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ٌٳ :)( قٛي٘ تعاىل : بني ٚد٘ ايس٫ي١ )َا ز٫ي١ ؟ 1ؽ ٘ٴ غٴبٴ ٛٳاْٳ ِٔ اتٻبٳعٳ ِضنٵ ٘ٴ َٳ ٘ٹ ايًَّ ٗٵسٹٟ بٹ َٴبٹنيٷ * ٜٳ ْٴٛضٷ ٚٳنٹتٳابٷ  ٘ٹ  ٔٳ ايًَّ ِٵ َٹ َقسٵ دٳا٤ٳُن
 ِّ ٘ٹ(ايػٻًَا ُٳاتٹ ِإَي٢ ايٓټِٛض بٹِإشٵْٹ ٔٳ ايعًُُّ ِٵ َٹ ٗٴ ٜٴدٵِطدٴ  .ٚٳ

 . ايكطإٓ نتاب ٖسا١ٜ ٚإضؾاز ؾُٝع ايٓاؽ .1ز : 
 . ٚقس تهُٔ تؿطٜعات سهُٝ٘ تٓعِ أَٛض ايؿطز ٚاجملتُع .2    

 
 : مبا ٜعٛز ع٢ً ايٓاؽ متػهِٗ بايكطإٓ ايهطِٜ ؟  2ؽ

 ؼكٝل ضنٛإ اهلل تعاىل        . 2. اـرل ٚايػعاز٠                  1ز : 
 
 : )عًٌ( ايتُػو بايكطإٓ ايهطِٜ ٜعٛز ع٢ً ايٓاؽ باـرل ٚايػعاز٠ .3ؽ

 ز : ٭ْ٘ نتاب ٖسا١ٜ ٚإضؾاز ؾُٝع ايٓاؽ ، تهُٔ تؿطٜعات سه١ُٝ تٓعِ أَٛض ايؿطز ٚاجملتُع . 
 
 : َا ٖٞ ٚادبات ا٭١َ مٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟ 4ؽ

 .ا٫غتُاع يت٬ٚت٘ ٚاٱْكات إيٝ٘ . 3.قطا٤ت٘ ٚتعًِ أسهاّ ايتذٜٛس.      2تععُٝ٘ ٚايتأزب َع٘ .         . ۱ز :  

 . سؿع٘ ٚتعًُٝ٘ .6. ايتشًٞ مبا دا٤ ؾٝ٘ َٔ أخ٬م ٚآزاب .  5. تسبط آٜات٘ ٚايعٌُ بٗا .         4      
 .  عٓ٘ ايسؾاع. 9.        إعذاظٙ َعاٖط إی.ب8.ْؿطٙ بني ايٓاؽ .               7      

 
 َعاٖط يتععِٝ نتاب اهلل تعاىل . : أشنط أضبع5١ؽ

 اؿطم ع٢ً إٔ ٫ ميػ٘ املػًِ إ٫ طاٖط . -2احملاؾع١ عًٝ٘ َٔ ايتًـ .         -1     

 ٫ ٜته٧ عًٝ٘  -4إٔ ٫ ٜهع ؾٛق٘ ؾ٦ٝا .             -3
 

 : َا ٖٛ سهِ تععِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتأزب َع٘ ؟ 6ؽ
 ز: ٚادب

 
٘ٹ َؾِإْٳٸٗٳا َٹٔ تٳِكٛٳ٣ اِيُكًُٛبٹ( يٹَو)شٳ: بني ٚد٘ ايس٫ي١ ) َا ز٫ي١ ؟( قٛي٘ تعاىل : 7ؽ ِٵ ؾٳعٳا٥ٹطٳ ايًَٸ ٜٴعٳعٹٸ  .  ٚٳَٳٔ 

 تععِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتأزب َع٘ َٚع باقٞ ايؿعا٥ط ٚايؿطا٥ع ايس١ٜٝٓ .ز : هب ع٢ً املػًِ 
 
