
 ايتعـــــبري   



 ٖكابًو" :ْؿٗا جٛايو ع٢ً بايعا١َٝ زضاي١ ؾدٜكو يو أزضٌ

 ."املدزض٘ بٛابت قداّ ايؿبح ضاع١ اهلل اْػا٤ بٛنسٙ

 :عٓد نتاب١ ايسضاي١ بايًػ١ ايؿؿخ٢ تؿح مج١ً مما ًٜٞ

 .ضأقابًو غدا إْػا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب٘ املدزض١( 1

 .ضأقابًو غدا إْػا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب١ املدزض١( ٢

 .ضأقابًو غدا إٕ غا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب٘ املدزض١( 3

 .ضأقابًو غدا إٕ غا٤ اهلل ؾباحا أَاّ بٛاب١ املدزض١( ٤



 َتٛقع١، غري أعُاال أؾخابٗا الاظ ع٢ً أؾخابٗا تطاعد ايعاٖات

  تهٕٛ قد ٚايؿكس ٚايع٢ُ ؾايٝتِ أي١ُٝ، حٝا٠ ٜعٝػٕٛ أِْٗ َٔ بايسغِ

 .ٚايعطا٤ ٚايتكدّ ٚاإللاظ يًٓبٛؽ أضبابا

 :ًٜٞ مما ايطابك١ يًؿكس٠ املٓاضب ايعٓٛإ

 .ايعاٖات َسض ايعؿس( أ)

 .ايعاٖات ضالح ذٚ حدٜٔ( ب)

 ايعاٖات ظًُت أؾخابٗا( ج)

 .زب قاز٠ ْاؾع١( د)



قكا٤ حاجات ايٓاع طاع١ عظ١ُٝ، يهٔ بعض اسباجات ٜؿعب قكاؤٖا، ٚاملػه١ً إٔ أنجس 

َٔ املٛقـ، ؾإذا طًب ....... ايٓاع إذا مل تًب حاجاتِٗ قد ٜرَْٛو يف اجملايظ، ؾهٔ َاٖسا يف 

 .َٓو أحد غ٦ٝا ٚمل تطتطع قكا٤ٙ ؾع٢ً األقٌ زدٙ بعبازات مج١ًٝ

 اَأل ايؿساؽ يف ازب١ًُ ايطابك١ بايه١ًُ األْطب يًطٝام ايرٟ قًٝت ؾٝ٘ ايعباز٠

   ايككا٤( أ)

   .ايتًٕٛ( ب)

   ايتخاٌٜ( ج)

 اشبسٚج( د)



ٚبػس ايؿابسٜٔ ايرٜٔ إذا أؾابتِٗ َؿٝب١ : " قاٍ اهلل تعاىل : َجاٍ 

 ".قايٛا إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ زاجعٕٛ 

 :حدد املٛقـ املٓاضب ايرٟ ميهٔ إٔ تكاٍ ؾٝ٘ اآل١ٜ ايهسمي١ 

    .ت١٦ٓٗ( أ)

    .تعص١ٜ( ب)

    .ؾدس( ج)

 .اضتٗجإ( د)



ؾسٜل نس٠ ايكدّ مبدزضتو خسج يًعب َع املدزض١  " 

 :ٖرا ٜعين( اجملاٚز٠ يهِٓٗ زجعٛا خبؿٞ حٓني

    .ؾٛشِٖ( أ)

   ٖصميتِٗ( ب)

    .تعادهلِ( ج)

 .عدّ يعبِٗ( د)



إذا أزدت إٔ تؿـ زجًًا بازبٛد ٚايهسّ; ؾايعباز٠ 

 ........  إٕ ٖرا ايسجٌ : املٓاضب١ إٔ تكٍٛ

    .  نجري ايتٓكٌ ٚايرتحاٍ( أ)

 .ٜكِٝ حؿالت ايطُس( ب)
    .أؾدقاؤٙ َٔ نٌ ايطبكات( ج)

 .ال ربُد ي٘ ْاز ٚال ٜػًل ي٘ باب( د)



ٖرا املجٌ  (. أخًل برٟ ايؿرب إٔ حيظ٢ حباجت٘)

 :حيجٓا ع٢ً

   .ايطعٞ( أ)

   .طًب اسباج١( ب)

   .ايؿرب( ج)

 .اشبًل اسبطٔ( د)



ٖرا  ( اطًب ايػس زبازى دبدٙ يف دازى)

 :املجٌ ٜكؿد ب٘

    .االبتعاد عٔ جاز ايط٤ٛ( أ)

 .ايٓٗٞ عٔ ايػس( ب)

    .ايعٌُ ايط٤ٞ حيٝل بأًٖ٘( ج)

 .ايداز صبُع ايػسٚز( د)



ٚج٘ ن١ًُ عتاب زقٝك١ يؿدٜل يو زدا ع٢ً  

 .َٛقـ بدز َٓ٘

 .ؾكد خاب ظين ؾٝو! َا أضٛأ َٛقؿو( أ)

 .ؾأْت مل تساع حكٛم ايؿداق١: ب٦ظ ايؿدٜل أْت( ب)

 .أْت َجٌ ض٧ٝ يًؿدٜل( ج)

 .ترنس إٔ يو ؾدٜكا ي٘ عًٝو حكٛم( د)



 َٓو املعًِ طًب املدزض١ َهتب١ يف َا يهتاب قسا٤تو بعد

  .ايصا٥د٠ ٚازبٌُ اسبػٛ ٚحرف ضبدٚد٠ ضطٛز يف أؾهازٙ ذبدٜد

 :ٜط٢ُ ب٘ ضتكّٛ ايرٟ ايٛظٝؿٞ ايتعبري ٖرا

   .ايتكسٜس( أ)

   ايتًدٝـ ( ب)

   اإلضٗاب( ج)

 .ايبطط( د)



 :دبًظ َع أبٝو يف ايبٝت ، ؾطُع أبٛى املرٜاع ٜكٍٛ 
   إمنـا األَـِ األخــالم َـا بكٝـت 

 ؾـإٕ ٖـِ ذٖبت أخالقٗـِ ذٖبــٛا                      
ؾُا تؿعً٘ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ . ؾطًب َٓو تٛقٝح يًبٝت ايػعسٟ يف ضطسٜٔ

 :ايتعبري ايٛظٝؿٞ ٜط٢ُ

   .ايتًدٝـ( أ)

    .ايتكسٜس( ب)

    . ايبطط( ج)

 .ايسضاي١( د)



يًٗجس٠ غري ايػسع١ٝ ضًبٝات ع٢ً ايػباب املٗاجس بٌ ع٢ً "

 ".ايدٍٚ املٗاجس إيٝٗا 
ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ اييت ميهٔ اضتٓباطٗا يًهتاب١ يف ٖرا  

 :املٛقٛع ٖٞ

 .َٛقـ ايدٚي١ َٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ( أ)
اآلثاز ايٓامج١ عٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ ع٢ً ايػباب  ( ب)

 .ٚايدٍٚ

 .زؾض اجملتُع يًٗجس٠، ٚايتُطو بايعٌُ داخٌ ايٛطٔ( ج)

 .طباطب١ املٓظُات ايدٚي١ٝ يًخد َٔ اهلجس٠ غري ايػسع١ٝ( د)



".  ظاٖس٠ ايتخسؽ اْتػست بهجس٠ بني ايػباب " 

 :تهتب يف ٖرا املٛقٛع عٔ 

   .أضباب ايظاٖس٠، ٚنٝؿ١ٝ ايككا٤ عًٝا( أ)

 .إؾداز ؾت٣ٛ بتخسِٜ ايتخسؽ( ب)

 .َٓع اسبدٜح عٔ ظاٖس٠ ايتخسؽ يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ( ج)

 .املػهالت اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايػباب يف األضس ايؿكري٠( د)



 :قاٍ ايػاعس : َجاٍ 
   أعًُـت أغـسف أٚ أجـٌ َـٔ ايـرٟ  

 ٜبٓــــــٞ ٜٚٓػــــ٧ أْؿطـا ٚعكـــٛال؟   

 :ايبطط املٓاضب يًبٝت ايطابل مما ًٜٞ

ٌٖ تعًِ إٔ أغسف إْطإ ٖٛ ايرٟ ٜطع٢ شبد١َ ايٓاع ببٓا٤ ( أ)

 َٓاشٍ هلِ تأِٜٚٗ َٔ حس ايػُظ  
اعًِ إٔ ايػسف ٚازبالي١ ملٔ ٜعاجل ايٓؿٛع مما أؾابٗا َٔ ( ب)

 .أَساض ْؿط١ٝ قد تكس بايعكٍٛ
ال ٜٛجد أعظِ َٔ املعًِ ايرٟ ٜسبٞ ايٓؼ٤ ٖٚرب ايٓؿظ ( ج)

 .ٜٚؿكٌ ايعكٌ
إٕ أغسف اشبًل ٚأجًِٗ ٖٛ ضٝدْا ضبُد حٝح بين صبتُعا ( د)

 .ؾاقال 



َٔ مل حيتٌُ شيٌ ؾدٜك٘ : )َٔ نالّ اسبهُا٤

 :ايبطط املٓاضب يًعباز٠ ايطابك١( عاؽ بال ؾدٜل

 قسٜل َع ٜعٝـ إٔ َٔ أؾهٌ ؾٗصا قسٜل، ب٬ ٜعٝـ إٔ اإلْػإ ع٢ً جيب
 .ايعيٌ نجري

 ظيٌ تكبٌ ٫ يصيو َٗاْا، شي٬ٝ عاف نجريا قسٜك٘ ظيٌ ٜكبٌ َٔ إٕ
 .عًٝ٘ ساغب٘ بٌ قسٜكو،

 عاف ٚإ٫ عصضٙ ٜٚكبٌ قسٜك٘ ظيٌ عٔ ٜتػان٢ إٔ اإلْػإ ع٢ً جيب (ز)
 .ٚسٝسا

 ٖصا يف ا٭قسقا٤ ظيٌ يهجط٠ قسٜل ب٬ ٜعٝـ إٔ يإلْػإ ا٭ؾهٌ (ز)
 .ايععي١ ًٜتعّ ٚإٔ ايعكط،



 غري ا٭َٛض ععا٥ِ يف ْؿػ٘ أزخٌ َٔ ):ايبًػا٤ ن٬ّ َٔ 
 .(َٓٗا خيطز أ٫ أٚؾو ض١ٜٚ ٫ٚ ْعط

 :ايػابك١ يًعباض٠ املٓاغب ايبػط

َٔ ٌْٚسّ ٜطنٝ٘، ٫ َا مسع ٜعٓٝ٘ ٫ ؾُٝا ْؿػ٘ أزخ 
 خطز ق١ًًٝ غرب٠ ايعع١ُٝ ا٭َٛض اقتشِ َٔ .ايٓسّ أؾس
 .خاغطا َٓٗا
َٔ عُطٙ بٗا ظٌ هلا اغتعساز بػري ايؿسا٥س غُاض خاض 
َٔ ِٚإَعإ تؿهري بػري ايعع١ُٝ ا٭َٛض يف ْؿػ٘ أقش 

 .َٓٗا خيطز أ٫ أٚؾو ايٓعط



 ؾطا٥ه٘ ٜ٪زٟ نًٗا، سٝات٘ يف ٚدازا فتٗسا نإ ظٜس قسٜكإ، عُطٚ ٚ ظٜس
  ع٢ً عُطٚ بأٍٚ، أ٫ٚ زضٚغ٘ ٜصانط اؿكٌ، يف ٚايسٙ َع ٜعٌُ ٚقتٗا، ع٢ً

 ٚمل ايعٌُ، يف ٚايسٙ ٜػاعس ٫ٚ .عًٝٗا حياؾغ ؾطٚض ٫ متاَا، ايٓكٝض
  ٚضا٤ عُطٚ .ايعامل يف ايكًب أطبا٤ أؾٗط َٔ اٯٕ ظٜس املصانط٠، يف جيس ٜهٔ

 : ًٜٞ مما ايؿكط٠ بٗا يتدتتِ املٓاغب١ اؾ١ًُ....ايػذٔ أغٛاض

    .ايعٌُ ؾطف ٚؾذاع١( أ)
 .ايكساق١ نطٚض٠ ست١ُٝ( ب)
   .بط ايٛايسٜٔ ططٜل يًٓذاح( ز)
 .اؾعا٤ َٔ دٓؼ ايعٌُ( ز)  



. قسٜل يو يف زٚي١ أخط٣ ؾؿ٢ َٔ نٛضْٚا ؾؿطست ي٘ 
 :ايتعبري ايٛظٝؿٞ املٓاغب هلصا املٛقـ -

      تكطٜط( أ)
           .بطق١ٝ( ب)
     .إع٬ٕ( ز)
 .زع٠ٛ( ز)



تهتب يف ٖصا .  ايطؾٝل قبٌ ايططٜل  
 :املٛنٛع عٔ 

  .أنطاض ايععي١ ٚايبعس عٔ ايٓاؽ( أ)
 .اؿسٜح عٔ قؿات ايكسٜل ايكسٚم( ب)
  .  عسّ تؿهٌٝ ا٭قسقا٤ ع٢ً ا٭قاضب( ز)
 .ؾٛا٥س ايكساق١ يف اجملتُع( ز)



  : ايتاي١ٝ ايربق١ٝ أسسِٖ نتب -56
 /......اغِ املطغٌ 

 /........ايعٓٛإ 
 خايل ايتٗاْٞ ، ٚقازم ايسعٛات ، بسٚاّ ايٓذاح ٚ ايتُٝع 

 /.....اغِ املطغٌ إيٝ٘ 
 /.......ايعٓٛإ 

 : اـطأ ايٛاضز يف ايربق١ٝ ايػابك١ مما ًٜٞ 

 عسّ اغتدساّ ع٬َات ايرتقِٝ  
 ا٫ختكاض املدٌ ملٛنٛع ايربق١ٝ  

 عسّ نتاب١ ايتاضٜذ 
 نتاب١ اغِ املطغٌ قبٌ اغِ املطغٌ إيٝ٘ 
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ف

 

 على حسان/ أ 

 ايتعًٝل املٓاغب ي٬ؾت١ -57

o  عًُا٩ْا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
oعًُا٩ْا شٟٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
o  عًُا٥ٓا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 
o عًُا٤ْا شٚٚ َٗاضات ٖٓسغ١ٝ 



  إشا املط٤ مل ٜسْؼ َٔ ايً٪ّ عطن٘ 
 ؾهٌ ضزا٤ ٜطتسٜ٘ مجٌٝ    

 ٖصا ايبٝت اغتؿٗاز عًٞ َٛنٛع  -58

o ايٓؿام 
o  املهط ٚ اـسٜع١ 
o  ٍسب املا 
o ٌايتطًع إيٞ املج 



غـ١ٓ  .... امل٪ٌٖ .... تاضٜذ امل٬ٝز ... ا٫غِ  -60
 ....اـرب٠ .... ا٭عُاٍ ايػابك١ ... ايتدطز 

 : ايتعبري ايٛظٝؿٞ ايصٟ ميجٌ ٖصٙ اؾ١ًُ 

o بطق١ٝ 
o ٫ؾت١ 
o ٕإع٬ 
o  طًب ٚظٝؿ١ 



أ٣ ( تطٜس إٔ ؽرب قسٜكو عٔ اؾ١ٓ ْٚعُٝٗا) -63
 :ا٭بٝات ايتاي١ٝ ٜكح يًتعبري عٓٗا 

 ٚمل ٜعس ؾ٢ قًٛب اـًل َا ؾٝٗا    ا٭شٕ ٚايعني مل تػُع ٚمل تط
 ٚأقٓاف يصات بٗا ٜتٓعِ     ؾًً٘ َا ؾ٢ سؿٖٛا َٔ َػط٠

 قس دٛؾت ٢ٖ قؿ١ ايطمحٔ     يًعبس ؾٝٗا خ١ُٝ َٔ ي٪ي٪
 نٌ اإلدابات قشٝش١



 :قاٍ ؾاعط َعاقط  -64
 ٚخري دًٝؼ ؾ٢ ايعَإ نتاب  أعع َهإ ؾ٢ ايسؾا غطز غابح

 :املٛقـ ايص٣ ٜٓاغب٘ بٝت ايؿعط ي٬غتؿٗاز ب٘ ؾ٢ غٝاق٘ )

 َكاي١ يًتعطٜـ بهٝؿ١ٝ اختٝاض أَانٔ اؾًٛؽ ؾٝٗا
 َكاي١ عٔ ايكطا٠٤ ٚأ١ُٖٝ ايهتب إلْاض٠ عكٍٛ ايبؿط

