ٍِقك ِيوٌر ثٌؼّٖجٞٚ
ثٌٚف ثٌْجدغ
وفج٠جس
ف ٟفً أّتٍز ثٌىضجح ثٌّوًّٟ
ؽَ أعئِخ اٌُزبة أُذسعُِ ٢لظَ اُذساع ٢اُضبّٗ 8102 ٢
ٓالؽظخ ٜٓٔخ عذا :
صٖتتضًّ ثٌّتتيوٌر ػٍتت ٝفتتً أّتتتٍز ثٌىضتتجح ثٌّوًّتتٌٍٚ ٟتتف ثٌْتتجدغ
٘ٚتتيٖ ثٌّتتيوٌر ٌْ١تتضط١غ ثٌطجٌتتخ ثٌّضجدؼتتز ِتتغ ِؼٍتتُ ثٌٚتتف ٌىتتٓ
ثالمضذجً وٍٗ فمٌثس مجًؽ١ز ػٍِ ٝؼج ٌ١٠ثٌىفج٠جس ٘ٚتِ ٛتج صٖتضًّ
ػٍ ٗ١ثٌّيوٌر ثألّجّ١ز .
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 ثٌٛفور ثألً ( ... ٌٝٚفالس ثّضىٖجف١ز )  ( :اُضشٝح اُِـ٣ٞخ )أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

٤ٓٝغ

دٌ٠ك ٌّ ،ؼجْ

رذكن

ثّٔ ، ٌّٙجي

ٓشػ

ٕور ثٌفٌؿ ٚثٌٕٖجٟ

ؿضٝ

٘ؾ ، َٛثلضقجَ
صُقْٓ ِٓ :
ثٌذٌ ٚثإلفْجْ

رأُن

إٌٕثق
ٍٟخ ثٌّْجػور
ٚثٌؼطجء

ٓغ٤ذح

ػظّ١ز ٌِٖ ،فز

رَجَش

اعزغذٟ

 ثٌغٌٚر ثٌٍغ٠ٛز :أٌُِخ

اُؼذ

أٌُِخ

أُلشد

أٌُِخ

اُغٔغ

اؽٔإٔ

ثًصجع  ،فَع

ٓالئٌخ

ٍَِه ِ ،الن

ػب ُِْ

ػٍّجء

٣وٖ٤

ٕه

ِٓٞى

َِ ٍِه

ػبَُْ

ػٛثٌُ  ،ػجٌّْٛ

شش٣ق

ىٌ١ٝٚٚ ً١غ

عبدح

ّجةو ١ّ ،و

شذح

ِٕوه ِٕ -وثس

رأٗ٠

صٌْع  ،صؼؾً

 أُؼ٘ ٠اُغ٤بهُِ ٢لؼَ  ( :ؽـ: ) ٠ -ؽـ ٠ثٌّجء  :فجٛ

 -ؽـ ٠دٗ ثٌوَ ٘ :جػ  ،عجً

 -ؽـ ٠ثٌذقٌ ٘ :جؽش أِٛثؽٗ .

 -ؽـ ٠ثٌّض ُٙف ٟثًصىجح ثٌؾٌثةُ  :صؾذٌ

 ٝظق ًِٔخ ( ؽـ ) ٢ك ٢عِٔز ٖ٤ثؾ٤ش رٌ: ٕٞ ثٌؾٍّز ثأل ٌٝٚفِ ٟؾجي ( اُوؼبء ) ٟ :غ ٝثٌّض ُٙف ٟثًصىجح ثٌؾٌثةُ . ثٌؾٍّز ثٌغجٔ١ز فِ ٟؾجي ( اُطج٤ؼخ ) ٟ :غ ٝثٌذقٌ ػٍ ٝثٌ١جدِ . اُزظش٣ق ( ػضص )  ( :ػض٣ض  -إػضاص  -رؼض٣ض  -أػضاء  -االػزضاص ٓ -ؼزض ) .. -هِٚ ٟٕ٠وً ثػضَثٍ. ٞ

 -هللا ٘ ٛثٌؼَ َ٠ثٌقى. ُ١

 -همً ثٌٌّٛي ٚأٙقجدٗ ثٌّوٕ٠ز أػَثء .

 -ثالػضَثٍ دجٌٕفِ مٍك ؽّ. ً١

ط  :اًزت عِٔخ ٖٓ إٗشبئي رزؼٖٔ رظش٣لب ُِلؼَ ( ػضص ) كٓ ٢غبٍ ( أُشبػش ) :
 ثالػضَثٍ دجٌٕفِ ٕؼ ًٛؽّ. ً١2

اُشؽِخ اُؼِٔ٤خ ك ٢ؽِت اُؼِْ
 -0اششػ اُؼجبسح اُزبُ٤خ  ٖٓ ( :عِي ؽش٣وب ِ٣زٔظ ك ٚ٤ػِٔب ع َٜهللا ُ ٚؽش٣وب إُ ٠اُغ٘خ ) :
 صذ ٓ١ثٌؼذجًر ثٌْجدمز أّ٘١ز ثٌؼٍُ ٚأّ٘١ز ثٌقٌٗ ػٍٍٟ ٝخ ثٌؼٍُ فّٓ ّجً ف٠ٌٟ ٟك ٠طٍخ ِٓ مالٌٗثٌؼٍُ ثٌٕجفغ ثٌيٕ٠ ٞفغ دٗ ثٌٕجُ  ،فئْ ٘يث ثٌؼٍُ  ًٚ٠دٗ إٌ ٝثٌؾٕز .

ٓ -8ب ٓغبٍ اُؼِْ ٝأُؼشكخ اُزٜٔ٣ ١ي إٔ روزذ ١ثؼِٔبء رُي أُغبٍ ؟
 ٕ٘ج ن ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؾجالس ثٌض ٟأ٘ٛث٘ج ٚصنضٍف ِٓ ٕن٘ إٌ ٝآمٌ وً فْخ ِٚ ٌٗٛ١ثصؾج٘جصٗ ِٕٙٚج :( ثٌؼٍ َٛثٌو١ٕ٠ز  -ثٌؼٍ َٛثالؽضّجػ١ز  -ثٌؼٍ َٛثإلْٔجٔ١ز ) ........................ -

 -3اعزخِض هٔ٤ب عِ٤ًٞخ ٖٓ اُؾذ٣ش اُشش٣ق :
 ثٌقٌٗ ػٍٍٟ ٝخ ثٌؼٍُ . ثالؽضٙجه فٍٟ ٟخ ثٌؼٍُ ٚثٌضّجُ أّذجدٗ . صمو ٌ٠ثٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء . ٌٖٔ ثٌؼٍُ د ٓ١ثٌٕجُ . -ثاللضوثء دجألٔذ١جء ٚثًٌٌّ .

 -4ث ٖ٤اُـشع اُشئ٤ظ ٖٓ اُؾذ٣ش اُشش٣ق :
 -ثٌقظ ػٍٍٟ ٝخ ثٌؼٍُ ثٌٕجفغ ٚثٌضّجُ أّذجدٗ ٚد١جْ ه ًٚثٌؼٍّجء ثألؽالء .
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 اُزشث٤خ -0اهزشػ ػ٘ٞاٗب آخش ٓ٘بعجب ُِ٘ض .
 -صٌد١ز ثألدٕجء .

 -عٌّر ثٌق١جر .