 : َا ايجٛاب املذلتب ع٢ً قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟8ؽ

 . َٔ ٜكطأ سطؾا ٚاسسا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾً٘ سػ١ٓ ، ٚاؿػ١ٓ بعؿط أَجاشلا .1ز : 
 . إٔ املاٖط يف قطا٤ت٘ ٜهٕٛ َع امل٥٬ه١ ايهطاّ .  2     
 . ايصٟ ٜكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ عًٝ٘ ؾام ؾً٘ أدطإ .3     
 
 

 ايسضؽ ا٭ٍٚ : ) ٚادبٓا مٛ ايكطإٓ ايهطِٜ (
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 : ايصٟ ٜكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٚٛ عًٝ٘ ؾام ، ٚهس قعٛب١ يف قطا٤ت٘ ؾً٘ أدطإ . ٚنض شيو . ) َا ُٖا ا٭دطإ ... ؟ ( 9ؽ
 . . أدط املؿك2١          . ايكطا٠٤. أدط 1ز : 

 
ٔٳ تٳٝٳػٳٸطٳ َٳا َؾاِقطٳ٤ٴٚا): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 10ؽ  ِٕ َٹ  ؟  (اِيُكطٵآ

 ز : أَطْا اهلل تعاىل إٔ ْكطأ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ .
 

 ي٘ بتسبط ٚخؿٛع. ٚاٱْكات: عًٌ: وطم املػًِ ع٢ً ا٫غتُاع ع٢ً ت٠ٚ٬ ايكطإٓ ايهطِٜ 11ؽ
 . ٭ْ٘ قس ٫ ٜػتطٝع املػًِ يف نٌ سني إٔ ٜكطأ ايكطإٓ ايهطِٜ .1ز: 

 . يٝٓاٍ ضمح١ اهلل تعاىل . 2    
 

 ي٘ ؟  ٚاٱْكاتيًكطإٓ ايهطِٜ  ا٫غتُاع: َا ا٭ثط املذلتب ع٢ً 12ؽ
 ز: ٌْٝ ضمح١ اهلل تعاىل .

 
ٕٴ ُقِط٨ٳ ٚٳِإشٳا): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 13ؽ ٘ٴ َؾاغٵتٳُٹعٴٛا اِيُكطٵآ ْٵكٹتٴٛا َي ِٵ ٚٳَأ ٕٳ َيعٳًَٸُه ُٴٛ  ؟ (تٴطٵسٳ

 ي٘ غبب يٌٓٝ ضمح١ اهلل تعاىل . ٚاٱْكاتز: إٔ ا٫غتُاع يًكطإٓ ايهطِٜ 
 
  يًكطإٓ ايهطِٜ .  اٱْكات: أشنط أزبني َٔ آزاب ا٫غتُاع 14ؽ

 .. عسّ ا٫ْؿػاٍ مبا ًٜٗٞ عٔ ا٫غتُاع ي٘ 2         .. سهٛض ايكًب1ز : 
 
 : َا ايصٟ هب ع٢ً املػًِ إشا قط٨ ايكطإٓ أَاَ٘ ؟ 15ؽ

 ي٘ . ٚاٱْكاتز: ا٫غتُاع 
 

 ايهطِٜ . نٝـ ٜتشكل شيو ؟  ايكطإٓ: أَط اهلل تعاىل بتسبط 16ؽ

 (ُأوُلو اْلَأْلَباِبِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّزوا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّز )أو: ما داللة قولة تعاىل : 
 . أَط اهلل تعاىل بتسبط آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚؾِٗ َعاْٝٗا .1ز:

 َٚطاز اهلل تعاىل َٓٗا . باٯٜات. أَط اهلل تعاىل بايتؿهط 2   
 . أَط اهلل تعاىل با٫تعاظ مبا ؾٝٗا َٔ ايككل ٚا٭َجاٍ .3   

 
 : َا ايصٟ هب ع٢ً املػًِ بعس تسبطٙ يًكطإٓ ايهطِٜ ؟17ؽ

 ز: عًٝ٘ إٔ ٜعٌُ مبا ؾٝ٘ َٔ ا٭سهاّ ٚايتٛدٝٗات ٚايكِٝ يف ؾت٢ فا٫ت اؿٝا٠ .
 