 َكاي١ يًتشسخ عٔ أ١ُٖٝ املكابٝح امله١٦ٝ إلْاض٠ ا٭َانٔ
 نٌ َا غبل خاط٤٢



(  سٛازخ ايكطاضات اْتؿطت بهجط٠ ؾ٢ ايؿرت٠ ا٭خري٠) -65
 :  ْهتب ؾ٢ ٖصا املٛنٛع عٔ 

 أغباب اؿٛازخ ٚنٝؿ١ٝ ع٬دٗا
 املؿانٌ ايت٢ ٜعا٢ْ َٓٗا ايؿباب يتشكٝل طُٛسِٗ

 ع٬ز َؿه١ً ايبطاي١ ٚتٛؾري غبٌ ايعٌُ
 نٌ َا غبل خاط٤٢



٭ٕ ايػؿٝ٘ ٜ٪شٜو )...( ٫ متاظح غؿٝٗا ٫ٚ سًُٝا  -70
 :ع١َ٬ ايرتقِٝ ملا بني ايكٛغني . ٚاؿًِٝ ٜؿ٦ُع َٓو

، 
. 
; 
: 



)  أٍٚ عٛض اؿًِٝ عٔ سًُ٘ إٔ ايٓاؽ اْكاضٙ )  ( قاٍ ع٢ً بٔ اب٢ طايب  -71
أغباب اؿًِ ايباعج١ ع٢ً نبط )  ( ٚسس اؿًِٝ نبط ايٓؿؼ عٓس ايػهب ( 

 .ع٬َات ايرتقِٝ املٓاغب١ ملا بني ايكٛغني )  ( ٫ تعذع املط٤ )  ( ايٓؿؼ نجري٠ 

( ).( ).( ).(،).( )   
( ).( ).( ):(،).( ) 

(;( ).( )،( )،).( )   
(،( ).( ).( )،).( ) 



  قعب مما ايعٌُ عٔ تطاخِٝٗ إىل أزٟ مما ايٓاؽ َٔ نجري يف ايهػٌ قؿ١ تأقٌ ايعكط ٖصا يف يٛسغ
  ايس٤ٚب ايعٌُ عِٓٗ عطف سٝح ايكسَا٤ أدسازْا عًٝ٘ نإ َا غ٬ف ٚشيو أٖساؾِٗ، ؼكٝل عًِٝٗ

 .ؾٝ٘ ٚايتؿاْٞ
 َٔ نجري أقبح املطحي١ اإليهرت١ْٝٚ ايٛغا٥ٌ َٔ ايهجري ٚتٛؾط ايّٝٛ ْعٝؿ٘ ايصٟ ايتهٓٛيٛدٞ بايتطٛض
 .يًطاس١ ميًٕٝٛ ا٭ؾطاز

 :ًٜٞ مما ايػابل املكاٍ َُٓٗا ٜتأيـ ايًتني ايؿكطتني تطتٝب يف ايهاتب اتبع٘ ايصٟ ايُٓٛشز -

  .ضأ٣ ٚزيٌٝ
  .َكس١َ ْٚتٝذ١

  .ظعِ ٚتؿٓٝس
 .ظاٖط٠ ٚتؿػري



 ( .اإلغ٬ّ اْتؿط عس ايػٝـ) ؾاع بني املػتؿطقني َكٛي١ 
ٚقس شنط أسس ايباسجني يف ايؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬ إٔ مساس١ اإلغ٬ّ ٖٞ اييت ؾتشت ايؿاّ  
َٚكط إىل ا٭ْسيؼ ٚايعطام إىل خطاغإ ٚاهلٓس، ؾكس نؿٌ يًٓاؽ سطٜتِٗ ٫ ٭تباع٘  

 .ٚسسِٖ بٌ يهٌ َٔ عاؾٛا يف ظ٬ي٘
ايُٓٛشز ايصٟ اتبع٘ ايهاتب يف تطتٝب ايؿكطتني ايًتني ٜتأيـ َُٓٗا املكاٍ ايػابل مما  

ًٜٞ: 

  .ضأ٣ ٚزيٌٝ
  .َكس١َ ْٚتٝذ١

  .ظعِ ٚتؿٓٝس
 .ظاٖط٠ ٚتؿػري



 ؾع٢ً اإلزاض١ٜ، ايعاق١ُ إىل ضس١ً عٔ باملسضغ١ ايطس٬ت أغط٠ تعًٔ
 َع .ايطس٬ت َؿطف يس٣ أمسا٥ِٗ تػذٌٝ ا٫ؾرتاى يف ايطاغبني

 .ممتع١ بطس١ً ا٭َٓٝات أطٝب
   :ًٜٞ مما ايػابل اإلع٬ٕ يف ايٛاضز اـطأ

    اإلجياظ يف اإلع٬ٕ
 عسّ ؼسٜس ايعَإ

 عسّ شنط نٝؿ١ٝ ايتٛاقٌ َع املعًٔ
 عسّ شنط اؾ١ٗ املع١ًٓ



َٔ أطاٍ اؿسٜح عطض أقشاب٘ يًًٌُ ٚغ٤ٛ )  
 :، ايعباض٠ تػتدسّ عٓس ايهتاب١ يف َٛنٛع(ا٫غتُاع

    ب٬غ١ املتشسخ
 .أقشاب ايػ٤ٛ

    .املًٌ َطض َٓتؿط
 .آزاب اؿسٜح



، ايعباض٠ ايػابك١ (َٔ غبكو إىل اـري ؾاطًب أثطٙ)
 :تػتدسّ عٓس ايهتاب١ يف َٛنٛع مما ًٜٞ

 .ايتٓاؾؼ َٔ قؿات ا٭خٝاض
 .طًب اـري ٜهٕٛ بطؾل
   اؽاش ايكس٠ٚ اؿػ١ٓ

 طًب اـري ٜهًؿو املؿك١



ٜهطب  (نإ غٓساْا ؾكاض َططق١)ٜكاٍ يف ا٭َجاٍ 
 :ٖصا املجٌ ملٔ

   .نإ قٜٛا ؾكاض نعٝؿا
 نإ َعًَٛا ، ؾكاض ظاملا
   .نإ غٓسا ؾكاض قتادا
 نإ لاضا ؾكاض سسازا



 (.َا أقابو مل ٜهٔ يٝدط٦و، َٚا أخطأى مل ٜهٔ يٝكٝبو)

 :املٛقـ ايصٟ تكاٍ ؾٝ٘ ايعباض٠ ايػابك١ مما ٢ًٜ

   .اؿح ع٢ً اـطأ
 .ايطنا باـطأ

    .ايطنا بايكها٤ ٚايكسض
 .اؿح ع٢ً ؼٌُ ايكعاب



قس ٜتعطض اإلْػإ يًؿسا٥س ٚا٫بت٤٬ات ٚتتتابع عًٝ٘ 
احملٔ، ؾٝػتعني بأقسقا٥٘، ؾُِٓٗ َٔ خصي٘، َِٚٓٗ َٔ 

 ٚقـ ظاْب٘

 ايؿاٖس ايصٟ ٜعرب املع٢ٓ ايػابل مما ٢ًٜ

 (.إمنا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ: )قاٍ تعاىل( أ)

 (.املػًِ َٔ غًِ املػًُٕٛ َٔ يػاْ٘ ٚزَ٘: )قاٍ ضغٍٛ اهلل( ب)

 ٚمل أض ؾٝٗا غطْـٞ غـٝـط سـاغـس ؾًـِ أض ؾُٝا غـا٤ْٞ غٝـط ؾـاَـت  ( ز)

 عطؾـت بٗـا عـس٣ٚ َـٔ قـسٜكٞ طـــــدـع٣ اهلل ايؿسا٥س نـٌ خٝـ( ز)



قٛض٠ أب : )ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ اييت أَاَو مما ًٜٞ
 (.ظاْب٘ ظٚدت٘ ٚأبٓا٩ٙ

 .ا٭غط٠ أغاؽ اجملتُع( أ)
 .اغتػ٬ٍ ا٭غط٠ يٛقت ايؿطاؽ( ب)
 .ايرتابط ا٭غط٣ قُاّ أَإ يٮغط٠( ز)
 .َٔ أزب ٚيسٙ قػريا غط ب٘ نبريا( ز)



:  ايتعًٝل املٓاغب يًكٛض٠ اييت أَاَو مما ًٜٞ
 (.قٛض٠ ؾاب ٜتػًل دبٌ)

 .ايعكٌ ايػًِٝ ٍ اؾػِ ايػًِٝ( أ)
 َٔ تأْٞ ْاٍ َا مت٢ٓ( ب)

 يهٌ عامل ٖؿ٠ٛ ٚيهٌ دٛاز نب٠ٛ( ز)

 باإلقطاض ٚايععمي١ مكل َا ْطٜس( ز)



oايب٬غــــــــــ١ 



 ( .قِ بهِ ع٢ُ ؾِٗ ٫ ٜطدعٕٛ) -1

 :سصف املبتسأ يـ  

    ايعُّٛ
 ايتععِٝ
    ايتشكري

 ايؿدط



ؾٝٗا إجياظ ( . اإلْػإ َٔ عذٌ خًل) -2
 :باؿصف يـ  

    يًتشكري
 ايعُّٛ

  ايعًِ بايؿاعٌ
 ايؿٍُٛ



  اهلٍٛ طاٍ عًٝو ايعكط أبا
 ٚبًػت ؾ٢ ا٭ضض أقك٢ ايعُط   

 :َا ؼت٘ خط إجياظ عصف  -3
    ايؿاعٌ

 املؿعٍٛ ب٘
    املبتسأ

 أزا٠ ايٓسا٤



 ٜا عؿاى اهلل: قاٍ ايكا٥س 

 :ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ إجياظ عصف  -4

    ايؿاعٌ
 املؿعٍٛ

   أزا٠ ايٓسا٤
 املٓاز٣



 .﴾َُٚنًُٛا َٚاِؾَطُبٛا ََٚيا ُتِػِطُؾٛا﴿: قاٍ تعاىل

  .سصف املبتسأ
  .سصف ايؿاعٌ
  .سصف ايؿعٌ

 .سصف املؿعٍٛ ب٘



َٛ َأِنَشَو ََٚأِبه٢ ، ﴿: قاٍ تعاىل ُٖ  ُ٘ َٚأَْٖ
َٛ َأَاَت ََٚأِسٝا ُٖ  ُ٘  .﴾َٚأَْٖ

  .سصف املبتسأ
  .سصف ايؿاعٌ
  .سصف ايؿعٌ

 .سصف املؿعٍٛ ب٘



َِٝو َغَأِغَتِػٔؿُط َيَو ﴿: قاٍ تعاىل ّْ عًََ ٍَ غًََا َقا
 .﴾َضبِّٞ

  .سصف املبتسأ
  .سصف ايؿاعٌ
  .سصف ايؿعٌ

 .سصف املؿعٍٛ ب٘



٘ٔ ﴿: قاٍ تعاىل َٕ أ١َُّٖ َقأّْتا ئًَّ َِ َنا ٖٝٔ ٕٖ ِإِبَطا ِإ
ُُِؿِطٔننَي َٔ اِي ِِ َُٜو َٔ  .﴾َسّٓٔٝؿا ََٚي

 .سصف املٛقٛف
  .سصف اؿطف

  .سصف املبتسأ
 .سصف ايؿاعٌ



ِٔ َِٜدَؿ٢﴿: قاٍ تعاىل  .﴾َغَٖٝصنَُّط ََ

  .سصف اؿطف
 سصف ايؿاعٌ
 .سصف ايؿعٌ

 .سصف املؿعٍٛ ب٘



َُِػِػٓٔٞ  ﴿: قاٍ تعاىل َٜ ِِ ّْ ََٚي ُٕ ٔيٞ غًَُا أ٢َْٖ َُٜهٛ
ِِ َأُى َبٔػٝ٘ا  .﴾َبَؿْط ََٚي

 .سصف املٛقٛف
 .سصف اؿطف

 .سصف املبتسأ
 .سصف ايؿاعٌ



ُِٜتَطَى ُغّس٣ ﴿: قاٍ تعاىل  ِٕ ُٕ َأ َِْػا َأَِٜشَػُب اِيِإ
٢َُِٓ ُٜ  ٍّ ََٔٓ ِٔ ُِْطَؿ١ّ َٔ ِِ َُٜو   .﴾، َأَي

 .سصف اؿطف ٚاملؿعٍٛ ب٘
 .سصف ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘

  .سصف اؿطف ٚاملبتسأ
 .سصف اؿطف ٚايؿاعٌ



ٌِّ ﴿: قاٍ تعاىل ِٖ َتَٛي٢َّ ِإَي٢ ايعِّ َُا ُث ُٗ َؾَػَك٢ َي
ٍِٝط َؾٔكرْي ِٔ َخ َٔ ٖٞ َِْعِيَت ِإَي َُا َأ ٍَ َضبِّ إِِّْٞ ٔي  .﴾َؾَكا

  .سصف ايؿعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘
 .سصف املؿعٍٛ ب٘ ٚاؿطف

   .سصف ايؿاعٌ ٚاؿطف
 سصف ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ب٘



٘ٔ َٚاِعُبُسٚا﴿: قاٍ تعاىل  .﴾َؾاِغُذُسٚا ئًَّ

  .سصف املٛقٛف
 .سصف ايؿاعٌ
 .سصف ايؿعٌ

 .سصف املؿعٍٛ ب٘



ِٔ ٔعٓٔسٙٔ ايٗػَُٛض     ِِ ائصٟ ُأِْعَيِت َٔ  ٔباغـ

٘ٔ أَٖا َبعُس ٜا ُعَُُط     ٚاَؿُُس يًَّ

  .سصف املٛقٛف ٚاملؿعٍٛ ب٘
 .سصف املٛقٛف ٚايؿاعٌ

                       .سصف املبتسأ ٚايؿاعٌ
 سصف اؿطف ٚاملؿعٍٛ ب٘



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 
 نِ تؿهت٢ ٚتكٍٛ إْو َعسّ

 ٚا٭ضض ًَهو ٚايػُا ٚا٭لِ   
oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oّشنط اـام بعس ايعا 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 ٚيو اؿكٍٛ ٚظٖطٖا ٚأضجيٗا
 ْٚػُٝٗا ٚايبًبٌ املرتمن   

oا٫عرتاض 
oٌٜٝايتص 
oايرتازف 
oّشنط اـام بعس ايعا 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 قًب –إٕ ٖادب ا٭سكاز  –ٚىل 
 نكًب ايطؿٌ ٜػتؿط ايصْٛبا  

oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oٍتؿكٌٝ بعس إمجا 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 ؾإشا أْا نؿطاؾ١ ُبٗطت مبا
 قس أبكطت َٔ ٖٝب١ ٚد٬ٍ  

oا٫عرتاض 
oٌٜٝايتص 
oايرتازف 
oايتهطاض 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 ٖؿت يو ايسْٝا ؾُا يو ٚامجا
 ٚتبػُت ؾع٬ّ ٫ تتبػِ ؟  

oا٫عرتاض 
oٌٜٝايتص 
oايرتازف 
oايتهطاض 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 َٚت غأيت عٔ اَط٨ أخ٬ق٘
 قسقت عًٝ٘ أزي١ ٚؾٛاٖس  

oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oايتهطاض 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 ٖصا ن٬ّ اهلل دٌ د٬ي٘ 
 ؾٝ٘ اهلس٣ ٫ ؾو ؾٝ٘ ٫ٚ اضتٝاب 

oا٫سرتاؽ 
oايتهطاض 
oا٫عرتاض 
oٍتؿكٌٝ بعس إمجا 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 نًُا يٛست بايصنط٣ هلِ
 أٚغعٛا ايكٍٛ ط٤٬ ٚزٖاْا  

oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oايتهطاض 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 َٔ أسطف غٛزا٤ إ٫ أْ٘
 ْكـ ٜطٜو ايطٝـ ؾ٢ أيٛاْ٘  

oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oشنط ايعاّ بعس اـام 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 ق٫ٛ أضاٙ بعس عط٠ٚ ٫ٖٝا
 دًٌٝ -يٛ عًُت  –ٚشيو ض٩ٜاى  

oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oّتٛنٝح بعس إبٗا 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 
 ٚأضم ايعني ٚايعًُا٤ عانؿ١

 سعٕ -إشا ؾؿ٢ٓ  –ٚضقا٤ قس ؾكٗا   
oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oا٫سرتاؽ 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 
 ي٫ٛ ايص٣ غطؽ ايؿتا٤ بهؿ٘

 ٫ تجُط ٖؿا٥ُا٫ق٢ املكٝـ   
oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oا٫سرتاؽ 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 
  –ٚإٕ َٮ املؿٝب عٛاضن٢  –أ٢َ 

