
 

 

 نصوص

 ذثاسك هللا..أدغِ اىخاىقيِ
                                                                                                            

 (ع٘سج األّؼاً )ُ مشيٌقشآ                                                                                                                  

 

 (اُ هللا فاىق اىذة ٗاىْ٘ٙ يخشج اىذٚ ٍِ اىَيد ٍٗخشج اىَيد ٍِ اىذٚ رىنٌ هللا فؤّٚ ذئفنُ٘)  :اآليح األٗىٚ 

 ٍؼاّٚ اىنيَاخ: -1

 َغج شدفٍ نظػ شادفٍ يَحم

   لبفم انشك )فبنك( فبنك

 ؽجٕة،انُؾجبٌ يإَش ؽجخ  انجنه انؾت

  انُٕاح  لهت انضًوح انُٕٖ  

 األؽيبء  انًيذ يب يًُٕ يٍ انؾيٕاٌ ٔانُجبد انؾٗ

 أيٕاد،يٕرٗ  انؾٗ يب ال يًُٕ كبنجيط ٔانؾجخ ٔانُٕاح انًيذ

    رصوفٌٕ ػٍ انؾك ٔاإليًبٌ  رإفكٌٕ

شٗء ْٕٔ يشك انؾت ٔانُٕٖ  رًبو للهح هللا ٔغاللزٓب،ٔػغبئت صُؼّ،فٕٓ يجلع كمايظٓو كالو هللا األكنخ ػهٗ :  اىششح

ٔانزًو أٔ يُٓب انيهٔع ػهٗ افزالف إَٔاػٓب ،ْٕٔ يقوط انُجبد انؾٗ يٍ انؾت ٔانُٕٖ كبنؾُطخ أٔ انقٕؿ  جذفزُ

فواعّ انجيط ٔانهجٍ يٍ انؾيٕاٌ انؾٗ أيعبً اننٖ يقوط انًيذ يٍ انؾٗ كاُطمخ ٔانجيعخ ْٕٔ اإلََبٌ ٔانطبئو يٍ ان

 .ننٖ انًَزؾك نننكيجزؼل انُبً ػٍ اإليًبٌ ثبهلل ْٕٔ ٔؽلِ ا –ثؼل منك –فكيف 

 اىجَــــــاىيـــــاخ

انؾبت ٔانُبٕٖ نيقبوط  كأٍهٕة يإكل ٍٔيهزّ )ئٌ(يلل ػهٗ للهح هللا انؼظيًخ يزًضهخ فٗ ش: (اُ هللا فاىق اىذة ٗاىْ٘ٙ)  -1

 .يُٓب انؾيبح

 ٔاٍزؾعبهانصٕهح فٗ انقيبل .فؼم يعبهع يفيلاالٍزًواه ٔانزغلك(:يخشج) -2

 . رؼجيو يظٓو ئػغبى هللا ٔكًبل للهرّ اإلنٓيخ  :(يخشج اىذٚ ٍِ اىَيد)  -3

 5اًٍب نهلالنخ ػهٗ انلٔاو ٔانضجٕد (اىَيد -ٍخشج) -4

 (أٍهٕة اٍزفٓبو نالٍزُكبه ٔانزؼغت يٍ ْإالء انغبفهيٍ ػٍ للهح هللا أٔ يلل ػهٗ انغؾٕك ٔانزٕثيـفؤّٚ ذئفنُ٘) -5

  غجبق يٕظؼ انًؼُٗ ٔيجوى ٔيمٕيّ . (اىَيد –اىذٚ ) -6

 (ئشبهح نهجؼيل رؼظيًبً هلل رىنٌ) -7

   (فبنك اإلصجبػ ٔعؼم انهيم ٍكُب ٔانشًٌ ٔانمًو ؽَجبَب منك رمليو انؼييي انؼهيى : )  يح اىااّيحاآل

 َغج شدفٍ نظػ شادفٍ يَحم

   اإليَبء ثيبض انُٓبه)اثلاِ(  اإلصجبػ 

   أفُٗ أثلع-أَشأ عؼم

   انُٓبه انًَبء  انهيم

ً   يَكٍ ئنيّ( انوؽًخ)كم يب ٍكُب  أٍكبٌ  يزؾوكب

 ً   ؽَبة ػجضب-ػشٕائيب-عيافب اٖ ثؾَبة كليك  ؽَجبَب

   ػجش رُظيى )رلثيو(–رؾليل  رمليو

 انؼياى-األػيح-أػياء  انننيم اٍى يٍ أًٍبء هللا انؾَُٗ انؼييي



 

 

رؼت انؼًم انيٕيٗ ٔلل فوط أٔل انصجبػ ْٕٔ اننٖ عؼم انهيم ثظاليّ هاؽخ نهُبً يٍ هللا شك ٍٕاءانهيم فا :اىششح 

