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 .انصانس يرىسؾ: انظف

 

 :انكفاءج انماعذَح

 

 لشاءج َظىص يرُىعح وفهى يا ذشرًم عهُه يٍ أفكاس ويعطُاخ ـ يعشفح انُسة ئنً تعغ األسًاء ـ ذُاول انكهًح وانرذخم فٍ انًُالشح ـ كراتح 

 (انسشد).َظىص يرُىعح ترعُُذ عذد كثُش يٍ انًفشداخ وانعثاساخ يع احرشاو لىاعذ انهغح

َمشأ َظىطا يرُىعح تأداء ظُذ ـ َسرعًم اسرشاذُعُح انمشاءج انسشَعح ـ َؼُف يعطُاخ ظذَذج ـ َُسة ئنً انًمظىس وانًًذود ـ : يإشش انكفاءج

  .َسشد ولائع تاسرعًال أدواخ انشتؾ ـ َعشع انُض فٍ شكم فمشاخ

 

 سُشوسج انُشاؽ

 انًؼًىٌ

 

 وػعُح اإلَطالق

 

 .ـ يشالثح ذحؼُش انًرعهًٍُ 1

ـ كُف ذُظش ئنً سواد انفؼاء؟ وهم َحٍ فٍ حاظح ئنً انشحالخ انفؼائُح؟ نًارا؟  2

 

  :انثُاء انفكشٌ

 :لشاءج ودساسح انُظىص

 .انًسُىٌ َشذادوٌ انفؼاء

 

 :انفكشج انعايح

ـ تًارا َطانة انعهًاء اإلَساٌ انُىو؟   1

 ـ يا هٍ انفىائذ انرٍ ًَكٍ نإلَساٌ أٌ َعُُها يٍ انشحالخ انفؼائُح؟2 

األسفاس سغثح انعًُع فٍ اكرشاف انعذَذ -3

 

:  األفكاس األساسُح

 انسٍ...عهً: انفمشج األونً

  ـ نًارا َعذ ظىٌ سائذا أسطىسَا؟2ـ يارا وػع فٍ انحسثاٌ يذَش َاصا؟ ـ  1

ظىٌ ظهٍُ انشائذ األسطىسٌ : انفكشج األساسُح األونً

 

 أدوَح...خطؾ: انفمشج انصاَُح

ـ يارا خطؾ عهًاء انىكانح؟   1

 هٍ َرائط ذهك األتحاز؟   ـ يا

 

 ؽة انشُخىخح وانفرىحاخ انعذَذج فٍ هزا انعهى): انفكشج األساسُح انصاَُح

 

 يُه...ونعم: انفمشج انصانصح

 هٍ أهى أهذاف انشحالخ انفؼائُح؟ ـ يا 1

 

: انفكشج األساسُح انصانصح

أهذاف انشحهح انسُاحُح واإلَساَُح وانعهًُح 

 انكراتح انعشوػُح انثحش انطىَم:انثُاء انفٍُ

 وسافش ففٍ األسفاس خًس فىائذ**ذغشب عٍ األوؽاٌ فٍ ؽهة انعال

 وسافش ففألسفا سخًس فىائذٌ** ذغشسب عُألوؽا َفُؾ نثهعال

 

 .لطع انثُد انصاٍَ وػع انشيىص وانرفعُالخ:  ئدياض
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 وػعُح اإلَطالق

 

 .ج ذحؼُش انًرعهًٍُبـ يشاق 1

 

 فؼاء؟ سًاء؟ : ـ كُف َحظم عهً انُسثح يٍ نفظح 2

 

 :انثُاء انفكشٌ

 

: ئشكال نغىٌ

 

 .نُسة ئنً انًمظىس وانًًذود

 َض انمشاءج: األيصهح

 .ـ َععم سحهره انرشفُهُح سحهح عهًُح شمافُح 1

 .ـ لاو ظىٌ ظهٍُ تشحهح فؼائُح فٍ سٍ انساتعح وانسثعٍُ 2

 .ـ ال ذرى األتحاز تظىسج فىػىَح خاطح ئرا ذعهك األيش تشحهح اسركشافُح 3

 

 :اإلٍزٕزبط

 .طحشاء ـ طحشاوَح: ـ االسى انًًذود ئرا كاَد هًضذه يضَذج نهرأَُس ذمهة واوا عُذ انُسة وذضاد َاء انُسثح 1

 .اترذاء ـ اترذائٍ:ـ وئرا كاَد انهًضج أطهُح تمُد عهً حانها وذضاد َاء انُسثح 2

 .سًاء ـ سًائُح ـ سًاوَح: ـ وئرا كاَد انهًضج يُمهثح عٍ واو أو َاء ظاص ئتماؤها أو لهثها واوا 3

 .عظا ـ عظىَح: ـ وَُسة االسى انًمظىس انصالشٍ تمهة أنفه واوا وصَادج َاء انُسثح 4

 .يسرشفٍيههً ـ يههىٌ ـ يههٍ ؛ يسرشفً ـ : ـ وئرا كاٌ انغسى انًمظىس يضَذا ظاص لهة أنفه واوا أو حزفها أو ذحزف وظىتا  5

 

 ئدياض

 

 .حشتاء ؛ فرىي ؛ يظطفً ؛ انفرً ؛ خؼشاء:اَسة األسًاء اِذُح واركش حكى انُسة
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

أػّبي رطج١م١خ 

 

 :إٌَجخ ٚأؽىبِٙب: اٌزّو٠ٓ اٌضبٟٔ

 اٍُ طؾ١ؼ ا١ٌَبؽخ:ـ ا١ٌَبؽ١خ (اٍُ ِمظٛه)غٕٝ :ـ غٕٟ 1

 اٍُ طؾ١ؼ رؼ١ٍُ: ـ رؼ١ّ١ٍخ (اٍُ طؾ١ؼ)اٌّوٚه:ـ اٌّوٚه٠خ (اٍُ طؾ١ؼ)اإلهشبك:ـ اإلهشبك٠خ 2

اٍُ ِمظٛه  اٌّؼٕٝ: ـ اٌّؼ٠ٕٛخ (اٍُ طؾ١ؼ)اٌّبكح: ـبٌّبك٠خ (اٍُ ِّلٚك)اٌىٙوثبء:ـ اٌىٙوثبئٟ 3

 

 :اٌىزبثخ اٌؼوٚػ١خ: اٌزّو٠ٓ اٌضبٌش

 ػٍٝ شوٞ ؽ ٔلٜ رطفٛ ٚرٕـيٌك** ٌٟ غوفزٓ ف١لهٚ ثٍـغ١ّؼب ئّزٓ

/0 /0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 ** //0 //0 ///0 /0/0 //0 ///0  

 ِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ** َِزفؼٍٓ فبػٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ

 ١ٌظبؽجب ٔجًٙ ػظفٛهُٚ شفمٛ**ِج١١ٕزـٓ ِٕغ١١ـّبرّٕٕزـزفزٓ

/0/0//0 /0//0 /0/0 //0 ///0**/0/0//0 ///0 /0/0//0 ///0 

 َِزفؼٍٓ فبػٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ 

 فزَزوٞ ػ ٌلٞ ٔب صُّ رٓ ؽٍمٛ**أِبَ ثب ثٟ أٔغبِٓ ِىِٛٚزٓ

//0//0 ///0 /0/0//0 ///0 //0//0 ///0 /0/0//0 ///0 

 ِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ ِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ

 ٚف١غٛا هٍوٞ هٞ ٠مؼلي أفمٛ**فٍظظجبػ ِوٚ هٔزؾزٕـب فنرٟ

//0//0 ///0 /0/0//0 ///0** //0//0 ///0 /0/0//0 ///0 

 ِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ ِزفؼٍٓ فؼٍٓ َِزفؼٍٓ فؼٍٓ

 

 ئكِبط

 

 .اوزت فموح ٚع١يح رٍقض ف١ٙب رغوثخ ا١ٌَّٕٓ فٟ اهر١بك اٌفؼبء ِٛظفب إٌَت
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ ث١ٓ أؽواف اٌؾٛاه فٟ إٌض 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :رؼج١و شفٛٞ