ٓ -8ب أُشبػش أُغ٤طشح ػِ ٠اُشبػش ك ٢اُ٘ض ؟
 -ثالػضَثٍ دجٌنٍك ثٌؾّ. ً١

 -فخ ثألدٕجء ٚثٌنٛف ػٍ.ُٙ١

ٓ -3ب أُوظٞد ثو ٍٞاُشبػش ( ٓضِٔب عبء ثو ٍٞك ٢اُخجش ) ؟
ثٌّمٛٚه أ ٞوّج ؽجء ف ٟثٌقىُ ٚثألِغجي ثٌْجدمز .
 -4ارًش أًجش ػذد ٖٓ اُو ْ٤أُغزلبدح ٖٓ اُ٘ض :
 -ثٌؼوي د ٓ١ثألدٕجء .

 -صم ٜٛهللا .

 -دٌ ثٌٛثٌوٚ ٓ٠ثإلفْجْ إٌ. ُٙ١

 -ثٌضقٍ ٟدقْٓ ثٌنٍك .

 -ثالصقجه ٚػوَ ثٌفٌلز .

ُ -فْٓ ثٌضٌد١ز .

٤ً -5ق رٌ٘ٛ ٕٞبى أُلخ ث ٖ٤األث٘بء ك ٢اُج٤ذ ؟
 ِٓ مالي ُفْٓ ثٌضٌد١ز ٚغٌُ ثٌم ُ١ثٌفجٍٝز دِٖٚ ُٕٙ١جػٌ ثٌقخ ٚثٌٛه ٚ ،ػوَ ثٌضف ً١ٞفّ١ج د، ُٕٙ١ٚثٌؼوي فِ ٟؼجٍِض. ُٙ
ٓ -6برا ٘٣زظش ا٥ثبء ٖٓ األث٘بء ؟
ٕ٠ضظٌ ث٢دجء فْٓ ثٌّؼجٍِز مجٙز ف ّٓ ٟثٌىذٌ ًٚ ،فّز ثألدٕجء ٌٚ ُٙثٌوػجء ٚثٌىٍّز ثٌط١ذز .
٠ٚأٍِٔ ْٛؾجؿ ثألدٕجء ف ٟثٌق١جر ٚأْ ٠ىٛٔٛث أف. ُِٕٙ ًٞ
 -7ؽذد أ ْٛاألكٌبس اُشئ٤غخ ُِ٘ض :
 فْٓ صٌد١ز ثألدٕجء ٚصؼٍّ ُّٙ١ذ ً١ثٌْؼجهر ف ٟثٌؤ١ج ٚث٢مٌر . ثالٌضَثَ دجألمالق ّذ ً١دٕجء ثألُِ ثٌّضقٌٞر . ثٌؼوي د ٓ١ثألدٕجء ٚػوَ ثٌضفٌ٠ك ّذ ً١ثٌّقذز فّ١ج د. ُٕٙ١4

 اُشؽبُخ اُظ ( : ٢٘٤رش٘ؾ ) ٢ٛٓ -0ب أ ْٛإٗغبصاد اُشؽبُخ ( رش٘ؾ  ) ٢ٛ؟
 ًُّ مٌ٠طز ثٌؼجٌُ ثأل. ٌٝٚ صؾو٠و ثإلدٌر ثٌّغٕج١ْ١ٟز . إ٠فجه دؼ ٜثٌٍّّْ ٓ١إٌِ ٝىز ثٌّىٌِز ألهثء فٌٞ٠ز ثٌقؼ . إّالَ أػوثه وذٌ١ر ِٓ أدٕجء ؽٕٛح ٌٕل ٟآّ١ج ػٍ٠ ٝو. ٗ٠ صم٠ٛز ثٌؼاللجس ثإلْٔجٔ١ز د ٓ١ثٌٚ ٓ١ٚثٌؼو٠و ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ . -8ؽذد أ ْٛاألٓبًٖ اُز ٢صاسٛب اُشؽبُخ ( رش٘ؾ : ) ٢ٛ
 -ؽٌَ٠ر ( ؽجٚر ) ؽٕٛدج .

ِٕ -طمز ثٌنٍ١ؼ ٚثٌذقٌ ثألفٌّ ِٚىز ثٌّىٌِز ّٕجال .

 -ؽٌَ٠ر ( صجٛ٠ثْ ) ٌٕلج .

 -ثٌْٛثفً ثٌٌٖل١ز ألفٌ٠م١ج .

 -3أهبسٕ ث ٖ٤اُشؽبُخ ( رش٘ؾ ٝ ) ٢ٛاُشؽبُخ ( ًش٣غزٞكش ًُٔٞجٞط ) ٖٓ خالٍ اُغذ ٍٝاُزبُ: ٢
وجه المقارنة

الرحالة كريستهفر كهلمبهس

الرحالة تشنغ هي

الحقبة الزمنية

القرن 59

القرن 5:

عدد الرحالت

; رحالت بحرية

 8رحالت بحرية

أكبر أسطول في ذلك الوقت  ،وقد تألف من

حجم األسطهل

عدد األماكن التي

اكتشفهها

الغرض من الرحمة

 :6سفيشة لمبزائع والسجوهرات و ;77سفيشة

لمخيول و 687سفيشة لمسؤن و 777سفيشة

كان أسطوال بحريا مؤلفاً من ; 5سفيشة تحسل
عمى متشها  5977بحار ومزودة .

لمجشود محسالً بالحرير والخزف والذاي .
 -األماكن الواقعة عمى سواحل السحيط الهشدي

 -األماكن الواقعة عمى السحيط األطمدي وجزر

وجشوب آسيا وأفريقيا .

الهشد وجشوب إسبانيا ويعود له الفزل في

 -نذر الدالم وتطوير العالقات بين الذعوب .

 -أن يستمك شيئا ما من كل جزيرة يزورها

 -نقل حزارة شعب الرين إلى الدول العربية

 -الرغبة في افتتاح طريق بحري يسر بسيشاء

اكتذاف أمريكا في رحمته الذهيرة  5846م

 -نذر اإلسالم في العديد من الدول .
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 تحقيق الذهرة والثراءوجزر برتغاليا.

 سؽِخ ػِٔ٤خ إُ ٠عغْ اإلٗغبٕٓ -0ب أُوظٞد ثبُٔل ّٜٞاُزبُ: ٢
 األػظبة  ٟ٘ :إٔذٗ ِج صى ْٛدجٌنٚ ، ٟٛ١لو صى١ّّ ْٛىز وجٌقذجي ٌٙج ٌ ْٛفجصـ ٕجفخ  ،صم َٛدٕمًىديدجس وٌٙدجة١ز ( أ ٚإٕجًثس ػٚذ١ز أًّ ٚجةً ػٚذ١ز ) صٌّ ًٚنضٍف أٔقجء ثٌؾُْ .