ى انؾيبح ٔيَزطيغ انُبً رؾليل األيبو ٔاألٍبثيغ عؼم انشًٌ ٔانمًو يغويبٌ فٗ أفالكًٓب ثؾَبة كليك يمله ؽزٗ رُزظ

 . كم شٗء فهمّ هللا يملهاًرمليواً كليمبً ٔثليؼبً كنيم ػهًّ انٕاٍغ غيو انًؾلٔك ٔانشٕٓه ٔانَُيٍ ٔ

 

 ياخَاىـــــاىج

 صٕيو ظالو انفغو ثؾبئػ يُشك فيصله ػُّ َٕه انصجبػ نيلل ػهٗ للهح هللار: (فاىق اإلصثاح) 

رالئى اؽزيبط اإلََبٌ نزَزًو ؽيبرّ )أٔ رصٕيو  رشجيّ انهيم ثبنَكٍ نيلل ػهٗ انٓلٔء ٔانطًأَيُخ ٔهاؽخ: (جؼو اىييو عنْا ) 

 . ؽيش صٕه انهيم يَكُب ََكٍ فيّ َٔطًئٍ 

 .عبءد َكوح نهزوفك ٔانؼًٕو :(عنْا )

 رؼجيو يلل ػهٗ ػظًخ هللا ٔللهرّ ٔؽكًزّ انجبنغخ . ()جؼو .. اىشَظ ٗاىقَش دغثاّا

 رعبك يمٕٖ انًؼُٗ ٔيجوىِ. اىقَش(–)اىشَظ 

 رؼجيويظٓو انؾكًخ اإلنٓيخ انجبنغخ )فزبو يُبٍت اآليخ( رىل ذقذيش اىؼضيض اىؼييٌ ()

 (انجو ٔانجؾو لل فصهُب اآليبد نمٕو يؼهًٌٕ ٔاثٓب فٗ ظهًبدْٕٔ اننٖ عؼم نكى انُغٕو نزٓزل): حاىااىا آليحا

 ج ف ع ً ك

   رعهٕا روشلٔا رٓزلٔا

  ظهًخ إَٔاه ٍٕاك ظهًبد

 انجُؤه  انجؾو األهض انيبثَخ  انجو

 انجؾٕه-األثؾو –انجؾبه   انيبثٌ-انجو انيى انجؾو

   أغًعُب -اعًهُب ٔظؾُب–ثيُب  فصهُب

  اآليخ  انؼاليبد–األكنخ  اآليبد

 ألٕاو هعم فوك عًبػخ يٍ انُبً لٕو

   يغٓهٌٕ يؼوفٌٕ  يؼهًٌٕ

 

نمل فهك هللا انُغٕو نيٓزلٖ انُبً ثعيبئٓب فٗ ظالو انجوأ ٔ انجؾو ٔمنك كهّ ػاليخ يٕظؾٓب هللا كلنيم ػهٗ للهرّ  اىششح:

 .انؼظيًخ ٔأَّ يلثو انكٌٕ نًٍ يويل انزؼهى 

 اهــــــــــِ اىجَـــــــ٘اطــــــٍ

 

ٍهٕة لصو أفبك انزقصيص ٔانزٕكيل ْٔنا انؼجيو يلل ػهٗ للهح هللا رمليى انغبه ٔانًغؤه أ: ( ٌ اىْجً٘ ىرٖرذٗاجؼو ىن)

 .ٔػظيى فعهّ 

 .رؼهيم نًب لجهّ : (ىرٖرذٗا)

 .رعبك يٕظؼ انًؼُٗ ٔيمٕيّ(  ظيَاخ–اىْجً٘ ) 

 .أٍهٕة يإكل ٍٔيهزّ )لل(( قذ فصيْا اآلياخ )

 هٗ يلػ انؼهى ٔانزأيم ٔيظٓو أًْيزًٓب نفٓى آيبد للهح هللا فٗ انكٌٕ.رؼجيو يلل ػ )ىقً٘ يؼيَُ٘ (

 َكوح نهزؼظيى.قً٘()

 للهح هللا ٔاٍزؾمبلّ نهؼجٕكيخ ٔؽلِ.ٍهٕة لصو يإكل أ ٕٗ٘ اىزٙ جؼو ىنٌ ()



 

 

 ) ْٕٔ اننٖ أَشأكى يٍ َفٌ ٔاؽلح فًَزمو ٔيَزٕكع لل فصهُب اآليبد نمٕو يفمٌٕٓ (: حاىشاتؼ يحاآل

 

