


 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

َسادف ن١ًُ  -1
ف٢ ( صسَت)

 :ايبٝت ا٭ٍٚ 

   أخطأت
 ٖذست
   نسٖت
 ْادت



 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

تٓهري ن١ًُ   -2
ف٢ ايبٝت ( خ١ً)

 :ا٭ٍٚ ٜفٝد 

   ايتعظِٝ
 ايتعُِٝ
   ايتكًٌٝ
 ايتشكري



 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

ْٛع ايضٛز٠  -3
ايبٝا١ْٝ ف٢ قٛي٘ 

ف٢ ( ضبام غاٜات)
 :ايبٝت ايجايح 

   تػبٝ٘ بًٝؼ
 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ

  تػبٝ٘ متجٌٝ
 اضتعاز٠ َه١ٝٓ



 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

ع٬ق١ ايبٝتني  -4
ايجايح ٚايسابع 

 :مبا قبًُٗا 

   تأنٝد
 تفضٌٝ
   ْتٝذ١
 تعًٌٝ



 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

 ( :ايكاع٢ أبٛ اجملد)قاٍ 
 دَع٢ نُا أدساٙ ّٜٛ فسام  ٚيكد يكٝت اذتادثات فُا دس٣

 : يف ا٭بٝات ايطابك١ بٝت ٜتٓاقض َع َغُٕٛ ٖرا ايبٝت ٚ ٖٛ 

   تأنٝد
 تفضٌٝ
   ْتٝذ١
 تعًٌٝ



 (م:تأبطمذرا:م)ضالم

 ؼاموؼّّمغػلكمعـمذـققموإذػـاقموالمأضقلمإذامعامخؾةمصــــــرعت

 سؾكمبصريمبؽلبماحلؿدمدـؾاقمإنمطـتمذامسقل –ظؽـؿامسقىلم

 عرجعماظصقتمػدامبنيمأرصــاقمدؾاقمشاؼاتمجمدمصكمسشــريتف

 ضقالمحمؽؿة،مجقابمآصـــــــاقممحالمأظـــــقؼةمذــــفادمأغــــدؼة

 إذامتذطرتمؼقعامبعضمأخالضكمظؿؼرسـمسؾكماظلــــمعـمغؿــدم

 َٔ ٬ََح ايب١٦ٝ ادتا١ًٖٝ نجس٠ اجملايظ ا٭بدب١ٝ ٚ ٜظٗس ذيو يف قٛي٘  

 محاٍ أي١ٜٛ 
 غٗاد٠ أْد١ٜ  
 قٛاٍ سته١ُ  

 دٛاب آفام



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :ف٢ ايبٝت ايجايح ( عٓو)َسادف ن١ًُ  -1

    خٛف
 قط٠ٛ
    عٝل
 سصٕ



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :ف٢ ايبٝت ايجا٢ْ ( امل١ٝٓ ٌَٓٗ)ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ ف٢ قٛي٘  -2

    تػبٝ٘ بًٝؼ
 اضتعاز٠ َه١ٝٓ

   اضتعاز٠ تضسحي١ٝ
 زتاش َسضٌ



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :ف٢ ايبٝت ا٭ٍٚ مجعا ٜفٝد ( اذتتٛف)زت٤٢ ن١ًُ  -3

    ايتعظِٝ
 ايتهجري
    ايتكًٌٝ
 ايتشكري



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :ايػسض ايػعس٣ يٮبٝات ايطابك١  -4
    اهلذا٤

 املدح
    ايسثا٤
 ايفدس



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :احملطٔ ايبدٜع٢ ف٢ ايبٝت ا٭خري  -5
    طبام

 دٓاع
   سطٔ تكطِٝ

 تضسٜع



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 :  ا٭ضًٛب ايرٟ اعتُد عًٝ٘ ايػاعس يتٛصٌٝ فهست٘ 

 اذتٛاز  
 ايسَص 

 خطاب ايضاسبني  
 املفازق١ ٚ ايتٓاقض



 (م:سـرتةمبـمذداد:م)ضالماظشاسرم

 أصؾقتمسـمشرضماحلؿقفممبعزلمبؽرتمختقصـكماظــــقؿقفمطأغـكم

 البدمأنمأدـــؼكمبـــــؽأسماظـــــؿـفؾمإنماملـــــــقةمعــــــفؾ:مصأجؾؿؿــفام

 عـؾكمإذامغزظقامبضــــــؽماملـــــــزلمإنماملـقـــــةمظقممتـــــؾمعـؾـــــت

 ذطرىموأمحكمدائرىمباملـــــصؾمعـصؾا(مسؾٍس)إغكماعرؤمعـمخريم

 أذددمإنمغزظقامبضـؽمأغـــــــــــــزلمإنمؼؾقؼقامأطرر،موإنمؼلؿؾقؿقا

 : ايعٓٛإ ا٭ْطب يٮبٝات 

 غذاع١ ٚ فدس 
 فغٌ قب١ًٝ عبظ  

 اهل٬ى احملدم 
 ْضري ايضعفا٤



 (م:عاظؽمبـماظرؼب:م)ضالماظشاسرم

 وخؾمبفامجلؿكموحـــــــاغتموصـاتقاممممممموظـــــؿامتراءتمســــــدمعرومعـــــقؿك

 دقىماظلقػمواظرعّّماظردؼـكمباطقامممممممتذطرتمعـمؼؾؽكمسؾكمصــــؾؿمأجد

 إىلماملاءمملمؼرتكمظفماظـــؿقتمداضقاممممممموأذؼرمحمــــــــؾقطامؼــــــــفرمســـــــاغف

 برابـــــــقةمإغــــكمعــــؼقـؿمظـــقاظــــقــــــامممممممصقامصاحؾكمرحؾكمدغاماملقتمصاغزال

 ظلماظلـــدرمواِّطػــــــانمسـدمصــــائقاممممممموضقعامإذامعامادؿؾمروحـــــكمصــــفقؽا

 :ف٢ ايبٝت ا٭ٍٚ ( خٌُُُُ)َسادف ن١ًُ  -1
    ٖصّ

 ععف
    دفٔ

 سصٕ



 (م:عاظؽمبـماظرؼب:م)ضالماظشاسرم

 وخؾمبفامجلؿكموحـــــــاغتموصـاتقاممممممموظـــــؿامتراءتمســــــدمعرومعـــــقؿك

 دقىماظلقػمواظرعّّماظردؼـكمباطقامممممممتذطرتمعـمؼؾؽكمسؾكمصــــؾؿمأجد

 إىلماملاءمملمؼرتكمظفماظـــؿقتمداضقاممممممموأذؼرمحمــــــــؾقطامؼــــــــفرمســـــــاغف

 برابـــــــقةمإغــــكمعــــؼقـؿمظـــقاظــــقــــــامممممممصقامصاحؾكمرحؾكمدغاماملقتمصاغزال

 ظلماظلـــدرمواِّطػــــــانمسـدمصــــائقاممممممموضقعامإذامعامادؿؾمروحـــــكمصــــفقؽا

 :ع٬ق١ ايبٝت ايجا٢ْ مبا قبً٘  -2
    تفطري

 تفضٌٝ
    ْتٝذ١
 تعًٌٝ



 (م:عاظؽمبـماظرؼب:م)ضالماظشاسرم

 وخؾمبفامجلؿكموحـــــــاغتموصـاتقاممممممموظـــــؿامتراءتمســــــدمعرومعـــــقؿك

 دقىماظلقػمواظرعّّماظردؼـكمباطقامممممممتذطرتمعـمؼؾؽكمسؾكمصــــؾؿمأجد

 إىلماملاءمملمؼرتكمظفماظـــؿقتمداضقاممممممموأذؼرمحمــــــــؾقطامؼــــــــفرمســـــــاغف

 برابـــــــقةمإغــــكمعــــؼقـؿمظـــقاظــــقــــــامممممممصقامصاحؾكمرحؾكمدغاماملقتمصاغزال

 ظلماظلـــدرمواِّطػــــــانمسـدمصــــائقاممممممموضقعامإذامعامادؿؾمروحـــــكمصــــفقؽا

 :ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ ف٢ ايبٝت ايجايح  -3

    تػبٝ٘ بًٝؼ
 اضتعاز٠ َه١ٝٓ

   اضتعاز٠ تضسحي١ٝ
 زتاش َسضٌ



 (م:عاظؽمبـماظرؼب:م)ضالماظشاسرم

 وخؾمبفامجلؿكموحـــــــاغتموصـاتقاممممممموظـــــؿامتراءتمســــــدمعرومعـــــقؿك

 دقىماظلقػمواظرعّّماظردؼـكمباطقامممممممتذطرتمعـمؼؾؽكمسؾكمصــــؾؿمأجد

 إىلماملاءمملمؼرتكمظفماظـــؿقتمداضقاممممممموأذؼرمحمــــــــؾقطامؼــــــــفرمســـــــاغف