 غأظٌ طؿ٬ عٓسٖا أتصيٌ   
oايرتازف 
oٌٜٝايتص 
oا٫عرتاض 
oا٫سرتاؽ 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 سهطت اجملُٛع١ ٚأمحس
oشنط ايعاّ بعس اـام 
oٌٜٝايتص 
oّشنط اـام بعس ايعا 
oا٫سرتاؽ 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 سهط أؾؿ٘ ٚاي٬عبني
oشنط ايعاّ بعس اـام 
oٌٜٝايتص 
oّشنط اـام بعس ايعا 
oا٫سرتاؽ 



 :َٝع ططٜك١ اإلطٓاب ؾُٝا ًٜٞ 

 يكٝت أخ٢ ٖٚٛ غعٝس َػطٚض

oشنط ايعاّ بعس اـام 
oايرتازف 
oّشنط اـام بعس ايعا 
oا٫سرتاؽ 



مممأغامالمأطؿُبمحــــــــؿىمأذؿفِرمم

 الموالمأطؿُبمطـــيمأرضىماظؼؿِرمم

َــــٔ َكــــازض  -1
املٛغٝكا اـاضد١ٝ 

 : يف ايبٝت ا٭ٍٚ 

o  اؾٓاؽ 

oايتكطٜع   
o ايػذع 

oٕتٓٛع ايٛظ   



ممأغامالمأطــــــــــؿبمإالمظغــــــــــةمم

 يفمصؤاديمدؽـتمعـذماظصغِرمممم

ــٜٛط  -2 ــع ايتكـ َٝـ
اـٝـــايٞ يف قـــٍٛ 

 ( : غهٓت)ايؿاعط٠ 

o تؿبٝ٘ بًٝؼ 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
o ٌفاظ َطغ 

o ٫ خٝاٍ ؾٝٗا 



ممظغةماظضـــــــــــــادمومعامأمجؾفام

 دأشـقفــــــــــــــــامإىلمأنمأغدثِرمممم

ــأغٓٝٗا ) -3 ..( غــ
ــٝاقٗا   ــٌ يف غ أمج

غـٛف أغٓٝٗـا   )َٔ 
 : ٭ْٗا ..( 

o  تؿٝس ايتذسز ٚ ا٫غتُطاض 

o تسٍ عًٞ سب ايؿاعط٠ يًػ١ 

o تسٍ عًٞ املػتكبٌ ايكطٜب 

o تؿٝس َعين ا٫عتعاظ 



 (  قاٍ ؾٛقٞ)
مممغالمروعامعامغالممعنمضؾـلماثقــاممم-1

 ومسقؿهمثقؾةماظعصؿـــــــــــاءمممم
ممدـةماهللميفمادلؿاظكمعنمضؾـلممممممممم-2

 وعنمبعــــــدمعامظـعؿىمبؼـاءمممم
مممأزؾمماظشرقمبعدمضقصرمواظغـربممممم-3

 وسمماظربؼـــــــــــــةماإلدجـاءمممم
ممماظورىميفمضالظـــــــــــهمعؿؿــادمممممممم-4

ؼػؿكماجلفلمصقهمواجلفالءمممم

 ممم



مممأزؾمماظشرقمبعدمضقصرمواظغـربمممم

 وسمماظربؼـــــــــــــةماإلدجـاءمممم

يف ايبٝـــــــت  -1
ــاب   ــح إطٓـ ايجايـ

 : ٚغًٝت٘ 

oايرتازف 

o  ايتهطاض 

o ٌٝايتؿك 

o  ايتؿػري 



 :ا٭غًٛب ايػا٥س يف ا٭بٝات  -3 
oاـرب٣   
o ٞاإلْؿا٥ 

o خربٟ يؿعا إْؿا٥ٞ َع٢ٓ  
oإْؿا٢٥ يؿعا خربٟ َع٢ٓ 



ــ١ يف   -5 ــس٠ ايؿٓٝ ــات ايٛس ــٔ َكَٛ َ
  : ا٭بٝات 

o ٚسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ 

o  ٚسس٠ املٛنٛع 
o ا٫عتُاز ع٢ً ٚسس٠ ايبٝت 

oا٫عتُاز ع٢ً ؾعط املٓاغبات 



 :  قاٍ ايؿاعط : عًٞ سػإ / إعساز أ
ممأحـومسؾقكموميفمصؤاديمظوســـةمم

 ومأصدمسـكموموجهموديمعؼؾلمممم
ممومإذامػؿؿتمبوصلمشريكمردغيم

 ومظــــــــهمإظقكمومذاصعمظِكمأولمممم
ممومأسزمثممأذلمذظــــــــــــــــةمساذقم

 وماحلــــــــــــبمصقهمتعززمومتـذظلمممم



ــبري   -1 ــا٥ٌ ايتعــ ــط ٚغــ أنجــ
 : املػتدس١َ يف ا٭بٝات 

o  ٞا٭غًٛب اإلْؿا٥ 

o ٘اإلطٓاب بأْٛاع 

oٌأغًٛب ايتكاب 

o أغايٝب ايؿطط 



ممأحـومسؾقكموميفمصؤاديمظوســـةمم

 ومأصدمسـكموموجهموديمعؼؾلمممم

احملػٔ املعٟٓٛ يف  -2
 : ايبٝت ا٭ٍٚ 

oاملكاب١ً   
o ا٫يتؿات 

o ايتكطٜع 

o  اؾٓاؽ 



ممومإذامػؿؿتمبوصلمشريكمردغيمم

 ومظــــــــهمإظقكمومذاصعمظِكمأولمممم

مبا ( ضزْٞ)ع٬ق١  -3
 : قبًٗا 

o ًٌٝتع 

o  تؿػري 

o  تٛنٝح 

oْتٝذ١  



ممأحـومسؾقكموميفمصؤاديمظوســـةمم

 ومأصدمسـكموموجهموديمعؼؾلمممم

َٝــــع ايتكــــٜٛط  -4
ٚدـــ٘ )اـٝـــايٞ يف 

 :( ٚزٟ َكبٌ

o ٌفاظ َطغ 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطحي١ٝ 

o ٘ٝتؿب 



ممومأسزمثممأذلمذظــــــــــــــــةمساذقم

 وماحلــــــــــــبمصقهمتعززمومتـذظلممم

ٚ أعع ثِ أشٍ شي١ ) -5
يف ايعبـــاض٠ ( عاؾـــل

 : تؿبٝ٘ بًٝؼ قٛضت٘ 

o  املبتسأ ٚ اـرب 

o  املؿعٍٛ املطًل 

o ٘ٝاملهاف ٚ املهاف إي 

o  ٘اؿاٍ ٚ قاسب 



 :قاٍ ؾٛق٢ 
 غكٕٛ قٝاّ يًٓػِٝ غذٛز  تعًٓا ٚايطري ؾ٢ دٓبات٘

 :ؾ٢ ايبٝت قػٔ بسٜع٢ ْٛع٘ 

o (قٝاّ -تعًًٓا )َطاعا٠ ْعري 
o (دٓبات٘ -تعًًٓا )ايتؿات َا بني 
o (غذٛز  –قٝاّ )طبام بني 
oايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



َٔ ايؿٛز ايت٢ ٜأت٢ عًٝٗا ايتػبٝ٘ ايبًٝؼ  

 :َجٌ ( املؿعٍٛ املطًل)ؾٛز٠ 

oغذس امل٪َٔ غذٛزا 

oغذس امل٪َٔ غذستني 

oغذس امل٪َٔ غذٛز اـاؾع 
oغذس امل٪َٔ غذٛزا ط٬ٜٛ 



 تٗتع يف قًب ايطبٝع    إٕ ايطؿٛي١ ٚضز٠ 

 ْٛع ايكٛض٠ ؾُٝا ؼت٘ خط

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 

oاغتعاض٠ تكطحي١ٝ 
o٘ٝتؿب 

oنٓا١ٜ 



  سػاَو ؾٝ٘ يٮسباب ؾتح
 ٚضقو ؾٝ٘ يٮعسا٤    

 :احملػٔ ايبسٜع٢ ؾ٢ ايبٝت 

o  طبام 

o دٓاؽ 

o َكاب١ً 
o  ايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



  سػاَو ؾٝ٘ يٮسباب ؾتح
 ٚضقو ؾٝ٘ يٮعسا٤ ستـ    

 :ْٛع ا٭غًٛب ايػابل ( سػاَو ؾٝ٘ يٮسباب ؾتح)

oخرب٣ 

oأَط 

oقكط 
oا٭ٚىل ٚايجايج١ 



ٍُ َنطمَيـ١ّ  ـٔـــــــ٬   إِْٓٞ َيُتطِطُبٓـٞ ا
 َطَطَب ايَػطٜـٔب ٔبَأَٚبـــــــ١ٕ ََٚتـ٬ٍم   

 ايؿهط ايت٢ تٓاٚهلا ايؿاعط يف ا٭بٝات ٢ٖ 

o  نطٚض٠ ايطابط بني ايعًِ ٚا٭خ٬م  
o ايعًِ ٚغ١ًٝ يٓذا٠ ا٭١َ 
o ٔؾطس١ ايؿاعط باـًل اؿػ   
o  ٕاملاٍ ؾٝ٘ عع يإلْػا 



    ؾأْت اييت تػــهٓني ايؿ٪از
 ٚنٌ ايب٬ز غـٛاى طـًٌ    

 :مما ًٜٞ ( ؾأْت ايت٢ تػهٓني ايؿ٪از)َٝع ْٛع اـٝاٍ ٚإحيا٤ٙ 

oٌٝنٓا١ٜ عٔ َٛقٛف ، ايتعبري عٔ املع٢ٓ َكشٛبا بايسي 

oتؿبٝ٘ ، ايتؿدٝل 

oفاظ َطغٌ ، إثاض٠ ايصٖٔ ٚايسق١ 

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ ، املها١ْ ايؿطٜس٠ يًُس١ٜٓ ؾ٢ قًب ايؿاعط 



ََُتَٗٔٝٓبّا    ازَؾع ٔبَٓؿٔػَو ٫ َتُهٔ 

 َا ٔاعَتعَٓ يف اَ٭قٛاِّ ََٔ ََٜتََُٗٝٓب   

 :أ٣ ايبسا٥ٌ اٯت١ٝ قشٝش١ ؾ٢ ؾطح َع٢ٓ ايبٝت 

o خض غُاض اؿٝا٠ ٚزؽ ع٢ً اؾُٝع ٫ٚ تٗتِ  إ٫ بٓؿػو
 ؾاؿٝا٠ ًَو يو ٚسسى

o ٫ ؽـ َٔ ؾ٧ ٚاقتشِ ايكعاب ٚاعًِ إٔ ا٭َِ ايت٢ ٚقًت
 يًُذس ٢ٖ ايت٢ أبعست اـٛف داْبا

oٍقاّٚ ضغباتو ٚاْتكط ع٢ً ؾٝطاْو ٚإٜاى ٚايتداش 

oاعكٌ ا٭َٛض ٚاغع يٌٓٝ ايهطا١َ ٚإٜاى إٔ تًتؿت يًؿا٥عات 



 ٚتػري قساّ ا٭َِ  بايػٝـ تػطٛ ٚايكًِ

 :ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ يًعطـ ؾ٢ ايبٝت 

oحايتأنٝس ع٢ً اؾُع بني ايعًِ ٚايػ٬ 
oايتأنٝس ع٢ً ايرتنٝع ع٢ً ٌْٝ ايكساض٠ 

oإبطاظ أ١ُٖٝ ايك٠ٛ ؾ٢ اغرتزاز اؿكٛم 

oإبطاظ أ١ُٖٝ ايعًِ ؾ٢ اغرتزاز اؿكٛم 



ـُِط ايَٓٗٗــ٢ ِِ ُؾهــــ ًِ َُْكَطا٤َ اِيـــٔع   َٜا 
ِِٚض ٔيًٗػُشٔب    ِِ َنُؿِهِط ايـــــــٖط  َيُه

ؾهط اي٢ٗٓ يهِ نؿهط : )َا ْٛع ايتكٜٛط ٚقُٝت٘ ؾ٢ قٍٛ ايؿاعط 
 ( :ايطٚض يًػشب

oاغتعاض٠ تكطحي١ٝ تٛس٢ بأثط ايطبٝع١ ؾ٢ يػ١ ايؿاعط 

o٘تؿبٝ٘ ٜسٍ ع٢ً ق١ُٝ ايعًِ ٚأثطٙ ٚاعتعاظ ايٓاؽ ب 
oًِنٓا١ٜ عٔ َٛقٛف تسٍ ع٢ً ق٠ٛ أثط ايع 

oَِتؿبٝ٘ ن٢ُٓ ٜسعٛ إىل ايعًِ ايص٣ ٜطق٢ ا٭ 



 ٚ َُٗا تهٔ عٓس اَط٨ َٔ خًٝك١     
 ٚ إٕ خاهلا ؽؿٞ عًٞ ايٓاؽ تعًِ    

 :  مبا قبًٗا ( تعًِ)ع٬ق١ 

oْتٝذ١  
o تٛنٝح 

o ًٌٝتع 

o َٔتعا 



   َيت ْٓكٌ إيٞ قّٛ ضساْا 
 ٜهْٛٛا يف ايًكا٤ هلا طشٝٓا     

 :  مبا قبًٗا ( ٜهْٛٛا يف ايًكا٤)ع٬ق١ 

oًٌٝتع 
oْتٝذ١ 
oتٛنٝح 
o ٌٝتؿك 



             ؾذٛزٟ عًٝ٘ بايسَٛع ٚ أعٛيٞ  
 يؿكس ايصٟ ٫ َجً٘ ايسٖط ٜؿكس     

 : مبا قبًٗا ( يؿكس ايصٟ)ع٬ق١ 

oًٌٝتع   
o ْتٝذ١ 

o تٛنٝح 

o ٌتكاب  



        َيت تو يف قسٜل أٚ عسٚ 
 ؽربى ايٛدٛٙ عٔ ايكًٛب      
 :  مب قبًٗا ( ؽربى ايكًٛب)ع٬ق١ 

o تٛنٝح 

oْتٝذ١  
o ًٌٝتع 

o تٛنٝس  



 (  قٍٛ ب٬ عٌُ: أًٖو ايٓاؽ ا٭َاْٞ .. ٖٝٗات ٖٝٗات )
 :  مبا قبًٗا ( قٍٛ ب٬ عٌُ)ع٬ق١ 

o ْتٝذ١ 

o ًٌٝتع 

o تأنٝس 

oٌٝتؿك    



إمنا ايٓػ٧ ظٜاز٠ يف ايهؿط ٜهٌ ب٘ ايصٜٔ نؿطٚا )
 ( حيًْٛ٘ عاَا ٚ حيطَْٛ٘ عاَا يٝٛاط٦ٛا عس٠ َا سطّ اهلل

 :  مبا قبًٗا ( يٝٛاط٦ٛا)ع٬ق١ 

oًٌٝتع   
o ْتٝذ١ 

o ٌٜٝتص 

oتٛنٝح 



   ٚيٛ إٔ ي٢ًٝ يف شض٣ َتُٓع
 بٓذطإ ٫يتؿت عًٞ قكٛضٖا     

 : مبا قبًٗا ( ٫يتؿت عًٞ قكٛضٖا)ع٬ق١ 

o ًٌٝتع 

o تٛنٝح 

o ٌٝتؿك 

oْتٝذ١    



ؾإٕ امل٪َٔ بني كاؾتني بني أدٌ قس َهٞ ٚ بني أدٌ قس )
 ( بكٞ

 : مبا قبًٗا ( بني أدٌ قس َهٞ)ع٬ق١ 

o ًٌٝتع 

o ْتٝذ١ 

oٌٝتؿك   
o تٛنٝس 



ايٓاؽ ؽتًـ يف طباعٗا ٚ اػاٖاتٗا ، سٝح قسض ٜطٟ ايبعض )
 ( ايػعاز٠ باملاٍ

 : مبا قبًٗا ( سٝح قس ٜطٟ ايبعض ايػعاز٠)ع٬ق١ مج١ً 

o ْتٝذ١ 

o ٌٝتؿك 

o ًٌٝتع 

oتٛنٝح   



 يكس ألعت ؾٝ٘ املٓاٜا ٚ عٝسٖا               
 ٚ أخًؿت اٯَاٍ َا نإ َٔ ٚعس    

 ع٬ق١ ايؿطط ايجا٢ْ بايؿطط ا٭ٍٚ ؾ٢ ا٭بٝات ؟

oًٌٝتع 

oْتذ١ 

o تطازف 

oٌتكاب   



 أْا ايص٣ تػعس ايسْٝا نآبت٘
 ٚمتٮ ايهٕٛ با٭ْٛاض ْبريا٢ْ    

 :اغتعاض٠ َه١ٝٓ غط مجاهلا ( تػعس ايسْٝا نآبت٘)