 ج ف ع ً ك

    فهمكى،أٔعلكى أَشأكى

 أَفٌ،َفًٕ   هٔػ َفٌ

   يزؼلكح ينكوْب ٔاؽل )آكو( ٔاؽلح

 يَزمواد  هؽيم يكبٌ رَزمؤٌ فيّ)األفؤٌ( يَزمو

 يَزٕكػبد   يٕظؼٌٕ فٗ انمجٕه)انليُٕٖ( يَزٕكع

   يغجٌٕ يفًٌٕٓ ،يلهكٌٕ، يفمٌٕٓ

 شح:ـــــــــــاىش
ظٓو األهض ؽلًْب يَزمو ػهٗ يّ انَالو ،ٔلل عؼم انجشو لًَيٍ أٔاؽل ْٕٔ آكو ػهئٌ هللا فهك انجشو عًيؼبً يٍ أصم 

  ٔاآلفو يَزمو فٗ انمجٕه نمل ٔظؼ هللا رهك انلالئم نًٍ يفًٌٕٓ كالو هللا.

 

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــٍ

  . أٍهٕة لصو يإكل للهح هللا ٔرفوكِ ثبنقهك ٔاإلَشبء :(ٕ٘ اىزٙ أّشؤمٌ)

 .رنكيوْب ثأصهُب اإلََبَٗ انٕاؽل ال فوق ثيُُب( : ٗادذج ٍِ ّفظ)

 . َكوربٌ نهزؼظيى ٔانزقصيص:  (ّفظ ٗادذج)

 ( يعبهع نالٍزًواه ٔانزغلك ٔاٍزؾعبه انصٕهح فٗ انقيبليفقُٖ٘)
 

 اىغَاء ٍاء فؤخشجْا تٔ تٔ ّثاخ مو شٚء فؤخشجْا ٍْٔ خضشأ ّخشج ٍْٔ دثا ٕٗ٘ اىزٙ أّضه ٍِ)  -:حاىخاٍغ يحاآل

ٍرشامثا ٍِٗ اىْخو ٍِ طيؼٖا قْ٘اُ داّيح ٗجْاخ ٍِ أػْاب ٗاىضيرُ٘ ٗاىشٍاُ ٍرشثٖا ٗغيش ٍرشاتٔ اّظشٗا اىٚ ثَشج 

 ارا أثَش ٗيْؼٔ اُ فٚ رىنٌ آلياخ ىقً٘ يئٍُْ٘ (.

 

 ج ف ع ً ك

 ًبءادَان–انًَٕاد  األهض انًواك انَؾبة  انًَبء

 أشيبء   انًواك كم صُف كم شٗء

   لهيم م انؾُطخثط كَُبؼب ثجيهزصم يزواكجب

  َقهخ  انييُخ-انجهؼ -شغو انزًو انُقم

  لُٕ  ػُمٕك انُقهخ لُٕاٌ

   ثؼيلح-لبصيخ  لويجخ كاَيخ

    أفوط صًوِ صًوأ

   فظ َعغّ يُؼّ

   يكفؤٌ -يكنثٌٕ يصللٌٕ  يإيٌُٕ

 آٖ آيخ  كالئم-ػاليبد  آليبد 

 

ًَبء ،نيقوط ثّ َجبرب أفعو هغجب غويبً يٍ كم شٗء :يٍ انؾجٕة ٔانضًبه ٔانفٕاكّ هللا ْٕ اننٖ يُيل انًبء يٍ ان اىششح:

ٔؽجب يزواكًب ثؼعّ فٕق يؼط كًب يقوط يٍ غهغ انُقم ػُبليل لويجخ يٍ انزُبٔل ،كًب يقوط ؽجبد يٍ أػُبة ٔىيزٌٕ 

هٕا صًوح ،كيف ثلأ يٓب انُبً ،ٔرأيف غيو يزشبثّ فٗ انطؼى. فبَظؤا أٔهيبٌ ثؼعّ يشجّ ثؼعب ٔثؼعّ يقزه

 .يبد لبغؼخ نمٕو يإيٌُٕآصغيوأ،ٔكيف ٔصم ئنٗ ؽبنخ َعغّ،ففٗ منك ثوْبٌ لٕٖ ،ٔ

 

 



 

 

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

  .اعرخذً ضَيش اىجَغ فٚ ق٘ىٔ )فؤخشجْا( ذؼظيَا ىيخاىق ػض ٗجو  

  ٗ َئل يبء انًطو.رفصيم ثًب لجهٓب ، َزيغخ فٕهيخ يزوريخ ػه( ػالقح )فؤخشجْا ٍْٔ خضشأ 

 دثا( ىيؼًَ٘ ٗاىشَ٘ه. -خضشأ -ذْنيش )ّثاخ

 أفبك انزُٕع َؼى انقبنك .انؼطف (  ٗجْاخ ٍِ أػْاب ٗاىضيرُ٘ ٗاىشٍاُ –ٍِٗ اىْخو –)دثا ٍرشامثا 