 برابـــــــقةمإغــــكمعــــؼقـؿمظـــقاظــــقــــــامممممممصقامصاحؾكمرحؾكمدغاماملقتمصاغزال

 ظلماظلـــدرمواِّطػــــــانمسـدمصــــائقاممممممموضقعامإذامعامادؿؾمروحـــــكمصــــفقؽا

 : ايػسض َٔ ا٭َس يف ايبٝت ايسابع . 4

 ا٫يتُاع  
 ايٓضح  
 ايتُين  
 ايعتاب



 (م:عاظؽمبـماظرؼب:م)ضالماظشاسرم

 وخؾمبفامجلؿكموحـــــــاغتموصـاتقاممممممموظـــــؿامتراءتمســــــدمعرومعـــــقؿك

 دقىماظلقػمواظرعّّماظردؼـكمباطقامممممممتذطرتمعـمؼؾؽكمسؾكمصــــؾؿمأجد

 إىلماملاءمملمؼرتكمظفماظـــؿقتمداضقاممممممموأذؼرمحمــــــــؾقطامؼــــــــفرمســـــــاغف

 برابـــــــقةمإغــــكمعــــؼقـؿمظـــقاظــــقــــــامممممممصقامصاحؾكمرحؾكمدغاماملقتمصاغزال

 ظلماظلـــدرمواِّطػــــــانمسـدمصــــائقاممممممموضقعامإذامعامادؿؾمروحـــــكمصــــفقؽا

 .اضتٓتر َٔ ا٭بٝات أثسٜٔ َٔ آثاز ايب١٦ٝ ف٢ ايٓط



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

 : يف ايبٝت ا٭ٍٚ ( غض١)َعين ن١ًُ  -1

 ذ٫  

 خٛفا 

 سصْا 

 دبٓا  



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

 :  ايضف١ اييت ٜتطِ بٗا ايػاعس يف ايبٝت ارتاَظ  -2

 ايٛفا٤ 

 ايضرب 

 ايػذاع١  

 اإلقداّ  



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

 : ْٛع احملطٔ ايبدٜعٞ يف ايبٝت ا٭خري  -3

 َكاب١ً  

 دٓاع 

 سطٔ تكطِٝ 

 تضسٜع 



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

امل١ٝٓ أْػبت : )ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ يف قٛي٘  -4
 :  يف ايبٝت ايجايح ( أظفازٖا

 تػبٝ٘ بًٝؼ 

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  

 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ  

 زتاش َسضٌ 



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

 : ايضٛز٠ اييت تتفل ٚ ٬ََح ايب١٦ٝ  -5

 أعكبْٛٞ سطس٠ 

 امل١ٝٓ أقبًت  

 امل١ٝٓ أْػبت أظفازٖا 

 تكٓع ... ايٓفظ 



 :ضالمأبقمذؤؼبماهلذظلمؼرثلمأبـاءهم

ــََأودىمَبـِلَّمَوَأسَؼؾقغلمُشّص  ُعـــــــــــَبعَدماظُرضاِدمَوَسرَبًةمالمُتؼِؾممًةــــ

ــِِِإذامامَلـِّقَصممَوَظَؼدمَحِرصُتمِبَأنمُأداِصَعمَسـُفُؿ  ُةمَأضَؾَؾتمالمُتدَصُعـــــ

 ؾَّمَتؿقَؿةمالمَتـَػُعـــــــــَأظَػقَتمُطمماـــــَوِإذامامَلـِقَُّةمَأغَشَؾتمَأزػاَرػ

 ُدِؿَؾتمبَشقٍكمَصِفَلمسقٌرمَتدَعُعممداَضفاــــــَصاظَعنُيمَبعَدُػُؿمَطَأنَّمِح

 ُعـََأّغلمَظَرؼِبماظَدػِرمالمَأَتَضعضممُؿــــــــَوَتَفؾُّديمِظؾشاِعؿنَيمُأرؼِف

 ٍؾمَتؼـَُعـــــــــــَصِِإذامُتَردُّمِإىلمَضؾقمماـــــــــَواظـَػُسمراِشِؾٌةمِإذامَرشَّؾَؿف

 ( : نعب بٔ شٖري)سدد َٔ ا٭بٝات ايطابك١ َا ٜتٛافل َع قٍٛ  -6

   نٌ ابٔ أْجٞ ٚ إٕ طايت ض٬َت٘ 
 َٜٛا عًٞ آي١ سدبا٤ ستٍُٛ     

 .  اضتٓتر َٔ ا٭بٝات مستني َٔ ايطُات ايف١ٝٓ يًػاعس  -7



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 :  يف ايبٝت ايسابع ( ٜصدٞ)املساد به١ًُ  -1

 ٜٓػس 

 ٜكدّ 

 حيسى 

 ٜطٟٛ 



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

يف ايبٝت ( عكازب٘: )ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ يف قٛي٘  -2
 : ارتاَظ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ  

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  

 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ 

 زتاش َسضٌ  



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 : ْٛع احملطٔ ايبدٜعٞ يف ايبٝت ايجاْٞ  -3

 طبام  

 دٓاع 

 سطٔ تكطِٝ 

 تضسٜع 



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 : يف ايبٝت ايجايح إطٓاب عٔ طسٜل  -4

 ايرتادف  

 ايتهساز  

 ايترٌٜٝ  

 ا٫عرتاض 



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 :  يف ايػطس ا٭ٍٚ َٔ ايبٝت ا٭ٍٚ إجياش حبرف  -5

 ايفاعٌ 

 املفعٍٛ ب٘ 

 أدا٠ ايٓدا٤ 

 املبتدأ  



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 :  ايػسض ايرٟ تٓدزز حتت٘ ا٭بٝات  -6

 اإلعذاب  

 ايفدس 

 ايٓضح  

 ا٫ضتٓهاز  



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

 :   سايبٝت ايرٟ ٜتفل ٚ قٍٛ ايػاع -7
 فهاْٖٛا ٚ يهٔ يٮعادٟ    ٚ إخٛإ خترهلِ دزٚعا 

 ايجاْٞ  

 ايسابع  

 ارتاَظ 

 ايطادع 



 :مضالمسؾدةمبـماظطقبم

 عامُدعُتمُأبِصُرميفماظِرجاِلمَوَأمَسُعممؿـــــــــَوَغصقَقٌةميفماظَصدِرمصاِدَرٌةمَظُؽ

 اُءمَوَؼؿـَُعـــــُؼعطلماظَرشاِئِبمَعـمَؼشممُفــــــــــُؿمِبُؿؼكماإِلَظِفمَصِِإغَّـــــــــــــــأوصقُؽ

ـَماظَؾـنَيماَِّرمماَسِةمَأعِرِهـــــــــــــــــــــــَوِبِؾرِّمواِظِدُطؿمَور  َقُعــــــــــــِإنَّماََِّبرَّمِع

 ؿاُممامُلـَؼُعـــــــــــُعَؿـَصِّقًامذاَكماظَلممَوِاسصقاماظَّذيمُؼزجلماظـَؿاِئَؿمَبقـَُؽؿ
ــَُؼزجلمَسؼاِرَبُفمِظَقؾع معـــَحربًامَطؿامؼرعلماظلفامماِّذفممَثمَبقـَُؽؿـــــــــــــــ

ـَمَتَروَغُفؿمِإخ  َؼشػلمَشؾقَؾمُصدوِرِػؿمَأنمُتصَرسقاممقاَغُؽؿــــــــــــــــِإنَّماظَّذؼ

اضتٓتر َٔ خ٬ٍ ا٭بٝايت أثس اإلض٬ّ يف ايػعس ، َٔ سٝح ا٭يفاظ  -8
 ٚ ايفهس 

تعرب ا٭بٝات عٔ فكدإ اإلْطإ يكغاٜا أخ٬ق١ٝ ٚ إْطا١ْٝ ، اغسح   -9
 . ذيو 



 :مضالمحلانمبـمثابتمؼرثلمأبامبؽرماظصدؼؼمرضلمآمسـفم

 امَصَعالـــــــَصِاذُطرمَأخاَكمَأبامَبؽٍرمِبؿممٍةـــــِإذامَتَذطَّرَتمَذفقًامِعـمَأخلمِثَؼ

 الـــــــــِإّظاماظـَِؾلَّمَوَأوصاػامِبؿامَحَؿممفاـــــــــــــــــــَخرَيماظَؾِرؼَِّةمَأتؼاػامَوَأسَدَظ

 َوَأوََّلماظـاِسمِعـُفؿمَصدََّقماظُرُدالممَواظـاِغَلماظصاِدَقمامَلقؿقَدمَعشَفُدُه

