -
؟ رمألا اذه امف  ....رمأب اهلاوز مدعو رصم ءاقب رعاشلا طبر 13-
 .رصم ضرأ يف لينلا نايرج رارمتساب -
؟ ) رطع كاذش ( – ) رغ كونب (  :هلوق لدي مالع 14-
 .ةبيط مهتافص  :رغ كونب  : -ج
 .اهتحئار بيط  :رطع كاذش –

برعلا ميهاربإ رعاشلل ) اهءانبأ حصنت ةكمس (
ةسارد
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ءادـــــلل ئربــــم ءاود لــثم

ءانبألل ءابآلا حئاـــــــــصن

ةريغــــص اــهل ادالوأ حـصنت

ريبك ةكمـــــــس تذخأ دق

ربلا وحن نئجت الو نحبساو

رهنلا طسو نك يتانب :تلاق

× ٍفاش  :ئربم – ةيودأ -ج -جالع  :ءاود – ةحيصن -م -تاداشرإ  :حئاصن ( 1-
ضرمم
ج-رحبلا ×:ربلا –نبهذت ×نيتأت :نئجت –ءاود ×ءاودأ -ج -ةلعوأ ضرم :ءاد) روربلا
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
) مهم (  .عفانلا ءاودلاب ءابآلا حئاصنل ريوصت  :ءادلل ئربم ءاود لثم -أ
 :اهدالوأ حصنت ةريبك ةكمس تذخأ دق -ب
 .هدالوأ حصني ناسنإب ةريبكلا ةكمسلل ريوصتو  ) ،دق ( ــب دكؤم بولسأ -
 .هدكؤيو ىنعملا حضوي داضت امهنيب  :ةريغص – ةريبك -ج
) مهم (  .ريذحتلاو داشرإلاو حصنلا هضرغ يهن بولسأ  :نئجت ال -د
برعلا ميهاربإ  :رعاشلا  :ج ؟ ةقباسلا تايبألا هنم يذلا صنلا لئاق نَم 3-
؟ ءانبألل ءابآلا حئاصن ةميق امو ؟ تاريغصلا اهتانب ةكمسلا تحصن مب 4-
حئاصنلا هذهب مازتلالا ةميقو  ،طشلا نم نبرتقي الو رهنلا طسو نكي نأب :ج
 .بئاصملا نم مهيجنيو مهتايح مهل ظفحي
؟ ءادو ءاود نيب عمجلا ةميق ركذا 6-
 .هحضويو ىنعملا زربي داضتو يقيسوم سناجت امهنيب :ج
؟ رهنلا طسو نكي نأ اهتانب نم ةكمسلا تبلط اذامل 7-
 .رهنلا هايم تلق اذإ نمأم يف نكي ىتح :ج
 ) .داشرإلاو حصنلا ( هضرغ ) يهن (  :بولسأ  :نئجت ال  :لمكأ 8-
 ) .داشرإلاو حصنلا ( هضرغ ) رمأ (  ) :نك – نحبسا (  :لمكأ 9-
؟ ءابآلا ةحيصن ىلإ عمتسن نأ انيلع بجي اذامل 10-