ث١ٓ اٌط١ٛه 
 :أُ٘ أفىبه إٌض

 ـ ِبما لبي اٌطبئو األٚي؟ ِٚبٟ٘ األٍئٍخ اٌزٟ ؽوؽٙب؟ ٌّٚبما؟ ٚثُ شجٗ ٘نا اٌّقٍٛق اٌغو٠ت؟ ٌّٚبما؟ 1

 ـ ِب ٘ٛ هك أف١ٗ؟ ٚف١ُ فىو؟ ٌّٚبما؟ 2

ـ ثُ هك اٌشبػو؟ ِٚب هأ٠ه فٟ مٌه؟  3

 

 ئكِبط

 .أٔضو األث١بد األث١بد فٟ شىً ؽٛاه َِوؽٟ ـ لطغ اٌَطو األٚي ِٓ اٌمظ١لح

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 :ـ ألوأ إٌض ا٢رٟ ٚأعت ػٓ األٍئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :رؼج١و وزبثٟ

 

 .اٌَوك

 :ـ ِؼٕٝ اٌَوك 1

٘ٛ موو األؽلاس ٚاٌٛلبئغ ٚاأللٛاي ِورجخ ؽَت ٚلٛػٙب؛ ٚوض١وا ِب ٠َزؼبْ ثٗ فٟ اٌمظخ أٚ فٟ فٟ اٌّمبٌخ اٌزٟ رٕمً ٚلبئغ ئٌٝ : اٌَوك

 .اٌمواء

 .178/ص/اٌىزبة: ـ رطج١ك 2
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 .إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ/ 19:هلُ/اٌٛؽلح 

 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

 

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ إٌَت ئٌٝ ثؼغ األٍّبء ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً :اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (ػوع ؽبي) .فٟ إٌّبلشخ ـ وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠َٕت ئٌٝ إٌّمٛص ـ ٠ٕغي : ِإشو اٌىفبءح

 . ػوع ؽبي

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ أُ٘ أٍجبة إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ؟ 2

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 

ِشىالد إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ 

 

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 ِب ٟ٘ أٍجبة ٚٔزبئظ إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ ِٚب ٟ٘ اٌؾٍٛي؟

 

 . إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ أٍجبثٗ ٚٔزبئغٗ ٚاٌقطخ إٌبعؼخ ٌزغبٚىأىِخ اٌغناء

 :األفىبه األٍب١ٍخ

 

 اٌطفً...ٌمل: اٌفموح األٌٚٝ

 ٌّبما ثلأ اٌؼبٌُ ٠شؼو ثقطٛهح اٌزيا٠ل اٌَىبٟٔ؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ األٌٚٝ

 .أغٍت اٌلٚي أكهوذ فطٛهح اٌزيا٠ل اٌَىبٟٔ اٌؼشٛائٟ

 

 فبؽئخ...ٚئما : اٌفموح اٌضب١ٔخ

 ً٘ ٚفوح اٌّبء ٚاٌغناء ٠ؾالْ ٘نٖ اٌّشىٍخ؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضب١ٔخ

 .اٌي٠بكح اٌّزٛلؼخ فٟ ِغّٛع ػغي وً اٌلٚي ػٍٝ رٛف١و اٌغناء ٠فٛق اٌفبئغ ِٕٗ

 

 ػ١ٍٗ...ٚال ثل: اٌفموح اٌضبٌضخ

ِب اٌٛػٟ اٌغل٠ل اٌنٞ ٠ٕجغٟ ٌٍشؼٛة أْ رىزَجٗ فٟ ِغبي اٌَىبْ؟ ِب اٌقطخ اٌزٟ ٠ؼؼٙب اٌىبرجٍّؼبٌغخ اٌي٠بكح : اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

 اٌَىب١ٔخ؟ ِٚب هأ٠ه ف١ٙب؟

 .رٕظ١ُ إًٌَ ٚؽَٓ هػب٠زٗ ثبٌزوث١خ اٌظبٌؾخ وف١ً ثؾً أىِبد اٌجٍلاْ َِزمجال

 

 ئكِبط

 

 .اٍزقوط ِٓ إٌض اٌىٕب٠بد اٌٛاهكح ف١ٗ
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِبٟ٘ إٌَجخ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 إٌَت ئٌٝ إٌّمٛص

 (األِضٍخ ٔض اٌمواءح

 .ـ ِشىٍخ رٛف١و اٌغناء اٌىبفٟ 1

 .ـ ٠غت ػٍٝ وً أة أْ ٠ىْٛ هاػ١ب ألؽفبٌٗ ثبٌزوث١خ اٌؾَٕخ 2

 .ـ أطجؾذ إٌّبؽك اٌوػ٠ٛخ رشىً ٔجَخ ث١َطخ ِٓ ِغّٛع األهاػٟ اٌيهاػ١خ 3

 

 :اإلٍزٕزبط

 .٠َٕت االٍُ إٌّمٛص اٌضالصٟ ثاػبفخ ٠بء ِشلكح ثؼل لٍت ٠بئٗ ٚاٚا ٚفزؼ ِبلجً آفوٖ

 ّٟ ؛ اٌَّزٍم ّٞ ٠َٕٚت اٌّي٠ل ثؾنف ٠بئٗ أٚ لٍجٙب ٚاٚا أٚ ؽنفٙب ٚٚػغ ِىبٔٙب ٠بء إٌَجخ اٌوػٛ

 

 ئكِبط

 

 رٛػ١خ؛روث١خ؛ : ٘بد إٌَت ِٓ األٍّبء ا٢ر١خ
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 أػّبي رطج١م١خ

 

 :اٍزقواط إٌَت ٚاٌّظبكه اٌظٕبػ١خ: اٌزّو٠ٓ اٌضبٟٔ

 . اٌؼشٛائٟ ـ اٌظؾ١خ ـ اٌىبفٟ ـ اٌؾَبث١خ ـ األٍبٍٟ:إٌَت

 . اٌوػب٠خ ـ رٛػ١خ ـ اٌؼ١ٍّخ ـ روث١خ: اٌّظبكه اٌظٕبػ١خ

 :اٌز١١ّي ث١ٓ إٌَت ٚاٌّظبكه اٌظٕبػ١خ: اٌزّو٠ٓ اٌضبٌش

 . ؛ ا١ٌَب١ٍخاالعزّبػ١خاٌوٚؽ١خ؛اٌقٍم١خ؛ اٌَىب١ٔخ ؛ اٌٛؽ١ٕخ؛ : إٌَت

 .ح؛ اإلٔزبعٟاٌغب١ٍ٘خ:اٌّظبكه اٌظٕبػ١خ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِبٟ٘ ِظب٘و إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ فٟ ثٍل٠زه؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و شفٛٞ

 

 .اإلٔفغبه اٌل٠ّغوافٟ

 

 :ِٕبلشخ اٌّٛػٛع

فٟ أٞ لوْ رؼبػف ػلك اٌَىبْ فٟ اٌؼبٌُ؟ ـ و١ف أصو إٌّٛ اٌَىبٟٔ فٟ اٌج١ئخ؟ ـ ِب ٘ٛ اٌٛػغ اٌغل٠ل إٌبعُ ػٓ ٘نٖ اٌي٠بكح اٌٌّٙٛخ؟ ـ 

ػؼ١فخ؟ ٌّبما؟ ـ وُ اٍزغوق اٌؼبٌُ ٌزؼ٠ٛغ آالف اٌّٛرٝ فٟ اٌظِٛبي؟ ـ ِبما ٠ؼٕٟ مٌه؟ ـ أ٠ٓ ٠ٛعل أٍوع % 3أروٜ اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ ثَٕجخ 

 االٔفغبهّٔٛ ك٠ّغوافٟ ػٍٝ ِو اٌزبه٠ـ؟ ـ ِبما ١ٍٕغو ػٓ ٘نا إٌّٛ اٌّٙٛي فٟ ئفو٠م١ب؟ ـ أموو ثؼغ األؽلاس اٌّإٍفخ فٟ ئفو٠م١ب ٔزبط 

اٌَىبٟٔ؟ 

 

  :ئكِبط

 