ــَراَفماظَعُدوُّمِبِفمِإذمَصعََّدماجَلؾممَوثاِغَلمِاثـَنِيميفماظغاِرمامُلـقِػمَوَضد  الـ

ـَماظَؾِرؼَِّةمَظؿمَؼعِدلمِبِفمَرُجممقاــــَوطاَنمِحبَّمَردقِلماظَؾِفمَضدمَسِؾؿ  الــــــِع

 :  يف ايبٝت ا٭ٍٚ ( غذٛا)َعين ن١ًُ  -1

 سصْا  

 َسعا  

 ٜأضا 

  ٬ًَ 



 :مضالمحلانمبـمثابتمؼرثلمأبامبؽرماظصدؼؼمرضلمآمسـفم

 امَصَعالـــــــَصِاذُطرمَأخاَكمَأبامَبؽٍرمِبؿممٍةـــــِإذامَتَذطَّرَتمَذفقًامِعـمَأخلمِثَؼ

 الـــــــــِإّظاماظـَِؾلَّمَوَأوصاػامِبؿامَحَؿممفاـــــــــــــــــــَخرَيماظَؾِرؼَِّةمَأتؼاػامَوَأسَدَظ

 َوَأوََّلماظـاِسمِعـُفؿمَصدََّقماظُرُدالممَواظـاِغَلماظصاِدَقمامَلقؿقَدمَعشَفُدُه

ــَراَفماظَعُدوُّمِبِفمِإذمَصعََّدماجَلؾممَوثاِغَلمِاثـَنِيميفماظغاِرمامُلـقِػمَوَضد  الـ

ـَماظَؾِرؼَِّةمَظؿمَؼعِدلمِبِفمَرُجممقاــــَوطاَنمِحبَّمَردقِلماظَؾِفمَضدمَسِؾؿ  الــــــِع

يف ايبٝت ( أخٞ ثك١: )ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ يف قٛي٘  -2
 : ا٭ٍٚ 

 تػبٝ٘ بًٝؼ  

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  

 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ 

 زتاش َسضٌ  



 :مضالمحلانمبـمثابتمؼرثلمأبامبؽرماظصدؼؼمرضلمآمسـفم

 امَصَعالـــــــَصِاذُطرمَأخاَكمَأبامَبؽٍرمِبؿممٍةـــــِإذامَتَذطَّرَتمَذفقًامِعـمَأخلمِثَؼ

 الـــــــــِإّظاماظـَِؾلَّمَوَأوصاػامِبؿامَحَؿممفاـــــــــــــــــــَخرَيماظَؾِرؼَِّةمَأتؼاػامَوَأسَدَظ

 َوَأوََّلماظـاِسمِعـُفؿمَصدََّقماظُرُدالممَواظـاِغَلماظصاِدَقمامَلقؿقَدمَعشَفُدُه

ــَراَفماظَعُدوُّمِبِفمِإذمَصعََّدماجَلؾممَوثاِغَلمِاثـَنِيميفماظغاِرمامُلـقِػمَوَضد  الـ

ـَماظَؾِرؼَِّةمَظؿمَؼعِدلمِبِفمَرُجممقاــــَوطاَنمِحبَّمَردقِلماظَؾِفمَضدمَسِؾؿ  الــــــِع

 : ع٬ق١ ايبٝت ايجاْٞ ٚ َا بعدٙ بايبٝت ا٭ٍٚ  -3

 تأنٝد 

 تفضٌٝ 

 ْتٝذ١  

 تعًٌٝ 



 :مضالمحلانمبـمثابتمؼرثلمأبامبؽرماظصدؼؼمرضلمآمسـفم

 امَصَعالـــــــَصِاذُطرمَأخاَكمَأبامَبؽٍرمِبؿممٍةـــــِإذامَتَذطَّرَتمَذفقًامِعـمَأخلمِثَؼ

 الـــــــــِإّظاماظـَِؾلَّمَوَأوصاػامِبؿامَحَؿممفاـــــــــــــــــــَخرَيماظَؾِرؼَِّةمَأتؼاػامَوَأسَدَظ

 َوَأوََّلماظـاِسمِعـُفؿمَصدََّقماظُرُدالممَواظـاِغَلماظصاِدَقمامَلقؿقَدمَعشَفُدُه

ــَراَفماظَعُدوُّمِبِفمِإذمَصعََّدماجَلؾممَوثاِغَلمِاثـَنِيميفماظغاِرمامُلـقِػمَوَضد  الـ

ـَماظَؾِرؼَِّةمَظؿمَؼعِدلمِبِفمَرُجممقاــــَوطاَنمِحبَّمَردقِلماظَؾِفمَضدمَسِؾؿ  الــــــِع

إذ أخسد٘ ايرٜٔ : )ايبٝت ايرٟ ٜتفل َع قٛي٘ تعايٞ  -4
 ( : نفسٚا ثاْٞ اثٓني إذ ُٖا يف ايػاز

 ا٭ٍٚ 

 ايجاْٞ 

 ايجايح 

 ايسابع 



 :مضالمحلانمبـمثابتمؼرثلمأبامبؽرماظصدؼؼمرضلمآمسـفم

 امَصَعالـــــــَصِاذُطرمَأخاَكمَأبامَبؽٍرمِبؿممٍةـــــِإذامَتَذطَّرَتمَذفقًامِعـمَأخلمِثَؼ

 الـــــــــِإّظاماظـَِؾلَّمَوَأوصاػامِبؿامَحَؿممفاـــــــــــــــــــَخرَيماظَؾِرؼَِّةمَأتؼاػامَوَأسَدَظ

 َوَأوََّلماظـاِسمِعـُفؿمَصدََّقماظُرُدالممَواظـاِغَلماظصاِدَقمامَلقؿقَدمَعشَفُدُه

ــَراَفماظَعُدوُّمِبِفمِإذمَصعََّدماجَلؾممَوثاِغَلمِاثـَنِيميفماظغاِرمامُلـقِػمَوَضد  الـ

ـَماظَؾِرؼَِّةمَظؿمَؼعِدلمِبِفمَرُجممقاــــَوطاَنمِحبَّمَردقِلماظَؾِفمَضدمَسِؾؿ  الــــــِع

بني َدٟ َٛافك١ أٚ شتايف١ ا٭بٝات ايطابك١   -5
 . ملٓٗر بٓا٤ ايكضٝد٠ ادتا١ًٖٝ 

 . اضتٓتر َا حتًُ٘ ا٭بٝات َٔ قِٝ  -6



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

 :  يف ايبٝت ا٭ٍٚ ( بػٞ)املساد به١ًُ  -1

 ٖذس 

 ضسم 

 خإ 

 اغتاب  



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

يف  ( فضازٚا يف ادتٗاي١ نايفساش: )ع٬ق١ قٛي٘  -2
 :  ايبٝت ايسابع مبا قبً٘ 

 تأنٝد 

 تفضٌٝ  

 ْتٝذ١  

 تعًٌٝ 



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

 : ْٛع ا٭ضًٛب يف ايبٝت ا٭خري  -3

 إْػا٥ٞ طًيب 

 إْػا٥ٞ غري طًيب 

 خربٟ 

 خربٟ يفظا إْػا٥ٞ َعين 



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

 :  ْٛع ايتػبٝ٘ يف ايبٝت ا٭خري  -4

 َفضٌ 

 متجٌٝ  

 بًٝؼ  

 زتٌُ 



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

 ( . املس٤ عًٞ دٜٔ خًًٝ٘ فًٝٓظس أسدنِ َٔ خيايٌ( : ))قاٍ ايسضٍٛ  -5

 : يف ا٭بٝات ايطابك١ بٝت ٜتفل َع َغُٕٛ قٍٛ ايسضٍٛ ، ٖٚٛ 

 ا٭ٍٚ 

 ايجاْٞ 

 ايجايح 

 ايسابع 



 -:ضالمدابؼمبـمسؾدمآماظرببريم

 قِلمواِشــــــــــــصالمَتَدِعماظصَّدؼَؼمِظَؼماـــــإذاماظقاذلمَبغكمؼقعامصدؼؼ

 اذلــــــــــــــظـػلؽمعـمتؼارنمأوممتمممممرـوالمتصقبمضرؼـماظلقءمواغظ

ـَمؼِذطُرمأِػُؾمش ــَإلخقمشٍّممـــــَوَظامَتُؽمِحِق  اِنمامَلَقدَِّةمَواْشِؿَشاِشمــــــــــــــ

 َراِشــــــــــــَصَصاُروامِصلماجلَِّفاَظِةمَطاظَػماًظامـــَوَضِدمأِسَشكمَػَقىماظدُِّغَقامِرَج