اغتعاض٠ َه١ٝٓ غط مجاهلا ايتؿدٝل  
 اغتعاض٠ َه١ٝٓ غط مجاهلا ايتٛنٝح
 اغتعاض٠ َه١ٝٓ غط مجاهلا ايتذػٝس

 تؿبٝ٘ غط مجاهلا ايتٛنٝح



ممسشمأغتم،مأغىمعتمبعدك

 وأرلمإىلمعامذؽتمصدكمممم
ممأصؾقتمظؾشعراءمدقــدػم

 وظؾعشاقمسؾـــــــــــــــــــدكمممم
ممأغؼىمعنماظػفرماظضقـوك

 صفلمأسرتماظػفـرمخدكمممم
مموأرقمعنمرؾعماظــــــــلقم

 صفلمخؾعتمسؾقهمبــردكمممم

 

 

 

 



ممسشمأغتم،مأغىمعتمبعدك

 وأرلمإىلمعامذؽتمصدكممم

احملػٔ ايبسٜعٞ ؾ٢  -1
 :ايبٝت ا٭ٍٚ 

   طبام
 دٓاؽ

   تكطٜع
 ا٭ٚىل ٚايجايج١



ممأصؾقتمظؾشعراءمدقــدػم

 وظؾعشاقمسؾـــــــــــــــــــدكمممم

...  أقبشت ) -2
ْٛع ايكٛض٠  ( عبسى

ايبٝا١ْٝ ؾ٢ ايبٝت 
 :ايجا٢ْ 

  تؿبٝ٘ بًٝؼ
 تؿبٝ٘ فٌُ

 اغتعاض٠ تكطحي١ٝ
 اغتعاض٠ َه١ٝٓ



ممأغؼىمعنماظػفرماظضقـوك

 صفلمأسرتماظػفـرمخدكمممم

أعطت ايؿذط ) -3
ؾ٢ ايبٝت ( خسى

 :ايجايح تعبري 

    سكٝك٢
 فاظ٣
    إْؿا٢٥
 خطاب٢



مممألعرمصقهمؼرتػعماظلـــــــــــــقاب

 والمؼلؿومإىلماألصقماظـرتابممم
مممرأؼتماظـاسمطاألجلادمتعؾــو

 ظعزتفامسؾىماظؼدمماظـــــرضابممم
مممصؾقسمعنماظعفقبممسومأغـى

 سؾىمرجــــــلمترجؾهماظـقابممم
مممصإنمتؾقماظؾقارمتؽنمدــــػقـّا

 وإنمتردماظلؿامصفىماظشفابممم

 م

 



مممألعرمصقهمؼرتػعماظلـــــــــــــقاب

 والمؼلؿومإىلماألصقماظـرتابممم

احملػٔ ايبسٜع٢ ؾ٢  -1
 :ايبٝت ا٭ٍٚ 

   طبام
 تكطٜع

   دٓاؽ
 ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ



ممآظقتمالمأػفومرـوالم

 اظدػرمإالمعنمػفاغـــــــىمممم
ممالمبلمدأررحماهلفــاء

 وإنمرعاغىمعنمرعاغـــــــىمممم
ممأعنماخلالئقمطؾـــــفم

 صؾقأخذوامعـىمأعاغـــــــــىمممم
ممحؾؿىمأسزمسؾىمعـــن

 شضؾىمإذامشضؾىمسراغىمممم
ممصألصربنموأطظؿـــــنم

 وإنمظظىمشقظىمطـــواغىمممم

 



ممأعنماخلالئقمطؾـــــفم

 صؾقأخذوامعـىمأعاغـــــــــىممم

أضًٛب  " ؾًٝأخرٚا " -4

: 

٢ْٗ    
ٍّ    مت
    أَط

 إغطا٤



ممصألصربنموأطظؿـــــنمم

 وإنمظظىمشقظىمطـــواغىممم

ْٛع ايؿٛز٠ يف   -6

 " :يظ٢ غٝظ٢" قٛي٘ 

  اغتعاض٠  
     تؿبٝ٘

  نٓا١ٜ 
 فاظ َطغٌ



            دحر عن اظتبوان ػـــذا أم ذهاب

 غــــــــور سلي غور متثل يف طتاب  
              ػذا طالم اهلل جـــــــل جـــــــالظه

 صوه اهلدي ال ذك صوه وال ارتواب  
              ضرآن رب اظعاملني أتـــــــــــــي به

 جربؼـــــــل ؼفتح ظلهداؼة طل باب  
               ضد خارب اهلل اظنيب املصطفي  

 وحوا به وخـــطابه صصل اخلطاب  



ايعاطؿ١ املػٝطط٠ عًٞ ايؿاعط يف   -1
 :  ا٭بٝات ٖٞ عاطؿ١ 

   ايؿسا٤ ٚ ايتهش١ٝ 
 اإلعذاب ٚ ايتكسٜط  
   اؿكس ٚ ايهطا١ٖٝ 

 اؿعٕ ٚ ا٭غٞ  



            دحر عن اظتبوان ػـــذا أم ذهاب

 غــــــــور سلي غور متثل يف طتاب  

  اؾٓاؽ ايتاّ
 اؾٓاؽ ايٓاقل 

 سػٔ ايتكػِٝ  
   ايتكطٜع

َكسض املٛغٝكٞ يف  -2
 :  ايبٝت ا٭ٍٚ ٖٛ 



            دحر عن اظتبوان ػـــذا أم ذهاب

 غــــــــور سلي غور متثل يف طتاب  

   أَط 
   ْسا٤ 
 ْٞٗ   

   اغتؿٗاّ

ٜؿٌُ ايبٝت ا٭ٍٚ  -4
 :  عًٞ أغًٛب 



            دحر عن اظتبوان ػـــذا أم ذهاب

 غــــــــور سلي غور متثل يف طتاب  

  ايٓؿٞ
   ايتُين 
   ايتكطٜط
  ايتععِٝ

 : غطن٘ ايب٬غٞ 



               ضد خارب اهلل اظنيب املصطفي 

 وحوا به وخـــطابه صصل اخلطاب  

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ
 تؿبٝ٘ بًٝؼ

 نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف  
 تؿبٝ٘ نُين 

ايًٕٛ ايبٝاْٞ يف   -5
 : ايبٝت ا٭خري 



             ضرآن رب اظعاملني أتـــــــــــــي به

 جربؼـــــــل ؼفتح ظلهداؼة طل باب  

 إجياظ عصف املبتسأ 
 إجياظ عصف اـرب 

  إجياظ عصف املؿعٍٛ ب٘ 
 إجياظ عصف املٛقٛف 

يف ايبٝت  -6
 ايجايح 



              ػذا طالم اهلل جـــــــل جـــــــالظه

 صوه اهلدي ال ذك صوه وال ارتواب  

  ايتهطاض
  ايتؿكٌٝ 
   ايتصٌٜٝ  
   ايرتازف

يف ايبٝت ايجاْٞ  -8
 : إطٓاب بـ 



oا٭زب 



 قاٍ ايؿاعط  -

 نٓا اؿُا٠ بٗٔ نا٭ؾطــإ ٚ ايكازغ١ٝ سني ظاسِ ضغتِ 

 ٚ ايطاعٓني فاَع ا٭نػإ ايهاضبني بهٌ أبٝض كصّ 

 :  ٜعٗط يف ايبٝتني ايػابكني  -3

 غكٛط َٓعي١ املتهػبني بايؿعط 

 قاضب١ اإلغ٬ّ يًعكبٝات 

 اْؿػاٍ ايعطب بايؿتٛسات 

 ؼطِٜ اإلغ٬ّ يًدُط 



 : قاٍ ايؿُار بٔ نطاض 

 إيٞ اهلل َين ٫ ٜٓازٟ ٚيٝسٖا   تربأت َٔ ؾتِ ايطداٍ بتٛب١  

 : ايػطض ايؿعطٟ ايصٟ عاضن٘ اإلغ٬ّ يف ايبٝت ايػابل  -1

 اـُط 

 ايعكب١ٝ ايكب١ًٝ 

   اهلذا٤
 ايػعٍ ايؿاسـ 



 :  ٜكٍٛ اؿط١٦ٝ  -

 ٚ يهٔ ايتكٞ ٖٛ ايػعٝس  ٚ يػت أضٟ ايػعاز٠ مجع َاٍ  

 ٚ عٓــس اهلل يٮتكٞ َعٜس ٚتكٟٛ اهلل خري ايعاز شخـــــــطا  

 : ايػطض ايؿعطٟ اؾسٜس ايصٟ ٜعرب عٓ٘ ايبٝتإ ايػابكإ  -2

 ايسؾاع عٔ ايسع٠ٛ اإلغ١َٝ٬ 

 ايسع٠ٛ إيٞ اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل 

 ايعٖس يف ايسْٝا ٚ َؿاتٓٗا  

 اإلؾاز٠ غكاٍ ايكشاب١ 



زيٌ عًٞ مس١ املسح يف عكط قسض اإلغ٬ّ  
 : َٔ خ٬ٍ ا٭بٝات 

 قاض طابع املسح ايػايب املسح با٭سػاب 

 تأثط املسح بطٚح ٚ َعاْٞ اإلغ٬ّ  

 أقبح املسح يًشهاّ ٚ اي٠٫ٛ يٓبٌ دٛا٥عِٖ 

 غًب عًٝ٘ املبايػ١ ٚ ايتهًـ ايٛانح 



 : قاٍ ايؿاعط اإلغ٬َٞ ظٜاز ايتُُٝٞ 

 إيٞ املػذس ا٭قكٞ ٚ ؾٝ٘ سػٛض  مٔ تطنٓا أضطبٕٛ َططزا  

 ٚ قاَــــت عًِٝٗ بايعطا٤ ْػٛض  عؿ١ٝ أدٓازٜٔ ملا تتابعــٛا  

 : اغتٓتر َٔ ا٭بٝات غطنا ؾعطٜا دس يف عكط قسض اإلغ٬ّ 

 ايؿدط ايكبًٞ 

 َسح ايطغٍٛ 

 ايؿتٛسات ٚ املػاظٟ 

 ايعٖس ٚ اؿه١ُ 



متٝعت َعا٢ْ ايؿعط ؾ٢ عكط قسض  -9
 :اإٍلغ٬ّ بـ 

 ايعُل

 ا٫تؿام َع ضٚح اإلغ٬ّ  

 ايبصا١٥

 ايػُٛض



 ( : نعب بٔ َايو)قاٍ ايكشابٞ اؾًٌٝ 

 ٚ ٫ مٔ َٔ أظؿاضٖا ْتٛدع  بٓٛ اؿطب إٕ ْعؿط ؾًػٓا بؿشـ 

 : اغتٓتر َٔ ايبٝت أثط اإلغ٬ّ عًٞ َعاْٞ ايؿعط 

 َايت إيٞ املعين ايبعٝس ٚ ايعُٝل 

 َايت إيٞ املعاْٞ ايؿًػؿ١ٝ ٚ ايعك١ًٝ 

 تأثطت بطٚح اإلغ٬ّ ٚ تعايُٝ٘ 

 تأثطت مبعاْٞ ايؿعط اؾاًٖٞ 



َٔ أغباب تعطض ايؿعط ؾ٢ قسض  -12
 :اإلغ٬ّ يًتػري ٚايتشٍٛ 

 قاضب١ اإلغ٬ّ يًعكبٝات

 اْبٗاض ايعطب بب٬غ١ ايكطإٓ

 تكبٌ اإلغ٬ّ يًٗذا٤

 ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ 



َٝع مما ًٜٞ ايػبب ؾ٢ اخت٬ف املعًكات عٔ باق٢ 
 :قكا٥س ايؿعط اؾا٢ًٖ 

 ٭ٕ َٔ قاٍ املعًكات ِٖ نباض ايؿعطا٤ اؾاًٖني

 ٭ْٗا ط١ًٜٛ تؿتٌُ ع٢ً أغطاض َتعسز٠

 ٭ْٗا تكٛض ايب١٦ٝ اؾا١ًٖٝ خري تكٜٛط
 ٭ٕ ايعطب خًسٖٚا ٚٚنعٖٛا ع٢ً أغتاض ايهعب١



 :قاٍ ايٓابػ١ ايصبٝا٢ْ 
 إىل ايٓاؽ َط٢ً بـــ٘ ايكاض أدطب ؾ٬ ترتن٢ٓ بايٛعٝس نأ٢ْٓ

 إشا طًعت مل ٜبـــــس َٓٗٔ نٛنب ؾإْو مشؼ ٚاملًٛى نٛانب
ايبٝتإ ايػابكإ ٜؿريإ إىل غطض ؾعط٣ نإ ق٬ًٝ ؾ٢ ايعكط اؾا٢ًٖ 

 ٖٛٚ: 

 املسح

 ا٫عتصاض
 ا٫ؾتداض

 ٚقـ اؿطب



 قاٍ ططؾ١ بٔ ايعبس
َُٔس         ِٗ ٍْ ٔبرِبَق١ٔ َث  ـٔٛي١ َأِط٬

ِٖٔطاِيَٝٔس     ِِ يف َظا َِٛؾ  َتًُُٛح َنَباقٞ اِي

 :ٜسٚض ايبٝت ايػابل نُا ؾُٗت َٔ َعًك١ ططؾ١ بٔ ايعبس 

  ايبس٤ بٛقـ ايٓاق١
   بها٤ ا٭ط٬ٍ
   ٚقـ اـُط



 :قاٍ ططؾ١ بٔ ايعبس 
ِٕ نَٓت ٫ َتِػطُٝع َزِؾَع ََٓٝٓيت ًََََهِت ٜسٟ  ؾإ  َؾَسعين أبأزِضٖا مبا 

ٔٓ َٔ عَٝؿ١ ايَؿت٢ ُٖ َِٛيا ثًََاْخ  ٌِ َت٢ قاَّ ُعٛٓزٟ  ََٚي  ََٚدسَِّى مل أسٔؿ

 :َٔ خ٬ٍ ايبٝتني ايػابكني ايػطض ايط٥ٝؼ ملعًك١ ططؾ١ بٔ ايعبس ٖٛ 

 ايػعٍ

 ايؿدط ايكب٢ً

 ايؿدط ايؿطز٣

 املسح



 : قاٍ ظٖري بٔ أبٞ غًُٞ  
َٕ َبِعَسََـا     َتَساَضِنُتـَُا َعِبّػا َُٚشِبَٝا

   ِِ َِٓؿـ ِِ ٔعِطَط ََ ُٗ َِٓٝ ِٛا ََٚزقُٓٛا َب  َتَؿـاَْ

 ٜتشسخ ظٖري بٔ أبٞ غًُٞ يف ٖصا ايبٝت عٔ  

 اؿطب بٔ عُطٚ بٔ نًجّٛ ٚ عُطٚ بٔ ٖٓس 

   اؿطب بني عبؼ ٚ شبٝإ 
 ايػعٍ ايعؿٝـ  



 : قاٍ اَط٩ ايكٝؼ  -

ٌْ َبنَي اُؾــــَس١َٜٔٓ ٚاؾَبٌ ٘ٔ ايطٌَٔٓٝ        ٔئَُ طًََ ُِ ايَعٗـٔس َطاَيت ٔب ٌْ َقٔسٜ  َََش

َُطَتإز ََٚطَٓ َنَػطَسب ََُٓدَؿٍض طــــــاّ َتَٓهََٓط ٚانََُشٌ        َعَؿا َغــــــرَي  ٚ 
َٔ اضَتَشٌ ٍٕ ََٚـٔ َغَه ُ٘ َؾَأقَبَشت       َع٢ً َغرِي ُغهَـٓا  َٚظاَيت ُقُطُٚف ايَسِٖط َعٓ

 اغتٓتر َٔ ا٭بٝات ايػابك١ نٝـ ناْت تبسأ ايككٝس٠ اؾا١ًٖٝ ؟ 

     ٚقـ أط٬ٍ ا٭سب١ 
 ٚقـ ايٓاق١ ٚ ايطس١ً 

     ايؿدط بايٓؿؼ ٚ ايكّٛ  
 ايػعٍ ٚ ظعٔ احملبٛب١  



 املس١ٜٓ إىل يٝصٖب َِٓٗ يٛاسس ٚأعطٛٙ املاٍ َٔ َبًػا ايؿ٬سٕٛ مجع
 ٚيهٓ٘ ؾصٖب عًُِٗ ؾ٢ حيتادْٛٗا ايت٢ ايعضاع١ٝ ا٭زٚات بعض يٝؿرت٣

 مجعٛا َا يًؿ٬سني حيهط إٔ زٕٚ ايكط١ٜ إىل ٚعاز ايططٜل ؾ٢ املاٍ ؾكس
 . املاٍ أدً٘ َٔ