 .ؽبٚي أْ رٍقض اٌّٛػٛع شف٠ٛب

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٘ٛ ػوع ؽبي؟ ٚو١ف ٠ّىٓ ط١بغزٗ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :رؼج١و وزبثٟ

 .ػوع ؽبي

 .٘ٛ ػجبهح ػٓ رَغ١ً شب٘ل ػ١بْ ٌٛلبئغ ؽلس ثأِبٔخ ِٚٛػٛػ١خ ٚرفظ١ً ٚكلخ: ـ ِؼٕٝ ػوع ؽبي 1

 .ـ اٌزبه٠ـ ـ٠ٛٙخ اٌّوًٍ ٚاٌّوًٍ ئ١ٌٗ ـ اٌؼٕٛاْ ـ اٌّٛػٛع ـ اٌّملِخ ـ اٌؼوع ـ اٌقبرّخ ـ اٌزٛل١غ: ـ ػٕبطوٖ 2

 189/190/ص/اٌىزبة: ـ رله٠ت ّٔٛمعٟ 3

 .أوزت ػوع ؽبي ػٓ ؽبكصخ ِإٌّخ: ـ رطج١ك 4
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  .اٌظٕبػخ ٚاٌطبلخ/20:هلُ/اٌٛؽلح 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

 

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ ِؼبٍِخ األٍّبء األػغ١ّخ ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً : اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (اإلٔشبء).فٟ إٌّبلشخ ـ وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠َٕت ئٌٝ ألٍّبء األػغ١ّخ : ِإشو اٌىفبءح

 .ـ وزبثخ ِٛػٛع ئٔشبئٟ

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌل٠ّغوافٟ ٚاٌطبلخ؟ 2

 

 :ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 

 .اٌطبلخ اٌغل٠لح

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 ٚػؼ مٌه؟. أطٍك اٌىبرت ِٓ ِجلئ ػبَ صُ اٍزشٙل ػٍٝ مٌه ثأِضٍخ

 

 .اٌؼٌّٛخ ٚئشىب١ٌخ اٌطبلخ

 

 :األفىبه األٍب١ٍخ

 ا٢فو...رٍؼت: اٌفموح األٌٚٝ

 ِب ٘ٛ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ اٌطبلخ فٟ الزظبك٠بد اٌلٚي؟ ٚػٍٝ أٞ ؽبلخ هوي طبؽت إٌض؟ ٌّٚبما؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ األٌٚٝ

 .كٚه اٌطبلخ فٟ اٌز١ّٕخ- 

 

 اٍزلاِخ...وّب: اٌفموح اٌضب١ٔخ

 ؟ ٌّبما ريا٠ل اٌطٍت ػٍٝ اٌطبلخ؟ ِٚب اٌلاػٟ إل٠غبك ِظبكه عل٠لح ٌٙب؟االلزظبكو١ف رإصو اٌؼٌّٛخ ػٍٝ : اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضب١ٔخ

 .االلزظبك٠خثٍلاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش ِٚشىٍخ اٌطبلخ فٟ اٌز١ّٕخ - 

 

 اٌزم١ٕبد...٠ٕجغٟ: اٌفموح اٌضبٌضخ

 ِب ٟ٘ اٌؾٍٛي اٌزٟ ٠وا٘ب اٌىبرت ِٕبٍجخ ٌجٍلاْ اٌشوق األٍٚؾ ٚشّبي ئفو٠م١ب؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

 .رٛؽ١ل اٌغٙٛك ٌؾً اٌّشبوً اٌّشزووخ ٚاٌجؾش ػٓ ِظبكه أفوٜ ٌٍطبلخ

 

اٌؼٌّٛخ؛ اٌظٕبػخ؛ اٌمٛاٍُ؟ : اٍزقوط ِٓ إٌض ِشزمبد:االشزمبق

 

 ئكِبط

 

 .ٌقض اٌفموح اٌضبٌضخ
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 :االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ ِواعؼخ إٌَجخ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 ِؼبٍِخ األٍّبء األػغ١ّخ

 

 (ٔض اٌمواءح): األِضٍخ

 .ـ اٌغيائو ثٍل ئفو٠مٟ ٠ٕؼُ ثق١واد غ١و َِزغٍخ 1

 .ـ ٠غت أْ رَزف١ل ِٕٗ كٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ِٓ اٌزطٛه اٌز١ىٌٕٛٛعٟ اٌٙبئً 2

 .ـ اٌؼبٌُ األٚهٚثٟ ٠جؾش ػٓ ِظبكه أفوٜ فبهط اٌطبلخ ٌز١ّٕخ ئلزظبك٠برٗ 3

 :اإلٍزٕزبط

 .رؼبًِ األٍّبء األػغ١ّخ فٟ إٌَت ِضً األٍّبء األفوٜ

 

 ئكِبط

 

 193/ص.ئٔغبى اٌزّو٠ٓ األٚي ِٓ اٌزطج١مبد

 

 :ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 أػّبي رطج١م١خ

 

 :اٍزؼّبي األٍّبء األػغ١ّخ: اٌزّو٠ٓ األٚي

ِٕٚٙب اٌطبلخ اٌش١َّخ اٌزٟ رؼل ِظلها ٘بِب فبطخ ٌلٜ كٚي اٌَبؽً اإلفو٠مٟ * رؼزجو اٌطبلخ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؾووخ اللزظبك أٞ كٌٚخ 

فبلزظبك٘ب ٠مَٛ ػٍٝ اٌطبلخ اٌجزو١ٌٚخ ٚاٌىٙوثبئ١خ * ػٍٝ ػىٌ كٚي اٌمبهح األٚهٚث١خ* ٌز١ّي٘ب ثبٌشٌّ اٌَبؽؼخ ػٍٝ ِلاه فظٛي إٌَخ

ٚثّب أْ اٌطبلخ اٌجزو١ٌٚخ آ٠ٍخ ئٌٝ إٌؼٛة فّؼظُ اٌلٚي اٌظٕبػ١خ ثلأد رفىو فٟ ِظبكه أفوٜ فبهط ٘نٖ اٌطبلخ ٌقٍك ك٠ٕب١ِى١خ . ٚغ١و٘ب

األِو اٌنٞ ٠غؼً اٌلٚي اإلفو٠م١خ ٍِيِخ ثبٍزغالي اٌطبلخ اٌش١َّخ ألٔٙب اٌجل٠ً اٌٛؽ١ل ٌٙب ٌزط٠ٛو * أفوٜ ٌزشغ١ً ِظبٔؼٙب ٚآ١ٌبد الزظبك٘ب 

 .الزظبك٘ب ٚر١ّٕزٗ

 194/ص/اٌىزبة/ ثٕبء اٌشجىخ ٌٍزم١١ُ: رم١١ُ مارٟ
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 :االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ اٌؾٍٛي اٌزٟ رمزوؽٙب ٌّشىٍخ ػؼف اٌظٕبػخ اٌؼوث١خ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و شفٛٞ

 .ػؼف اٌظٕبػخ اٌؼوث١خ

 

 :ِٕبلشخ إٌض

 ـ ُِ رؼبٟٔ اٌظٕبػخ اٌؼوث١خ؟ 1

 ـ ِب ٟ٘ ٔمبؽ ػؼفٙب؟ 2

 ـ ئالَ رؼٛك أٍجبة ِشىالد ٘نٖ اٌظٕبػخ؟ 3

 ـ ٌّبما ٌُ رٕغؼ ػ١ٍّخ اٍز١واك اٌجؾٛس فٟ رط٠ٛو اٌظٕبػخ اٌؼوث١خ؟ 4

ـ ٌّبما ال رَزط١غ اٌشووبد اٌؼوث١خ اٌزٕبفٌ فٟ األٍٛاق اٌؼب١ٌّخ؟  5

 

 ئكِبط

 

 .أهثؾ ث١ٓ ئعبثبره ػٓ األٍئٍخ اٌَبثك ٌزى٠ٛٓ اٌٍّقض اٌشفٛٞ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ ألَبَ اٌّٛػٛع اإلٔشبئٟ؟ 2

 