 : َا ا٭ثط املذلتب ع٢ً إقباٍ ا٭١َ ع٢ً تطبٝل أسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟18ؽ
 ز: عاؾت يف غعاز٠ ٚضخا٤ .

 
ِٔ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل :19ؽ ٟٳ اتٳٸبٳعٳ َٳ ٌٴٸ َؾ٬َ ٖٴسٳا ٔٵ ٜٳؿٵَك٢، ٚٳ٫َ ٜٳهٹ ٕٳٸ شٹِنِطٟ عٳٔ َأعٵطٳضٳ ٚٳَٳ ٘ٴ َؾِإ  ؟(نٳّٓها َٳعٹٝؿٳ١ّ َي

 ز: أْ٘ َٔ اتبع ايكطإٓ ايهطِٜ َٚا ؾٝ٘ َٔ أسهاّ ٚتٛدٝٗات ؾًٔ ٜهٌ أبسا ، ٚغٛف ٜعٝـ عٝؿ١ غعٝس٠ .
 ٚإٔ َٔ أعطض عٔ أسهاّ ٚتٛدٝٗات ايكطإٓ ايهطِٜ ؾإٕ ي٘ َعٝؿ١ ؾسٜس٠ ٚأي١ُٝ .   
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 يف تسبطِٖ ٚتطبٝكِٗ يًكطإٓ ايهطِٜ . –ضنٞ اهلل عِٓٗ  -ايهطاّ  ايكشاب٠١ : أعط َجا٫ ٚاسسا َٔ سٝا20ؽ
 ز: ناْٛا إشا سؿعٛا عؿط آٜات مل ٜتذاظٖٚا إىل غرلٖا ست٢ ٜعًُٛا مبا ؾٝٗا َٔ ايعًِ ٚايعٌُ . 

 إشا سؿعٛا عؿط آٜات مل ٜتذاظٖٚا إىل غرلٖا . -ضنٞ اهلل عِٓٗ  –: عًٌ : نإ ايكشاب١ ايهطاّ 21ؽ
 ز: ست٢ ٜتعًُٛا مبا ؾٝٗا َٔ ايعًِ ٚايعٌُ . 

 

 ٜتشكل نٝـ. ايهطِٜ ايكطإٓ بتسبط تعاىل اهلل أَط أٚ ؟تسبط آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ : َا ٖٞ ايٛغا٥ٌ اييت تعني ع22٢ًؽ

 ؟ شيو

 ؾٝٗا تػبٝض غبض ....(إشا َط بآ١ٜ  -َت٬ُٗ -ايتأْٞ عٓس قطا٤ت٘ . ؾكس نإ ايٓيب ) ٜكطأ ايكطإٓ َذلغ٬   -1ز :  
 ايطدٛع إىل نتب ايتؿػرل ٚاملتدككني يؿِٗ آٜات٘ ٚأسهاَ٘ . -3تهطاض ت٠ٚ٬ اٯٜات .     -2      

 

 : َا ٖٛ ايٛادب َٔ ٚادبات ا٭١َ مٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ ؾِٗ َعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ عٓس قطا٤ت٘؟ 23ؽ

 ز: تسبط آٜات٘ ٚايعٌُ ب٘ .
 

 : َا ز٫ي١ اؿسٜح ايؿطٜـ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٜكطأ ايكطإٓ َذلغ٬ ،إشا َط بآٜ٘ تػبٝض غبض؟ 24ؽ
 ز: تسبط آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعٌُ ب٘ . 