ٓ -8ب اُلشم ث ٖ٤األػظبة ٝاالٗؼٌبط اُؼظج ٢؟
 األػظبة  :صضفٌع ثألػٚجح ِٓ ػٚخ وذ٠ ٌ١ؾٌ ٞهثمً ثٌؼّٛه ثٌفمٌ ٛ٘ٚ ، ٞثٌقذً ثٌٖٛو ٟثٌيٞ٠ض ًٚدجٌّل  ،عُ صضٛثٌ ٝثألػٚجح فِ ٟنضٍف أٔقجء ثٌؾُْ .
 االٗؼٌبط اُؼظج ٟ٘ : ٢ثألػٚجح ثٌض ٟصؼًّ هِٖ ْٚجًوز ثٌّل  ،ف١ظ صؾٌ ٞثٌٌّجٌز ثٌؼٚذ١ز ػذٌخ آمٌ ٌضأٌِ ػٞالس ِؼٕ١ز دجالٔمذج. ٛ
خ إٌ ٝثٌقذً ثٌٖٛوٚ ، ٟصأص ٟثالّضؾجدز ػذٌ ػٍ ٚ
ػٍ ٚ
ٓ -3ب اُ٘زبئظ أُزشرجخ ػِ ٠رؼطَ ػظت ٖٓ أػظبة عغْ اإلٗغبٕ ؟
 صٛلف ثٌؾُْ ػٓ ثإلفْجُ دّج فٚ ، ٌٗٛفوٚط مًٍ فٚ ٟظجةف ثٌؾْو . -4أعزخِض اُـشع اُشئ٤ظ ٖٓ اُلوشح اُغبثوخ  ،صْ أًزج ٚك ٢ط٤بؿخ عِٔ٤خ .
 د١جْ لوًر هللا ّذقجٔٗ ٚصؼجٌ ٝف ٟمٍك ثإلْٔجْ ٚ ،ثٌقظ ػٍٕ ٝىٌٖ ّذقجٔٗ ٚصؼجٌ. ٝ -د١جْ ِىٔٛجس ثٌؾٙجٍ ثٌؼٚذ ٟف ٟؽُْ ثإلْٔجْ وأفو هالةً لوًر هللا ف ٟمٍمٗ .
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 أٗب اٌُ٣ٞذ -0أهزشػ ػ٘ٞاٗب آخش ٓ٘بعجب ُِ٘ض .
ٌ -ؤٌؤر ثٌنٍ١ؼ .

 -أً ٛثٌؼطجء

 ٟٕٟٚ -ثٌقذ١خ

 -8أؽذد ٖٓ اُ٘ض أُٞاؽٖ اُز ٢رذٍ ػِٓ ٠ب ٣أر: ٢
 -1ثٌقٕٚ ٓ١ثٌٖٛق هثةّج ٌٍ. ٟٓٛ

 -ثٌذ١ش ثٌغجّٔ ( ٟفجةٓ ثٌٖٛق صٌّ) ............. ٛ

 -2ثٌؼٍُ ٚثٌضطٚ ًٛثإلدوثع ِٓ ّّجس ثٌى٠ٛش .

 -ثٌذ١ش ثٌغجِٓ ( ٚإٌٔٔ ٟوَ ثإلدوثع ) ........

٠ -3و ُ ثٌى٠ٛش دجٌؼطجء ال فوٚه ٌٙج .

 -ثٌذ١ش ثٌْجهُ ( ٚإٔٔ ٟثٌذيي ال أهً) ............... ٞ

 -3أًَٔ اُزشجٜ٤بد اُزبُ٤خ :
 ّإْ ثٌِ ٟٓٛؼطجء وجٌٕٖ٠ٚ ٌٙذٗ ثٌ١ٚف فٙ ٟفجةٗ .

 -4أطٞؽ كٌشح عضئ٤خ ٖٓ اُلٌشح اُشئ٤غخ كُ ٢ـخ عِٔ٤خ .
 ثٌفىٌر ثٌٌةْ١ز  :فخ ثٌ ٟٓٛفطٌر غٌّٙج هللا ف ٟلٍٛح ثألدٕجء . -ثٌفىٌر ثٌؾَة١ز  :فخ ثٌى٠ٛش ِٚوً ثػضَثٍ ٚفنٌ ألدٕجةٙج .

 -5أًَٔ أُخطؾ اُزبُ: ٢
عنوان مقرتح
أرض العطاء

مشاعر وإحساسات
حب الوطن
قصيدة أنا الكويت

كلنة واحدة خمتصرة

البيت املفضل لد ّ
ي
األول  :أنا الكويت

مؤثرة

2
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 اُغ٘ذثبد -0ارًش ثؼغ أُؼِٓٞبد ػٖ اُغ٘ذثبد .
 ٕ٘ ٛن١ٚز أّط٠ًٛز ِٓ ٕن١ٚجس أٌف ٌٍ١ز ٍ١ٌٚز  ٛ٘ٚدقجً ِٓ دغوثه  ،ػجٓ ف ٟفضٌر ثٌنالفزثٌؼذجّ١ز ٚ ،لو لجَ دْذغ ّفٌثس ٌم ٟفٙ١ج ثٌّٚجػخ ٚثأل٘ٛثي ٚثّضطجع ثٌٕؾجر ِٕٙج دٚؼٛدز ٍٚ ،ثً ثٌىغٌ١
ِٓ ثألِجوٓ ثٌْقٌ٠ز ٚثٌضم ٝدجٌىغ ِٓ ٌ١ثٌٛف ٓٛأعٕجء إدقجًٖ فّٛ ٟثفً أفٌ٠م١ج ثٌٌٖل١ز ٚؽٕٛح آّ١ج .

 -8أهبسٕ اُوظخ ثبُؼشع أُشئٓ ٢غ ٓشاػبح اُ٘وبؽ اُزبُ٤خ :
وجه المقارنة

السندباد البحري

السندباد في الجزء األول
 -بينما كان السندباد يسير في الصحــــــراء تعرض

 -قرر السندباد الرحيل مع عمـــه على ظهر

لعاصفة ضخمة  ،ثم تعرف على علي بابا وعصابته

سفينة  ،ثم هبط السندباد وطاقم السفينة على

 ،ثم ذهب إلى خيمـــــة الوالي ليقـــــوم بتنفيذ خطـة

ظهر حوت اعتقدوا أنه جزيرة  ،وبعد ذلك

األحداث
اللصوص والتجسس على أسراره وأعداد جنــــوده ،

واجه السندباد مخلوقات غريبــــــة كالمارد

وأخيرا إنقاذ السندباد للوالي .

العمالق  ،ثم قابل على بابا والعم عـــــالء
وأصبحوا أصدقاء .

شخصية
السندباد

شخصية تتصف بالصدق واألمانة وعدم خيانة
اآلخرين

 شخصية تهوى المغامرة وحب الخير وتتميزبالقوة

 -3أٜٔ٣ب رلؼَ :
 -0هشاءح اُوظخ اُز ٢رلغؼ أُغبٍ أٓبّ ٓخِ٤زي .
 -8أُشبٛذح اُز ٢روذّ طٞسح ٓزٌبِٓخ ػٖ اُوظخ ًٌَ .
 ال ٕه أْ ف ٟثٌمٌثءر ِضؼز ٚفجةور ٌٚ ،ىٓ ِٖج٘وص ٟألفوثط ثٌمٚز فًٛٙ ٟر ِضىجٍِز صؾؼً ثالفوثطصٌّل ف ٟىٕ٘ ٟأوغٌ ٠ٚ ( .مذً وً ًأْ٠ ٞضٕو إٌ ٝأّذجدٗ ) .
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 اُٞؽذح اُضبٗ٤خ  ( ...سؽِخ ػجش اُضٖٓ )  ( ...اُضشٝح اُِـ٣ٞخ ) .أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

ٓززبثؼخ

ِضٛثٌ١ز

أؿذم

أفج ، ٛأؽَي

ٓضٍٞ

ثٌم١جَ د٠ ٓ١وٗ٠

اهزظذ

ص٠ّٛ

اهزجبط

أمي ٔٚمً

ؿؼٕٞ

أعٕجء  ،مالي

ٗجَ

ٌٕف ٚػظُ

عشأح

ٕؾجػز  ،إلوثَ

ٗذٟ

دنجً ثٌّجء ُ -ؽٛه

 اُضشٝح اُِـ٣ٞخ :أٌُِخ

اُؼذ

أٌُِخ

أُلشد

أٌُِخ

اُغٔغ

عبئش

ػجهي

دػبح

هثعٍ  -هثػ١ز

ؽج٤ؼخ

ٟذجةغ

عالّ

فٌح

أثبح

ح
آ ٍ

ؽ٤لخ

ِف َ١ف

ٗلغ

ًٌٝ

اُغ٘بح

ثٌؾجٟٔ

صٓبّ

أ َ ٍِ ِّز

طجش

ؽَع

 أُؼ٘ ٠اُغ٤بهُِ ٢لؼَ  ( :عِذ ) : -عِذ ٙػٍ ٝثألٌِ  :أوٌ٘ٗ .