 :ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و وزبثٟ

 .ألَبَ اٌّٛػٛع اإلٔشبئٟ

 :ألَبَ اٌّٛػٛع اإلٔشبئٟ

 (رىْٛ لظ١وح ِّٙلح ٌّؼبٌغخ اٌّٛػٛع اٌّطٍٛة)ـ اٌّملِخ  1

 (رىْٛ لظ١وح إلرّبَ اٌّٛػٛع اٌّؼبٌظ )ـ اٌقبرّخ  (٠ىْٛ اٌمَُ األؽٛي ٚف١ٗ ر١ٍٛغ األفىبه األٍب١ٍخ )ـ طٍت اٌّٛػٛع  2

 

 197/198/ص/اٌىزبة : رله٠ت ّٔٛمعٟ

 198/ص/أوزت ِٛػٛػب ئٔشبئ١ب رزؾلس ف١ٗ ػٓ اٌطبلخ فٟ اٌغيائو َِزؼ١ٕب ثبٌؼٕبطو اٌّج١ٕخ فٟ اٌىزبة : رطج١ك
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  .اٌق١بي/21:هلُ/اٌٛؽلح 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

 

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ اإلٍزضٕبء ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً فٟ إٌّبلشخ ـ : اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (األٍطٛهح).وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠َزؼًّ اإلٍزضٕبء اٍزؼّبال : ِإشو اٌىفبءح

 .طؾ١ؾب ـ ٠ىًّ أٍطٛهح

 

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ و١ف ٠ّىٓ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌؾم١مخ ٚاٌق١بي؟ 2

 

  :ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 .ث١ٓ اٌق١بي ٚاٌؼمً

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 ِب ٟ٘ األِضٍخ اٌزٟ ػوثٙب طبؽت إٌض ٌٍّمبهٔخ ث١ٓ اٌّبػٟ ٚاٌؾبػو ف١ُ ٠زظً ثؼبٌُ األٍفبه؟

 

 

 .ِبوبْ ػوثب ِٓ اٌق١بي طبه ؽم١مخ ثفؼً اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ

 :األفىبه األٍب١ٍخ

 ِٕٗ...رؼبٌٛا: اٌفموح األٌٚٝ

 ِب اٌنٞ ال ٠ّىٓ رظل٠مٗ ٌٛ ػلٔب ثبٌناووح ئٌٝ لوْٚ ِؼذ؟ ٌّبما؟ ِب ٘ٛ اٌزَبؤي اٌضبٟٔ؟ ٌّٚبما؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ األٌٚٝ

 .ِب ٠ؾلس ا٢ْ ؽم١مخ وبْ ال ٠ظلق لجً لوْ ِٓ اٌيِٓ

 

 األِٛه...ٌّٚبما: اٌفموح اٌضب١ٔخ

 ِبما ٔشود رٍه اٌظؾ١فخ؟ ٌّٚبما ٘نا اٌّضبي؟ و١ف فَو ٍٙٛي اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٌّب ٠ؾلس ا١ٌَٛ؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضب١ٔخ

 .ثؼغ األِٛه ٠ظؼت رظل٠مٙب ٌلٜ وض١و ِٓ إٌبً

 

 ا٢فو٠ٓ...ئْ: اٌفموح اٌضبٌضخ

 و١ف اػزجو اٌىبرجّضً رٍه األؽىبَ اٌَّجمخ؟ ِٚب ٘ٛ ك١ٌٍٗ؟ ِٚب هأ٠ه فٟ مٌه؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

 .األؽىبَ اٌزٟ الرَزٕل ئٌٝ رؾ١ًٍ ِٕطمٟ ػمجخ فٟ ٚعٗ ؽو٠خ اٌزفى١و ٚاإلثلاع

 

 ئكِبط

 

 .اٍزقوط ِٓ إٌض أٍب١ٌت اإلٍزفٙبَ ٚؽبٚي اإلعبثخ ػٕٙب ثبإل٠غبة ِوح ٚثبٌٕفٟ ِوح أفوٜ
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 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب اٌّمظٛك ثأٍٍٛة اإلٍزضٕبء؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 .اإلٍزضٕبء

 (ٔض اٌمواءح): األِضٍخ

 .ـ ٔيي عً اٌووبة ئال ش١قب َِٕب 1

 .ـ ٌُ ٠ٕيي ٍٜٛ ش١ـ َِٓ 2

 .ـ ٔيي اٌغ١ّغ غ١و ش١ـ َِٓ 3

 .ـ ٔيي اٌغ١ّغ ػلا ش١ـ َِٓ 4

 

 :اإلٍزٕزبط

 

 .ئفواط اٍُ ٠مغ ثؼل أكاح اإلٍزضٕبء ِٓ اٌؾىُ أٚ اٌّؼٕٝ اٌّفَٙٛ اٌؼبَ لجً األكاح: اإلٍزضٕبء

 .اٌَّزضٕٝ ِٕٗ؛ أكاح اإلٍزضٕبء؛ اٌَّزضٕٝ: ٠زأٌف أٍٍٛة اإلٍزفٙبَ ِٓ: ػٕبطوٖ

 .ئال؛غ١و؛ٍٜٛ؛ػلا؛ ِبػلا؛ فال؛ِبفال؛ ؽبشب: أكٚاد اإلٍزضٕبء

ـ . ـ ٠ٚغٛى ٔظجٗ أٚ عوٖ ئما عبء ثؼل فال؛ ػلا؛ؽبشب.٠ىْٛ ِٕظٛثب ثؼل ئال ئما وبْ اإلٍزضٕبء ربِب ِضجزب؛ ٚثؼل ِبػلا ِٚبفال: أؽٛاي اٌَّزضٕٝ

 .٠ٚجطً ػًّ ئال فزؼوة أكاح ؽظو.... أفبك اٌؾظو ٠ٚؼوة ِبثؼل أكاح اإلٍزضٕبء فبػال ؛ ِفؼٛالثٗ (ِٕف١ب غ١و ربَ)ٚئما وبْ اإلٍزضٕبء ِفوغب 

 .رؼوة ٍٜٛ ٚغ١و ئػواة االٍُ اٌٛالغ ثؼل ئال: ِالؽظخ

: أكاح اٍزضٕبء ؽوف ِجٕٟ ػٍٝ اٌَىْٛ ـ ش١قب: فؼً ٚفبػً ـ ئال: ـ ٔيي اٌَّبفوْٚ. ٔيي اٌَّبفوْٚ ئال ش١قب َِٕب: ئػواة:رله٠ت ّٔٛمعٟ

 .ٔؼذ ِٕظٛة: َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚ٘ٛ ِٕؼٛد ـ َِٕب

 

 ئكِبط
 

 202/ص:اٌزطج١ك اٌضبٌش
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 أػّبي رطج١م١خ

 

 :ئٔشبء عٍّز١ٓ اٍزفٙب١ِز١ٓ ٚث١بْ ِب٠ف١لٖ اإلٍزفٙبَ:اٌزّو٠ٓ اٌضبٟٔ

 .ً٘ ٠ّىٓ رظل٠ك وً شٟء؟ اٍزفٙبَ ؽم١مٟ ٠ؾزبط ئٌٝ عٛاة ثٕؼُ أٚال

 .أأٔزُ أشل فٍمب أَ اٌَّبء؟ اٍزفٙبَ اٍزٕىبهٞ ال ٠ؾزبط ئٌٝ عٛاة

 

 :ئوّبي اٌغًّ:: اٌزّو٠ٓ اٌواثغ

 . رفزؾذ األى٘به ئال ى٘وح ٚاؽلح ـ وً شٟء ٠ٕبٌٗ اإلَٔبْ ثبٌّبي ئال ؽٟ إٌبً ٌٗ ـ ال ٠مجً هللا ِٓ األػّبي ئال اٌؼًّ اٌظبٌؼ

 

 :عؼً اٌىٍّبد َِزضٕٝ: اٌزّو٠ٓ اٌقبٌِ

 .ـ وً فبٍو ئال اٌظبكق ـ ع١ّغ اٌزال١ِن ٠وٍجْٛ ئال اٌّغل ُِٕٙ. ال ٠ٕبي ر١ٍّن هػب األٍزبم ئال اٌّٙنة

 