 .أيو فيّ كػٕح نهزأيم فٗ ثليغ صُغ انقهك ٔعًبنّ )اّظشٗا اىٚ ثَشج ارا اثَش ٗيْؼٔ(

 انالو(: نهلالنخ ػهٗ ػظًخ انقبنك ٔللهرّ انزٗ ال َظيو نٓب.–عًهخ يإكلِ )ثاٌ  ُ٘ ()اُ فٚ رىنٌ آلياخ ىقً٘ يئٍْ

 رؼجيو يٕؽٗ ثكضوح يب رشزًم ػهيّ رهك انغُبد يٍ أشغبه ٔصًبه . ()جْاخ ٍِ أػْاب ٗاىضيرُ٘ ٗاىشٍاُ 

 نفبء أفبك انَوػخا )فؤخشجْا(،   رفيل انشًٕل ٔانؼًٕو( ) مو شٚء

 طف أفبك رؼلك ٔإَاع انُجبد ٔكضوح انُؼى ( رفصيم ٔانؼ ) ٍِ أػْاب

 ( َكوح نهزؼظيى ٔعًغ نهكضوحآياخ) ،( رعبك ٍهت نهؼًٕو ٔانشًٕل.غيش ٍرشاتٔ -ٍشرثٖا( َكوح نهزؼظيى.، ) جْاخ)

( أٍهٕة لصو أفبك انزقصيص ٔانزأكيل ٔيلل ٕٗ٘ اىزٙ أّضه ٍِ اىغَاء ٍاء( يعبهع نالٍزًواه ٔانزغلك ، )ٍُْ٘يئ)

  ٔػظيى فعهّ.ػهٗ للهح هللا

 ج –ط 

 

            ؟ عٌ اآليح اىرٚ رمشخ فيٖا ٕزٓ اآلياخٍااط: 

 األَؼبوٍٕهح 

 ؟ ذقذيش اىؼضيض اىؼييٌ( -ىَارا خرَد اآليح تق٘ىٔ ذؼاىٚ )رىلط: 

 ألٌ ٔظغ األشيبء ػهٗ ْنا انُظبو انلليك انجليغ ال يصله ئال ػٍ ػبنى ػظيى انؼهى ٔانملهح.ط: 

                ؟ ارا خصٌٖ تاىزمش)ىقً٘ يؼيَُ٘( ىَط: 

 .ألَٓى ْى اننيٍ يزفكؤٌ فيإيٌُٕ ٔال يكفؤٌط: 

            ؟ ذثذا اآلياخ تاىرؤميذ فَارا ذئمذ ط: 

 .ب انؾيبحًفواط انؾيبح يٍ انًٕد فٕٓ اننٖ يشك انؾجخ ٔانُٕاِ نيقوط يُٓرإكل للهح هللا ػهٗ ئط: 

            . ٗضذٖا ..ىخيق اىشَظ ٗاىقَش دنَح اىٖيح مثشٙط: 

 . ؽخ ٔانٓلٔءانهيم فيُبٍت انؾبعخ انجشويخ نهوايب و فبنشًٌ رُبٍت انُشبغ اإلََبَٗ أرٕفيو انؾيبح انًُبٍجخ نهجشط: 

  ؟ٍا اىذنَح فٚ خيق اىْجً٘ط: 

 .يٓزلٖ ثٓب انُبً فٗ ظهًبد انهيم ْٔى يَؤٌ فٗ انجؾو أٔ انجو فالل انَفوط: 

 . رمش ثالثح ٍْٖا ج : اىْضٗه اىَطش فئاد ػذيذط: 

  . يخ انؾيٕاٌانيهاػخ ٔئفواط انضًو ، شوة اإلََبٌ ، ٍمبط: 

عرفٖاٍيح ٍشج،ٗاعرخذاً أػذ صياغح ٍؼْٚ ٕزٓ اىجَيح تاعرخذاً)مٌ( اال )ٍظإش اىذياج ػيٚ عطخ األسض ػذيذج(ط:

 )مٌ (اىخثشيح ٍشج أخشٙ

 كى يظٓواً نهؾيبح ػهٗ ٍطؼ األهض ؟ اٍزفٓبييخط: 

 و نهؾيبح ػهٗ ٍطؼ األهض ؟فجويخكى يظبْ

 ط:ٍا ػالقح ) يخشج اىذٚ ٍِ اىَيد( تَا قثيٖا؟

 ط: رٕظيؼ ٔثيبٌ.