 -عِذ ٙدجٌْ١جٌٝ : ٟدٗ دٙج

. ٞٛ
 -عِذ ػٍِٛ ٝثؽٙز ثٌٖوثةو  :لَ َ

 -عِذ دٗ ثألًٌٟ : ٛفٗ أًٝج .

 رظش٣ق ًِٔخ ( ه ( : ) ّٞاُو - ّٞهبئْ  -اُو٤بّ ٓ -وبٓٝخ  -هٞاّ ) .. -ثألح لجةُ دأػّجي ثألٌّر .

 -أدو ٜثٌٖؼخ ِمجِٚز ٕو٠ور ٝو ثالفضالي .

٠ -قٌٗ ثٌٍُّْ ػٍٙ ٝالر ثٌم١جَ .

 -ػجلخ هللا لٛٔ َٛؿ دجٌغٌق .

ط  :اًزت عِٔخ ٖٓ إٗشبئي رزؼٖٔ رظش٣لب ُِلؼَ ( ه ) ّٞكٓ ٢غبٍ ( اُذ: ) ٖ٣
٠ -قٌٗ ثٌٍُّْ ػٍٙ ٝالر ثٌم١جَ .
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 ث٤ذ أُوذطٓ -0ب ٌٓبٗخ اُوذط كٗ ٢لٞط أُغِٔ ٖ٤؟
ٌٍموُ ِىجٔز ػظّ١ز فٔ ٟف ُٛثٌٍّّْ ٓ١؛ فِٕ ٟٙجًر ثٌٌٖثةغ  ٌِْٜٚ ،ثٌٌّٛي ػٍ ٗ١ثٌْالَ ِٟٓٛٚ ،
ثٌذضٛي ( ٌِ ُ٠ػٍٙ١ج ثٌْالَ ) .
ٓ -8ب أُوظٞد ٖٓ اُؼجبسح ا٥ر٤خ " ( اػزجش اُؼشة اُوذط ٓذ٘٣خ ٓوذعخ ) ؟
 أ ٞأْ ثٌموُ ِوٕ٠ز ِذجًوز ِٚطٌٙر ٌٙٚج لوثّز ػظّ١ز ف ٌِْٜ ٟٙثٌٌّٛي  ِٟٓٛٚثٌذضٛي ٚدٙج ثٌّْؾوثأللٚ ٝٚوً ٘يث ؽؼٍٙج ِوٕ٠ز ِموّز .
 -3أػَِ  /ارغ ٚأُغِٔ ٕٞك ٢طالر ْٜإُ ٠أُغغذ اُؾشاّ .
فض ٝصضأوو ٕن١ٚز ثٌٍّّْ ٓ١ثٌو١ٕ٠ز  ،دؼو أْ صأووس ٕن١ٚض ُٙثٌْ١جّ١ز .
ٓ -4ب اُذسط أُغزلبد ٖٓ ٓٞهق ػٔش ثٖ اُخطبة  -سػ ٢هللا ػ٘ - ٚؽٔ٘٤ب آز٘غ ػٖ اُظالح داخَ اٌُ٘٤غخ .
 ثالٌضَثَ دجٌٖؼجةٌ ٚثٌّذجها ثإلّالِ١ز ثٌض ٝصٌد ٝػٍٙ١ج ثٌٍّّْ ْٛػٍ٠ ٝو ٞثٌٌّٛي ػٍ ٗ١ثٌْالَ .٠ٚوي ٘يث ثٌّٛلف ػٍ ٝدؼو ٔظٌ ػٌّ دٓ ثٌنطجح ثٌي ٞمجف أْ ٠أص ٟثٌٍّّْ ِٓ ْٛدؼوٖ ٠ٚمٕ٘ ( : ٌْٛٛج
 ٍٝٙػٌّ ٠ٚذٕ ْٛػٍِْ ٗ١ؾوث )
 -5أػذد اُوبدح اإلعالٓ ٖ٤٤اُز ٖ٣رؼبهجٞا ػِ ٠كزؼ ث٤ذ أُوذط .
 -أد ٛػذ١ور دٓ ثٌؾٌثؿ .

 -ػٌّ ٚدٓ ثٌؼجٗ

٠َ٠ -و دٓ أدّ ٟف١جْ

ٌٕ -فذ ً١دٓ فْٕز .

 -6أعزخشط ٖٓ اُ٘ض ٓؼِٓٞبد ك ًَ ٢أُغبالد اُزبُ٤خ :
 ربس٣خ٤خ  :دٕ ٟثٌّْؾو ثألل ٝٚدؼو دٕجء ثٌىؼذز دأًدؼ ٓ١ػجِج . د٤٘٣خ  :ثٌّْؾو ثألل ٛ٘ ٝٚثٌّْؾو ثٌي ٞدجًن هللا ف ٛ٘ٚ ، ٌٗٛأ ٌٝٚثٌمذٍض ٓ١ف ٟثٌٚالر . شخظ٤بد  ( :ثٌٌّٛي ػٍ ٗ١ثٌْالَ  -ػٌّ دٓ ثٌنطجح  -ثٌ١ٌٛو دٓ ػذو ثٌٍّه .) ............ -7أخزبس ٖٓ اُ٘ض ٓؼِٓٞبد ر ِٓ - : ٢ٜ٘ٔىٌه  :ثٌّْؾو ثألل ٝٚأفو ثٌّْجؽو ثٌض ٟصٖو إٌٙ١ج ثٌٌفجي .
 ٝأخش ٟأسؿت ك ٢اًزشبف أُض٣ذ ٜٓ٘ب ِ - :ؼٌفز أُ٘ ثٌّؼجٌُ ثٌٌٖ١ٙر فِ ٟوٕ٠ز ثٌموُ .11