 :اإلػواة: اٌزّو٠ٓ اٌَبكً

أكاح اٍزضٕبء ؽوف ِجٕٟ ػٍٝ اٌَىْٛ ال ِؾً ٌٗ : فجو ٌٍّجزلئ ِوفٛع ـ ئال: ِؼبف ئ١ٌٗ ِغوٚه ـ ٘بٌه: ِجزلأ ِوفٛع ٚ٘ٛ ِؼبف ـ شٟء: وً

 .ٌفع اٌغالٌخ ِؼبف ئ١ٌٗ ِغوٚه: َِزضٕٝ ِٕظٛة ٚ٘ٛ ِؼبف ـ هللا : ِٓ اإلػواة ـ ٚعٗ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ِلٜ رظل٠ك أفالَ اٌق١بي اٌؼٍّٟ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :ػج١و شفٛٞد

 .اٌق١بي اٌؼٍّٟ

 :ِٕبلشخ إٌض

 ـ ً٘ رؼوف وزبثب آفو٠ٓ ٍبّ٘ٛا 3 ـ ِب رأص١و وزبثبرٗ فٟ اٌٛػٟ اإلعزّبػٟ؟ 2ـ ٌّبما ٠ؼل عٛي فبهْ اٌّإٌٍ اٌؾم١مٟ ٌٍق١بي اٌؼٍّٟ؟ ـ  1

 ـ ً٘ رؼوف 6 ـ و١ف فَو اإلَٔبْ فٟ اٌجلء ٚلٛع اٌٙياد األهػ١خ؟ ـ 5 ـ ِب اٌلٚه اٌنٞ ٠ٍؼجٗ اٌق١بي اٌؼٍّٟ؟ ـ4ثىزبثبرُٙ فٟ ٘نا اٌّغبي؟ ـ 

 ـ ئالَ رش١و ِضً ٘نٖ 8 ـ ِب ٍجت رف١َو اإلَٔبْ ٌٙنٖ اٌظٛا٘و ثٙنا اٌشىً؟ ـ 7رف١َواد أفوٜ غ١و ػ١ٍّخ ٌجؼغ اٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ؟ ـ 

األِضٍخ؟  

 

 ئكِبط

 

 .ً٘ ِب ٠ظٙو ثٗ اٌؼٍُ فٟ اٌَّزمجً ٌٗ ػاللخ ثق١بٌٕب ٚأؽالِٕب؟ ٚػؼ مٌه
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِبٟ٘ األٍطٛهح؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و وزبثٟ

 .األٍطٛهح

ػّٕٙب األللِْٛ أػبع١ت األؽلاس اٌزٟ رزقطٝ ؽلٚك اٌّؼمٛي ؽ١ش رلٚه فٟ ػبٌُ * ٟ٘ لظخ ِٓ طٕغ اٌق١بي اٌجشوٞ: ِؼٕٝ األٍطٛهح 1

 .رزظبهع ف١ٗ األ٘ٛاء اٌجشو٠خ ٚوبئٕبد ماد للهاد فٛق َِزٜٛ للهاد اٌجشو* ّٟٚ٘

 

 :ـ فظبئض األٍطٛهح 2

 .اٌزؼج١و اٌغ١ًّ ـ رلفً ا٢ٌٙخ فٟ األؽلاس ِٚشبهوزٙب اٌجشو فٟ أػّبٌُٙ ـ أؽلاس فبهلخ ٌٍؼبكح ـ ٚهٚك أٍّبء أٍطٛه٠خ

 

 206/ص/اٌىزبة : رله٠ت ّٔٛمعٟ

 

 .ؽبٚي ٔمٍٙب ثا٠غبى: لوأد أٚشب٘لد أٍطٛهح : رطج١ك
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 ٍٚبئً اإلرظبي اٌؾل٠ضخ /22:هلُ/اٌٛؽلح 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ إٌَت ئٌٝ ثؼغ األٍّبء ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً : اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (اٌَوك).فٟ إٌّبلشخ ـ وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠ؼوف اٍُ ا٢ٌخ ـ ٠ئٗ ـ : ِإشو اٌىفبءح

 .٠ٛظفٗ ـ ٠ؾوه هٍبٌخ ئفٛا١ٔخ

 

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ أموو ثؼغ ٍٚبئً اإلرظبي ٚكٚه٘ب فٟ شزٝ اٌّغبالد 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 رىٌٕٛٛع١ب االرظبالد

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 أ٠ٓ ٠زغٍٝ مٌه؟: االرظبياٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ أؽلصذ صٛهح فٟ ِغبي 

 .اإلٔزو١ٔذ ٚفلِبرٗ اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٍزؼّبالرٗ اٌٛاٍؼخ

 

 :األفىبه األٍب١ٍخ

 اٌزٍفبى...ئْ اٌزطٛه: اٌفموح األٌٚٝ

 أطجؼ اٌؼبٌُ لو٠خ طغ١وح؟ ـ ثُ شجٗ األلّبه اٌظٕبػ١خ؟ ٌّٚبما؟ ِٚبهأ٠ه فٟ مٌه؟:ِبما ٠ؼٕٟ اٌىبرت ثمٌٛٗ:اٌفىوح األٍب١ٍخ األٌٚٝ

 . ؽٌٛذ اٌؼبٌُ اٌف١َؼ ئٌٝ لو٠خ طغ١وحاالرظبالدرىٌٕٛٛع١ب 

 

 اٌّٛالغ...ٚرؼل: حاٌضبٟٔاٌفموح 

؟ ٌٚؾّب٠خ صمبفخ اٌّغزّؼبد ِبما ٚػؼذ ثؼغ االرظبي اٌزٟ رٛفو٘ب شجىخ اإلٔزو١ٔذ فٟ ِغبي االٍزقلاِبدٟ٘  ِب: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضب١ٔخ

 اٌلٚي ٌزؾم١ك مٌه؟

 .شجىخ اإلٔزؤذ أفوىد ٔٛػب عل٠لا ِٓ اٌزٛاطً ث١ٓ اٌشؼٛة

 

 أٍؼبه٘ب..ٚػٕلِب: اٌفموح اٌضبٌضخ

؟ ٌّبما رمَٛ ثؼغ اٌشؼٛة ثؾغت ثؼغ اٌّٛالغ؟ ِب األِضٍخ اٌزٟ للِٙب اٌىبرت ػٍٝ ٌالٔزو١ٔذهٜ ؿً٘ ٕ٘بن فلِبد أ: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

  ِؼ١ٕخ؟حرمٕٟئلجبي ثؼغ إٌبً ػٍٝ 

 .االٍزغالياٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ فٟ اإلرظبي ث١ٓ اٌمجٛي ٚاٌوفغ ٚؽوق 

 

 .ِواعؼخ اٌزشج١ٗ:اٌجٕبء اٌفٕٟ

 

 ئكِبط

 

 .؟ رؾلس ػٓ مٌه ثبفزظبهٌالٔزو١ٔذِب ِلٜ اٍزغالي ٍىبْ ثٍلره 
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 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب اٌفوق ث١ٓ ا٢ٌخ ٚا١ٌٍٍٛخ ٚاألكاح ٚاٌغٙبى؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 اٍُ ا٢ٌخ

 (ٔض اٌمواءح ): األِضٍخ

 .اٌٙبرف إٌمبي ٚاٌؾبٍٛة ٚاٌّن٠بع ٚاٌزٍفبى ٍٚبئً أفبكد اٌجشو٠خ فٟ ِغبالد اٌضمبفخ ٚاإلرظبي

 

 :االٍزٕزبط

 

 .ِٕٚٗ اٌّشزك ِٓ اٌفؼً ِٕٚٗ اٌغبِل* ـ اٍُ ا٢ٌخ اٍُ ٠لي األكاح اٌزٟ ٠زُ ثٛاٍطزٙب اٌفؼً 1

 ...ِفؼبي ـ ِفؼً ـ ِفؼٍخ ـ فبػٛي ـ فّؼبي ـ فّؼبٌخ: ـ الٍُ ا٢ٌخ أٚىاْ ِٕٙب 2

 .ـ ٕٚ٘بن أغٍت ا٢الد أٚىأٙب ٍّبػ١خ ٟٚ٘ وض١وح 3

 