 َطَؿامُؼِشِػلماظشََّراُبمصَدىماظِعَطاِشمَوَضِدمَؼِشِػلماظصََّقاُبمُصُدوَرمَضِقٍمم

ٚاشٕ َٔ سٝح ا٭ضًٛب ٚ ايفهس٠ بني ايبٝت ايجايح يف  -6
 ( ايػافعٞ)ا٭بٝات ايطابك١ ٚ قٍٛ 

 ٚ ًٜكاٙ َٔ بعد املٛد٠ بادتفا      ٚ ٫ خري يف خٌ خيٕٛ خًًٝ٘  

 . انػف عُا أعذبو يف ا٭بٝات ، َفطسا ذيو  -7



 :ممضالماظػرزدقم

 ًامَدساِئُؿُفمَأَسزُّمَوَأرَقُلـــــــــــــقؿَبممِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـا

 َواظّلاِبَغاِتمإىلماظَقَشكمَغَؿَلِرَبُؾمملمأِػِؾـَا،ـــُحَؾُؾمامُلُؾقِكمِظَؾاُدـَامص

 َفُؾـــــــــَوَتَكاُظـَامِجـًّا،مإذامَعامَغِفمماَلمَرَزاَغًة،ــــــــأِحالُعـَامَتِزُنماجِلَؾ

 ردمسؾقفمجرؼرم

 امَظُفمِعـمَعـَؼِؾــــــــــــــــــَبقؿًامَسالَكمَصؿمماممـــــــِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـ

 ِؾـَوَبـكمِبـاَءَكميفماحَلضقِضماَِّدَػممخزىماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمُعفاِذعًام

 تمَصؿامَؼِزغقَنمَحؾََّةمَخرَدِلــــــــــــَخػَّممقَعُفؿممــــــــــــَأبِؾغمَبينمَوضؾاَنمَأنَّمُحؾ

 ( : دسٜس)يف ايبٝت ايجايح عٓد ( سًّٛ)َعين ن١ًُ  -1

 ز٩ٟ 

 عكٍٛ 

 آَاٍ 

 قًٛب 



 :ممضالماظػرزدقم

 ًامَدساِئُؿُفمَأَسزُّمَوَأرَقُلـــــــــــــقؿَبممِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـا

 َواظّلاِبَغاِتمإىلماظَقَشكمَغَؿَلِرَبُؾمملمأِػِؾـَا،ـــُحَؾُؾمامُلُؾقِكمِظَؾاُدـَامص

 َفُؾـــــــــَوَتَكاُظـَامِجـًّا،مإذامَعامَغِفمماَلمَرَزاَغًة،ــــــــأِحالُعـَامَتِزُنماجِلَؾ

 ردمسؾقفمجرؼرم

 امَظُفمِعـمَعـَؼِؾــــــــــــــــــَبقؿًامَسالَكمَصؿمماممـــــــِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـ

 ِؾـَوَبـكمِبـاَءَكميفماحَلضقِضماَِّدَػممخزىماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمُعفاِذعًام

 تمَصؿامَؼِزغقَنمَحؾََّةمَخرَدِلــــــــــــَخػَّممقَعُفؿممــــــــــــَأبِؾغمَبينمَوضؾاَنمَأنَّمُحؾ

 :  اتفل ايػاعسإ يف ٖاتني املكطٛعتني يف  -2

 املٛضٝكٞ 

 صعٛب١ ا٭يفاظ  

 املغُٕٛ 

 غُٛض ايفهس 



 :ممضالماظػرزدقم

 ًامَدساِئُؿُفمَأَسزُّمَوَأرَقُلـــــــــــــقؿَبممِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـا

 َواظّلاِبَغاِتمإىلماظَقَشكمَغَؿَلِرَبُؾمملمأِػِؾـَا،ـــُحَؾُؾمامُلُؾقِكمِظَؾاُدـَامص

 َفُؾـــــــــَوَتَكاُظـَامِجـًّا،مإذامَعامَغِفمماَلمَرَزاَغًة،ــــــــأِحالُعـَامَتِزُنماجِلَؾ

 ردمسؾقفمجرؼرم

 امَظُفمِعـمَعـَؼِؾــــــــــــــــــَبقؿًامَسالَكمَصؿمماممـــــــِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـ

 ِؾـَوَبـكمِبـاَءَكميفماحَلضقِضماَِّدَػممخزىماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمُعفاِذعًام

 تمَصؿامَؼِزغقَنمَحؾََّةمَخرَدِلــــــــــــَخػَّممقَعُفؿممــــــــــــَأبِؾغمَبينمَوضؾاَنمَأنَّمُحؾ

 : ْٛع احملطٔ ايبدٜعٞ يف ايبٝت ايجاْٞ عٓد دسٜس  -3

 طبام  

 تٛز١ٜ 

 سطٔ تكطِٝ 

 تضسٜع 



 :ممضالماظػرزدقم

 ًامَدساِئُؿُفمَأَسزُّمَوَأرَقُلـــــــــــــقؿَبممِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـا

 َواظّلاِبَغاِتمإىلماظَقَشكمَغَؿَلِرَبُؾمملمأِػِؾـَا،ـــُحَؾُؾمامُلُؾقِكمِظَؾاُدـَامص

 َفُؾـــــــــَوَتَكاُظـَامِجـًّا،مإذامَعامَغِفمماَلمَرَزاَغًة،ــــــــأِحالُعـَامَتِزُنماجِلَؾ

 ردمسؾقفمجرؼرم

 امَظُفمِعـمَعـَؼِؾــــــــــــــــــَبقؿًامَسالَكمَصؿمماممـــــــِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـ

 ِؾـَوَبـكمِبـاَءَكميفماحَلضقِضماَِّدَػممخزىماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمُعفاِذعًام

 تمَصؿامَؼِزغقَنمَحؾََّةمَخرَدِلــــــــــــَخػَّممقَعُفؿممــــــــــــَأبِؾغمَبينمَوضؾاَنمَأنَّمُحؾ

ُُ)ْٛع ايتػبٝ٘ يف قٛي٘  -4 يف ايبٝت  ( ََٚتَداُيَٓا ِدّّٓا، إذا ََا َْْذَٗ
 :ا٭خري عٓد ايفسشدم 

 بًٝؼ 

 زتٌُ 

 َفضٌ  

 متجٌٝ 



 :ممضالماظػرزدقم

 ًامَدساِئُؿُفمَأَسزُّمَوَأرَقُلـــــــــــــقؿَبممِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـا

 َواظّلاِبَغاِتمإىلماظَقَشكمَغَؿَلِرَبُؾمملمأِػِؾـَا،ـــُحَؾُؾمامُلُؾقِكمِظَؾاُدـَامص

 َفُؾـــــــــَوَتَكاُظـَامِجـًّا،مإذامَعامَغِفمماَلمَرَزاَغًة،ــــــــأِحالُعـَامَتِزُنماجِلَؾ

 ردمسؾقفمجرؼرم

 امَظُفمِعـمَعـَؼِؾــــــــــــــــــَبقؿًامَسالَكمَصؿمماممـــــــِإنَّماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمَبـكمَظـ

 ِؾـَوَبـكمِبـاَءَكميفماحَلضقِضماَِّدَػممخزىماظَّذيمَدَؿَؽماظَلؿاَءمُعفاِذعًام

 تمَصؿامَؼِزغقَنمَحؾََّةمَخرَدِلــــــــــــَخػَّممقَعُفؿممــــــــــــَأبِؾغمَبينمَوضؾاَنمَأنَّمُحؾ

 : ٜٓتُٞ ايٓضإ يػعس  -5

 ايضعايٝو  

 ارتٛازز  

 ايٓكا٥ض 

 املعًكات  



 :ضالماظلؿقألم:ماضرأمثؿمأجبم

 قلـــــــــرمودؾـــــإذامعامرأتفمساعممةــــــــــوأغامظؼقممالمغرىاظؼؿؾمُدؾ

 اهلؿمصؿطقلــــــــــــــرػفمآجـوتؽمماـاظـامظـــــــؼؼربمحبماملقتمآج
مَتلقُؾماظُظؾاِتمَوَظقَلــتمَسؾكمَشرِيممُغػقُدــــاماظُظؾاِتمَتلقُؾمَسؾكمَحدِّ

مَوُصققُلمَأرـــــــاَبتمَحؿَؾـامِإغاٌثممَصَػقغامَصَؾؿمَغؽُدرمَوَأخَؾَصمِدرَّغـــا

مِظَقضٍتمِإىلمَخــــرِيماظُؾطقِنمُغزوُلممَسَؾقغامِإىلمَخرِيماظُظفقِرمَوَحـــــطَّـا

ـُمَطؿاِء ُــّمَبكقُؾمَطفاٌمممعاميفمِغصاِبـامامُلزِنمَصـَق مَوالمصقـامُؼَعدـــــــــــــ