 ٗٞخزح ٖٓ ثالد١ -أًزت ػٖ شخظ٤خ اُ٘ٞخزح ػجذ اُٛٞبة ػجذ اُشؽٖٔ اُؼغؼٞع. ٢

٠ؼو ثٌٕٛمير ػذو ثٌ٘ٛجح ػذو ثٌٌفّٓ ثٌؼْؼ ِٓ ّٟٛأوغٌ ٔٛثمير ثٌذقٌ ّفٌث إى صؼوهس ًفالصتٗ ػذتٌ دقتٌ
ثٌؼتتٌح ٚثٌّقتت ٠١ثٌٕٙتتوٚ ، ٞوتتجْ ٕتتو٠و ثٌقتتٌٗ ػٍتت ٝصْتتؾ ً١ؽّ١تتغ ًفالصتتٗ ٚثالفضفتتجظ دٙتتج ِٕٙٚ ،تتج ٘تتيٖ
ثٌٌٍٔجِز ثٌض ٟصض ّٓٞإفو ٜػٌٖر ّفٌر ِٓ ّفٌثصٗ ثٌؼو٠ور ٚ ،لو ثٌضقتك دجٌؼّتً ػٍتّ ٝتفٓ ثٌْتفٌ فتّ ٟتٓ
ِذىٌر لذً أْ ٠ضؾج ٍٚثٌْجدؼز ػٌٖر ٚ ،لو ػًّ ِغ ػّٗ ٚدؼ ٜأفٌثه أٌّصٗ ثٌي ٓ٠ثٕضٌٚٙث ف٘ ٟيث ثٌّؾتجي
ٚ ،لجَ دأٚي ّفٌر ٌٗ ف ٟػتجَ ٚ ، َ 1932 – 9 1331وجٔتش آمتٌ ّتفٌر ٌتٗ فت ٟػتجَ . َ 1932 – ٖ1331
ٚلو صٕٛػش ثٌْفٓ ثٌضت ٟوتجْ ٠ذقتٌ ػٍٙ١تج ٚثٌضت ٟوتجْ ِتٓ إٔتٌ٘ٙج دت َٛي فتضـ ثٌن١تٌ ي ثٌتي ٞثّتضٌّ ٠ذقتٌ
ػٍٙ١ج ٌّور عّجّٕٔٛ ٟثس د ٓ١ثٌى٠ٛش ٚدقٌ ثٌؼٌح ّٛٚثفً إفٌ٠م١ج ٚثٌٕٙو .
ٚصّضجٍ ٘يٖ ثٌٌٍٔجِز دضؼوه ثٌٌفالس ثٌض ٟصضّٕٙٞج ٚ ،صؾؼٕج ٌٔ ٜإٌ ٟأِ ٞو ٜوجٔش لوًر ٘يث ثٌٕٛمير ػٍٝ
ثٌم١جهر ٚثٌضّىٓ ِٓ فٕ ْٛثٌّالفز ٚثإلٌّجَ دطٌق ثٌْفٌ ٚثٌّٛثٔب ثٌىذٌ١ر ٚثٌٚغٌ١ر ٚثٌض ٟوجْ مذٌ١ث
دّْجٌىٙج ٚص١جًثصٙج ف ٟثٌّٛثُّ ثٌّنضٍفز .
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 سؽِخ اُجؾش ػٖ اُؾع ٝاُؼجبساد اُضالس -0أخزبس أٌَُٔ اُظؾ٤ؼ ٓٔب ٣أر: ٢
أ  -صٌن ثٌٌؽً الدٕٗ عٌٚر ِٓ  :ثٌؼًّ ثٌٚجٌـ .
حِ -ىظ ثٌفض ٝفضٌر ِٓ ثٌَِٓ ػٕو ٙجفخ ثًٌَّػز لجًدش ّ :ذغ ّٕٛثس .
ػ -ثّضٙؾٓ ثٌفض ٝصٕجٚي ٙجفخ ثٌمٟ ٌٚؼجِٗ ف : ٟؽّؾّز .
 -8أطق اُؾبُخ اُ٘لغ٤خ ُِظج ٢ػ٘ذ اٗزٜبء كزشح ػِٔ ٚػ٘ذ طبؽت أُضسػخ ثِـخ ٝاػؾخ ٓٞعضح .
 فّو ثٌٚذ ٟهللا ػٍ ًٌِٚ ٝثٌْٕٛثس ثٌْذغ فٌفج ِْضذٌٖث .٤ً -3ق اعزلبد اُلز ٖٓ ٠اُؼجبساد اُضالس اُز ٢رشًٜب ٝاُذ ٙك ٢اُظ٘ذٝم .
أفْٓ ثٌٚذ ٟصطذ١ك وً ػذجًر ف ٟثٌّٛلف ثٌّٕجّخ ٌٙج فىجٔش ٌٗ ِنٌؽج ِٓ ثٌّٛثلف ثٌض ٟصؼٌٌٙ ٛج .
ٓ -4ب أ ْٛاألؽذاس ك ٢اُوظخ :
ٚ -فجر ٚثٌو ثٌٚذٚ ٟثٌٌّ١ثط ثٌي ٞصٌوٗ ٌٗ .

 -ػًّ ثٌٚذٌّ ٟور ّذغ ّٕٛثس ػٕو ٙجفخ ثًٌَّػز .

 ثّضٞجفز ٙجفخ ثٌمٌٍٚ ٌٚذٚ ٟصىٌ ّٗ٠ػٍ ٝأِجٔضٗ .ٓ -5برا ُ ٞاٗؾشكذ ػٖ ؿشػي ك ٢اُؾ٤بح .
 ٠ضٌصخ ػٍ ٝىٌه ثٌضٖضش ف ٟثٌق١جر ١ٝٚجع ثٌفٌٗ  ِٓٚ ،عُ  ٍََ٠ثٌؼٛهر إٌ ٝثٌّْجً ثٌٚق١ـ ٌِر أمٌٜ -6إُٓ ٠ذ ٟرغبػذ اُلشص ػِ ٠رؾو٤ن اُ٘غبػ ك ٢ؽ٤بري ؟
 صْجػو ثٌفٌٗ ػٍ ٝصقم١ك ثٌىغ ِٓ ٌ١ثٌٕؾجؿ ُ ٌٟٕ ،فْٓ ثّضغالٌٗ ٚثألمي دجألّذجح . -7أعزخِض اُؤ٤خ اُغِ٤ًٞخ ٖٓ اُوظخ .
 -ثصذجع ٔٚجةـ ث٢دجء ٚثالّضفجهر دنذٌثص. ُٙ
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صد سط٤ذى
 أخزبس ٓغ ٓغٔٞػزٓ ٢ب ٘٣بعت ٓ ٢ُٞ٤اُوشائ٤خ :( اُخ٤بٍ اُؼِٔ - ٢اُوظض ٝاُشٝا٣بد  -أُ٘شٞساد اُٞصبئو٤خ  -اٌُزت اُذ٤٘٣خ )

 أخزبس ٖٓ ث ٖ٤اٌُزت اُغبثوخ اٌُزبة اُز ١شذُٗ ٢وشاءر: ٚ اٌُزبة اُز ١شذُٗ ٢وشاءر : ٚوضجح أؽًّ ثٌمٌ ٘ٚألٟفجي . أد ٕٝعجت إػغبث ٢ثبٌُزبة . ثٌىضجح فجفً دجٌؼو٠و ِٓ ثٌم ٘ٚثٌٍّْ١ز ٚثٌٖ١مز ثٌض ٟصٕجّخ ٌِفٍض ٟثٌؼٌّ٠ز  ،وّج أْ وً لٚز صقًّلّ١ز ؽٍّ١ز صف١ؤ ٟف ٟف١جص. ٟ

ٗٔٞرط ُوظخ هظ٤شح

 حطت الفراشة بكل خفة على حافة الورد  ،ونظرت إلىى داخلهىا  ،فى ذا بهىا تجىد نحلىة سىابحة فىي قلبهىا ،تمص األريى  ،فبادرتهىا قاةلىة ب صىباخ الخيىر أيتهىا النحلىة العاملىة ب ك عنىد ذلىك رفعىت النحلىة رأسىها ،
ُّ
ب ب صباخ سعيد بطلعتك البهية أيتها الفراشة اللطيفة النشيطة ب .
وابتسمت للفراشة  ،وأجابت بتأد ٍ
وقبىىل أن تعىىود النحلىىة إلىىى ابسىىتحمام بىىاألري الع لطىىر  ،دعتهىىا الفراشىىة إلىىى اللعىىب والتمتىىع بجمىىال الربيىىع
ومناظره الخالبة في الغابة القريبة  ،ولكنهىا اعتىذرت قاةلىة ب إن الحيىاة عنىدٌ عمىر دتوب مسىتمر  ،وب
وقت فيها للهو واللعب ب .