 .شوؽ ـ ٍطو ـ ٔظو: طغ اٍُ ا٢ٌخ ُِ ٠أرٟ : رله٠ت ّٔٛمعٟ

 

 ئكِبط
 .اوزت فوح ٚع١يح رنوو ف١ٙب ِب ٠ؾز٠ٛٗ ِٕيٌه ِٓ آالد ٚأعٙيح

 

 

 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 أػّبي رطج١م١خ

 

 :اٌّفوك ِٓ اٌغّغ: اٌزّو٠ٓ األٚي

 .اٌَّبفخ ـ اٌّفَٙٛ ـ ا١ٌٍٍٛخ ـ اٌّجبهاح ـ اٌّٛلغ

 

 .رىٌٕٛٛع١ب اإلرظبالد/ اثزىبهاد/رؼل شجىخ األٔزو١ٔذ آفو ط١ؾبد... ط١ؾبد ـ اثزىبهاد: رغ١و ٌفع ثّؼٕبٖ: اٌزّو٠ٓ اٌضبٟٔ

 

 .إٌّشبه ـ ِمظب ـ إٌّمٍخ ـ اٌّّؾبح: رؼ١١ٓ اٍُ ا٢ٌخ: اٌزّو٠ٓ اٌَبكً

 

 :أٚىاْ أٍّبء ا٢ٌخ ٚٔٛػٙب: اٌزّو٠ٓ اٌَبثغ

فؼ١ً : ل١بٍٟ ـ ِق١ؾ:فبػٛي: ل١بٍٟ ـ طبهٚؿ: ِفؼبي:ل١بٍٟ ـ ِضمبة: فّؼبٌخ: ٍّبػٟ ـ ٍّبػخ: فؼً: ل١بٍٟ ـ كهع: ِفؼٍخ : ِٕؼلح 

 .ل١بٍٟ: فبػٍخ :ل١بٍٟ ـ هافؼخ:
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ٌّبما ٠َّٝ ػظؤب ػظو اٌّؼٍِٛبر١خ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و شفٛٞ

 ػظو اٌّؼٍِٛبر١خ

 :ِٕبلشخ إٌض

ـ و١ف ٍّٝ اٌىبرت اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٔؼ١شٙب؟ ـ ٌّبما أؽٍك ػ١ٍٙب ٘نٖ اٌز١َّخ؟ ـ ِبما ٠مظل ثمٌٛٗ اإلٔزبط ا١ٌَبٍٟ فٟ ػظو اٌّؼٍِٛبر١خ ١ٌٌ 

اٌفٛالم ٚال اٌفؾُ ٚال ا١ٌَبهاد ثً ٘ٛ اٌّؼٍِٛبد؟ ـ ِبٟ٘ ١ِّياد اٌؼظو اٌّؼٍِٛبرٟ اٌزٟ موو٘ب اٌىبرت؟ ـ ِبما ٠مظل ثبإلثلاػبد اٌجشو٠خ فٟ 

رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد؟ ـ ِب اٌنٞ عؼً األٔزو١ٔذ وّىزجخ رزفٛق ػٍٝ اٌّىزجخ اٌزم١ٍل٠خ؟ 

 

 ئكِبط

 

 .أهثؾ ث١ٓ األفىبه اٌَبثمخ ٚػجو شف٠ٛب فٟ اٌّٛػٛع ٚثا٠غبى

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ أٔٛاع اٌوٍبئً اٌزٟ رؼوف؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و وزبثٟ

 اٌوٍبٌخ االفٛا١ٔخ

ٟ٘ ٔٛع ِٓ اٌىزبثبد اٌزٟ رزٕبٚي اٌؼاللبد اإلَٔب١ٔخ اٌقبطخ ث١ٓ األفواك ٚرظٛه ػٛاؽفُٙ فٟ ؽبالد اٌزٕٙئخ أٚ : ـ ِؼٕٝ اٌوٍبٌخ اإلفٛا١ٔخ 1

 ...اٌشٛق أٚ اٌؼزبة أٚ اإلػزناه أٚ إٌظؼ

 

ـ اٌزؼج١و ػٓ اٌّشبػو ٚاألؽب١ٌٍ ـ اٌزؾ١خ ٚاٌَالَ ـ أٌفبظٙب ِقزبهح ثؼٕب٠خ ـ ػجبهارٙب ِشؾٛٔخ ثبٌّؼبٟٔ ـ : ـ فظبئض اٌوٍبٌخ اإلفٛا١ٔخ 2

 .اٌزظ٠ٛو اٌفٕٟ ـبإل٠مبع ا١ٌٍّٛمٟ

 

 216/ص/اٌىزبة : ـ رله٠ت ّٔٛمعٟ 3

 

 .ٚثٕبء شجىخ ٌٍزم١١ُ/ 217/ص/رؾو٠و ِٛػٛع ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌقَّخ اٌّمزوؽخ فٟ اٌىزبة : ـ رطج١ك 4
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 اٌزظؾو ٚاٌغفبف /23:هلُ/اٌٛؽلح 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ إٌَت ئٌٝ ثؼغ األٍّبء ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً : اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (اٌَوك).فٟ إٌّبلشخ ـ وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠ؼوف إٌّّٛع ِٓ اٌظوف ـ : ِإشو اٌىفبءح

 .٠ؼوثٗ ـ ٠ٛظفٗ ـ ٠ؾوه ِٛػٛػب ئٔشبئ١ب

 

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِزٝ ثلأ اإل٘زّبَ ثبٌّٕبؽك اٌمبؽٍخ؟ ٌّٚبما؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 االهاػٟ اٌمبؽٍخ

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 ِب ٟ٘ األٍجبة اٌؾم١م١خ ٌٍزظؾو؟ ٚو١ف ٠ّىٓ ِٛاعٕٙٗ؟

 

 .ػوٚهح اٍزغالي األهاػٟ اٌمبؽٍخ ٌَل اؽز١بعبد اٌلٚي ِٓ اٌغناء

 

 :األلىبه األٍب١ٍخ

 

 ِٕٙب...اٌظؾواء: اٌفموح األٌٚٝ

 ِبما رؼٕٟ وٍّخ اٌظؾواء ثبٌٕجَخ ألغٍج١خ إٌبً؟ ِٚب ٟ٘ األّٔبؽ األفوٜ ِٓ اٌظؾبهٞ؟: اٌفىوح األٍبٍخ األٌٚٝ

 .ِؼٕٝ اٌظؾواء ٚأّٔبؽ اٌظؾبهٞ

 

 ٌٍغفبف...ٚاإلَٔبْ: اٌفموح اٌضب١ٔخ

 و١ف ٠زجت اإلَٔبْ فٟ اٌزظؾو؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضب١ٔخ

 .اإلَٔبْ ٚاٍزٕيافٗ ٌٍىض١و ِٓ األهاػٟ ٠زَجت فٟ اٌزظؾو

 

 علثب...ٕٚ٘بن: اٌفموح اٌضبٌضخ

 ِب اٌطو٠مخ األفوٜ اٌزٟ ٠إصو ثٙب اإلَٔبْ فٟ رطٛه إٌّبؽك اٌمبؽٍخ؟ ِب٘ٛ ِظ١و أغٍت األهاػٟ َِزمجال؟: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

 .ٔشبؽ اإلَٔبْ اٌظٕبػٟ ٠زَجت فٟ فملاْ األهاػٟ فظٛثزٙب

 

 ئكِبط

 

 .اٍزقوط ِٓ إٌض األٌفبظ اٌلاٌخ ػٍٝ اٌغفبف
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 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب اٌّمظٛك ثبٌّّٕٛع ِٓ اٌظوف؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 إٌّّٛع ِٓ اٌظوف

 (األِضٍخ ٔض اٌمواءح

 .ـ رزجلٜ وٍّخ طؾواء ثّضبثخ وضجبْ ه١ٍِخ 1

 .ـ اٌغبىاد إٌبرغخ ِٓ ِظبكه طٕبػ١خ لل رإكٞ ئٌٝ رلفئخ األهع 2

 

 :اإلٍزٕزبط

 

 .اٍُ ال ٠مجً اٌز٠ٕٛٓ ٠ٚغو ثبٌفزؾخ ػٛع اٌىَوح ئما وبْ ٔىوح: إٌّّٛع ِٓ اٌظوف

 