 ؾأ٣ ا٭َجاٍ تعس ايكك١ ايػابك١ َهطبا ي٘ ؟

  ع٢ً أًٖٗا دٓت بطاقـ
oضدع غؿ٢ سٓني 

   غبل ايػٝـ ايعصٍ
 بٝس٣ ٫ بٝس عُطٚ



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )

 :قؿا٥د ازباًٖٝني 

oمبفاموحدةمسضوؼة

oمبفاموحدةماظوزن

oمبفاموحدةماظؾقت

oايجا١ْٝ ٚايجايج١ 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 إرا انًشء نى يذَس يٍ انهٕو عشضّ

 فكم سداء يشتذيّ جًيم    

 :ايبٝت ايػابل خيايـ َٓٗر ايككٝس٠ اؾا١ًٖٝ ؾ٢ 

oموحدةماظوزنمواظؼاصقة

oعسّ ٚدٛز َكس١َ ط١ًًٝ 
oمسدمماظؾدءمباحلؽؿة

oمجقعمعامدؾق 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 بسيف حذِ يزجٗ انًُايا  ٔسيح صذسِ انحتف انًًيت 

 ٜسٍ ٖصا ايبٝت ع٢ً بعض مسات اؿٝا٠ اؾا١ًٖٝ 

oاظوحدةماظعضوؼةمصىماظؼصقدةم 

o ْٛع١ٝ أغًش١ اؾاًٖني 
oوحدةماظؾقتمصىماظؼصقدةماظواحدةم 

oمجقعمعامدؾقم 



 قال ايشؤ انقيس ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 يكش يفش يقبم يذبش كجهًٕد 

 صخش حطّ انسيم يٍ عم     

 ٜٓت٢ُ ٖصا ايبٝت إىل غطض 

oاظغزل 

oاهلفاء 

oايٛقـ 
oاظرثاءم 



 (ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 فجٕدٖ عهيّ بانذيٕع ٔأعٕنٗ 

 نفقذ انزٖ ال يثهّ انذْش يٕجذ    
 :ٜٓت٢ُ ٖصا ايبٝت إىل غطض 

oايطثا٤  
oاظوصف 

oاهلفاء 

oاظغزلم 



 قال عًشٔ بٍ كهثٕو  ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 أال ْبٗ بصحُك فاصبحيُا       

 ٔال تبقٗ خًش األَذسيُا        
 :ٜتشسخ ايبٝت عٔ 

oوصفماظـاضةم 

oوصفماحملؾوبةم 

oٚقـ اـُط 
oاظظعنمواظلػرم 



 ( : ع٢ً سػإ/ أ : إعساز )
 ٔأياو نُا غش طٕال عصيُا 

 انًهك فيٓا أٌ َذيُا      
 :ميجٌ ٖصا ايبٝت غطنا َٔ أغطاض ا٭زب اؾا٢ًٖ ٖٚٛ 

oاهلفاء 

oايؿدط 
oاظرثاء 

oاظغزل 



 :أثط اإلغ٬ّ ؾ٢ سٝا٠ ايعطب ؾـ 

  زعا اإلْػإ إىل ايؿطق١
   اضتك٢ بعكٌ اإلْػإ
   دعٌ اإلْػإ َكٝس 
 تس٢ْ بعكٌ اإلْػإ



 :  قاٍ ايؿاعط 

 ؾتػُع ايعطام أقطاعٗا   يف ايؿاّ دٝٛؾٓا تعأض 

 :  ٜسٍ ايبٝت عًٞ غطض اْتؿط يف عكط قسض اإلغ٬ّ ٖٛ 

    ايػعٍ 
 املػاظٟ ٚ ايؿتٛح 

    اهلذا٤  
 املسح 



 زغتٛضِٖ ايكطإٓ ظعُِٝٗ قُس  
 أعُاهلِ ٤ٌَ ايػُع ٚايبكط     

 :  ٜسٍ ايبٝت عًٞ أثط اإلغ٬ّ ٚ ايصٟ ظٗط يف 

  تٛسٝس اإلغ٬ّ يًعطب 
 اْتؿاض اؿطٚب 
   اْتؿاض ا٭خ٬م
 اْتؿاض ايؿػاز  



 : أٚقٞ أنجِ بٔ قٝؿٞ بٓٝ٘ ٚ ضٖط٘ ؾكاٍ  -
 اؿًِ دعع عًٞ ايكرب ، بٓؿػٞ ايسٖط ؾاتهِ إٕ ٚععٞ ٜؿٛتٓهِ ٫ متِٝ بين ٜا

  نًِ ٚ ، يًصّ اغتٗسف َاي٘ زٕٚ عطن٘ دعٌ َٚٔ ، ايٓسا١َ ثِ دين َٔ أعصب
  لُت ؾإشا ، ايؿِ عٔ تٓذِ مل َا َط١ْٖٛ ايه١ًُ ٚ ، ايػٓإ نًِ َٔ أْهٞ ايًػإ

   قطب أغس ؾٗٞ
 :  اغتٓتر َٔ ايٓل ايػابل مس١ َٔ مسات أيؿاظ ايٛق١ٝ 

   غطاب١ ا٭يؿاظ 
 ٚنٛح ا٭يؿاظ 
   ابتصاٍ ا٭يؿاظ 

 تعكس ا٭يؿاظ 



ٜا ب٢ٓ إٕ أباى قس ؾ٢ٓ ٖٚٛ س٢ ، ٚعاف ست٢ غ٦ِ ايعٝـ )
..(  ، ٚإ٢ْ َٛقٝو مبا إٕ سؿعت٘ بًػت ؾ٢ قَٛو َا بًػت٘ 

 :اغتٓتر ايؿٔ ايٓجط٣ ايص٣ تٓسضز ؼت٘ ايؿكط٠ ايػابك١ 

      ا٭َجاٍ
   ايٛقاٜا
      اؿهِ

 اـطب١



أقٛاٍ َٛدع٠ شاعت ٚاْتؿطت ع٢ً َط  )
 ( :ايعكٛض

       اؿهِ
   ا٭َجاٍ
     ايٛقاٜا
 اـطب



 : قاٍ محٝس بٔ ثٛض اهل٬يٞ
 ٜتًـــــٛ َٔ اهلل نتابا َطؾسا  سيت أضاْا ضبٓـــا قُسا 

 ْعطٞ ايعنا٠ ٚ ْكِٝ املػذسا   ؾًِ ْهصب ٚ خطضْا غذسا  

 اغتٓتر َٔ ا٭بٝات مس١ َٔ مسات أيؿاظ ايؿعط يف قسض اإلغ٬ّ 

 قانا٠ أيؿاظ اؾاًٖٝني 
 قانا٠ أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ  

 قاا٠ أيؿاظ احملسثني 
 قها٠ أيؿاظ اـطبا٤  



 :  قاٍ ؾاعط عكط قسض اإلغ٬ّ ظٜاز ايتُُٝٞ
 إيٞ املػذس ا٭قكٞ ٚ ؾٝ٘ سػٛض   مٔ تطنٓا أضطبٕٛ َطــــطزا

 ٚ قاَـــــت عًِٝٗ بايعطا٤ ْػٛض   عؿ١ٝ أدٓازٜٔ ملا تتعابعــــٛا  
 هلا ْؿر ْـــــا٥ٞ ايؿٗٝل غعٜط عطؿٓا ي٘ ؼت ايعذاز بطع١ٓ 

 :اغتٓتر َٔ ا٭بٝات غطنا ؾعطٜا ظٗط يف عكط قسض اإلغ٬ّ 

 ٚقـ املعاضى 
 ايؿتٛح ٚ املػاظٟ 

 ايؿدط ٚ اؿُاغ١ 
 املسح ٚ ايؿدط 



 قاٍ ظٜس بٔ عُطٚ بٔ ْؿٌٝ 
 نصيو ٜؿعٌ اؾـًس ايكبٛض  تطنت اي٬ت ٚ ايععٟ مجٝعا 
 ٚ ٫ قُٓٞ بـــين غِٓ أظٚض  ؾ٬ ايععٟ أزٜٔ ٚ ٫ ابٓتٝٗا  

 يٓا يف ايسٖط إش سًُٞ قػري ٚ ٫ ٖب٬ أظٚض ٚ نـــــإ ضبا 
 :  اغتٓتر ايتػٝري ايصٟ أزخً٘ اإلغ٬ّ عًٞ ايعطب 

 بٓسٍ قؿاتِٗ  
 بٓسٍ عكٝستِٗ  

 بٓسٍ ٚدٗتِٗ 
 بٓسٍ غٝاغتِٗ  



oٛايٓش 



 ايٓشٛ

 .أٖساؾ٘ ............... َا نإ ايهػٍٛ يـ -1

oحيكُل  
oحيكِل  
oحيككا  
oحيكَل 



 :َهاضع .  تػطم٫ تٓعٍ ايبشط  -3

oَطؾٛع بايه١ُ 
oٕٛفعّٚ بايػه 

oَٕٛب٢ٓ ع٢ً ايػه  
o  َب٢ٓ ع٢ً ايؿتح 



َٝع اؾ١ًُ ايت٢ اؾتًُت عًـ٢ ؾعـٌ   
 :فعّٚ ؾ٢ دٛاب ايطًب 

oّ٫ تهصب تٓس 
oّ٫ تهصب ؾتٓس 
oنٔ قازقا ؾتػعس 
o٫ تهصب تػعس 



. ضنٛإ اهلل  تٌٓأسػٔ إىل ايٛايسٜٔ 
 :دٛاب ايطًب َهاضع 

 َٓكٛب َطؾٛع

 فعّٚ فطٚض



 .................٫ تهصب 
oتٌٓ ضنا اهلل 
oؾتٓاٍ ضنا اهلل 
oتٓاٍ غهب اهلل 
oتٌٓ غهب اهلل 



 :مما ًٜٞ ( ؾا٤ ايػبب١ٝ)َٝع مج١ً  -1

oاْت٢ٗ ا٫َتشإ ؾٓذح اؾُٝع 

oسهط َع٢ًُ يًشك١ ؾبسأ ايؿطح 

o٫ تًُٗٛا مساع ايؿطح ؾتؿُٗٛا 

o٘إشا ؾطح املعًِ ؾاغتُع ي   



َــا  ؾتشككــٛاادتٗــسٚا ؾــ٢ زضاغــتهِ  -2
 :َا ؼت٘ خط .  تطٜسٕٚ

oا٭ٍٚ َٓكٛب ٚايجا٢ْ َب٢ٓ  
oا٭ٍٚ َطؾٛع ٚايجا٢ْ َٓكٛب             

o  ا٭ٍٚ َٓكٛب ٚايجا٢ْ َطؾٛع 



 عٓ٘  ٚتتشسخاؿل  تٗسٌّٖ  -3

oا٭ٍٚ َطؾٛع ٚ ايجاْٞ َٓكٛب 
o ا٭ٍٚ َبين ٚ ايجاْٞ َٓكٛب 

oَٕٓكٛبا 



َهــاضع . يــ٘  ٚتطدــع٫ تــرتى شْبــا  -4
 :َٓكٛب ٚايع١َ٬ 

oايؿتش١ املكسض٠    
oايؿتش١ ايعاٖط٠  
oٕٛٓسصف اي 



 . ؾأغتؿٝسأقطأ نجريا  – ؾتػتؿٝساقطأ نجريا -
 :ايؿع٬ٕ ع٢ً ايرتتٝب -

o َٓكٛب  –َٓكٛب 
o َٓكٛب –َطؾٛع 
o َطؾٛع –َٓكٛب 
o َطؾٛع -َطؾٛع 



. نْٛٛا كًكني يٛطٓهِ ، ؾٝعًٛ ؾأْ٘  -5
 ( :ٜعًٛ)ع١َ٬ إعطاب ايؿعٌ 

oايؿتش١ ايعاٖط٠ 

oايؿتش١ املكسض٠ 

oٕٛٓسصف اي 

oٕٛايػه 



يتتهًِ مبا ٜٓاغب املٛقـ ن٢ ٜكـػ٢ ايػـاَعٕٛ إىل    -6
 .سسٜجو ، ٚإ٫ تؿعٌ ؾػتٓسّ 

 :ْاقب املهاضع ؾ٢ ايعباض٠ ايػابك١ 

oؾا٤ ايػبب١ٝ 

oإ٫ 

oن٢ 

o٫ّ ا٭َط 



 .ع٢ً قب١ ايٓاؽ  ؾتػاعسىتعًِ ايؿها٥ٌ  -7
 :َا ؼت٘ خط َهاضع 

oَطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ايه١ُ 

oٕٛفعّٚ ٚع١َ٬ دعَ٘ ايػه 

oَٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ ايؿتش١ 

oدا٥ع ايٓكب ٚايطؾع 



 .ايٓاؽ  ؾٝٗابونٔ ؾسٜس ايكٍٛ  -8
 : ايؿا٤ 

oسطف عطـ 

oسطف دط 

oغبب١ٝ 

oاغت٦ٓاؾ١ٝ 



مبا  تػرتٟأ٫  ٜػطْٜٞا ؾتا٠ ايسٜٔ . 10
 .. تؿعًني

o  ا٭ٍٚ َطؾٛع ٚ ايجاْٞ َٓكٛب ٚ ايجايح
 َطؾٛع     

oايج٬ث١ َطؾٛعني         

o  ا٭ٍٚ َطؾٛع ٚ ايجاْٞ َٓكٛب ٚ ايجايح َبين 



......... ٖـــٌ تٓؿـــل َايـــو -11
 .ايجٛاب 

oٍؾتٓا 

oٌٓؾت 

oٍتٓا 



 .باط٬ ٚتكٍٛ ٫ ترتى سكا  -12
 :َهاضع َٓكٛب ٚايع١َ٬ 

oايؿتش١ املكسض٠   
oايؿتش١ ايعاٖط٠  
oٕٛٓسصف اي 



 عٓ٘   ٚتعطض٫ تأَط باـري  -13
 : َا ؼت٘ خط 

 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ َهاضع َٓكٛب بايؿتش١

 ا٭ٚىل ٚايجايجo١ ٚاٚ َع١ٝ ٚاملهــاضع َٓكٛب



يتشػٓٛا إىل درياْهِ إٕ اغتطعتِ ؾتٓايٛا  -22
  .تكسٜطِٖ ; ؾُا نٓتِ يتكسٜطِٖ غاؾًني 

 :ْاقب ايؿعٌ املهاضع ؾ٢ اؾ١ًُ ايػابك١  

oؾا٤ ايػبب١ٝ 

o٫ّ ا٭َط 

o٫ّ اؾشٛز 

oٕإ 



اؾ١ٓ ، أتك٢ املعاق٢  ؾتسخٌاتل املعاق٢  -23
 :  ايؿع٬ٕ ع٢ً ايرتتٝب . اؾ١ٓ  ؾأزخٌ

o َٓكٛب  –َٓكٛب 
o َٓكٛب –َطؾٛع 
o َطؾٛع –َٓكٛب 
o َطؾٛع -َطؾٛع 



ع١َ٬ . عٔ خًل ٚتؿعً٘  ت٫٘ٓ . 1
 :إعطاب٘ 

 ايػهٕٛ

 سصف ايٕٓٛ

 سصف ايع١ً



 اهلل زا٥ُا   يتسع. 2

 ٫ّ ا٭َط

 ٫ّ ايتعًٌٝ

 ٫ّ اؾشٛز



قُس َجٌ  ٜهٔمل . 3
 :ع١َ٬ دعَ٘ . أخٝ٘ 

 سصف ايع١ً

 سصف ايٕٓٛ

 ايػهٕٛ



 يتٓذشٛاادتٗسٚا . 4

 ٫ّ ايتعًٌٝ

 ٫ّ اؾشٛز

 ٫ّ ا٭َط



  تعـساؾغ ع٢ً سطٜتو . 31
 :ع١َ٬ إعطاب٘ . ععٜعا 

 ايػهٕٛ

 سصف ايٕٓٛ

 سصف ايع١ً



 . ٜػاعسى ع٬ُ اغتِٓ .33
 : إعطاب٘ ع١َ٬

 ايؿتش١
 ايه١ُ

 ايػهٕٛ



ٜأٜٗا ايـصٜٔ آَٓـٛا ٫ ٜػـدط    ) -32
 ايؿعٌ املهاضع ( قّٛ َٔ قّٛ

 ٕٛ  َب٢ٓ ع٢ً ايػه

 فعّٚ بايػهٕٛ

 فعّٚ عصف ايٕٓٛ

 فعّٚ عصف سطف ايع١ً



(  أنطّ -نطّ )املكسض َٔ ايؿعًني  -1
 :ع٢ً ايرتتٝب 

o ّتهطِٜ –إنطا 
o ِٜأنطاّ –تهط 
o ِٜإنطاّ –تهط 
oا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ 