 ٗتَا فيقٔ؟ ؟ صثاحط: ٍِ اىزٙ خيق اإل



 

 

 صجبػ ْٕ هللا ػي ٔعم ٔفهمّ يٍ ظهًخ انهيم .ط: فبنك اإل

  . ٍِ رىل اىرؼثيش رشثٖاً( ٗضخ اىَشادط: قاه ذؼاىٚ ) ٍشرثٖاً ٗغيش ٍ

 ط: ئٌ هللا ٍجؾبَّ ٔرؼبنٗ أفوط شغو انييزٌٕ ٔشغو انويبٌ يزشبثٓب فٗ انًُظو ٔغيو يزشبثّ فٗ انطؼى .

 ط: ٍا اىْفظ اى٘ادذج اىرٚ أّشؤّا هللا ٍْٖا ؟

 ط:ْٗ آكو ػهيّ انَالو.

 ؟ ط: ػالً يذه اّشاإّا ٍِ ّفظ ٗادذج

 جؾبَّ ٔرؼبنٗيلل ػهٗ للهح هللا ٍ ط:

   

 العلم واجب

 جَيو صذقٚ اىضٕاٗٙ                                                                                                               

 ) اىؼيٌ ّ٘س تيِ أيذٙ                     اىَشء فٚ مو اىَطاىة(  : اىثيد األٗه

 ٍؼاّٚ اىنيَاخ: -1

 َغج شدفٍ نظػ شادفٍ يَحم

 انؼهٕو  مانغٓ انًؼوفخ انؼهى

 َيواٌ -إَٔاه  ظالو ظٕء َٕه

 هعبل  انًوأح انوعم -اإلََبٌ انًوء

  انًطهت انكًبنيبد االؽزيبعبد انوغجبد انًطبنت

 

 انؼهى كبنُٕه يٓلٖ انًوء ئنٗ لعبء كم ؽٕائغّ ٔرؾميك كم هغجبرّ .:  اىششح
 

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجــــــــــٍ

ه اننٖ يٓلٖ صبؽجّ ئنٗ رؾميك أْلافّ ٔاؽزيبعبرّ ْٔنا انزؼجيو ؽكًخ رإكل فجوح انشبػو (: رشجيّ انؼهى ثبنُٕاىؼيٌ ّ٘س)

 ٔرمليوِ نهؼهى .  

 (: رصٕيو انؼهى يفزبؽبً ْٔنا يظٓو أًْيخ انؼهى نقليخ صبؽجّ .اىؼيٌ تيِ أيذٙ اىَشء) 

انًفزبػ انٕؽيل نزؾميك انوغجبد (: رؼجيو يفيل ػًٕو ٔشًٕل فعم انؼهى ٔفيّ ئشبهح ثاٌ انؼهى ْٕ فٚ مو اىَطاىة )  

 ٔانطًٕؽبد .
 

 : ) ٔانغٓم اشجّ ثبنظالو                 يؾفّ يٍ كم عبَت ( اىثيد اىااّٚ

   يؼبَٗ انكهًبد :-1

 َغج شدفٍ نظػ شادفٍ يَحم

   انؼهى انزقهف انغٓم

   يقبنف-يجبيٍ  يًبصم أشجّ

    يؾٕغّ يؾفّ

 .صبؽجّ فيغؼهّ يزقجػ  فال يؾمك شيئب يًب يويل انغٓم كبنظالو اننٖ يؾيػ ث اىششح :

 َاهـــــ٘اطِ اىجــــــٍ

 :شجّ انغٓم ثبنظالو يًب يٕؽٗ ثمجؼ  انغٓم ٔظوهِ ٔفطٕهرّ  ػهٗ صبؽجّ. (اىجٖو أشثٔ تاىظالً ) 

 رصٕيو يغَى انغٓم ثبألٍٕاه انزٗ رؾيػ صبؽجٓب ٔرؾبصوِ . :(يذفٔ ٍِ مو جاّة)

 ًٕل . انؼاللخ ثيٍ انجيذ األٔل ٔانضبَٗ )يمبثهخ( :َكوح نهؼًٕو ٔانش (جاّة ) 

 

 



 

 

 )انؼهى يؼفٗ انًوء فٗ األػًبل               يٍ صمم انًزبػت (اىثيد اىااىث: 

 ج ف ع ً ك

   يُؾًم يوفغ ػٍ انًوء أصمبل انؾيبح يؼفٗ 

  انؼًم  األشغبل األػًبل

 أصمبل   ففّ ػتء -يشمخ  –ؽًم  صمم

 

 ٍ اإلََبٌ أصمبل انؾيبح ٔيزبػجٓب ٔيشبلٓب.انؼهى يوفغ ػ اىششح:

 اهــــــــــِ اىجَـــــــ٘اطــــــٍ

: رصٕيو يشقص انؼهى ٔيظٓو فعهّ ػهٗ اإلََبٌ ٔيَبػلرّ فٗ يٕاعٓخ أػجبء انؾيبح أٔ رصٕيو ( اىؼيٌ يؼفٚ اىَشء)

 نهؼهى ثوئيٌ يؼفٗ ػبيهّ يٍ األٔايو ٔانزكبنيف .