أػغّٟ أوضو ِٓ صالصخ ؽوٚف ـ ِإٔش ٌفظب ِنوو ِؼٕىـ ِنوو ٌفظب ِإٔش ِؼٕٝ ـ ِٕزٗ ثأٌف ْٚٔٛ ـ ػٍٝ ٚىْ اٌّؼبهع ـ )اٍُ اٌؼٍُ : أٔٛاػٗ

؛ٚ٘نٖ األٔٛاع ال رمجً اٌز٠ٕٛٓ ٚرغو ثبٌفزؾخ كائّبـ األٍّبء اٌّّلٚكح ٚاٌّمظٛهح ٚاٌظفخ ٚط١غخ (ِووت روو١جب ٌفظ١ب ـ ِووت روو١جب ِيع١ب 

  :ِٕزٙٝ اٌغّٛع

 .٠ٍٛف ـ ؽّيح ـ ى٠ٕت ـ ١ٍٍّبْ ـ ٠ي٠ل ـ ؽؼوِٛد ـ ثؼٍجه ؛ طؾواء ـ اٌظفب ـ ػطشٝ ـ َِبعل

 

 ئكِبط

 

 .ػبٌغذ ِٓ أكٚاء فج١ضخ ثؼمبل١و فؼبٌخ: ٚ أػوةاػجؾ ثبٌشىً 

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 أػّبي رطج١م١خ

 

 :شىً إٌض ٚاٍزقواط األٍّبء إٌّّٛػخ ِٓ اٌظوف ِغ موو اٌَجت

ٚاٌطو٠مخ اٌزٟ رزجغ ٌزىض١و إٌق١ً ٟ٘ اٌزىض١و ثبٌفَبئً . ٚطفٙب شؼواء وض١وْٚ فٟ لظبئل ِطٌٛخ* رؼل إٌقٍخ هِيا ٌٍّٕبؽك اٌغبفخ فٟ ٚؽٕٕب

ٚرٕمً اٌفَبئً اٌجبٌغخ ٚرزون * ٠ّٚىٓ أْ رمطغ ِٓ إٌقٍخ اٌٛاؽلح ِب ث١ٓ ػشو فَبئً ئٌٝ فٌّ ػشوح ف١ٍَخ* اٌزٟ رمطغ ِٓ أِٙبرٙب

 .٠ّىٕه أْ رَبفو ئٌٝ ِل٠ٕخ ؽٌٛمخ أٚ ثَىوح ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي* اٌظغ١وح ؽزٝ رىجو؛ ٌٚززؼوف ػٍٝ ٘نٖ اٌيهاػخ 

 

 :األٍّبء إٌّّٛػخ ِٓ اٌظوف ِغ موو اٌَجت

ِغوٚه ثفزؾخ ١ٔبثخ ػٓ اٌىَوح ألٔٗ : ِوفٛػخ ثؼّخ ٚاؽلح ألٔٗ اٍُ ِّلٚك ـ لظبئل: عود ثىَوح ظب٘وح ألٔٙب ِؼوفخ ثأي ـ شؼواء: ٌٍّٕبؽك

اٍّبء أػالَ ِإٔضخ : ط١غخ ِٕزٙٝ اٌغّٛع ٔىوح ـ ؽٌٛمخ؛ ثَىوح: ط١غخ ِٕزٙٝ اٌغّٛع ِؼوفخ ثأي ـ فَبئً: ط١غخ ِٕزٙٝ اٌغّٛع ـ ثبٌفَبئً

 .ٌفظب ِٚؼٕٝ
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ أٍجبة اٌغفبف اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و شفٛٞ

 ربه٠ـ ٔٛثبد اٌغفبف ٚآصبه٘ب

 :ِٕبلشخ اٌّٛػٛع

ـ ِبٟ٘ رؼبه٠ف اٌغفبف؟ ـ ٌّبما افزٍفذ ٚرٕٛػذ؟ ـ و١ف ٠ىْٛ اٌغفبف؟ ـ ِٚبما ٠زورت ػٕٗ؟ ـ ٌّبما أطجؼ اٌغفبف ٠ؾزً طلاهح األفجبه فٟ 

ثُ اٍزلي اٌىبرت ػٍٝ مٌه؟ ـ ً٘ أٍجبة اٌغفبف وٍٙب ؽج١ؼ١خ؟ ـ و١ف مٌه؟ : اٌؼمٛك األف١وح؟ ـ اٌغفبف ظب٘وح لل٠ّخ

 

 ئكِبط

 

 .ؽبٚي أْ روثؾ ث١ٓ أفىبه اٌّٛػٛع ٚرٛعيٖ شف٠ٛب

 

 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٟ٘ ِواؽً ثٕبء ِٛػٛع ئٔشبئٟ؟ 2

 

ثٕبء اٌزؼٍّبد 

 

 :رؼج١و وزبثٟ

 رؾو٠و اٌّٛػٛع االٔشبئٟ

 :ـ ألَبَ ثٕبء ِٛػٛع ئٔشبئٟ 1

 .أ ـ ٍِقض اٌّٛػٛع

 .ة ـ طٍت اٌّٛػٛع

 .ط ـ فبرّخ اٌّٛػٛع

 

 :ـ و١ف١خ ثٕبء ِٛػٛع ئٔشبئٟ 2

 .ـ رؾل٠ل اٌّٛػٛع ِغ ٚػغ ػٕٛاْ ٌٗ

 . ـ ٚػغ ر١ّٙل أٚ ِلفً ٌٍزمل٠ُ ٌٍّٛػٛع ثظٛهح ِغٍّخ

 

ـ شوػ األفىبه اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب اٌّٛػٛع ثبٍزؼّبي ِقزٍف رم١ٕبد اٌزؼج١و وبٌؾغبط ٚاٌزؼ١ًٍ ٚاإلٍزشٙبك ـ ٚػغ فبرّخ ٌٍّٛػٛع ثقالطخ رؼل 

 .ثّضبثخ ٔز١غخ ٌّب رّذ ِٕبلشزٗ فٟ طٍت اٌّٛػٛع

 225/ص/اٌىزبة: ـ رطج١ك 3
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 ػبٌُ اٌشغً / 24:هلُ/اٌٛؽلح 

 .اٌضبٌش ِزٍٛؾ: اٌظف

لواءح ٔظٛص ِزٕٛػخ ٚفُٙ ِب رشزًّ ػ١ٍٗ ِٓ أفىبه ِٚؼط١بد ـ ِؼوفخ إٌَت ئٌٝ ثؼغ األٍّبء ـ رٕبٚي اٌىٍّخ ٚاٌزلفً : اٌىفبءح اٌمبػل٠خ

 (اٌَوك).فٟ إٌّبلشخ ـ وزبثخ ٔظٛص ِزٕٛػخ ثزغ١ٕل ػلك وج١و ِٓ اٌّفوكاد ٚاٌؼجبهاد ِغ اؽزواَ لٛاػل اٌٍغخ

٠موأ ٔظٛطب ِزٕٛػخ ثأكاء ع١ل ـ ٠َزؼًّ اٍزوار١غ١خ اٌمواءح اٌَو٠ؼخ ـ ٠ؼ١ف ِؼط١بد عل٠لح ـ ٠واعغ اٌّظبكه ـ ٚىٔب : ِإشو اٌىفبءح

  .ٚػّال ٚرٛظ١فب ـ ٠ظُّ ِٛػٛػب ئٔشبئ١ب

 ١ٍوٚهح إٌشبؽ

 

 اٌّؼّْٛ

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِبٟ٘ اٌؾوفخ اٌزٟ رٛك ِّبهٍزٙب ثبإلػبفخ ئٌٝ كهاٍزه؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :لواءح ٚكهاٍخ إٌظٛص

 اٌؼيٚف ػٓ اٌّٙٓ ا١ٌل٠ٚخ

 :اٌفىوح اٌؼبِخ

 ِب ٟ٘ اٌؾوف اٌزٟ ٠ؾزمو٘ب اٌشجبة؟ ٌّٚبما؟ ٚو١ف ٠ّىٓ اٌزقٍض ِٓ ٘نٖ إٌظوح؟ 

 