 ( :إسػإ)ٚظٕ  املكسض  -4

oٌإؾع 
oٍإؾعا 
oٌتؿاع 
oٍؾع٬ 



 إٕ َٔ ٜعؿل أغباب ايع٬ 
 عٓ٘ ٚ اؿصض اإلسذاّٜططح    

 :َا ؼت٘ خط َكسض  -6

 ث٬ث٢
 ضباع٢
 مخاغ٢
 غازغ٢



ايؿعٌ َٔ . أغًٛب ايكطإٓ ؾ٢ ق١ُ اإلجياظ ٚاإلعذاظ  -12
 ( :اإلجياظ)ن١ًُ 

 أٚدع
 أجيع

 ٚدع

 داٚظ



 .  ؾ٢ عًُهِ ............ عًٝهِ أ٫  -2

oًُٕٛٗت 

oٌُ   تُٗ
oتًُٗٛا 
oٌَ  تُٗ



َـا  . ٚادبُٗـا   تأزٜـ١ ايٛايسإ مل ٜسخطا ٚغعا ؾ٢  - -14
 :ؼت٘ خط َكسض 

 قٓاع٢

 ضباع٢
 مخاغ٢

 غساغ٢



َٚٔ ٜؿعٌ شيو ًٜل آثاَا ٜهاعـ ي٘ ايعصاب ّٜٛ ) -4
 ..( ايكٝا١َ

 :فعّٚ ٭ْ٘ ( ٜهاعـ)َٔ ا٭ٚد٘ اإلعطاب١ٝ يًؿعٌ 

    ؾعٌ ايؿطط
 ايٓاؾ١ٝ( ٫)َػبٛم بـ 

   دٛاب ايطًب

 (ًٜل)َٔ ايؿعٌ ( بسٍ)٭ْ٘ 



  :َا ؼت٘ خط . ا٭خ٬م ٜٓؿطٖا  شايٝتُا  -2

    َبتسأ

 اغِ يٝت -2
  اغِ إؾاض٠ َب٢ٓ
 ا٭ٚىل ٚايجايج١



أ٣ اؿكا٥ل  ...(  عُا قًٌٝ يٝكبشٔ ْازَني)قاٍ تعاىل  -3
 :اٯت١ٝ قشٝش١ 

 ساٍ َٓكٛب بايٝا٤( ْازَني)
 َٛقٛي١( عُا)ؾ٢ ( َا)ْٛع 

  اغِ فطٚض( قًٌٝ)ن١ًُ 
 ؾعٌ تاّ( ٜكبشٔ)



 ...(عُا قًٌٝ يٝكبشٔ ْازَني)قاٍ تعاىل  -4

 ..( :ٜكبشٔ)إعطاب ايؿعٌ 

   َهاضع َب٢ٓ ع٢ً ايؿتح
 َهاضع َطؾٛع بايه١ُ

   َهاضع َب٢ٓ ع٢ً ايػهٕٛ

 َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ



 ( :ظيعٍ)املكسض َٔ  -17

 ظيعاٍ ٚظيعي١
 ظيعٍ ٚتعيعٍ

 َعاٚي١ ٚظيعي١

 تعيعٍ ٚظيعاٍ



 .... أؾاز املعًِ ط٬ب٘   -19

 إؾاز٠
 إٜؿاز٠

 أؾ٦س٠

 َؿازا٠



 ٜٓؿل عُطٙ   ايتذُٝعَٔ ظٌ يف 
 !ؾُيت ٜهٕٛ بأنً٘ اغتُتاع٘ ؟   

 -:َا ؼت٘ خط  -20

 عًٞ ٚظٕ تؿعٌٝ 

 (مّجع ) ؾعً٘ 
 َكسض قٝاغٞ  

 نٌ َا غبل قشٝح 



   ، ؾٌٗ أٚزع قاَتا  ايؿطامأظف :  -27
 !أّ أْت َكؼ يًعتاب ؾأعتب ؟   

 :َا ؼت٘ خط َكسض 

 ث٬ث٢
 ضباع٢
 مخاغ٢
 غازغ٢



اؾ١ًُ اييت ٫ ؼتٟٛ عًٞ َكسض ضباعٞ  -28
  -:ؾُٝا ًٜٞ 

 إْؿا٤ زٜٛإ ايطغا٥ٌ نطٚضٟ

 ايعكٌ ايبؿطٟ غطٜب ا٭طٛاض 
 إٕ ظيعي١ ايػاع١ ؾ٧ ععِٝ 

 َٔ ايهطٚضٟ اإلسػإ يًؿكطا٤ 



   ٚ بعض اؿًِ عٓس اؾٗــــ -29
  إشعإـــــٌ يًصي١      

 : َا ؼت٘ خط 

 َكسض ضباع٢
 َكسض مخاغ٢
 َكسض غساغ٢
 َكسض مساع٢



جيب عًٝو َت٢ سكٌ يو قسٜل إٔ تهجطَطاعات٘ ٚتبايؼ يف 
 تؿكسٙ ٫ٚ تػتٗني بايٝػري َٔ سك٘ 

 :املكسض اـُاغٞ يف اؾ١ًُ ايػابك١  -مما ًٜٞ  -سسز 

قسٜل                       (أ)
َطاعات٘                                     (ب)
                           تؿكسٙ(ز)
 تػتٗني( ز)



ــتؿس ٫  -1 ــاضب  تػـ ــٔ ػـ إ٫ َـ
 :َا ؼت٘ خط . ايػابكني

oَهاضع َٓكٛب بايؿتش١ 

oَٕٛهاضع فعّٚ بايػه 

oَٕٛهاضع َب٢ٓ ع٢ً ايػه 

oَٕٛان٢ فعّٚ بايػه   



َا ؼت٘ .  تتؿٛقٛااؾُٗٛا ؾطح املعًِ  -2
 :خط ع١َ٬ إعطاب٘ 

oسصف سطف ايع١ً 

oٕٛٓثبٛت اي 

oٕٛٓسصف اي 

oٚايٛا 



ِِأّ سػبتِ إٔ تسخًٛا اؾ١ٓ ٚملا  -3  ٜعً
 :َا ؼت٘ خط . اهلل 

oَهاضع َٓكٛب بايؿتش١ 

oَهاضع فعّٚ بايهػط٠ 

oَٕٛهاضع فعّٚ بايػه 

oَهاضع فعّٚ عصف سطف ايع١ً 



. إ٫ ايكسم ٚيٛ عًـ٢ ْؿػـو    تك٫ٌ  -4
 :املهاضع املدطٛط 

oّٚفع 

oَٓكٛب 

oَطؾٛع 

oَب٢ٓ 



 :ْٛع اي٬ّ ٖٓا . اؿل زَٚا يتكٌ -5

o٫ّ ايبٓا٤ 

o٫ّ ايطؾع 

o٫ّ اؾط 

o٫ّ ا٭َط 



ــسضؽ ؾتٓذشــا تؿُٗــامل  -6 ــ١ . اي ع٬َ
 :إعطاب َا ؼت٘ خط 

oسصف ا٭يـ 

oٕٛٓثبٛت اي 

oٕٛٓسصف اي 

oٕٛايػه 



  -ا٭َٗات زؾع ا٭ش٣ بايسعٛات ؾكط ٫ تػتطٝع  -7
 ؾ٢ عٌُ ايٛادب٫ تتٗإٚ 

 :ع٢ً ايرتتٝب ( ٫)ْٛع 

o ْاؾ١ٝ –ْاؾ١ٝ 

o ْاؾ١ٝ –ْا١ٖٝ 

o ْا١ٖٝ –ْاؾ١ٝ 

o ْا١ٖٝ –ْا١ٖٝ 



ــتطٝع٫  -7 ــع ا٭ش٣   تػـ ــات زؾـ ا٭َٗـ
 بايسعٛات ؾكط

oَٓكٛب 

oَطؾٛع 

oّٚفع 



   َهاضع .. بايكك١ أغتؿسمل  -10

o ٕٛفعّٚ بايػه    
o َٓكٛب بايؿتش١   
oَبين عًٞ ايؿتح 



 .يططٜل اؿل زَٚا يتعس   -11

o ٕٛفعّٚ بايػه    
oفعّٚ عصف سطف ايع١ً    
o ٕٛٓفعّٚ عصف اي 



ْٛع ايـ٬ّ  .. يتكض بني ايٓاؽ باؿل -12
 :يف اؾ١ًُ ايػابك١ 

o ٫ّ ا٭َط   
o ٫ّ ا٫بتسا٤ 

o ٫ّ املعسًك١  
o ٫ّ اؾشٛز 



قبٛبـا َـٔ    تػطتكبٌ ايطأ٣ اٯخط  -13
 ايٓاؽ

o فعّٚ يف أغًٛب ؾطط    
o فعّٚ بأزا٠ ٚاسس٠   
o فعّٚ يف دٛاب ايطًب 



٫ تكرتبٛا َٔ أقشاب ايػ٤ٛ ؼككٕٛ َـا   -14
 : تػعٕٛ إيٝ٘

o٘ٝ٫ تكرتبٕٛ َٔ أقشاب ايػ٤ٛ ؼككٕٛ َا تػعٕٛ إي 
o٘ٝ٫ تكرتبٛا َٔ أقشاب ايػ٤ٛ ؼككٛ َا تػعٕٛ إي 
o٘ٝ٫ تكرتبٛا َٔ أقشاب ايػ٤ٛ ؼككٛا َا تػعٕٛ إي 
o٘ٝ٫ تكرتبا َٔ أقشاب ايػ٤ٛ ؼككٕٛ َا تػعٕٛ إي 

 



َهـاضع  .. تؿًح٫ تككط ؾ٢ زضاغتو  -15
 فعّٚ بـ 

oٕٛايػه       
o سصف سطف ايع١ً   
o ٕٛٓسصف اي 



َهاضع .. َٓعيتوتػِ تعًِ ا٭خ٬م  -16
 فعّٚ بـ 

o ٕٛايػه     
o سصف سطف ايع١ً   
o ٕٛٓسصف اي 



...  تؿػـس ٫ تكابٌ أقسقا٤ ايؿـط   -17
 َهاضع  

oَطؾٛع   
o ّٚفع 

o َٓكٛب 



التصويب  ..مقامكم قولوا الخير يعلو -18

 : الصحيح للجملة السابقة 

o ٛاـري ٜعًٛ َكاَهِقٛي 

o ٜعٌ َكاَهِقٛيٛا اؿل 

o ٜعٌ َكاَهِقٛيٛ اؿل 

o َكاَهِ ٜعٌتكٛيٛا اؿل 



َــٔ ............... ٫ تهًــِ اي٦ًــِٝ -19
 اـٝا١ْ

o ٛتٓذ 

o تٓذٛا 

oتٓر   



نٌ اؾٌُ اٯتٝـ١ َهـاضعٗا فـعّٚ     -20
 :َاعسا 

o ٜع ايه٬ّ إ٫ املٓتب٘مل    
o ًٞٚقت٫٘ حياؾغ ايهػٍٛ ع  
o ّٚتػعس  ايؿؿٌ قا     
o تكطأ غري املؿٝس ٫ 



عٓسَا ( سطِ أغباب اـٛف ؾرتق٢ مبهاْتو)
 مصف ايؿا٤ يف ٖصٙ اؾ١ًُ تكبح بعس ايتػٝري 

 سطِ أغباب اـٛف تطق٢ مبهاْتو
 سطِ أغباب اـٛف تطقٕٛ مبهاْتو

 سطِ أغباب اـٛف تطم مبهاْتو



 –اؾعا٤  تٓايٛااعًُٛا اـري 

 اؿعا٤ ؾتٓايٛااعًُٛا اـري 

o َٕٓكٛبا      
o ّٚا٭ٍٚ َٓكٛب ٚ ايجاْٞ فع 

o ٕفعَٚا      
o ا٭ٍٚ فعّٚ ٚ ايجاْٞ َٓكٛب 



.. ؼط٣ ايكسم تعٝـ غعٝسا 
 :ايتكٜٛب ايكشٝح يًذ١ًُ ايػابك١ 

oؼط ايكسم تعٝـ غعٝسا 

oؼط٣ ايكسم تعـ غعٝسا 

oؼط٣ ايكسم تعؿٔ غعٝسا 

oؼط ايكسم تعـ غعٝسا 



 .٫ تعًِ ايٓاؽ ٜكسضْٚو 
 :ايتكٜٛب ايكشٝح يًذ١ًُ ايػابك١ 

o٫ تعًِ ايٓاؽ ٜكسضٚى 
o٫ تعًُٕٛ ايٓاؽ ٜكسضٚى 
o٫ تعًُٛا ايٓاؽ ٜكسضْٚو 
o٫ تعًِ ايٓاؽ ؾٝكسضْٚو 



 يتٓذشٛاادتٗسٚا 

oًٌٝ٫ّ ايتع 

 ٫ّ اؾشٛز

 ٫ّ ا٭َط



  تعـنطاَتو ساؾغ ع٢ً  
 :ع١َ٬ إعطاب٘ . َطؾٛعا ايطأؽ

 ايػهٕٛ

 سصف ايٕٓٛ

 سصف ايع١ً



 :َٝع اؾ١ًُ اـطأ ؾُٝا ًٜٞ 

oقَٛٛا تكشٛا 
oٕٛقَٛٛا ؾتكش 
oقَٛٛا ؾتكشٛا 
oقَٛٛا يتكشٛا 



املكسض  .. بٗا  تتشًٞعًٞ ا٭خ٬م ايكٛمي١ ٚ  ترتبٞجيب إٔ 
 :  مما ؼت٘ خط 

 ؼ١ًٝ  –تطبٞ 

 ؼًٞ   –تطبٞ 
 ؼ١ًٝ  –تطب١ٝ 
 ؼًٞ –تطب١ٝ 



 اؾ١ًُ اييت اؾتًُت ع٢ً َكسض يؿعٌ مخاغٞ  -مما ًٜٞ 

 .ايتؿا٩ٍ ٜبٗر سٝا٠ قاسب٘ 
 ٜعتُس ايعًِ ع٢ً ا٫غتهؿاف ايسا٥ِ 

 تؿعط ايؿعٛب ايؿطق١ٝ بايتؿطٜل يف نٌ ؾ٤ٞ 
 حيٝا املكطٟ باإلميإ 



 :اؾ١ًُ اييت اؾتًُت ع٢ً َكسض مخاغٞ  -مما ًٜٞ 

 .َٛعس ايط٬ب مجٝعا ايػس ( أ)
 .  ايؿٓا٤ ًَتك٢ نٌ ايط٬ب ( ب)

 ٜػعسْٞ ايتكا٤ ا٭قسقا٤ ( ز



 : ٞاؾ١ًُ اييت اؾتًُت ع٢ً َكسض غساغ -َا ًٜٞ  -َٝع 

 .اْهؿاف اؿكٝك١ َػأي١ ٚقت 
 .  ايرتب١ٝ ايكشٝش١ تعتُس ع٢ً اؿٛاض 

 .ايتؿاِٖ خري َٔ ايكساّ 
 .ًٜيب دٓٛز ايؿطط١ اغتػاث١ املٛاطٓني



 ( :تبعجط)ٚظٕ املكسض  -2

oًٌؾع 
oًٌتؿع 
oٌأؾع 
oٍإؾعا 



 ( :اغتدطاز)ٚظٕ املكسض  -3

oتؿع١ً 
oًٌتؿع 
oٍاغتؿعا 
oٍإؾعا 



 ( :تكٗكط)ٚظٕ  املكسض  -5

oٌتؿاع 

oًٌُتؿع 
oٌٝتؿاع 

oٌتؿع 



ــٗط  .....  -8 ــب ايه ــٔ ْٛا٥ ــٞ َ ــِٝ تك ــسض . اؿه املك
  :ايػساغ٢ املٓاغب 

 َػتؿاض٠

 إؾاض٠

 اغتؿاض٠



َـا  .  ي٬مش٦ـعاظ ْط٣ ؾ٢ أٜآَا ٖصٙ غًٛنٝات َـجري٠   -9
 :ؼت٘ خط 

 َكسض ضباع٢
 َكسض مخاغ٢

 َكسض غساغ٢
 َكسض مساع٢



   ٚ خري ا٭َط َا اغتكبًت َٓ٘  -15
  اتباعاٚ يٝؼ بإٔ تتبع٘     

 َكسض يؿعٌ ث٬ثٞ  

 َكسض يؿعٌ ضباعٞ  

 َكسض يؿعٌ مخاغٞ 
 َكسض يؿعٌ غساغٞ



دسٜط باملط٤ ايػٝطط٠ ع٢ً ٚغٛاؽ ايؿٝطإ ايص٣  -16
 ( :ايػٝطط٠. )ٜسعٛٙ يًؿط 

 َكسض مخاغ٢

 َكسض ضباع٢
 َكسض غساغ٢

 َكسض ث٬ث٢



 ( :تعيَعٍ)املكسض َٔ  -17

 ظيعاٍ ٚظيعي١

 ظيعٍ ٚتعيعٍ

 َعاٚي١ ٚظيعي١

 تعيُعٍ



... أخًل اؾٓٛز إخ٬قا ؾـ٢ ايـسؾاع عـٔ ٚطـِٓٗ      -31
 :َكسض يؿعٌ ( إخ٬قا)