 ك ٔاٍزؾعبه انصٕهح فٗ انقيبل.يعبهع نالٍزًواه ٔانزغل : (يؼفٚ)

رصٕيو انًزبػت نٓب ٔىٌ ٔصمم ْٕٔ رؼجيو يشزًم ػهٗ رشجيّ عًيم يلل ػهٗ ًٍٕ يكبَخ انؼهى ٔليًزّ أٔ  ) ثقو اىَراػة (

 رصٕيو نهًزبػت ثبألؽًبل انضميهخ.

 : ) فٗ انؼهى رقفيف    نًب يؼؤ انؾيبح يٍ انُٕائت (اىثيد اىشاتغ

 :ٍؼاّٚ اىنيَاخ

 َغج شدفٍ نظػ فشادٍ يَحم

   يعبػفخ -رؼَيو  رَٓيم -رٕٓيٍ  –ريَيو  رقفيف

   يزغُت يصيت يؼؤ

  َبئجخ  ٔانًصبئت  –انكٕاهس  انُٕائت

 

 انؼهى يقفف ػٍ انًوء يب لل يٕاعّٓ يٍ يصبئت  انؾيبح ٔأيٕهْب انصؼجخ . شح:ـــــــــــاىش

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــٍ

  يلل ػهٗ أصو انؼهى فٗ رقفيف انًصبئت.  :(ئ اىثيد اىشاتغ م)  

 : رصٕيو نهؾيبح ثاََبٌ يصبة ثبنكٕاهس ٔثبأليواض ٔاألكٔاء انزٗ رؼؤ ْنا اإلََبٌ . ىَا يؼشٗ ٗاىذياج ٍِ اىْ٘ائة () 

 نزأكيل .رمليى انغبه ٔانًغؤه أفبك أًْيخ انؼهى ٔاالْزًبو ثّ أٍهٕة لصو أفبك انزقصيص ٔا : (فٚ اىؼيٌ ذخفيف.... ) 

 ) فٚ اىؼيٌ ذ٘عيغ ألت٘اب                  اىرجاسج ٗاىَناعة ( -:اىثيد اىخاٍظ

 ج ف ع ً ك

   رعيك كضوح -ىيبكح  -ثَػ رٍٕيغ 

  انًكَت انقَبئو األهثبػ انًكبٍت 

  ثبة  انًواك يغبالد أثٕاة

 

 .يبكح يكبٍجٓبانؼهى يَبػل اإلََبٌ فٗ رٍٕيغ أثٕاة انوىق كزًُيخ انزغبهاد ٔى اىششح:

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

رمليى انغبه ٔانًغؤه أفبك األًْيخ ٔانزُجيّ ٔانزقصيص ؛ رصٕيو يشقص انؼهى ٔيُجّ يٍ يوغت فٗ  (فٚ اىؼيٌ ذ٘عيغ )  

     ىيبكح أثٕاة هىلّ ئنٗ انؼهى نيَبػلِ فٗ رؾميك منك .

نًكبٍت لصٕهاً ماد أثٕاة ػليلح يظٓو أًْيخ انؼهى نًًبهٍخ انزغبهح رصٕيو انزغبهح ٔا ) أت٘اب اىرجاسج ٗاىَناعة (

 انوائغخ أٔ رصٕيو نهزغبهح ثبنليبه انزٗ نٓب أثٕاة يفزؾٓب انؼهى.

 

 

 

 



 

 

 اىثيد اىغادط: ) فٚ اىؼيٌ اصالح اىَفاعذ    ٗاىؼقائذ ٗاىَزإة (

 ج ف ع ً ك

   ئفَبك -ئػطبة  ئىانخ فَبكِ ئصالػ 

  انًفَلح انصالػ -ُبفغ انً انًعبه انًفبٍل

  انؼميلح  انليبَبد انؼمبئل

  ينْت  انُظويبد -اآلهاء  انًناْت

 

انؼهى يَبػل اإلََبٌ فٗ يٕاعٓخ انًفبٍل ٔئصالؽٓب ، ْٕٔ يٓليّ ئنٗ رٓنيت رفكيوِ ٔئصالؽّ ْٔلايزّ ئنٗ  اىششح :

 اإليًبٌ انؾك ٔيُيع يُّ انقيافبد.

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

  : رمليى انغبه ٔانًغؤه اٍهٕة لصو أفبك انزقصيص ٔاألًْيخ . (فٚ اىؼيٌ اصالح ...)  