 ( :ضب١)سدد َع٢ٓ ن١ًُ  -

 قطٝع١
 صعبا 
 عازا 

 طسٜكا 



 :ضالماظلؿقألم:ماضرأمثؿمأجبم

 قلـــــــــرمودؾـــــإذامعامرأتفمساعممةــــــــــوأغامظؼقممالمغرىاظؼؿؾمُدؾ

 اهلؿمصؿطقلــــــــــــــرػفمآجـوتؽمماـاظـامظـــــــؼؼربمحبماملقتمآج
مَتلقُؾماظُظؾاِتمَوَظقَلــتمَسؾكمَشرِيممُغػقُدــــاماظُظؾاِتمَتلقُؾمَسؾكمَحدِّ

مَوُصققُلمَأرـــــــاَبتمَحؿَؾـامِإغاٌثممَصَػقغامَصَؾؿمَغؽُدرمَوَأخَؾَصمِدرَّغـــا

مِظَقضٍتمِإىلمَخــــرِيماظُؾطقِنمُغزوُلممَسَؾقغامِإىلمَخرِيماظُظفقِرمَوَحـــــطَّـا

ـُمَطؿاِء ُــّمَبكقُؾمَطفاٌمممعاميفمِغصاِبـامامُلزِنمَصـَق مَوالمصقـامُؼَعدـــــــــــــ

 : ْٛع ا٭ضًٛب يف ا٭بٝات 

 خربٟ 
 إْػا٥ٞ 

 خرب يفظا إْػا٥ٞ َعين 
 قضس



 :ضالماظلؿقألم:ماضرأمثؿمأجبم

 قلـــــــــرمودؾـــــإذامعامرأتفمساعممةــــــــــوأغامظؼقممالمغرىاظؼؿؾمُدؾ

 اهلؿمصؿطقلــــــــــــــرػفمآجـوتؽمماـاظـامظـــــــؼؼربمحبماملقتمآج
مَتلقُؾماظُظؾاِتمَوَظقَلــتمَسؾكمَشرِيممُغػقُدــــاماظُظؾاِتمَتلقُؾمَسؾكمَحدِّ

مَوُصققُلمَأرـــــــاَبتمَحؿَؾـامِإغاٌثممَصَػقغامَصَؾؿمَغؽُدرمَوَأخَؾَصمِدرَّغـــا

مِظَقضٍتمِإىلمَخــــرِيماظُؾطقِنمُغزوُلممَسَؾقغامِإىلمَخرِيماظُظفقِرمَوَحـــــطَّـا

ـُمَطؿاِء ُــّمَبكقُؾمَطفاٌمممعاميفمِغصاِبـامامُلزِنمَصـَق مَوالمصقـامُؼَعدـــــــــــــ

 ايًٕٛ ارتٝايٞ يف ايبٝت ا٭خري  

 تػبٝ٘ 
 نٓا١ٜ 

 اضتعاز٠ 
 زتاش َسضٌ 



 :ضالماظلؿقألم:ماضرأمثؿمأجبم

 قلـــــــــرمودؾـــــإذامعامرأتفمساعممةــــــــــوأغامظؼقممالمغرىاظؼؿؾمُدؾ

 اهلؿمصؿطقلــــــــــــــرػفمآجـوتؽمماـاظـامظـــــــؼؼربمحبماملقتمآج
مَتلقُؾماظُظؾاِتمَوَظقَلــتمَسؾكمَشرِيممُغػقُدــــاماظُظؾاِتمَتلقُؾمَسؾكمَحدِّ

مَوُصققُلمَأرـــــــاَبتمَحؿَؾـامِإغاٌثممَصَػقغامَصَؾؿمَغؽُدرمَوَأخَؾَصمِدرَّغـــا

مِظَقضٍتمِإىلمَخــــرِيماظُؾطقِنمُغزوُلممَسَؾقغامِإىلمَخرِيماظُظفقِرمَوَحـــــطَّـا

ـُمَطؿاِء ُــّمَبكقُؾمَطفاٌمممعاميفمِغصاِبـامامُلزِنمَصـَق مَوالمصقـامُؼَعدـــــــــــــ

متجٌ ا٭بٝات غسعا َٔ أِٖ أغساض ايعضس ادتاًٖٞ ، فُا ٖٛ ؟ 
 .َع ايتديٌٝ 



 :ضالماظلؿقألم:ماضرأمثؿمأجبم

 قلـــــــــرمودؾـــــإذامعامرأتفمساعممةــــــــــوأغامظؼقممالمغرىاظؼؿؾمُدؾ

 اهلؿمصؿطقلــــــــــــــرػفمآجـوتؽمماـاظـامظـــــــؼؼربمحبماملقتمآج
مَتلقُؾماظُظؾاِتمَوَظقَلــتمَسؾكمَشرِيممُغػقُدــــاماظُظؾاِتمَتلقُؾمَسؾكمَحدِّ

مَوُصققُلمَأرـــــــاَبتمَحؿَؾـامِإغاٌثممَصَػقغامَصَؾؿمَغؽُدرمَوَأخَؾَصمِدرَّغـــا

مِظَقضٍتمِإىلمَخــــرِيماظُؾطقِنمُغزوُلممَسَؾقغامِإىلمَخرِيماظُظفقِرمَوَحـــــطَّـا

ـُمَطؿاِء ُــّمَبكقُؾمَطفاٌمممعاميفمِغصاِبـامامُلزِنمَصـَق مَوالمصقـامُؼَعدـــــــــــــ

 ايًٕٛ ارتٝايٞ يف ايبٝت ا٭خري  

 تػبٝ٘ 
 نٓا١ٜ 

 اضتعاز٠ 
 زتاش َسضٌ 



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

 (  ايًشص)سدد َعين 

 ٚاضع ايضدز  
 عٝل ايضدز  

 نسِٜ ارتضاٍ  
 يني ادتاْب  



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

 ( : ٖيب بضشٓو)سدد مما ًٜٞ ايػسض ايب٬غٞ َٔ ا٭َس يف قٛي٘ 

 ايٓضح  
 اذتح 

 ايتٛضٌ 
 اإليصاّ



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

 : يف ايبٝت ايجاْٞ صٛز٠ بٝا١ْٝ ْٛعٗا 

 تػبٝ٘ بًٝؼ 
 تػبٝ٘ زتٌُ 

 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ  
 نٓا١ٜ عٔ َٛصٛف



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

بدأ عُسٚ بٔ نًجّٛ َعًكت٘ عًٞ خ٬ف غعسا٤ ادتا١ًٖٝ ، ٚذح 
 . ذيو َع ايتُجٌٝ 



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

 :  ايػسض َٔ ايتكدِٜ ٚ ايتأخري يف ايبٝت ايسابع 

 اإلجياش  
 ايكضس 

 ا٫سرتاع  
 ايتٛعٝح



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

 : احملطٔ ايبدٜعٞ يف ايبٝت ا٭ٍٚ 

 طبام 
 سطٔ ايتكطِٝ  

 تضسٜع 
 دٓاع 



 :ضالمسؿرومبـمطؾـقمم:ماضرأمثؿمأجبم
ماَِّغَدرؼـامَوالمُتؾؼلمُخؿــــــــقَرمممَأالمُػّؾلمِبَصقـِِؽمَصَاصَؾقـــــقـا

مِإذامعاماملاُءمخاَظَطفامَدكــــقـامممصقـــــــــــفماحُلصَّمُعَشعَشَعًةمَطَأنَّ

ــّكمَؼؾقـامممَتفقُرمِبذيماظُؾؾاَغِةمَسـمَػـــقاُه مِإذامعامذاَضفامَحؿــــــــــ

مَسَؾقِفمِظؿاِظِفمصقفــــــــــــــــامُعفقـامممَترىماظَؾِقَزماظَشققَّّمِإذامُأِعرَّت

مَوطاَنماظَؽَأُسمَعفراػاماظَقؿقـاممماظَؽأَسمَسـّامُأمَّمَسؿـــــٍرومَصَؾـِت

مِبصاِحِؾِؽماظَّذيمالمَتصَؾقـــقـامممَوعامَذرُّماظـَالَثِةمُأمَّمَسؿـــــــــــــٍرو