 :هلوق يف لامجلا ام 2-
لينلا يداو ريوصتو  ،ميظعتلا هضرغ ءادن بولسأ  :ةنانكلا يداو ايف -أ
 .زيزع ناسنإب
 .هدكؤيو ىنعملا حضوي داضت امهنيب  :الوطو اضرع -ب
ريوصت  :ربت كارث -د  .سدنسلاب ةرضخلل ريوصت  :سدنس كطاسب -ج
بهذلاب رصم بارتل
ىلع لدي امم ؛ ةنجلا يف رثوكلا رهنب لينلا رهنل ريوصت  :رثوك كرهن -ر
.هتمظع
ةليصألا ةيبرعلا لويخلاب مهتعجش يف رصم ءانبأل ريوصت  :رغ كونب -س
.
نييرصملا بح حضوي ليمج ريبعت  :اماسقنا نطولاو هللا يف اوبأ -ص
 .مهنطول
) كسفنب بجأ (  .اهل ابسانم اناونع عضو تايبألا حرشا 3-
؟ ةقباسلا تايبألا يف رعاشلا ثدحتي مع 4-
 .ةينطولا مهتدحوو اهئانبأو رصم ىلع هريخو لينلا رهن لضف نع ثدحتي :ج
لينلل  .رصم ىلع هراثآ لينلل وأ .كلذ حضو .يداولا يف لينلا رثأ ام 5-
حضو  .ةبيط تافص
رهن لاضفأ ركذا وأ  .راثآلا كلت ركذا  .رصم ىلع ةعفانلا هراثآ لينلل وأ
 .انيلع لينلا
رشتنتف ،رصم ءاجرأ لك يف هءام رشني -ب .اهرارمتساو اهءاقب رصمل ظفحي -أ
 .ءابرهك نم هجاتحت ام رصمل رفوي -ج ناكم لك يف ةرضخلا
 .كلذ حرشا  .ميظعلا اهلين دولخب رصم دولخ طبتري 6-
اهضرأ يف ىرج ام ةدلاخ لظت فوسو لوزت نل هضرأ يف هللا ةنانك رصم:ج
 .بذعلا هئامب لينلا
؟ ) يرجي كيف لينلا – يرجي لينلا كيف (  :اذاملو لمجأ نيريبعتلا يأ 7-
ديفي رورجملاو راجلا ميدقتب رصق بولسأ هنأل ؛لمجأ لوألا ريبعتلا :ج
ديكوتلا
؟ صنلا اذه ةسارد دعب هتملعت يذلا ام 8-
 .هتزعو نطولا ةعفر لجأ نم لمعلا ةرورض -ب  .مهنطول نييرصملا بح -أ
ءامتنالا ةرورضو اهئانبأ دهجل رصم ةجاح -د  .رصم ىلع لينلا لضف -ج
.نطولل
 .نامزلا رم ىلع ادلاخ رصم دجم لظيس  :للع 9-
 .رصم ءاجرأ يف هريخ رشنيو بذعلا هئامب رصم ضرأب يرجي لينلا نأل :ج
 .كلذ حضو  .اهوجو رصم ضرأ ىلع لينلا لضف تايبألا نيبت 10-
طاسب ىلإ اهضرأ لوحيف كانهو انه هءام رشنيو رصم ضرأب يرجي لينلا:ج
 .بهذلا لثم ةميقلا يلاغ اهبارت لعجيو رضخأ
؟ لينلا ىلع ظافحلا وحن انبجاو ام 11-
 .هيئطاش لمجنو  ،ثولتلا نم هيلع ظفاحنو ،هايملا مادختسا يف فرسن الأ :ج

 :هلوق يف لامجلا ام 2-
امب اهتقالعو هناكم ىلإ دوعي صخشب رهنلل ريوصت  :هارجم ىلإ رهنلا عجر -أ
 .ةجيتن  :اهلبق
 .رشتنم يدام ءيشب كالهلاو ليولل ريوصت  :كالهلاو ليولا اهيف مع -ب
 .ةبقاعلا ءوس ىلع لديو ديكوتلا ديفي فطعلا  :كالهلا – ليولا -ج
ءابآلا حئاصن فلاخي نَم كاله ىلع لدت ةليمج ةمكح  :هاوه يف راس نم كلاه -د
؟ " هاوه يف راس نم كلاه " ىنعم ام 3-
ةرامأ سفنلا نأل ؛ هلقع مكحي ملو سفنلا لويم قفو ىشم نمل ليولا -
 .ءوسلاب
كتسارد نم امهتملعت نيسرد ركذا وأ ؟ صنلا اذه نم ةدافتسملا سوردلا ام 4-
 .صنلا اذهل
مهتفلاخم مدعو ءابآلا ةعاط -ب  .مهل ةحيصنلا ميدقتو ءانبألل ءابآلا بح -أ
 .انعفني اميف
 .ةمكح رثكألاو انس ربكألا براجتو تاربخ نم ةدافتسالا ىلع صرحلا -ج
هريس يف افلاخم  ..هاوه يف راس نم كلاه (:هلوق يف رعاشلا وعدي مالإ 5-
؟)هابأ
 .انعفني اميف مهتفلاخم مدعو ءابآلا ةعاط ىلإ رعاشلا انوعدي :ج
 .للع  .رهنلا ىلإ ةدوعلا كامسألا عطتست مل 6-
 .رهنلا ىرجم نع تاعقنتسملاو كربلا دعبو هايملا ةلق ببسب :ج
؟ اذاملو ؟ مولل بجوأ نيتملكلا يأ ) ايصاع – افلاخم ( 7-
نم دبالف هتفرعم دعب باوصلا ةفلاخمب يحوت اهنأل ) افلاخم ( ةملك :ج
 .هب مازتلالا
لالخ نم زربت يتلا ةمكحلا ام وأ ؟ ءابآلا ةحيصنل عمسي ال نم ةبقاع ام 8-
؟ عساتلا تيبلا
 .هابأ هريس يف افلاخم هاوه يف راس نم كلاه :ج

يعفارلا قداص ىفطصم ( يرصملا رعاشلل  ) :نطولا بح (
ظفح )