رحلة وحوار ( قصة قصيرة ) محمود بزي
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اُٞؽذح اُضبُضخ  ( ...ػبُْ اُلؼبء )  ( ..اُضشٝح اُِـ٣ٞخ )
أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

أٌُِخ

أُزشادف

رؾظٖ

ثفضّٝ

اهزشف

فؼً ٚأصٝ

شْٜ

ػَ َ٠ثٌٕفِ

اعززت

ثّضمجَ ٚثّضمٌ

ٓضوبٍ

ِٚ ٍْٚموثً

ُٜلخ

ٕٛق ٚفٌلز

ػل٤ق

أد ٟثٌٕفِ

ًلبءح

لوًر ِّ ،جعٍز

ُٜٓبٕ

ِقضمٌ  ،ىًٌ١

 ثٌغٌٚر ثٌٍغ٠ٛز :أٌُِخ

اُؼذ

أٌُِخ

أُلشد

أٌُِخ

اُغٔغ

إعشاف

ثػضوثي ،ص٠ّٛ

أٓزؼخ

ِضجع

إًَِ٤

أوجًٌ١

ًشة

دٙؾز ًٌّٚ ،

ٓٞاٗئ

ِٕ١جء

ؽ٢

أف١جء

ػظ٠

أٟجع

سٝاح

ًثٞٚ

هِؼخ

لالع  ،لٍؼجس

أه٘ؼخ

لٕجع

س٣جخ

ً٠ذجس َ٠ً ،خ

 أُؼ٘ ٠اُغ٤بهُِ ٢لؼَ  ( :طْٔ ) : -طْٔ ثٌّٕٙوُ ثٌذٕجء  ، ًُّ :مط. ٠

 -طْٔ ثٌٌّ ٛثٌٖ١ل  :ؽؼٍٗ أ. ُٙ

أ. ٌٙ
 طْٔ ػًٍ ٝأ: ٗ٠ّ

 طْٔ ػٍ ٝثٌٕؾجؿ ّ :ػضّ .

 رظش٣ق ًِٔخ ( ٝطق )  ( :اُٞطق  -اُٞط٤ق  -اُٞطلخ  -أٝطبف ٞٓ -طٞف ) -لوَ ثٌطذ١خ ٙٚفز ًثةؼز ٌٌٍّ. ٜ٠

 -دجٌغ ثٌٌؽً فٙٚ ٟف د١ضٗ .

 -ثٌٚوق ٙفز ؽٍّ١ز .

 -ثٌٕذِٛٙٛ ٟف دقْٓ ثٌنٍك .

طق ) كٓ ٢غبٍ ( اُظؾخ ) :
ط  :اًزت عِٔخ ٖٓ إٗشبئي رزؼٖٔ رظش٣لب ُِلؼَ ( ََ ٝ
 لوَّ ثٌطذ١خ ٙٚفز ًثةؼز ٌٌٍّ. ٜ٠14

 سؽِخ اُؼٞدح إًًُٞ ٠ت األسعٓ -0ب عش رٔ٤ض ًًٞت األسع ػٖ عبئش اٌُٞاًت .
 -صضّ َ١ثألً ٛدضٛفٌ ّذً ثٌق١جر ثٌض ٟصّْـ ٌٍىجةٕجس دجٌق١جر ػٍّ ٝطقٙج .

ٓ -8ب أُوظٞد ثبُغ٘خ اُلٌِ٤خ ؟
 ٟ٘ -ثٌٛلش ثٌي ٞصو ًٚف ٗ١ثألً ٛفٛي ثٌِّٖ فٔ ٟقِٛ٠ ) 363 ( ٛج ّ ) 6 (ٚجػجس  ) 9(ٚهلجةك.

 -3أػَِ خطٞسح ٛجٞؽ أُشًجخ اُلؼبئ٤خ ػًًِٞ ٠ت األسع .
صضّغً صٍه ثٌنطًٛر ف ٟثٌقٌثًر ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌٌْػز ثٌٖو٠ور ثٌض ٟصضُ دٙج ًفٍز ثٌؼٛهر ٌٍومٛي إٌ ٝثٌغالف
ثٌؾٌ ٞٛألً. ٛ
٤ً -4ق رٌجؼ ٓشًجبد اُلؼبء اُغشػخ أص٘بء اُٜجٞؽ ػًًِٞ ٠ت األسع ؟
صْضنوَ ٌِوذجس ثٌفٞجء ٛٙثً٠ل وذـ ثٌٌْػز  ،ثٌض ٟصؼًّ ػٍ ٝثإلدطجء لٍ١ال ِٓ ٌّػز ثٌٌّوذز .
م ثٛ ٖ٤جٞؽ اٌُجغٞالد اُلؼبئ٤خ األٓش٤ٌ٣خ ٛٝجٞؽ اٌُجغٞالد اُلؼبئ٤خ اُشٝع٤خ .
 -5أكش ُ
صٌّ ٛثٌىذْٛالس ثٌفٞجة١ز ثألٌِ٠ى١ز ِ -غً ِ٠ٌ١ىٚ ًٞٛؽ - ٟٕ١ّ١ف ٟثٌّجء  ،دّٕ١ج صٙذ ٠ثٌىذْٛالس
ثٌفٞجة١ز ثٌٌ١ّٚز ػٍ ٝثٌ١جدْز .

 -6أعزخِض اُـشع اُشئ٤ظ ُِ٘ض اُغبثن .
ثٌضؼٌف ػٍ ٝدؼ ٜثٌّؼٍِٛجس ػٓ وٛوخ ثألً. ٛ
د١جْ ثٌٌّثفً ثٌض ٟصٌّ دٙج ٌِوذز ثٌفٞجء أعٕجء ًفالصٙج ثٌفٞجة١ز .
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ٓشاًت اُلؼبء ث ٖ٤األعطٞسح ٝاُخ٤بٍ
ٓ -0ب أُوظٞد ثٔشاًت اُلؼبء ث ٖ٤األعطٞسح ٝاُخ٤بٍ .
ثٌّمٛٚه د يٌه ثٌمٚ ٘ٚثٌقىج٠جس ٚثألّج ٌ١ٟثٌض ٟصْٕؼ فٛي ّفٓ ثٌفٞجء ثٌض ٟصؾٛح ِج د ٓ١ثٌىٛثوخ .
 -8أدَُ ٖٓ اُ٘ض ػِٓ ٠ب ٣أر: ٢
 ؽون اإلٗغبٕ ك ٢ع٘ٞاد هظ٤شح هلضاد ٗٞػ٤خ .ف ٟػجَ  1933فٍك ثإلْٔجْ دطجةٌر ىثس ِقٌن أعمً ِٓ ثٌٛٙثء  ،عُ ٕ ًٟٛىً ٟجةٌصٗ ٍٚ ،ثه ٌّػضٙج ،
عُ ثمضٌع ثٌٚجًٚك ٚؽؼٍٗ أهثر ّفٌ إٌ ٝثٌفٞجء .
 ال ٣ضاٍ اُؼِٔبء ُذ ْٜ٣األؽالّ اٌُض٤شح ك ٢رط٣ٞش اُغلش إُ ٠اُلؼبء .ٚف ٟثٌمٌْ ثٌغجٌٔ ٟؼ ٌٚثٌطٌ١ثْ ٠قٍُ دؼ ٜثٌؼٍّجء دضط ٌ٠ٛأٔجد١خ ِضٕج٘١ز ف ٟثٌٚغٌ  ،ػٍ ٝأًِ أْ
صقٛي إٌ ٝظفجةٌ ِضٕ١ز ٌٕٚغ أوذٌ وجدً ٠ؼٍّك ف ٟثٌفٞجء ّ٠ٚ ،ضو د ٓ١ثألًٚ ٛثٌمٌّ .
ّ
ٓ -3ب أُوظٞد ثٔب ٣أر: ٢
أ -ؿض ٝاُلؼبء  :ػٍّ١ز ثالوضٖجف ثٌّضٛثٌٍ ًٙفٞجء ثٌنجًؽ ٟدجالػضّجه ػٍ ٝثٌّالفز ثٌفٍى١ز ٠ٚى ْٛىٌه
دٛثّطز ثٌضط ًٛثٌّضٛث ًٙف ٟصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌفٞجء.
ة -األعطٞسح ٝاُخشاكخ  ٟ٘ :ثٌمٚ ٘ٚثٌقىج٠جس ثٌغٌ٠ذز ثٌّْٕٛؽز ِٓ ثٌن١جي ٚثٌض ٟثٔضمٍش ػٍ ٝثألٌْٓ
دجٌٍغز ثٌّقى١ز .
 اُلشم ث ٖ٤االعطٞسح ٝاُخشاكخ  :صٌصذ ٠ثألّطًٛر دّىجْ أ ٚإْٔجْ أ ٚفوط ٌٗ ػاللز دجٌضجً٠ل  ،دّٕ١جثٌنٌثفز صٌصذ ٠أوغٌ دجٌن١جي ثٌيٕ٠ ٞضؼ ِٓ ثٌق١جر ٚال ػاللز ٌٙيث ثٌن١جي دجٌٛثلغ .
 -4أعبٓ ْٛغ صٓالئ ٢ك ٢ط٤بؿخ اُلٌشح اُشئ٤غخ ٝاُلٌش اُغضئ٤خ ُِ٘ض .
 ٓٞػٞع اُ٘ض ٌِ :ثوخ ثٌفٞجء د ٓ١ثألّطًٛر ٚثٌن١جي . اُلٌشح اُشئ٤غخ  :أفالَ ثإلْٔجْ فضقش آفجق ثٌْفٌ إٌ ٝهثمً ٚمجًػ وٛوخ ثألً. ٛ اُلٌش اُغضئ٤خ  - :إٔؾجٍثس ثإلْٔجْ فِ ٟؾجي ثٌطٌ١ثْ ػو٠ور ِٚضٕٛػز . ٌٍؼٍّجء أفالَ وغٌ١ر ف ٟصط ٌ٠ٛثٌْفٌ إٌ ٝثٌفٞجء .16