 : رعبك يٕظؼ انًؼُٗ ٔيجوىأًْيخ انؼهى.  اىَفاعذ ( –) اصالح 

 عًٕع نهكضوح ، ٔانؼطف أفبك رؼلك اآلصبه اإليغبثيخ نهؼهى ٔػظيى َفؼّ نصبؽجّ. اىَزإة ( : –اىؼقائذ  –)اىَفاعذ 

 رواكف يإكل انًؼُٗ .اىَزإة ( :  –ائذ ) اىؼق

 ) اصالح اىَفاعذ ٗاىؼقائذ ٗاىَزإة ( ذص٘يش اىَفاعذ ٗاىؼقائذ ٗاىَزإة تآالخ أصاتٖا اىؼطة

 ذنشاس ) فٚ اىؼيٌ ( ثالثا ىيرؤميذ ػيٚ إَٔيح اىؼيٌ .

 اىثيد اىغاتغ : ) أّا ال أٗفٚ رمش ٍا                 ىيؼيٌ ٍِ غـُـضس اىَْاقة (

 ج ف ع ً ك

   أثقٌ -أَمصّ  أػطيّ ؽمّ كبيالً  أٔفٗ

   ئغفبل -رغبْم  لٕل -ثيبٌ  مكو

  انًُمجخ انًضبنت -انومائم انًفبفو -انفعبئم  انًُبلت

    غهؼخ -يمليخ غوه

 

 ال أٍزطيغ أٌ أػطٗ نهؼهى ؽمّ كبيال ؛ فكم يب ٍجك ال يًكٍ أٌ يؼل ئؽصبء نكم فعبئهّ ٔييايبِ  . : اىششح

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

 .  رؼجيو يجوى ػغي انشبػو ػٍ ئؽصبء أفعبل انؼهى  ) أّا ال أٗفٚ رمش ٍا ىيؼيٌ (

 رصٕيو صٕه انؼهى ئََبَب فعبئهّ كضيوح ال يًكٍ ئؽصبؤْب يًب يٕؽٗ ثًَٕ يُينخ انؼهى . ) ٍاىيؼيٌ ٍِ غشس اىَْاقة (

 ه ىٖا غـُشس.) غشس اىَْاقة ( ذص٘يش جَيو ىيَْاقة تاىخي٘

 اىثيد اىااٍِ : ) يا قً٘ اُ اىؼيٌ               تاإلجَاع ٍذَ٘د اىؼ٘اقة (

 ج ف ع ً ك

   األلهيخ -االفزالف االرفبق اإلعًبع 

 -يَزٓغٍ –ينٔو  يًلٔػ -يَزؾٍَ يؾًٕك 

 يَزمجؼ

  

  ػبلجخ انًمليبد -انجلايبد  فبرًخ انشٗء َزيغزّ انؼٕالت

 

 

 ألو انغًيغ ثأًْيخ انؼهى ٔأٌ آصبهِ ئيغبثيخ يًلٔؽخ . يب أْهٗ نملاىششح : 

 

 

 



 

 

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

 أٍهٕة َلاء نهزُجيّ. ) يا قً٘ (

 .عًهخ يإكلح )ثاٌ( يإكل اآلصبه انًؾًٕكح نهؼهى  ) اُ اىؼيٌ ٍذَ٘د اىؼ٘اقة (

قصيص يظٓو أًْيخ انؼهى ٔفٗ منك ئغواء ثبالرغبِ نهؼهى رمليى انغبه ٔانًغؤه أٍهٕة لصو أفبك انزُجيّ ٔانز ) تاإلجَاع(

 ٔٔعٕة األفن ثّ .

 اىثيد اىراعغ : ) يا قً٘ اُ اىؼيٌ ثٌ         اىؼيٌ ثٌ اىؼيٌ ٗاجة (

 

 ج ف ع ً ك

-ظؤهٖ -ؽزًٗ–الىو  ٔاعت 

 اعجبهٖ

 ٔاعجبد  افزيبهٖ -عبئي 

    رفيل انزوافٗ صى

 

 هى ؛ فبنؼهى فوض ٔاعت ؽزًٗ نًٍ يويل انزملو ٔرؾميك انُٓعخ ٔاألْلاف انًوعٕحيب أْهٗ ػهيكى ثبنؼهى ٔانزؼ اىششح :

 َاهـــــــــــ٘اطِ اىجـــــــــــــٍ

 

 أٍهٕة َلاء نهزُجيخ َٔكوح نهشًٕل ٔاإلشفبف ركواه يفيل انزأكيل.) يا قً٘ (: 