متٝص ايػعس ادتاًٖٞ بطُات ف١ٝٓ َٔ سٝح ارتٝاٍ ٚ ا٭يفاظ ، 
 اذنس مستني 



 :وصقةمزػريمبـمجـابماظؽؾؾكمظؾـقفم

 فأسهُت٢ٓ ، دٖس٣ َٔ سسعا ٚبًػت ، ض٢ٓ نربت قد ب٢ٓ ٜا : قاٍ بٓٝ٘ ايهًب٢ دٓاب بٔ شٖري أٚص٢
 ، املضا٥ب عٓد ٚارتٛز إٜانِ . ٚعٛٙ أقٍٛ َا ع٢ٓ فاسفظٛا ، ٚاختبازا جتسب١ ٚا٭َٛز ايتذازب
  تهْٛٛا إٔ ٚإٜانِ ، بايسب ايظٔ ٚض٤ٛ ، يًعدٚ ٚمشات١ يًػِ داع١ٝ ذيو فإٕ ; ايٓٛا٥ب عٓد ٚايتٛانٌ

  فإٕ ، تٛقعٖٛا ٚيهٔ ، ابتًٛا إ٫ قط قّٛ ضدس َا ; ضاخسٜٔ َٚٓٗا ، آَٓني ٚهلا ، َػرتٜٔ با٭سداخ
 ، ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ ٚٚاقع ، ملٛعع٘ ٚزتاٚش دْٚ٘ فُكضس ، ايسَا٠ تعاٚزٙ غسض ايدْٝا ف٢ اإلْطإ

 . ٜضٝب٘ إٔ بد ٫ ثِ

فإٕ ذيو داع١ٝ يًػِ )ف٢ مج١ً ( داع١ٝ)َع٢ٓ ن١ًُ  -1
 ( :ٚمشات١ ايعدٚ

    تٝطري
 ضبب

    بدا١ٜ
 دع٠ٛ



 :وصقةمزػريمبـمجـابماظؽؾؾكمظؾـقفم

 فأسهُت٢ٓ ، دٖس٣ َٔ سسعا ٚبًػت ، ض٢ٓ نربت قد ب٢ٓ ٜا : قاٍ بٓٝ٘ ايهًب٢ دٓاب بٔ شٖري أٚص٢
 ، املضا٥ب عٓد ٚارتٛز إٜانِ . ٚعٛٙ أقٍٛ َا ع٢ٓ فاسفظٛا ، ٚاختبازا جتسب١ ٚا٭َٛز ايتذازب
  تهْٛٛا إٔ ٚإٜانِ ، بايسب ايظٔ ٚض٤ٛ ، يًعدٚ ٚمشات١ يًػِ داع١ٝ ذيو فإٕ ; ايٓٛا٥ب عٓد ٚايتٛانٌ

  فإٕ ، تٛقعٖٛا ٚيهٔ ، ابتًٛا إ٫ قط قّٛ ضدس َا ; ضاخسٜٔ َٚٓٗا ، آَٓني ٚهلا ، َػرتٜٔ با٭سداخ
 ، ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ ٚٚاقع ، ملٛعع٘ ٚزتاٚش دْٚ٘ فُكضس ، ايسَا٠ تعاٚزٙ غسض ايدْٝا ف٢ اإلْطإ

 . ٜضٝب٘ إٔ بد ٫ ثِ

 :أضًٛب حترٜس غسع٘ ( إٜانِ ٚارتٛز عٓد املضا٥ب) -2

   ايٓضح ٚاإلزغاد
 ايدعا٤
    ايت٢ُٓ

 ايتٗدٜد



 :وصقةمزػريمبـمجـابماظؽؾؾكمظؾـقفم

 فأسهُت٢ٓ ، دٖس٣ َٔ سسعا ٚبًػت ، ض٢ٓ نربت قد ب٢ٓ ٜا : قاٍ بٓٝ٘ ايهًب٢ دٓاب بٔ شٖري أٚص٢
 ، املضا٥ب عٓد ٚارتٛز إٜانِ . ٚعٛٙ أقٍٛ َا ع٢ٓ فاسفظٛا ، ٚاختبازا جتسب١ ٚا٭َٛز ايتذازب
  تهْٛٛا إٔ ٚإٜانِ ، بايسب ايظٔ ٚض٤ٛ ، يًعدٚ ٚمشات١ يًػِ داع١ٝ ذيو فإٕ ; ايٓٛا٥ب عٓد ٚايتٛانٌ

  فإٕ ، تٛقعٖٛا ٚيهٔ ، ابتًٛا إ٫ قط قّٛ ضدس َا ; ضاخسٜٔ َٚٓٗا ، آَٓني ٚهلا ، َػرتٜٔ با٭سداخ
 ، ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ ٚٚاقع ، ملٛعع٘ ٚزتاٚش دْٚ٘ فُكضس ، ايسَا٠ تعاٚزٙ غسض ايدْٝا ف٢ اإلْطإ

 . ٜضٝب٘ إٔ بد ٫ ثِ

 ( :اإلْطإ يف ايدْٝا غسض)سدد ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ف٢  -3

   اضتعاز٠ تضسحي١ٝ
 اضتعاز٠ َه١ٝٓ

    تػبٝ٘
 نٓا١ٜ



 :وصقةمزػريمبـمجـابماظؽؾؾكمظؾـقفم

 فأسهُت٢ٓ ، دٖس٣ َٔ سسعا ٚبًػت ، ض٢ٓ نربت قد ب٢ٓ ٜا : قاٍ بٓٝ٘ ايهًب٢ دٓاب بٔ شٖري أٚص٢
 ، املضا٥ب عٓد ٚارتٛز إٜانِ . ٚعٛٙ أقٍٛ َا ع٢ٓ فاسفظٛا ، ٚاختبازا جتسب١ ٚا٭َٛز ايتذازب
  تهْٛٛا إٔ ٚإٜانِ ، بايسب ايظٔ ٚض٤ٛ ، يًعدٚ ٚمشات١ يًػِ داع١ٝ ذيو فإٕ ; ايٓٛا٥ب عٓد ٚايتٛانٌ

  فإٕ ، تٛقعٖٛا ٚيهٔ ، ابتًٛا إ٫ قط قّٛ ضدس َا ; ضاخسٜٔ َٚٓٗا ، آَٓني ٚهلا ، َػرتٜٔ با٭سداخ
 ، ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ ٚٚاقع ، ملٛعع٘ ٚزتاٚش دْٚ٘ فُكضس ، ايسَا٠ تعاٚزٙ غسض ايدْٝا ف٢ اإلْطإ

 . ٜضٝب٘ إٔ بد ٫ ثِ

 : مبا قبًٗا ( فإٕ ذيو داع١ٝ يًػِ)ع٬ق١  -4

 تعًٌٝ 
 ْتٝذ١  

 تفضٌٝ  
 تٛعٝح 



 :وصقةمزػريمبـمجـابماظؽؾؾكمظؾـقفم

 فأسهُت٢ٓ ، دٖس٣ َٔ سسعا ٚبًػت ، ض٢ٓ نربت قد ب٢ٓ ٜا : قاٍ بٓٝ٘ ايهًب٢ دٓاب بٔ شٖري أٚص٢
 ، املضا٥ب عٓد ٚارتٛز إٜانِ . ٚعٛٙ أقٍٛ َا ع٢ٓ فاسفظٛا ، ٚاختبازا جتسب١ ٚا٭َٛز ايتذازب
  تهْٛٛا إٔ ٚإٜانِ ، بايسب ايظٔ ٚض٤ٛ ، يًعدٚ ٚمشات١ يًػِ داع١ٝ ذيو فإٕ ; ايٓٛا٥ب عٓد ٚايتٛانٌ

  فإٕ ، تٛقعٖٛا ٚيهٔ ، ابتًٛا إ٫ قط قّٛ ضدس َا ; ضاخسٜٔ َٚٓٗا ، آَٓني ٚهلا ، َػرتٜٔ با٭سداخ
 ، ٚمشاي٘ ميٝٓ٘ عٔ ٚٚاقع ، ملٛعع٘ ٚزتاٚش دْٚ٘ فُكضس ، ايسَا٠ تعاٚزٙ غسض ايدْٝا ف٢ اإلْطإ

 . ٜضٝب٘ إٔ بد ٫ ثِ

 : ْتعًِ َٔ ايٛص١ٝ ايطابك١ 

 ٫ ع٬ق١ يطٍٛ ايعُس بارترب٠ املهتطب١ باذتٝا٠ 
 ايتٛانٌ عٓد ٚقٛع َضٝب١ ٜدفع عٓا مشات١ ا٭عدا٤  

 ٫ أَإ يًدْٝا َُٗا أضعدت اإلْطإ  
 ٜطتطٝع املس٤ باذترز جتٓب ضٗاّ ايكدز



 :فكاٍ ( ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)خطب نعب بٔ ي٪٣ ادتد ايطابع يًٓب٢
ُُٛا ، ٚعٛا امسعٛا) ُُٛا َٚتعًََّ ُُٛا َٚتَفَُّٗٛا ، َتعًَْ  ، أٚتاد ٚادتباٍ َٗاد ٚا٭زض ، داز ْٚٗاز ضاز يٌٝ ، َتِفَٗ