 ٝطق اُشث٤غ ُِجؾزش١ٓ -0ب أٌُِبد اُز ٢رخطش ثجبُي ػ٘ذ عٔبع ًِٔخ اُشث٤غ ؟
 -ثٌْٕ ُ١ثٌؼًٍ١

 -صغٌ٠و ثٌطًٛ١

 -ثٌطذ١ؼز ثٌْجفٌر

 -ثٌَ٘ ًٛثٌّضفضقز

 -8أهزشػ ػ٘ٞاٗب آخش ٓ٘بعجب ُِ٘ض .
 ف ًٚثٌؾّجيٓ -3ب اإلؽغبط اُز٣ ١غ٤طش ػِ ٠اُشبػش كٛ ٢زا اُ٘ض ؟
ثإلػؾجح دؾّجي ثٌٌد١غ .
 -4أث٤ً ٖ٤ق أثشص اُشبػش عٔبٍ هذ ّٝاُشث٤غ ك ٢اُج٤ذ األ. ٍٝ
أظ ٌٙثٌٖجػٌ ؽّجي لو َٚثٌٌد١غ فًٛٙ ٟر إْٔجْ ٠ٚ َٛ٘٠نضجي دٕفْٗ ِٓ ثٌقْٓ ٚثٌؾّجي .
 -5أدَُ ٖٓ اُ٘ض ػِ ٠اُٜٞاء اُؼِ َ٤ك ٢اُشث٤غ .
ّ
ًٚق ْٔ ُ١ثٌٌ٠ـ فض ٝفْذضٗ ٠ؾٟء دأٔفجُ ثألفذز ُٔؼّّج .
اُج٤ذ األخ٤ش :
 -6اُج٤ذ اُز ١أػغج٘ : ٢اُج٤ذ األٍٝ
ف١ظ ؽؼً ثٌٖجػٌ ثٌٌد١غ دؾّجٌٗ ثٌّؼٛٙه فًٛٙ ٟر فْ١ز ًٛٙ ٟ٘ٚر إْٔجْ ٠نضجي دؾّجٌٗ .
طٞس عٔبٍ كظَ اُشث٤غ ٓغزؼ٘٤ب ثٔظبدس أخش. ٟ
 - 7أرًش ث٤زب ُشبػش آخش ّ
٣و ٍٞاُشبػش  :دٌق ثٌٌد١غ ٌٕج دٌٔٚك ِجةٗ

فجٔظٌ ٌٌٚػز أًّّٚ ٗٝجةٗ .

 -2أػ٤ذ هشاءح األث٤بد ألعب ْٛك ٢ط٤بؿخ كٌشح سئ٤غخ .
ٌف ًٚثٌٌد١غ أعٌ وذ ٌ١ف ٟؽّجي ثٌطذ١ؼز.

 -ؽّجي ثٌطذ١ؼز ف ٟف ًٚثٌٌد١غ هٌ ً١ػظّز ثٌنجٌك .

 -9أؽذد ٖٓ اُوظ٤ذح أٌُِبد اُز ٢رذٍ ػِٓ ٠ب ٣أر: ٢
 -اُٜٞاء اُؼِ : َ٤ثٌْٕ. ُ١

 -شٌَ اُشث٤غ  :أصجن ٠ -نضجي ٝ -جفىج ٠ -ضىٍّج

 -كشؽخ اُ٘بط  :دٖجٕزً

 أُشبػش  :ثٌ ُقْٓ17

 اًٌُٞت األؽٔشٓ -0ب اُلشم ث ٖ٤اُ٘غْ ٝاًٌُٞت ؟
اُ٘غ ٟ٘ : ّٞوٌر ِٓ ثٌغجٍ ثٌٞنُ  ،ىثس ٝغ ٠ػج ٍي ٠ؤه ٞإًٌ ٝه فؼً ٔ٠ ٞٚٛؾؼٍٙج ٌِٖلز ٚفجًر
ٚألٌدٙج ٚأوذٌ٘ج دجٌْٕذز ٌألً ٟ٘ ٛثٌِّٖ .
 اٌُٞاًت  :ال ٛ٠ؽو صؼٌ٠ف ِقوه ٌٙج  ،ألْ دؼ ٜثٌىٛثوخ ٍٙذز ِغً ثألًٚ ٛثٌٌّ٠ل ٚأمٌ ٜغجٍ٠زِغً ثٌّٖضٌٍٚ ٞفً ٚدجل ٟثٌىٛثوخ ٌ ،ىٓ أُ٘ ِج َ٘١ّ٠ج أٔٙج ٌْ١ش وذٌ١ر ٌضضْذخ دضفجػالس ٔ٠ٚٛز ىثص١ز
ْ١ٌٚش ّجمٕز ؽوث ٚال ٕ٠ذؼظ ِٕٙج ثٌٛٞء .
 ٝاُلشم اُشئ٤غ ٢ث ٖ٤اُ٘غٝ ّٞاٌُٞاًت  ٛ٘ :أْ ثٌٕؾُ ٚ٠وً ٛٝءث ٔجصؾج ػٓ ثٌضفجػالس ثٌٕ٠ٚٛزثٌّٛؽٛهر هثمٍٙج  ،أِج ثٌىٛوخ فِ ٛٙؼض ٌُ ٚال ٚ٠وً ٛٝءث دٕفْٗ  ،دً ٠ؼىِ ثٌٛٞء ثٌمجهَ إٌ. ٗ١