 .ِبه١ٍٙبَاٌّٙٓ ا١ٌل٠ٚخ ٚٔظوح اٌّغزّغ ي

 

 :األفىبه األٍب١ٍخ

 مٌه...ِٓ: اٌفموح األٌٚٝ

 ٟ٘ اٌّشىالد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب شجبثٕب ا١ٌَٛ؟ ٌّٚبما؟ ِٚب ٟ٘ ٘نٖ اٌؾوف؟ ِب:  األٌٚٝحاألٍبٍٟاٌفىوح 

 .اٌشجبة ِٚشىٍخ اٌؼيٚف ػٓ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ

 

 ف١ب١ٌخ...٠ٚشؼو: اٌفموح اٌضب١ٔخ

 ٟ٘ ٔزبئظ ٘نا اٌؼيٚف؟ ِب ثُ ٠شؼو اٌشجبة ؽ١بي ٘نٖ اٌؾوف؟ ٌّٚبما؟ ٚ:  اٌضب١ٔخحاألٍبٍٟاٌفىوح 

 .أٍجبة ػيٚف اٌشجبة ػٓ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ ٚٔزبئظ مٌه

 

اٌؾى١ِٛخ ...٠ٚىشف: اٌفموح اٌضبٌضخ

 هأ٠ه فٟ مٌه؟ ٟ٘ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ٌٍظب٘وح؟ أموو أُ٘ األٍجبة اٌزٟ ٠وا٘ب اٌىبرت ِٛػٛػ١خ؟ ِٚب ِب: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌضبٌضخ

 ...ٔمض اٌٛػٟ* ا١ٌّواس اٌضمبفٟ : األٍجبة اٌّٛػٛػ١خ ٌؼيٚف اٌشجبة ػٓ اٌؾوف 

 

 اٌن١ٕ٘خ...ٌٚؼالط: اٌفموح اٌواثؼخ

 ٟ٘ اٌٍٛبئً اٌىف١ٍخ ٌؼالط ِضً ٘نٖ اٌظب٘وح؟ ِب: اٌفىوح األٍب١ٍخ اٌواثؼخ

 . ثزؾو٠و اٌؼمٛي ِٓ اٌوٚاٍت ٚرٛػ١زٙباالعزّبػٟرغ١١و اٌزٛعٗ 

 

 ئكِبط

 

 أغي ثطبلخ ف١ٕخ ٌٍّٛػٛع
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٘ٛ اٌّظله؟ ًٚ٘ ٌٍّظله ػًّ؟ ِب٘ٛ؟ أموو أٔٛاع اٌّظبكه اٌزٟ كهٍذ؟  2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :ئشىبي ٌغٛٞ

 ِواعؼخ اٌّظبكه

 ٔض اٌمواءح: األِضٍخ

 .ـ روٜ األٍوح اثٕٙب ع١ٌٍ أؽل اٌّىبرت 1

 

 ـ ِب ِٛلف اٌشجبة ِٓ اٌؾوف ا١ٌل٠ٚخ؟ 2

 

 .ـ ِٓ اٌّٛػٛػ١خ أال ٍَٔٛ اٌشجبة ٚؽلُ٘ فٟ ٔظورُٙ ٌٍؾوف ا١ٌل٠ٚخ 3

 

 :االٍزٕزبط

 .ِظله ِجلٚء ث١ُّ ىائلح ٠ٚأرٟ ػٍٝ ٚىْ ِفؼً ِٚفؼً ٚػٍٝ ٚىْ اٍُ اٌّفؼٛي ِٓ غ١و اٌضالصٟ: ـ اٌّظله ا١ٌّّٟ 1

 .ٟ٘ ى٠بكح ٠بء ِشلكح فٟ آفو االٍُ إٌَّٛة: ـ إٌَجخ 2

 .٘ٛ ِظله ِقزَٛ ث١بء ِشلكح ٚربء ِوثٛؽخ كاٌخ ػٍٝ اٌّظله٠خ: ـ اٌّظله اٌظٕبػٟ 3

 

 ئكِبط

 

 .اٍزقوط ِٓ ٔض اٌمواءح ع١ّغ اٌّظبكه ٚطٕفٙب

 

 االٔطالقٚػؼ١خ 

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 .ـ اٌزنو١و ثبٌزّبه٠ٓ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 أػّبي رطج١م١خ

 

 ......إٌّٙخ افزظبص ثؼل كهاٍخ ٚاٌؾوفخ رؼٍُ ثبٌّّبهٍخ ٚاوزَبة اٌّٙبهح ف١ٙب: اٌفوق ث١ٓ إٌّٙخ ٚاٌؾوفخ: اٌزّو٠ٓ األٚي

 

  -ِؾّل ـ ص: كاٚك ـ اٌزغبهح: ٠ٍٛف ـ اٌؾلاكح: ِؾّل ـ ص ـ اٌيهاػخ:ػ١َٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ ـ اٌوػٟ: إٌغبهح: األٔج١بء ٚاٌؾوف: اٌزّو٠ٓ اٌضبٟٔ

 

 .أصو وً مٌه ػٍٝ اٌّوػٝ شؼٛهُ٘ ثبٌواؽخ ٠َٚبػلُ٘ ػٍٝ اٌشفبء ٍو٠ؼب: اٌزّو٠ٓ اٌقبٌِ

 

 اٌط١و ـ اٌّٛد : ػل ـ ظٓ ـ فبي ـ ٚعب٘خ ؛؛ اٌؾّبَ: ؽَت: اٌّؼبٟٔ اٌّقزٍفخ ٌـ : اٌزّو٠ٓ اٌَبكً

 

 (ٔٗ)اٌمظ١لح ِٓ اٌشؼو اٌؼّٛكٞ ألْ اٌمظ١لح ف١ٙب ٔظبَ األشطو ٚاٌمبف١خ ٚؽوف اٌوٚٞ :اٌزّو٠ٓ اٌَبثغ

 

 :وزبثخ اٌج١ذ ػوٚػ١ب ٚرمط١ؼٗ: اٌزّو٠ٓ اٌضبِٓ

 إٔٔٝ أهككك ٍغؼٕٕٙٗ***ث١ؼٍؾّبئُ ؽَجٕٕٙٗ

/0/0//0///0//0/0***/0/0//0///0//0/0 
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 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِبٟ٘ أٍجبة اٌجطبٌخ فٟ اٌغيائو فٟ ٔظون؟ ٚوُ َٔجزٙب؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و شفٛٞ

 

 اٌجطبٌخ

 :ِٕبلشخ إٌض

 

اٌجطبٌخ ِشىٍخ غغزّبػ١خ؟ ٔف١َخ؟ غمزظبك٠خ؟ ـ ِب ٘ٛ فؾٜٛ اإلؽظبءاد؟ ـ ِب ٟ٘ األِواع إٌبعّخ ػٓ اٌجطبٌخ؟ ـ ِٚب ٟ٘ : ـ فَو ا٢رٟ

 اٌؾٍٛي اٌٛاعت رٛفو٘ب ٌٍمؼبء ػٍٝ اٌجطبٌخ فٟ اٌغيائو ِضال؟

 

 ئكِبط
 

 .ػجو فٟ فموح ٚع١يح ػٓ أٍجبة ٚٔزبئظ ٚؽٍٛي اٌجطبٌخ ثا٠غبى

 

 ٚػؼ١خ اإلٔطالق

 

 .ـ ِوالجخ رؾؼ١و اٌّزؼ١ٍّٓ 1

 ـ ِب ٘ٛ شىً وزبثخ أٞ ِٛػٛع؟ 2

 

 ثٕبء اٌزؼٍّبد

 

 :رؼج١و وزبثٟ

 اإلٔشبئٟرظ١ُّ اٌّٛػٛع 

 

 :و١ف١خ رظ١ُّ ِٛػٛع ئٔشبئٟ

 

 .ـ رؾل٠ل اٌّطٍٛة ثللخ 1

 ـ هٍُ اٌقطخ ثٛػغ ػٕبطو ٌٍّٛػٛع 2

 ـ افز١به شىً اٌزؼج١و  3

 

 

 

 