 ث٬ث٢

 ضباع٢
 مخاغ٢

 غساغ٢



َكـسض  ( ٚغٛغـ١ .. )ٚغٛغ١ ايؿـٝطإ ًَٗهـ١ قـاسبٗا    
 :يؿعٌ 

 ث٬ث٢

 ضباع٢
 مخاغ٢

 غساغ٢



 َكسض ٙ( أّنس)

    تأنس
   تأنٝس
 ن٬ُٖا



 َٔ ظٌ يف ايتذُٝع ٜٓؿل عُطٙ  
 !؟ اغتُتاع٘ؾُيت ٜهٕٛ بأنً٘    

 -:َا ؼت٘ خط  -20

 اغتؿعاٍعًٞ ٚظٕ 

 (اغتُتع) ؾعً٘ 
    َكسض قٝاغٞ

 نٌ َا غبل قشٝح 



 َٚا اْتؿاع أخٞ ايسْٝا بٓاظطٙ    
 إشا اغتٛت عٓسٙ ا٭ْٛاض ٚايعًِ      

 :املكسض اـُاغٞ بايبٝت عًٞ ٚظٕ  -22

  اؾتعاٍ
 اْؿعاٍ  

 تؿاعٌ 

 تؿٗعٌ 



 ؾتؿبٗٛا إٕ مل تهْٛٛا َجًِٗ    
 إٕ ايتؿب٘ بايهطاّ ؾ٬ح      

 :املكسض اـُاغٞ  -23

 ايهطاّ  

  ايتؿب٘
 ؾ٬ح 

 تؿبٗٛا  



َــا ؼتــ٘ ( املعاقــٞ ٭ٖذــطٕٚ اهلل ) -2
 : خط ؾعٌ َهاضع 

o َٕٛٓطؾٛع بجبٛت اي 

o َبين عًٞ ايؿتح 
o  َٕٛبين عًٞ ايػه 

o َٓكٛب بايؿتش١ 



عًـٞ ؼكٝـل    ؾٝػـاعسى متػو بـاؿل  ) -3
 : ؾعٌ َهاضع : َا ؼت٘ خط ( ايعسٍ

o َطؾٛع بايه١ُ  
o َٓكٛب بايؿتش١ 
o  ٕٛفعّٚ بايػه 

o دا٥ع ايٓكب ٚ ايطؾع 



ــٛا ش) -4 ــطٚا ؾتٓذش ــٛا( .. )ان ــٌ ( تٓذش ؾع
 : َهاضع 

o َطؾٛع 

oَٓكٛب   
o  ّٚفع 

o  َبين 



َا ؼت٘ .. عًٞ اؿذاب  حياؾعٔاملػًُات  -3
 : خط ؾعٌ َهاضع 

 َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ 

 َبين عًٞ ايؿتح 

 َبين عًٞ ايػهٕٛ 

 َٓكٛب بايؿتش١ 



سيت ........... ئ : )قاٍ ضغٍٛ اهلل  -4
 (تطامحٛا ت٪َٕٓٛ 

   ت٪َٓٛا
 ت٪َٓٛ 

 ت٪َٔ 



 :  ْؿػ٘  َا ؼت٘ خط  يٝعٝسٚ إٕ ايتاضٜذ  -5

 ؾعٌ َهاضع َطؾٛع 

 ؾعٌ َهاضع َٓكٛب 

 ؾعٌ َهاضع فعّٚ 

 ؾعٌ َهاضع َبين 



 ....٫ تتهاغٌ يف زضاغتو ؾـ -7

  تتأخُط 
   تتأخَط
   تتأخِط 

 تتأخطٕٚ 



َا ؼت٘ .. ايطمح١  ٜٓؿطٕايطبٝبات  -8
 : ؾعٌ َهاضع : خط 

 َطؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ 
 َبين عًٞ ايؿتح 

 َبين عًٞ ايػهٕٛ 
 َٓكٛب بايؿتش١ 



ؾايتكط٘ آٍ ؾطعٕٛ يٝهٕٛ هلِ عسٚا  )قاٍ تعايٞ 
 ( ٚ سعْا

 تػُٞ  ( يٝهٕٛ)اي٬ّ يف 

 ٫ّ ايتعًٌٝ 
 ٫ّ ظا٥س٠ 

 ٫ّ اؿذٛز 
 ٫ّ ايعاقب١ 



عٓس ( تٓعطإ إيٞ عع١ُ َكط –تػريإ )
 ضبط اؾًُتني بأزا٠ ؾطط داظ١َ تكبح

 أُٜٓا تػريإ تٓعطإ إيٞ عع١ُ َكط   
 أُٜٓا تػريا تٓعطإ إيٞ عع١ُ َكط 

 أُٜٓا تػريا تٓعطا إيٞ عع١ُ َكط

 :ؽري ايكشٝح مما ًٜٞ 



َا .. ع٢ً ضعٝت٘  يٝكػَٛا نإ ايطاعٞ ايطسِٝ  -1
 :ؼت٘ خط َهاضع َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘ 

oٕٛٓسصف اي 

oايؿتش١ املكسض٠ 

oايؿتش١ ايعاٖط٠ 
oايٝا٤ 



   ضفي ضـــبل اظتفــــرق ؼا زعــــــونا  

 خنربك اظوقــــــــونا و ختـــــربؼنا   
   ضفي غسأظك ػل أحدثت صرعا 

 ظوذك اظبني أم خنت األعونا   

 زباعٞ  

 ثالثٞ  

   مخاضٞ

 ضداضٞ  

ــسض  -36 ــٛع املكـ ْـ
 ..( : ايتؿطم)



   ضفي ضـــبل اظتفــــرق ؼا زعــــــونا  

 خنربك اظوقــــــــونا و ختـــــربؼنا   
   ضفي غسأظك ػل أحدثت صرعا 

 ظوذك اظبني أم خنت األعونا   

 ؾسم  

 ؾّسم  

  تؿّسم

 تؿازم

ــٔ  -37 ــٌ َــ ايؿعــ
 ( : ايتؿطم)املكسض 



ايالّ ؾ٢ ايؿعٌ . نُا تٓإَٛ  يتُٛتٔٚاهلل  -4

 :الّ 

مممماجلقود

 مماظؼلم

مممماظؿعؾقل

 األعر



 .اجملتٗد ......................... ٚاهلل يطٛف  -10

ممممؼـفُح

 مؼـفَح

ممممؼـفِح

 ؼـفقنَّ



ٚدبٓب ايهرب ، ٚايػجاع١، عًٝو بايهسّ) -19

 :َا ذبت٘ خط َؿدز ضداضٞ ٚشْ٘ ( ٚاالمش٦صاش

    تػعل

ممماصعال

مماصعؾل

 اصعالل



حدد املؿدز املٓاضب .... .. أٚؾد اسبانِ زجاي٘  -24

 .:  َٔ ايؿعٌ 

مممموصودام

 ممإؼػادا

ممممإوصادام

 تواصدام



أخاٙ  يٝأخرنريو ندْا يٝٛضـ َا نإ )قاٍ تعاىل  -30

 :ْٛع ايالّ املتؿ١ً بايؿعٌ املكازع ( ؾ٢ دٜٔ املًو

 مممظالبؿداء

 ممظؾؿعؾقل

 مممظؾفقود

 ظألعر



بريٓا َا بٛضعٓا حيت ٚؾًٓا هلرا املطتٟٛ نٞ حنكل  ) -59

 األؾعاٍ ايٛازد٠ يف ايططسٜٔ ( طُٛحا ضعٝٓا يتخكٝك٘

 مممطؾفامعؾـقةم

 طؾفامععربةمم

 بعضفامعؾينمومبعضفامععربمم

 غاضصةمغادكةم



إٕ ؾــط ايٓــاؽ عٓــس اهلل َٓعيــ١ ٜــّٛ  ( )م)قــاٍ  -24
 (ؾطٙ اتكا٤ايكٝا١َ َٔ تطن٘ ايٓاؽ 

 َكسض مخاغٞ 
 قٓاعٞ 

 ضباعٞ 

 مساعٞ 



اؾ١ًُ اييت ؼتٟٛ عًٞ َكـسض مخاغـٞ    -28
  -:ؾُٝا ًٜٞ 

 إْؿا٤ زٜٛإ ايطغا٥ٌ نطٚضٟ

 ايعكٌ ايبؿطٟ غطٜب ا٭طٛاض 

 إٕ ايتكسّ ايعًُٞ اٯٕ َعزٖط
 َٔ ايهطٚضٟ اإلسػإ يًؿكطا٤ 



  : َكسض ( ا٫نططاب) 

    غساغ٢
    مخاغ٢

 ضباع٢



 :َكسض ( ا٫ختبا٤)

    مخاغ٢
    غساغ٢
 ث٬ث٢



 :َٝع اؾ١ًُ احملت١ٜٛ ع٢ً َكسض يؿعٌ مخاغ٢ مما ًٜٞ 

 إٕ تطٜٛط اؿٝا٠ ؾ٢ َكط نطٚض٠
 اغتدطاز ايهٓٛظ املكط١ٜ ٚادب

  اغتسعا٤ ضٚح أنتٛبط َؿٝس ملكط

 جيب تتبع خطط ايت١ُٝٓ



 َكسضٖا( أقاب)

     إقاب١
   قٛاب 
 ن٬ُٖا 



املكسض ايطباعٞ ... ٫بس إٔ تعٌُ عًٞ ظسعس١ ايهػٌ
 ٖٓا عًٞ ٚظٕ 

   إؾعاي١ 
 تؿع١ً

   إؾع١ً 
  ؾع١ًً



(  إىل ايٛايسٜٔ باإلسػإأٚق٢ اهلل ؾ٢ نتاب٘ ايععٜع )
 :َا ؼت٘ خط َكسض ْٛع٘ 

   ضباع٢
  مخاغٞ
   مساع٢
 ث٬ث٢



َا ( ػآٖا ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝؼٌُ ايٛايسإ َؿام )
 :ؼت٘ خط َكسضإ ٚظُْٗا 

 تؿع١ً ٚتؿعٌٝ
 تؿعٌ ٚتكؿع١ً

   تؿاعٌ ٚتؿع١ً
 تؿع١ً ٚتؿاعٌ



َا ؼت٘ ( ٚادبُٗا تأز١ٜايٛايسإ مل ٜسخطا ٚغعا ؾ٢ )
 :خط َكسض 

   قٓاع٢
  ضباع٢

   مخاغ٢
 غساغ٢



جياٖس ايٛايسإ دٗازا َطٜطا إلغعازْا ٚاحملاؾع١ )
 :املكسض ايطباع٢ ؾ٢ اؾ١ًُ ( عًٝٓا

   ٚاسس
  اثٓإ

   ث٬ث١
 أضبع١



  َكسض يًؿعٌ( قٓسض)

 تكسض  
 تكسٜط
  ن٬ُٖا 



  ٚظٕ (  َٓاٖه١)املكسض

  َؿاع١ً
 َؿاعٌ  

 َؿع١ً



  (  ٚغٛؽ)املكسض َٔ 

 ٚغٛاؽ 

 ٚغٛغ١ 

 ن٬ُٖا



  (  ؾاٖس)ا ملكسض َٔ 

 تؿٗس  

  َؿاٖس٠
 ؾٗٛز



. ... يسٟ ايطدٌ إعاق١ ؾسٜس٠ يف قسَ٘ 
 املكسض ايطباعٞ ٖٓا  

   ايطدٌ 
   إعاق١
   ؾسٜس٠  

 قسَ٘



املكسض  . ... ٚقًٓا إيٞ تطن١ٝ سًًٓا بٗا ا٭ظ١َ 
 ايطباعٞ ٖٓا عًٞ ٚظٕ 

 ؾع١ًً 

  تؿع١ً
 ؾعاي١ 

 إؾعاٍ 



. .... عًٞ ايسٚي١ تسبري املٛاضز اي٬ظ١َ ملعٝؿ١ املٛاطٔ 
 (  تسبري)ايؿعٌ َٔ 

 زابط

 زٓبط
 زٚبط

 تسبط



املكسض . . ... إبسا٤ ايطأٟ يف ٖصٙ املؿه١ً أَط قػّٛ
 ايطباعٞ ٖٓا

   إبسا٤
   ايطأٟ

    املؿه١ً 
 قػّٛ  



 (َا ؼت٘ خط ؾعً٘...)ايب٬ز َٔ ايؿػاز تطٗريعًٝٓا 

   طاٖط
    تطٗط
    طٗٓط
 َطٗط



   ايػ٪اٍ إطاي١إٜاى ٚ 

    ا٭ٍٚ ٚ ايجاْٞ مساعٝإ  
  ا٭ٍٚ قٝاغٞ ٚ ايجاْٞ مساعٞ  

   ا٭ٍٚ مساعٞ ٚ ايجاْٞ قٝاغٞ
 ا٭ٍٚ ٚ ايجاْٞ قٝاغٝإ



 (َٗامج١)ايؿعٌ َٔ .... َٗامج١ ا٭ؾطاض ٚادب عًٝٓا

   ٖذِ
   ُٖذ١ 
   ٖادِ

   ٖذِٝ
 ٖذاّ



املكسض ايطباعٞ ... إناع١ ايٛقت تسَط عُط اإلْػإ
 ٖٓا عًٞ ٚظٕ 

   إؾعاي١ 
    تؿع١ً 
      إؾع١ً
 إؾعاٍ 



املكسض ايطباعٞ ... إناع١ ايٛقت تسَط عُط اإلْػإ
 ٖٓا

   تسبري
   إقا١َ
     ْٗهٟٛ

 ا٭ٚيٞ ٚ ايجا١ْٝ



املكسض  ... أعذبين َا بصي٘ اؾٓٛز َٔ تهش١ٝ 
 ايطباعٞ ٖٓا عًٞ ٚظٕ 

   إؾعاي١ 
      تؿع١ً

    إؾع١ً 
 إؾعاٍ  



ايؿعٌ  َٔ املكسض  .... سعٞ ايعًُا٤ بهجري َٔ ايتععِٝ 
 ايطباعٞ 

َِ    َعُع
    َععَِّ
    تععِ
 تعاظِ



املكسض ايطباعٞ ٖٓا عًٞ ... إٜاى ٚ ٚغٛغ١ ايؿٝطإ
 ٚظٕ 

   إؾعاي١ 
    تؿع١ً 
    إؾع١ً 
  ؾع١ًً



oايٓكــــٛم 



 ٜكٍٛ نعب بٔ شٖري  

ممظومطـتمأسفبمعنمذئمألسفؾينم

 دعيماظػيتمومػومخمؾوءمظهماظؼدرمم
ممؼلعيماظػيتمألعورمظقسمعدرطفــــامم

 وماظـػسمواحـــــــــدةموماهلممعـؿشرمم
ممومادلرءمعامساشمممدودمظهمأعــــــلمم

 المتـؿفيماظعنيمحــيتمؼـؿفيماألثرمم



مموتغقُبمسـّيمثــممتـــــــــــــزسُممأغينم

 !أغلىمػواَكمَوَظلُتمُأدِرُكمعامجـرىمم

 : يف ايبٝت ا٭ٍٚ ( كب٤ٛ)َكابٌ ن١ًُ  -1

ـٕ     كت
      َعًّٛ

 فٍٗٛ 



مموتغقُبمسـّيمثــممتـــــــــــــزسُممأغينم

 !أغلىمػواَكمَوَظلُتمُأدِرُكمعامجـرىمم

يف ايبٝت ( كب٤ٛ ي٘ ايكسض)ْٛع اـٝاٍ يف قٛي٘  -2
 ا٭ٍٚ 

   تؿبٝ٘ فٌُ 
 اغتعاض٠ تكطحي١ٝ 

   اغتعاض٠ َه١ٝٓ 
 تؿبٝ٘ نُين 



ممومادلرءمعامساشمممدودمظهمأعــــــلمم

 المتـؿفيماظعنيمحــيتمؼـؿفيماألثرمم

 : ْٛع ايبسٜع يف ايبٝت ايجايح  -4

   طبام إجياب 
 طبام غًب 

    َكاب١ً 
 ايتؿات 



 : تٓتُٞ ا٭بٝات ايػابك١ يػطض  -5

    ايػعٍ 
     اؿه١ُ

    ايٓكح 
 ايؿدط 



 دعيماظػيتمومػومخمؾوءمظهماظؼدرمظومطـتمأسفبمعنمذئمألسفؾينمم

 وماظـػسمواحـــــــدةموماهلممعـؿشرمؼلعيماظػيتمألعورمظقسمعدرطفــــام

 المتـؿفيماظعنيمحـيتمؼـؿفيماألثرمومادلرءمعامساشمممدودمظهمأعــــــلم

 :  أٟ ا٭بٝات ايػابك١ ٜتٛاؾل َع قٍٛ ايؿاؾعٞ   -6
   ٚ ضظقو يٝؼ ٜٓكك٘ ايتأْٞ 

 ٚ يٝؼ ٜعٜس يف ايطظم ايعٓا٤    

 ايجايح    ايجاْٞ    ا٭ٍٚ 



 :عًٞ حطإ/ َٔ إعداد أ : ايٓؿٛف املتخسز٠
مموتغقُبمسـّيمثــممتـــــــــــــزسُممأغينم