  أٚ زدع ٖايو َٔ زأٜتِ فٌٗ أسٛايهِ ٚأصًشٛا ، أزساَهِ فضًٛا ; ب٢ً إىل ذيو نٌ ناٯخسٜٔ ٚا٭ٚيٕٛ
 ، تفازقٛٙ ٫ٚ ب٘ ٚمتطهٛا ، ٚعظُٛٙ سسَهِ شٜٓٛا ، تكٛيٕٛ َا خ٬ف ٚايظٔ أَاَهِ ايداز ْػس َٝتا

 (نسِٜ ْب٢ َٓ٘ ٚضٝدسز ، عظِٝ ْبأ ي٘ فطٝأت٢

 ( :َٗاد)سدد َع٢ٓ ن١ًُ  -1

   فساش ايطفٌ
 َُٗد٠ َطت١ٜٛ

    َتعسد١
 َتُٛد١



 :فكاٍ ( ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)خطب نعب بٔ ي٪٣ ادتد ايطابع يًٓب٢
ُُٛا ، ٚعٛا امسعٛا) ُُٛا َٚتعًََّ ُُٛا َٚتَفَُّٗٛا ، َتعًَْ  ، أٚتاد ٚادتباٍ َٗاد ٚا٭زض ، داز ْٚٗاز ضاز يٌٝ ، َتِفَٗ

  أٚ زدع ٖايو َٔ زأٜتِ فٌٗ أسٛايهِ ٚأصًشٛا ، أزساَهِ فضًٛا ; ب٢ً إىل ذيو نٌ ناٯخسٜٔ ٚا٭ٚيٕٛ
 ، تفازقٛٙ ٫ٚ ب٘ ٚمتطهٛا ، ٚعظُٛٙ سسَهِ شٜٓٛا ، تكٛيٕٛ َا خ٬ف ٚايظٔ أَاَهِ ايداز ْػس َٝتا

 (نسِٜ ْب٢ َٓ٘ ٚضٝدسز ، عظِٝ ْبأ ي٘ فطٝأت٢

ُُُٛا)ع٬ق١ َكٛي١  -2 امسعٛا ٚعٛا )مبا قبًٗا ف٢ ايفكس٠ ( َتعًَْ
 ( :ٚتعًُٛا تعًُٛا

    ْتٝذ١
 تفضٌٝ بعد إمجاٍ

    تعًٌٝ
 إمجاٍ بعد تفضٌٝ



 :فكاٍ ( ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)خطب نعب بٔ ي٪٣ ادتد ايطابع يًٓب٢
ُُٛا ، ٚعٛا امسعٛا) ُُٛا َٚتعًََّ ُُٛا َٚتَفَُّٗٛا ، َتعًَْ  ، أٚتاد ٚادتباٍ َٗاد ٚا٭زض ، داز ْٚٗاز ضاز يٌٝ ، َتِفَٗ

  أٚ زدع ٖايو َٔ زأٜتِ فٌٗ أسٛايهِ ٚأصًشٛا ، أزساَهِ فضًٛا ; ب٢ً إىل ذيو نٌ ناٯخسٜٔ ٚا٭ٚيٕٛ
 ، تفازقٛٙ ٫ٚ ب٘ ٚمتطهٛا ، ٚعظُٛٙ سسَهِ شٜٓٛا ، تكٛيٕٛ َا خ٬ف ٚايظٔ أَاَهِ ايداز ْػس َٝتا

 (نسِٜ ْب٢ َٓ٘ ٚضٝدسز ، عظِٝ ْبأ ي٘ فطٝأت٢

ا٭ٚيٕٛ ناٯخسٜٔ نٌ )َٝص مما ًٜٞ ْٛع ايضٛز٠ ايب٬غ١ٝ ف٢  -3
٢ًَٜ  ( :ذيو 

   تػبٝ٘ بًٝؼ
 تػبٝ٘ زتٌُ
   تػبٝ٘ َفضٌ

 نٓا١ٜ



 :فكاٍ ( ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)خطب نعب بٔ ي٪٣ ادتد ايطابع يًٓب٢
ُُٛا ، ٚعٛا امسعٛا) ُُٛا َٚتعًََّ ُُٛا َٚتَفَُّٗٛا ، َتعًَْ  ، أٚتاد ٚادتباٍ َٗاد ٚا٭زض ، داز ْٚٗاز ضاز يٌٝ ، َتِفَٗ

  أٚ زدع ٖايو َٔ زأٜتِ فٌٗ أسٛايهِ ٚأصًشٛا ، أزساَهِ فضًٛا ; ب٢ً إىل ذيو نٌ ناٯخسٜٔ ٚا٭ٚيٕٛ
 ، تفازقٛٙ ٫ٚ ب٘ ٚمتطهٛا ، ٚعظُٛٙ سسَهِ شٜٓٛا ، تكٛيٕٛ َا خ٬ف ٚايظٔ أَاَهِ ايداز ْػس َٝتا

 (نسِٜ ْب٢ َٓ٘ ٚضٝدسز ، عظِٝ ْبأ ي٘ فطٝأت٢

 :غسع٘ ( فٌٗ زأٜتِ َٔ ٖايو زدع)ا٫ضتفٗاّ يف قٛي٘ 

 ايتكسٜس 
 اذتطس٠ 
 ايتعذب 

 ايٓفٞ 



 :فكاٍ ( ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)خطب نعب بٔ ي٪٣ ادتد ايطابع يًٓب٢
ُُٛا ، ٚعٛا امسعٛا) ُُٛا َٚتعًََّ ُُٛا َٚتَفَُّٗٛا ، َتعًَْ  ، أٚتاد ٚادتباٍ َٗاد ٚا٭زض ، داز ْٚٗاز ضاز يٌٝ ، َتِفَٗ

  أٚ زدع ٖايو َٔ زأٜتِ فٌٗ أسٛايهِ ٚأصًشٛا ، أزساَهِ فضًٛا ; ب٢ً إىل ذيو نٌ ناٯخسٜٔ ٚا٭ٚيٕٛ
 ، تفازقٛٙ ٫ٚ ب٘ ٚمتطهٛا ، ٚعظُٛٙ سسَهِ شٜٓٛا ، تكٛيٕٛ َا خ٬ف ٚايظٔ أَاَهِ ايداز ْػس َٝتا

 (نسِٜ ْب٢ َٓ٘ ٚضٝدسز ، عظِٝ ْبأ ي٘ فطٝأت٢

 : ادتًُٓتإ بُٝٓٗا ( ا٭زض َٗاد ٚ ادتباٍ أٚتاد)

 ضذع 
 َكاب١ً  

 سطٔ تكطِٝ 
 مجٝع َا ضبل



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

 ( :بادزٚا)سدد َع٢ٓ ن١ًُ  -1

    اضتعدٚا
 أضسعٛا 
    اتضفٛا
 اعًُٛا



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

(  ٚنجس٠ ايضدق١ ف٢ ايطس ٚايع١ْٝ٬ تسشقٛا ٚت٪دس ٚتٓضسٚا) -2
 :مبا قبًٗا ( تسشقٛا ٚت٪دسا ٚتٓضسٚا)ع٬ق١ َكٛي١ 

    ْتٝذ١
 تفضٌٝ بعد إمجاٍ

    تعًٌٝ
 إمجاٍ بعد تفضٌٝ



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

ص٢ً اهلل عًٝ٘  )َٝص مما ًٜٞ ْٛع احملطٔ ايبدٜع٢ ف٢ قٛي٘  -3
 ( :ايطس ٚايع١ْٝ٬( )ٚضًِ

    تضسٜع
 طبام

    دٓاع
 سطٔ تكطِٝ



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

اضتٓتر املػص٣ اير٣ أزاد ايسضٍٛ ايهسِٜ إٜضاي٘ يٓا ، ٚديٌ  -4
 .ع٢ً ذيو َٔ ارتطب١ 



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

 (صًٛا ايرٟ بٝٓهِ ٚ بني زبهِ)ارتٝاٍ يف 

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  
 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ  
 نٓا١ٜ عٔ َٛصٛف 

 تػبٝ٘ متجًٝٞ



 ( :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)َٔ خطب ايٓب٢  -
  ٚصًٛا تػػًٛا إٔ قبٌ ايضاذت١ با٭عُاٍ ٚبادزٚا ، متٛتٛا إٔ قبٌ زبهِ إىل تٛبٛا ، ايٓاع أٜٗا أ٫

  ٚت٪دسٚا تسشقٛا ٚايع١ْٝ٬ ايطس ف٢ ايضدق١ ٚنجس٠ ، ي٘ ذنسنِ بهجس٠ زبهِ ٚبني بٝٓهِ اير٣
  ف٢ ٖرا عا٢َ ف٢ ٖرا َكا٢َ ف٢ ادتُع١ عًٝهِ افرتض قد – ٚدٌ عص – اهلل إٔ ٚاعًُٛا . ٚتٓضسٚا