؟ ءادلل ئربم ءاود لثم ءابآلا حئاصن ربتعت اذامل وأ
 ،ريخلا ىلإ اننوهجوي نيذلا مهو  ،انتحلصم ىلع سانلا صرحأ مهنأل :ج
مهتربخ نم ديفتسن نأ ىلع نوصرحي امك  ،انرضي ام لك انع نودعبيو
 .مهبراجتو
ءامسلا مف نم يمهي ءاملاو

ءاتشلا ىف لوقلا اذه ناكو

ضرعلاو اهلوط يف ارشتنم

ضرألا لك ءاملا اذه معو

كربلا نم هلوح اميف ماعو

كمسلا رهنلا قراف كاذ دنعو

 :مف – مزل ×كرت :قراف – ىطغ وأ لمش َّ:مع –ةرازغب لزني وأ رمهني :يمهي ( 1-مامفأ -ج
ج :-ءامسلا – يضارألا -ج :-ضرألا – راهنألا -ج :-رهنلا – ةيتشألا -ج:-ءاتشلا)تاوامسلا
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
ىلع ليلد وهو مف هل ناسنإب ءامسلل ريوصت  :ءامسلا مف نم يمهي ءاملا -أ
 .رطملا رامهنا ةدش
 .هدكؤيو ىنعملا حضوي داضت امهنيب  :ضرعلا – لوطلا -ب
صيصختلا ديفي هب لوعفملا ميدقتب رصق بولسأ  :كمسلا رهنلا قراف -ج
.ديكوتلاو
 .هتميق ركذاو ريخألا تيبلا يف ريخأتلاو ميدقتلا حضو 3-
لعافلا ىلع هب لوعفملا ميدقتب رصق بولسأ  ) :كمسلا رهنلا قراف ( :ج
 .ديكوتلل
؟ ) ءامسلا مف نم يمهي ءاملاو (  :رعاشلا لوق نم دوصقملا ام 4-
 .ةرازغب طقاستي رطملا نأ  :يأ : -ج
؟ ةقباسلا تايبألا يف رعاشلا اهيلع دكؤي يتلا ةركفلا ام 5-
 .انعفني اميف مهتفلاخم مدعو ءابآلا ةعاط :ج
 .تايبألل ابسانم اناونع عض مث ؟ ءابآلا ةحيصنب لمعي ال نم ءازج ام 6-
راغصلا ةفلاخم (  :ناونعلا  ،هابأ هريس يف افلاخم هاوه يف راس نم كلاه
)ةحيصنلل

يمف اهل وعديو يبلق اهدجمي

ىمد ىفو يناسل ىف اهاوه يدالب

هارجم ىلإ رهنلا عجرو

هاــيملا تــلق اــم اذإ ىــتح

مّيتي مل نإ بحلا فيلح ىف الو

هدالـــــــــــــب بحي ال نميف ريخ الو

كالهلاو ليولا اهيف معو

كامسألا عجرت نأ عطتست مل

مـــــجعأ لك هقوف اناويح نُكي

اــــــهلضفب ُدحجيف ُُراد هوؤن نمو

هابأ هريس يف افلاخم

هاوه يف راس نم كلاهو

معنم ريغ هاخآ نم ناك اذإ

هب ىقش ميعنلا يف بلقتي نمو

ج : -مف – اهرقحي ×اهلجي وأ اهمظعي  :اهدجمي – ءاوهأ -ج-اههرك ×اهبح :اهاوه ( 1-مامفأ

× دوعت  :عجرت – ٍراجم -ج -نايرجلا ناكم  :هارجم – ترثك × تصقن  :تلق ( 1-
بهذت
ج -هتبغر  :هاوه – ٍجان × تيم  :كلاه – ةاجنلا × توملا  :كالهلا – رشتنا  :مع) ءاوهأ