ٓ -8ب عجت اعزؾبُخ اُؼ٤ش ػِ ٠عطؼ أُش٣خ ؟
ألْ ثٌغالف ثٌؾٌ ٞٛىٛوخ ثٌٌّ٠ل ٠ضى ْٛدًٛٚر أّجّ١ز ِٓ غجٍ عجٔ ٟأوْ١و ثٌىٌدٚ ، ْٛىٌه دْٕذز ػجٌ١ز
ؽوث صذٍغ ٔقِّ %93 ٛج ٠ؾؼً ثٌق١جر ػٍّ ٝطقٗ ِٓ ه ْٚصمٕ١جس مجٙز ِْضقٍ١ز .
ٓ -3ب ػذد ًٞاًت أُغٔٞػخ اُشٔغ٤خ ؟
صْؼز وٛثوخ صو ًٚف ٟفٍىٙج  ٟ٘ ،دجٌضٌص١خ فْخ لٌدٙج ِٓ ثٌِّٖ  :ػطجًه ٚ ،ثٌٌَ٘ر ٚ ،ثألً، ٛ
ٚثٌٌّ٠ل ٚ ،ثٌّٖضٌٍٚ ، ٞفً  ،أًٚثٔٔٚ ، ُٛذضٚ ، ْٛدٍٛص. ٛ
 -4أعزخِض اُـشع اُشئ٤ظ ٖٓ اُ٘ض اُغبثن :
 -إٌمجء ثٌٛٞء ػٍ ٝثٌىٛوخ ثألفٌّ ( ثٌٌّ٠ل ) .
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سٝاد اُلؼبء ُِشبػش كبػَ خِق
 -0أهزشػ ػ٘ٞاٗب آخش ٓ٘بعجب ُِ٘ض .
ِْ -جفٌ ْٚػذٌ ثٌفٞجء

 -ػجدٌ ٚثٌفٞجء

 -8أرًش ٖٓ األث٤بد ٓب ٣ذٍ ػِ ٠هذسح هللا رؼبُ. ٠
 -صْن ٌ١ثٌِّٖ.

 -صْٔ ٌ١١ظجَ ثٌى. ْٛ

 -مٍك ثٌٕؾٚ َٛثٌىٛثوخ .

ٔ -ؼّز ثٌؼمً ٌإلْٔجْ

ٓ -3ب األش٤بء اُز٣ ٢غزط٤غ سائذ اُلؼبء رًشٛب .
ْ٠ضط١غ ًثةو ثٌفٞجء أْ ٠يوٌ ػٍّ ٝذ ً١ثٌّغجي صٞجً ِ٠ثألً ٛػٍّ ٝطـ ثٌمٌّ  ،وّج ٠م َٛدؾّغ
دؼ ٜثٌقؾجًر ثٌض٠ ٟؼىف ثٌؼٍّجء ػٍ ٝهًثّضٙج .
٤ً -4ق ٝطق سٝاد اُلؼبء األسع ؟
ٙٚف ثٌٌٚثه وٛوخ ثألً ٛدأٔٗ ٌِٖق ثألٔٛثً  ،مفجق ثٌذٕٛه ّ ،جٟغ فً ٟفجح ثٌى. ْٛ
ٓ -5برا ٣ؾظذ سٝاد اُلؼبء ٖٓ رِي أُـبٓشاد ؟
 ٠قٚو ْٚثٌ١ٚش ثٌٛثّغ ٚ ،ثٌٌفؼز ٚثٌّؾو ٠ٚ ،ذٍغ ْٛىًٚر ثٌفنٌ . -6أرًش أعٔبء ثؼغ سٝاد اُلؼبء .
 ًٞٛ٠ؽجؽجً ً١ٔ - ٓ٠أًِْضٌٔٚؼ ِ ِّٝٛ -جٔجًٚف
ٓ -7ب أُشبػش اُزٗ ٢شؼش ثٜب ػ٘ذ هشاءح ٛز ٙاُ٘ظٞص ؟
ٖٔؼٌ دؼظّز ثٌنجٌك ثٌي ٞأدوع ٘يث ثٌىٖٔٚ ، ْٛؼٌ دمّ١ز ثٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء ٔٚ ،قّو هللا ػٍٔ ٝؼّز ثٌؼمً ثٌيٞ
أصجؿ ٌإلْٔجْ ِؼٌفز ثٌىغ ِٓ ٌ١أٌّثً ثٌى. ْٛ
 -2أع٤ت ػٖ االعئِخ اُزبُ٤خ :
أ -ػْ رزؾذس اُوظ٤ذح  :ػٓ ًٚثه ثٌفٞجء .
ةٓ -ب إٗغبصار : ْٜثوضٖجف أٌّثً ثٌفٞجء ٚ ،ؽّغ ثٌىغ ِٓ ٌ١ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ثٌفٞجء ٚثٌى.ْٛ
طٓ -ب شؼٞسٗب ٗؾ ٞإٗغبصار ْٜ؟  -ثٌفنٌ ٚثالػضَثٍ
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ً٤ق ٗ٘وز ًًٞت األسع
 -0اهزشػ ػ٘ٞاٗب آخش ٓ٘بعجب ُِ٘ض .
وٛوذٕج ف١جصٕج .
ٓ -8ب أعجبة اٗوشاع ثؼغ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ؟
 ثألٌِث ٛثٌض ٟصفضه دىً أفٌثه ثٌؾِٕ ثٌضقٛي ثٌّٕجم ٟثٌي ٞف ًٚف ٟثٌّجٌٚ ٟٝؼور ٌِثس . ثٔضمجي فٛ١ثْ غٌ٠خ دجٌْٕذز ٌّٕطمز ِؼٕ١ز ف١فضه دىً أفٌثه ثٌقٛ١ثٔجس ٚثٌٕذجصجس ثٌض ٟصٕضّ ٟإٌٌٍ ٝفٍ١ٚز -3أث٤ً ٖ٤ل٤خ اُؾذ ٖٓ اٗوشاع ثؼغ اُؾٞ٤اٗبد ٝاُ٘جبربد .
ػٓ ٠ٌٟك صٛف ٌ١ثٌذ١تز ثٌّالةّز ٚثٌّٕجك ثٌالٍَ ٌٍىجةٕجس ثٌّٙوهر دجالٔمٌثٚ ، ٛثٌقو ِٓ ثألػّجي ثٌذٌٖ٠ز
وجٌضٍٛط ثٌئ ٞضؼ ػٓ ثإلْٔجْ ٚثٌيٙ٠ ٞوه ثٌىٛوخ ٚثٌىجةٕجس ثٌض ٟصؼ ٔ١ػٍّ ٝطقٗ .
 -4أدَُ ٖٓ اُ٘ض ػِ ٠إٔ االٗوشاع ثغجت ٗ٤ضى .
لٚ ( : ٌٗٛلو ٠ى ْٛثٌْذخ ثًصطجَ َٔ١ن دْطـ ثٌىٛوخ ف ٟىٌه ثٌٛلش ) .
٤ً -5ق ٗؾذ ٖٓ رِٞس ًًٞت األسع ؟ ٕ٘ -جن ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٛجةً ِٕٙج ػٍّ ٝذ ً١ثٌّغجي :
 ٌٖٔ ثٌٛػ ٟد ٓ١ثٌٕجُ دّنج ٌٟثٌضٍٛط . ٍ٠جهر ثٌضٖؾٌّ ٌ١ج ٌٍضٖؾ ِٓ ٌ١ه ًٚفؼجي ف ٟثِضٚجٗ ثٌغجٍثس ثٌٞجًر . -6أًَٔ أُخطؾ اُزبُ: ٢
االٗوشاع

اعْ ًبئٖ ٓ٘وشع
ثٌوٕ٠جًٛٙثس

ٗٞع ٖٓ اٌُبئ٘بد
( ثٌقٛ١ثٔجس )

عجت االٗوشاع
لو ٠ى ْٛثٌْذخ ثًصطجَ َٔ١ن
دْطـ ثٌىٛوخ
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