  ٫ٚ مشً٘ اهلل مجع ف٬ إَاّ ٚي٘ تسنٗا فُٔ . َٛت٢ بعد َٚٔ سٝات٢ ف٢ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٖرا غٗس٣
  أعساب٢ ٜ٪ّ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ بس ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صدق١ ٫ٚ أ٫ ، ي٘ صّٛ ٫ٚ أ٫ ، أَسٙ ف٢ ي٘ اهلل بازى

  ضٛط٘ أٚ ضٝف٘ خياف ضًطإ ٜكٗسٙ إٔ إ٫ َ٪َٓا فادس ٜ٪ّ ٫ٚ ، َٗادسا

 :  بني ادتًُتني ( أ٫ ٚ ٫ سر ي٘ ، أ٫ ٚ ٫ صّٛ ي٘)

 اشدٚاز  
 تسادف  

 ضذع 
 ا٭ٚيٞ ٚ ايجايج١



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

 (  أدْ٘)َعين . 1

 أعط٘ 
 قسب٘ 
 غذع٘ 
 سسزٙ



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

 مبا قبً٘( تسى سك٘)سدد مما ًٜٞ ع٬ق١ . 2

 تعًٌٝ 
 ْتٝذ١  
 تأنٝد 

 تٛعٝح



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

 ( ٜٓبطط يطاْ٘)َٝص ْٛع ايضٛز٠ ايبٝا١ْٝ يف قٛي٘ . 3

 اضتعاز٠ 
 نٓا١ٜ 

 تػبٝ٘ 
 زتاش َسضٌ 



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

 :مبا قبًٗا ( إذا طاٍ سبط٘)ع٬ق١ . 4

 ْتٝذ١  
 تفضٌٝ  

 تعًٌٝ 
 تٛعٝح 



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

 :ْٛع٘ ( جيرت٨ قًب٘)ارتٝاٍ يف قٛي٘ . 5

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  
 تػبٝ٘ بًٝؼ 

 اضتعاز٠ تضسحي١ٝ  
 نٓا١ٜ



 نتب عُس إيٞ َعا١ٜٚ
 أدْ٘ ٚ ، يًغعٝف أذٕ ٚ ، ايٓاع دٕٚ ا٫ستذاب ٚ  إٜاى ، خريا إيٝو نتابٞ يف آيو مل فإْٞ بعد أَا

 ٚ ، سك٘ تسى إذْ٘ عام ٚ سبط٘ طاٍ إذا فإْ٘ ، ايػسٜب تعٗد ٚ قًب٘ جيرت٨ ٚ ، يطاْ٘ ٜٓبطط سيت
  ايكغا٤ يو ٜطتدي مل َا ايٓاع بني ايضًح عًٞ ٚاسسظ ،  سبط٘ َٔ سك٘ أقٟٛ إمنا ٚ ، قًب٘ ععف

  . اذتهِ فأَض ايكاطع١ ا٭ميإ ٚ ايعادي١ بايب١ٓٝ ارتضُإ سغسى اذا ٚ

حتت أٟ فٔ ْجسٟ ٜٓدزز ايٓط ايطابل ؟ ٚ َا مسات٘ . 6
 ايف١ٝٓ ؟ 



 : فطس ّٜٛ ف٢ ايبضس٣ اذتطٔ قاٍ
  َسعات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘ ٜطتبكٕٛ ، رتًك٘ َغُازا زَغإ دعٌ ٚتعاىل تبازى اهلل إٕ)

  ايّٝٛ ف٢ اي٬عب ايغاسو َٔ فايعذب ، فدابٛا أقٛاَا ٚختًف ، ففاشٚا أقٛاّ فطبل
  يػػٌ ايػطا٤ نػف يٛ إْ٘ ٚاهلل أَا ، املبطًٕٛ فٝ٘ ٚخيطس ، احملطٕٓٛ فٝ٘  ٜفٛش اير٣

 (ثٛب جتدٜد أٚ غعس تسدٌٝ عٔ بإضا٤ت٘ َٚط٧ بإسطاْ٘ ستطٔ

 ( :َغُاز)سدد َع٢ٓ ن١ًُ  -1

   َهإ ايطبام
 شتصٕ

   َهإ إخفا٤ ا٭ضساز
 َطتٛدع



 : فطس ّٜٛ ف٢ ايبضس٣ اذتطٔ قاٍ
  َسعات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘ ٜطتبكٕٛ ، رتًك٘ َغُازا زَغإ دعٌ ٚتعاىل تبازى اهلل إٕ)

  ايّٝٛ ف٢ اي٬عب ايغاسو َٔ فايعذب ، فدابٛا أقٛاَا ٚختًف ، ففاشٚا أقٛاّ فطبل
  يػػٌ ايػطا٤ نػف يٛ إْ٘ ٚاهلل أَا ، املبطًٕٛ فٝ٘ ٚخيطس ، احملطٕٓٛ فٝ٘  ٜفٛش اير٣

 (ثٛب جتدٜد أٚ غعس تسدٌٝ عٔ بإضا٤ت٘ َٚط٧ بإسطاْ٘ ستطٔ

ٚخيطس فٝ٘ )بـ ( ايّٝٛ اير٣ ٜفٛش فٝ٘ احملطٕٓٛ)ع٬ق١  -2
 ( :املبطًٕٛ

    ْتٝذ١
 تعًٌٝ
    تغاد

 َكاب١ً



 : فطس ّٜٛ ف٢ ايبضس٣ اذتطٔ قاٍ
  َسعات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘ ٜطتبكٕٛ ، رتًك٘ َغُازا زَغإ دعٌ ٚتعاىل تبازى اهلل إٕ)

  ايّٝٛ ف٢ اي٬عب ايغاسو َٔ فايعذب ، فدابٛا أقٛاَا ٚختًف ، ففاشٚا أقٛاّ فطبل
  يػػٌ ايػطا٤ نػف يٛ إْ٘ ٚاهلل أَا ، املبطًٕٛ فٝ٘ ٚخيطس ، احملطٕٓٛ فٝ٘  ٜفٛش اير٣

 (ثٛب جتدٜد أٚ غعس تسدٌٝ عٔ بإضا٤ت٘ َٚط٧ بإسطاْ٘ ستطٔ

 ( :زَغإ َغُاز)َٝص مما ًٜٞ ْٛع ايًٕٛ ايبٝا٢ْ ف٢ قٛي٘  -3

    تػبٝ٘
 اضتعاز٠

    نٓا١ٜ
 زتاش



 : فطس ّٜٛ ف٢ ايبضس٣ اذتطٔ قاٍ
  َسعات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘ ٜطتبكٕٛ ، رتًك٘ َغُازا زَغإ دعٌ ٚتعاىل تبازى اهلل إٕ)

  ايّٝٛ ف٢ اي٬عب ايغاسو َٔ فايعذب ، فدابٛا أقٛاَا ٚختًف ، ففاشٚا أقٛاّ فطبل
  يػػٌ ايػطا٤ نػف يٛ إْ٘ ٚاهلل أَا ، املبطًٕٛ فٝ٘ ٚخيطس ، احملطٕٓٛ فٝ٘  ٜفٛش اير٣

 (ثٛب جتدٜد أٚ غعس تسدٌٝ عٔ بإضا٤ت٘ َٚط٧ بإسطاْ٘ ستطٔ

 :  بني ادتًُتني ( فطبل أقٛاّ ففاشٚا ٚ ختًف آخسٕٚ فدابٛا)

 ضذع 
 اشدٚاز  
 َكاب١ً  

 مجٝع َا ضبل



 : فطس ّٜٛ ف٢ ايبضس٣ اذتطٔ قاٍ
  َسعات٘ إىل بطاعت٘ فٝ٘ ٜطتبكٕٛ ، رتًك٘ َغُازا زَغإ دعٌ ٚتعاىل تبازى اهلل إٕ)

  ايّٝٛ ف٢ اي٬عب ايغاسو َٔ فايعذب ، فدابٛا أقٛاَا ٚختًف ، ففاشٚا أقٛاّ فطبل
  يػػٌ ايػطا٤ نػف يٛ إْ٘ ٚاهلل أَا ، املبطًٕٛ فٝ٘ ٚخيطس ، احملطٕٓٛ فٝ٘  ٜفٛش اير٣

 (ثٛب جتدٜد أٚ غعس تسدٌٝ عٔ بإضا٤ت٘ َٚط٧ بإسطاْ٘ ستطٔ

اضتٓتر مستني َٔ مسات ارتطب١ َع ايتُجٌٝ هلُا َٔ ايفكس٠ 
 .  ايطابك١ 