ملظأب تاثداحلا نونف هئجت

اهقح سني وأ ناطوألا ملظي نمو

ملُسب الإ سانلا ىقرتي لهو

اـــــــهلاجر الإ ناطوألا عفري امو

مّعنُم ريغ هاـــخآ نم ناك اذإ

هب ىقــــش ميعنلا ىف بلقتي نمو

م– ثراوكلا وأ بئاصملا  :تاثداحلا – هكرتت وأ هنع بهذت × هيتأت  :هئجت ( 1-– ةثداحلا
يقش ×ديعس :معنم – دعس ×:يقش –لدعي ×:ملظي – طبهي ×دعصي :ىقرتي
) قوقح -ج:-قح –
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
.هنطو ملظي نمل يتأت صاخشأب بئاصملل ريوصت  :تاثداحلا نونف هئجت -أ
(  .ديكوتلاو صيصختلا ديفي رصق بولسأ  :اهلاجر الإ ناطوألا عفري ام -ب
) مهم
) مهم (  .يفنلا هضرغ ماهفتسا بولسأ  :ملسب الإ سانلا ىقرتي لهو -ج
 .ميعنلا ناولأ ةرثك ىلع لدي ليمج ريبعت  :ميعنلا يف بلقتي نَمو -د
بجأ (  .ةقباسلا تايبألل ابسانم اناونع عضو كبولسأب تايبألا حرشا 3-
) كسفنب
هضرغ ماهفتسا بولسأ :ج ؟ يناثلا تيبلا يف ماهفتسالا نم ضرغلا ام 4-
 .يفنلا
 .هب زازتعالاو هريدقتو نطولا بح :ج ؟ رعاشلا ىلع ةرطيسملا ةفطاعلا ام 5-
تايبألا لالخ نم كلذ حضو  .باذعلا ناولأ هقحالت هنطول ركنتي نم 6-
بئاصملاب هالتباو نمزلا هيلإ ءاسأ هيلع هقح سني وأ هنطو ملظي نَم :ج
 .نطولا ةمعن نم امورحم اذوبنم اديرش شاعف ةفلتخملا
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وأ همضت  :هوؤت – فالحأو ءافلح -ج -هبح عطقني ال يذلا بحملا  :بحلا فيلح
هدرطت ×هاعرت
– فنك -م -هبناوج :هفانكأ – هدرط ×همض :هاوآ – رقي وأ فرتعي ×ركني :دحجي
) درغي  :منرتي
 :هلوق يف لامجلا ام 2-
هدالب نع ثيدحلا ماود ىلع لدي ليمج ريبعت  :يمد يفو يناسل يف اهاوه -أ
 .اهل ابح
رعاشلا بح ةدش ىلع لدي ليمج ريبعت  :يمف اهل وعديو يبلق اهدجمي -ب
 .هنطول
 .يفنلا لومشو مومع ديكأتل )ال( راركت  :هدالب بحي ال نميف ريخ الو
صالخإلا ةدشب يحويو همزالي قيدص هنأك بحلل ريوصت :بحلا فيلح -ج
.نطولل
 :مجعأ لك هقوف اناويح نكي -د
يحوي اذهو مهفلا ةلقو لهجلا يف ناويحلاب هدالب لضف ركني نمل هيبشت -
 .ريقحتلاب
 .ريرقتلا هضرغ ماهفتسا بولسأ  :هشع ءاج نإ ريطلا نأ رت ملأ -ر
(
) مهم
 .تايبألل كمهف لالخ نم كلذ حضو  .اديدش ابح هدالب بحي رعاشلا 3-
 .اهنم نينثا حضو  .هنطول رعاشلا بح رهاظم تايبألا يف تددعت وأ
اهمظعيو اهيلإ قاتشيو امئاد اهمسا ددري وهف اديدش ابح هدالب بحي رعاشلا :ج
لمحتيو هنطوب امئاد هبح هلغشي مل نإ بحملا يف ريخ ال نأ ىريو اهل وعديو
عيمج نم لقأ لب اناويح نكي نطولا لضف ركني نمو هليبس يف باذعلا
تاناويحلا
 .نطولا قحب فارتعالا بوجو :ج  .اهحضو  .ةيماس ةميق ثلاثلا تيبلا يف 4-
؟ اذاملو ؟ لمجأ نيريبعتلا يأ ) يناسل اهل وعدي – يمف اهل وعدي ( 5-
سيلو هلك مفلا لمشي ثيحب ءاعدلا ةرثكب يحوي هنأل ؛ لمجأ لوألا ريبعتلا -
 .هدحو ناسللا
؟ تايبألا نم تمهف امك نطولل ءانب ةادأ بحلا نوكي ىتم 6-
نم يلعي ام لكل دهجلاو لقعلا ريخستو ،هل صالخإلاو  ،هلضفب فارتعالاب :ج
هنأش
اسرج يطعي مسقتلا نسح :ج ؟ اهردصم امف اقيسوم لوألا تيبلا يف 7-
 .ايقيسوم
) كسفنب بجأ (  .ابسانم اناونع مهل عضو تايبألا حرشا 8-
 ) .دحجي ( عراضملا لعفلاو )ال( ـب يفنلا راركت ةلالد حضو 9-
ىلع لدي عراضم لعف ) دحجي(و ،يفنلا لومشو مومع ديكأتل )ال( راركت :ج
 .ليمجلا ناركن