 َكوح نهزؼظيى.) ٗاجة( 

 ٌ( رؼجيو يجوى ؽزًيخ االرغبِ ئنٗ انؼهى ٔاإليًبٌ ثّ ٔاألفن ثّأٍهٕة يإكل )ثا ) اُ اىؼيٌ ثٌ اىؼيٌ ثٌ اىؼيٌ ٗاجة (

 ج –ط 

 ٍِ قائو اىْص ؟ ٍٗارا ذؼشف ػْٔ؟           ط: 

و ٔكبٌ ٔانلِ يفزيب شوػيب ْٕٔ كوكٖ األصم ٔنّ  1863لبئم انُص ْٕ عًيم صللٗ انيْبٖٔ شبػو ػوالٗ ، ٔنل ثجغلاك 

ّ ، ٔلل َظى انشؼو ثبنؼوثيخ ٔانفبهٍيخ فٗ ؽلاصزّ ، ٔرمهت فٗ انًُبصت شؼو كضيو فٗ انؼهى ٔأًْيزّ، ٔانَالو ٔظؤهر

فكبٌ يٍ أػعبء يؾكًخ االٍزئُبف صى أٍزبم نهفهَفخ اإلٍالييخ ٔأٍزبم نآلكاة انؼوثيخ ٔأٍزبم فٗ يلهٍخ انؾمٕق ثجغلاك 

 و  1936يبد 

 ٍِ خاله فَٖل ىيْص؟ ؟ٍارا ذؼشف ػِ اىؼيٌط:

ؼوكخ انزملو ٔانُٓعخ ٔانًُينخ انَبييخ ٔيٕاعٓخ انؼمجبد ٔانزغهت ػهيٓب ، فال يفو نٕغُُب انؼهى  ْٕ ٍالػ األيى فٗ يط: 

انؾجيت يٍ األفن ثبنؼهى يُٓغبً فٗ كم ٍهٕكيبرُب ؛ ؽزٗ يًكُُب رغبٔى انفغٕح انؾعبهيخ انزٗ رفصم ثيُُب ٔثيٍ األيى 

 ًيب ػهٗ كم يُب .انًزمليخ ، ٔانشبػو انيْبٖٔ يلػَٕب ئنٗ منك فٕٓ يغؼم انؼهى فوظب ؽز

                ؟امرة ٍا ذؼشفٔ ػِ ػاطفح اىشاػشط:

 .ؽت انؼهى ٔػشمّ ٔرمليوِ ٔاالْزًبو ثّ ط: 

            ؟ٍارايـُشيذ اىشاػش ٍِ ق٘ىٔ ) فٚ اىؼيٌ ذ٘عيغ ألت٘اب اىرجاسج ٗاىَناعة(؟  ط: 

 .ىق كبنزغبهح ٔغيوْب يٍ األػًبل أصو انؼهى فٗ ىيبكح األهىاق ٔاألهثبػ ؛ألٌ انؼهى يٍٕغ أثٕاة انوط: 

 ٗىَارا؟  ؟اٙ اىرؼثيشيِ ذفضوط: 

 .)انؼهى يؾًٕك انؼٕالت( ،) ئٌ انؼهى يؾًٕك انؼٕالت( ! 

 :) اُ اىؼيٌ ٍذَ٘د اىؼ٘اقة ( أفضو ألّٔ ٍئمذ ب )اُ( ج

 ىَارا مشس اىشاػش ميَح)اىؼيٌ( فٚ اىثيد اىااّٚ ؟ط: 

 ٔػهٕ يكبَخ انؼهى انؼبنيخ ٔيلٖ أًْيزّ. نهزأكيل ػهٗ ػشمّ نّ ٔظؤهح األفن ثّط: 

  ط: )اىؼيٌ ّ٘س( ذشثئ شائغ ، ميف صادٓ اىشاػش جَاالً ؟

 ط : ثاٌ ىاك ػهيّ ) ثيٍ أيلٖ( انًوء فٗ كم انًطهت( ؽيش عؼم انؼهى يفزبؽب نهًطبنت عًيؼٓب.



 

 

 ط: ميف يصيخ اىؼيٌ ػقائذ اىْاط؟

 ط: ثٓلايزٓى ئنٗ َٕه اإليًبٌ.

 ؼيٌ؟ط: ٍا ٕٚ ف٘ائذ اى

 ط:

 (أٌ يصهؼ رفكيو انًوء1

 ( يٓلٖ انًوء2

 ( يَبػل انًوء ػهٗ رؾًم رمهجبد انييٍ 3

 ( يقفف ػُّ أػجبء انؾيبح ٔآالو انًؾ4ٍ

 ( يهٓى اإلََبٌ انملهح اننُْيخ5

 ( يُغؼ فٗ انزغبهح ٔيؾمك انوثؼ انٕفيو6

 ( يييم ػُّ انغٓم ٔانقوافبد7