 !أغلىمػواَكمَوَظلُتمُأدِرُكمعامجـرىمم
ممأعاماظػؤاُدمصػقَكمَؼِقَقـــــــــــــامدائّؿام

 واهلِلمعامَطَذَبماظشعـــــــوُرموالماْصَؿَرىمم
ممظومطـَتمأبصِرَتماظػؤاَدموَذــــــــِوَضُهمم

 عامذاَقمجػـَكمػاغّؽامرعَمماظـــــؽرىمم
ممؼامشائّؾامَعأَلماظــــــــققاةمبطــــــــــــقِػِهمم

 أغَتماظوجوُدمبؽلِّمسقينمواظـــــوريمم



ممأغينممتـــــــــــــزسُموتغقُبمسـّيمثــمم

 !أغلىمػواَكمَوَظلُتمُأدِرُكمعامجـرىمم

 ( :تععِ)َع٢ٓ  -1

oتعتكس 
oتسع٢ 

oًٔتع 

oتط٣ 



ممأعاماظػؤاُدمصػقَكمَؼِقَقـــــــــــــامدائّؿام

 والماْصَؿَرىعامَطَذَبماظشعـــــــوُرمواهلِلممم

 ( :نصب ايؿعٛض)ْٛع ايتكٜٛط ؾ٢  -2

o٘ٝتؿب 

o فاظ 

oاغتعاض٠ 
oنٓا١ٜ 



  :عاطؿ١ ايؿاعط ؾ٢ ا٭بٝات  -3

oا٫عتعاظ 

oايٓؿٛض 

oايؿدط 

oاؿب 



مماظػؤاُدمصػقَكمَؼِقَقـــــــــــــامدائّؿاممأعا

 واهلِلمعامَطَذَبماظشعـــــــوُرموالماْصَؿَرىمم

 :تػ٢ُ سطف ...( أَا) -4

oٌَتها 

oًٌٝتع 

oتٛنٝح 

oؾطط 



ممظومطـَتمأبصِرَتماظػؤاَدموَذــــــــِوَضُهمم

 عامذاَقمجػـَكمػاغّؽامرعَمماظـــــؽرىمم

 :َٔ َٛانع اإلطٓاب ؾ٢ ايبٝت ايجايح  -5

oأبكطت 

oٖا٦ْا 
oشام 

oِطع 



ممظومطـَتمأبصِرَتماظػؤاَدموَذــــــــِوَضُهمم

 عامذاَقمجػـَكمػاغّؽامرعَمماظـــــؽرىمم

 :ؾٝٗا َٔ احملػٓات ايبسٜع١ٝ ( : دؿٓو ، ايهط٣)  -6

oايطبام 

oايتٛض١ٜ 

oَطاعا٠ ْعري 
oاؾٓاؽ 



 :  قاٍ يبٝس بٔ ضبٝع١ 
ُُٖا    َت٢َُٓٓ  ـَ َأبـــــــٛ َٟ َإٔ َٜعٝ  ٔابَٓتا

َُــــــَهط    ٌَٖ َأْا ِإّيا َٔــــــٔ َضبَٝع١َ َأٚ  َٚ 
  َؾكَٛا َؾك٫ٛ ٔبايَّصٟ َقـــــــــس عًَُُٔتُا

 ٫َٚ َتدُٔؿا َٚدّٗا ٫َٚ َتشًــــٔكا َؾـــــَعط    
ُ٘ ًَٝ َٛ املط٤ُ ايَّصٟ ٫ َخـــــــً ُٖ     َٚق٫ٛ 

َٕ ايَكــــسَٜل ٫َٚ َغَسض      َأنــــاَع ٫َٚ خا
ُِ ايَػ٬ِّ عًََُٝهُا ِٖ ٔاغ ٍِ ُث   ِإىل اَؿٛ

 َََٚٔ َٜبٔو َس٫ّٛ نــــا٬َّٔ َؾَكٔس ٔاعتـــََصض     
ََُطٖظ٤ّ   ََٚقس ُنُٓت َدًسّا يف اؿــــَٝا٠ٔ 

ٌَ َٚايُصَخط    ـَرَي َٚايَؿه  ََٚقس ُنُٓت َأْٟٛ ا



ُِ ايَػ٬ِّ عًََُٝهُا ِٖ ٔاغ ٍِ ُث   ِإىل اَؿٛ
 نا٬َّٔ َؾَكٔس ٔاعتـََصض َس٫َََّٛٔ َٜبٔو    

ــ١    -1 ــ٢ نًُ ــا َعٓ َ
ــت ( ســٍٛ) ــ٢ ايبٝ ؾ

 ايطابع ؟

o سػٔ تكطٜـ املط٤
   أَٛضٙ

oَس٠ غ١ٓ نا١ًَ 
oَُ٘شٝط ايؿ٧ ٚزا٥طت  
oغًطإ ْٚؿٛش 



   َؾكَٛا َؾك٫ٛ ٔبايَّصٟ َقـــــــــس عًَُُٔتُا
 ٫َٚ َتدُٔؿا َٚدّٗا ٫َٚ َتشًــٔكا َؾـــــَعط  

َــاشا طًــب يبٝــس  -2
َـــٔ ابٓتٝـــ٘ ؾـــ٢ 
ايػــطط ا٭ٍٚ َــٔ  

 ايبٝت ايجا٢ْ ؟

o  أْؿسا َا سؿعتُا َٔ ؾـعط٣
  ، إسٝا٤ يصنط٣

oعذ٬ بإع٬ٕ ْبأ َٛت٢ 
oٙاع٬ُ مبا عًُتهُا إٜا  
o ِٜتػٓٝا مبٓاقب٢ ٚنط

 خكاىل ، إسٝا٤ يصنط٣



   َؾكَٛا َؾك٫ٛ ٔبايَّصٟ َقـــــــــس عًَُُٔتُا
 ٫َٚ َتدُٔؿا َٚدّٗا ٫َٚ َتشًــٔكا َؾـــــَعط  

َٝع ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ؾ٢  -3
٫ٚ : )قـــٍٛ ايؿـــاعط  

ؾـ٢ ايبٝـت   ( ؼًكا ؾعط
 :ايجا٢ْ 

oاغتعاض٠ َه١ٝٓ 

oاغتعاض٠ تكطحي١ٝ 

oنٓا١ٜ   
o٘ٝتؿب 



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي   

   َوَضوعي َعَع اأَلّؼاِم َسوٌن َسلى َدعي

ــَفاِئِح   ــَد َرَلــــــــــبوغي ِباظَقنا َواظصــــــ  َوضـــــــــ

   َوَضد َأبَعدوغي َسن َحبــــوٍب ُأِحبُُّه

 َصَأصَبـــــــــــحُت يف َضفٍر َسِن اإِلغِس غــــــاِزِح  

   َوَأؼَسُر ِعن َطّفـــــي ِإذا عا َعــــَددُته

ــِـــذاِبِح    ِظَنوِل َسطاٍء َعدُّ ُسنـــــــــــــــــــــــــقي ظ

ــَل َحواتي َعَذعًَّة    َصوا َربِّ ال َتجعـــــ

 َوال َعوَتــــــــــيت َبنَي اظِنــــــــــساِء اظَنـــــواِئِح  

   َوَظِكن َضتواًل َؼـــــــدُرُج اظَطرُي َحوَظُه

ــَواِغحي    َوَتشَرُب ِشـــــــرباُن اظَفــــال ِعن جــــ



   َوَظِكن َضتواًل َؼـــــــدُرُج اظَطرُي َحوَظُه

ــَواِغحي         َوَتشَرُب ِشـــــــرباُن اظَفــــال ِعن جــــ

   تسادف

   تػاٜس

   اغتسضاى

 تٓاقض

ع٬ق١ ايبٝت  -7
 :ا٭خري مبا قبً٘ 



   َوَأؼَسُر ِعن َطّفـــــي ِإذا عا َعــــَددُته

ــِـــذاِبِح    ِظَنوِل َسطاٍء َعدُّ ُسنـــــــقي ظ

   تٛقٝح

   تعًٌٝ

   ْتٝج١

 تؿطري

ٌِ )ع٬ق١  -8 ٔيَٓٝ
 :مبا قبًٗا (  َعطا٤ٕ



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي 

  املكاب١ً

   ايطبام

   ازبٓاع

 ايتكطٜع

اؾتٌُ ايبٝت  -9
ا٭ٍٚ ع٢ً َٛغٝكا 

 :قٛت١ٝ َكسضٖا 



ــَل َحواتي َعَذعًَّة    َصوا َربِّ ال َتجعـــــ

 َوال َعوَتــيت َبنَي اظِنـــــساِء اظَنـواِئِح  

  اشدٚاج

   ايتٛز١ٜ

   ايطبام

 ايطجع

احملػٔ املٛدٛز   -10
 :ؾ٢ ايبٝت اـاَؼ 



   َوَضوعي َعَع اأَلّؼاِم َسوٌن َسلى َدعي

 َوضــَد َرَلــبوغي ِباظَقنا َواظصــَفاِئِح  

   ايتٜٓٛع

   ايعُّٛ

   ايتٌٜٗٛ

 ايتٛنٝد

َٝع عطـ  -13
ع٢ً ( ايكؿا٥ح)
 :أؾاز ( ايكٓا)



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي 

   ٜتجُد

   ٜتؿًب

   ٜكػٛ

 جيخد

َٝع َكابٌ  -14
 ( :ًٜني)ن١ًُ 



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي 

  غد٠ ايعراب

 غد٠ ايٓؿٛز

ؾس٠ ايؿٛم املُعٚز 
 باؿعٕ

 غد٠ االبتعاد

 ( :اؾ٣ٛ)َع٢ٓ  -15



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي 

  تعًٌٝ

   تٛنٝح

   تؿطري

 ْتٝج١

٫ ًٜني )ع٬ق١  -16
 :مبا قبًٗا ( يٓاقح



   ُأساِتُب َدػرًا ال َؼلـــــــــــنُي ِظناِصِح

 َوُأخفي اجَلوى يف اظَقلِب َواظَدعُع صاِضحي 

  ازبٓاع

   ايتؿسٜع

   ايطبام

 ايتٛز١ٜ

احملػٔ ايبسٜع٢  -17
ايص٣ حيسخ أثطا ؾ٢ 

املع٢ٓ ٚايص٣ ٚدس ؾ٢ 
 :ايبٝت ا٭ٍٚ ٖٛ 



   َوَضوعي َعَع اأَلّؼاِم َسوٌن َسلى َدعي

 َوضــَد َرَلــبوغي ِباظَقنا َواظصــَفاِئِح  

  اسبدٜد

  ايػٝٛف

 األضًخ١ عا١َ

 ايسَاح

 ( :ايكؿا٥ح)َع٢ٓ  -18



  َٛت٘ بني ايٓطا٤ ايٓٛا٥ح -1

 غسب ايػسبإ َٔ جٛاْح ايػاعس -2

  حّٛ ايطٝٛز حٍٛ ايػاعس -3

 ايجا١ْٝ ٚايجايج١ -4

َٔ ز٥٫ٌ اْتٗا٤ سٝا٠ ايؿاعط   -19
 :ععٜعا 



   َوَضوعي َعَع اأَلّؼاِم َسوٌن َسلى َدعي

 َوضــَد َرَلــبوغي ِباظَقنا َواظصــَفاِئِح  

  قٓا٠ املا٤

  ايكًٛع

             ايؿخسا٤

 قكب١ ايطَح

املطاز به١ًُ  -20
 ( :ايكٓا)



ِٔ ٚإٕ مل ػَع ست٢ بايجٓا       أسػ
ٟٖ اؾعا٤ ايػُٝح ٜبػٞ إٕ ٢ُٖ ؟    أ

ِٔ شا ٜهاؾ٧ُ ظٖط٠ّ ؾٛاســــــ١ّ؟       ََ 
 أٚ َــــٔ ٜجُٝب ايبًبٌ املرتمنا   

ُِ        ُعٖس ايهطاَّ احملػٓني ٚٔقػٗـــ
 بُٗا ػــس ٖصٜٔ َِٓٗ أنطَا    

        ٜاقاِح ُخص عًِ احملب١ عٓٗـُا
 إْٞ ٚدـــسُت اؿٖب عًُا قُٝا   



ِٔ ٚإٕ مل ػَع ست٢ بايجٓا       أسػ
ٟٖ اؾعا٤ ايػُٝح ٜبػٞ إٕ ٢ُٖ ؟    أ

أٟ اؾعا٤ ايػٝـح   -141
 ٞ غـطض  ( ٜبػٞ إٕ ُٖـ

 :ا٭غًٛب 

oٞايٓؿ   
oايتكطٜط 

oايتعذب 

oايتُين 



ِٔ ٚإٕ مل ػَع ست٢ بايجٓا ٟٖ اؾعا٤ ايػُٝح ٜبػٞ إٕ ٢ُٖ ؟ أسػ  أ

ِٔ شا ٜهاؾ٧ُ ظٖط٠ّ ؾٛاســــــ١ّ؟     أٚ َــــٔ ٜجُٝب ايبًبٌ املرتمنا ََ 

ُِ  بُٗا ػــس ٖصٜٔ َِٓٗ أنطَا   ُعٖس ايهطاَّ احملػٓني ٚٔقػٗـــ

 إْٞ ٚدـــسُت اؿٖب عًُا قُٝا    ٜاقاِح ُخص عًِ احملب١ عٓٗـُا

 :ٜسعٛ ايؿاعط إيٞ  -18

o ايتهش١ٝ 

oايجٓا٤ 

oايعطا٤ 

o ٚايؿس 



        ٜاقاِح ُخص عًِ احملب١ عٓٗـُا
 إْٞ ٚدـــسُت اؿٖب عًُا قُٝا  

 (احملب١ ًِع) -20
 : ؾٝٗا 

o اغتعاض٠ َه١ٝٓ 

o اغتعاض٠ تكطحي١ٝ 

o تؿبٝ٘ بًٝؼ 
o  نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف 



        ٜاقاِح ُخص عًِ احملب١ عٓٗـُا
 إْٞ ٚدـــسُت اؿٖب عًُا قُٝا  

ــت  -21 يف ايبٝــ
 :ا٭ٍٚ إطٓاب بـ 

o ٌٜٝايتص 

oا٫عرتاض  
o  ايرتازف 

o ا٭ٚيٞ ٚ ايجايج١ 



 ٚيكس ْعطت إىل اؿُا٥ِ يف ايطبا  
 ؾعذبت َٔ ساٍ ا٭ْاّ ٚساهلا   

 تؿسٚ ٚ قـا٥سٖا ميس هلــــا ايــطز٣ 
 تاهلاـؾأعذب حملػ١ٓ  إىل َػــ   

ؾػبطٗا يف أَٓٗــــــا ٚ غــــــــــــــ٬َٗا   
 ٚٚزت يٛ أعطٝت ضاس١ بايـــٗا   

 ٚدعًت َصٖبٗا يٓؿػــٞ َــــــــصٖبّا  
 ْٚػذت أخ٬قٞ ع٢ً َٓٛاهلا   



 ٚيكس ْعطت إىل اؿُا٥ِ يف ايطبا 
 ؾعذبت َٔ ساٍ ا٭ْاّ ٚساهلا        

ــين  -22 َعـــ
 :( ايطبا)

o ايٖٛاز 

o ٍاؾبا 

oاملطتؿعات  
o ا٭ؾذاض 



 ؾػبطٗا يف أَٓٗـــــا ٚ غـــ٬َٗا  
 ٚٚزت يٛ أعطٝت ضاس١ بايـــٗا  

ــا ) -25  –أَٓٗــــــ
بُٝٓٗــــا ( غــــ٬َٗا
 :إطٓاب بـ 

oايرتازف   
o  ٌٜٝايتص 

o ًٌٝايتع 

o  ايتؿػري 