 

 ـًل ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ خًك٘ ايكطإٓ ؟  –ضنٞ اهلل تعاىل عٓٗا  –ؿ٘ ٥: َا ز٫ي١ ٚقـ عا25ؽ
 دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ أخ٬م ٚآزاب . ز: ايتشًٞ مبا

 

 : عًٌ : زعا ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ا٭خ٬م ٚاٯزاب ايطؾٝع١ . 26ؽ
 ز: ٭ْٗا َٔ ؾأْٗا إٔ ػعٌ املػًِ َج٬ يػرلٙ يف اـًل ٚاٯزاب . 

 
 : عًٌ : هب ع٢ً املػًِ إٔ وؿغ ؾ٦ٝا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ .27ؽ

 ز: يتكّٛ ب٘ ق٬ت٘ .
 
 عتدل سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ نا٬َ ْع١ُ ندل٣ .: عًٌ : 28ٜؽ

 ز: ٭ٕ اؿاؾغ ي٘ ٜٓاٍ بصيو َٓعي١ ضؾٝع١ يف اؾ١ٓ . 
 
 : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٜكاٍ يكاسب ايكطإٓ إشا زخٌ اؾ١ٓ : إقطأ ٚاقعس ... ( ؟29ؽ

 ز: إٔ قاسب ايكطإٓ ٚاؿاؾغ ي٘ غتهٕٛ ي٘ َٓعي١ عع١ُٝ يف اؾ١ٓ . 
 
ٚاقعس ... ( ع٢ً ٚادب َٔ ٚادبات املػًِ  اقطأ: ٜسٍ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٜكاٍ يكاسب ايكطإٓ إشا زخٌ اؾ١ٓ : 30ؽ

 ػاٙ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ . 
 ز: سؿع٘ ٚتعًُٝ٘ . 

 

 : َا ايصٟ هب ع٢ً ساؾغ ايكطإٓ ايهطِٜ ؟ 31ؽ
 ٜٓػاٙ .ز: إٔ ٜتعاٖسٙ ٜٚساّٚ ع٢ً َطادعت٘; نٞ ٫ 

 شتوي2017
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 : َا ايصٟ هب ع٢ً املػًِ ايصٟ تعًِ أسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚؾ٦ٝا َٔ تسبطٙ ؟32ؽ
 ز: إٔ ٜعًُ٘ يػرلٙ .

 

 : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) خرلنِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ ( ؟ 33ؽ

 ايتذٜٛس ٚؾ٦ٝا َٔ تسبطٙ ؾايٛادب عًٝ٘ إٔ ٜعًُ٘ يػرلٙ . ز: إٔ املػًِ وطم ع٢ً ؾعٌ اـرل ْٚكٌ أثطٙ يػرلٙ ، ؾإشا تعًِ أسهاّ
 

 : أشنط ٚادبات أخط٣ ع٢ً املػًِ ػاٙ ايكطإٓ ايهطِٜ . 34ؽ
 . ايسؾاع عٓ٘ أَاّ ٖذُات ايتؿهٝو ب٘ .3. بٝإ َعاٖط إعذاظٙ         2. ْؿطٙ بني ايٓاؽ        1ز: 
 
 : َا ٖٞ ايٛغا٥ٌ اييت تعني ع٢ً ايسؾاع عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ أَاّ ٖذُات ايتؿهٝو ب٘ ؟ 35ؽ

 . إْؿا٤ بطاَر َٚٛاقع إيهذل١ْٝٚ تع٢ٓ بايكطإٓ ايهطِٜ .2. اغتجُاض ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥       1ز: 
 
 ؟ ١ْٝ اشلاسل١ٝ ػاٙ ايكطإٓ ايهطِٜا٭ضز: َا ٖٛ ايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ امل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ يف املًُه١ 36ؽ

 . إْؿا٤ زٚض ايكطإٓ ايهطِٜ يف املػادس ٚيف املطانع اييت تع٢ٓ بتعًُٝ٘ 2. تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ      1ز: 
 . إْؿا٤ املػابكات املتعًك١ عؿع٘ ٚتكسِٜ اؾٛا٥ع ع٢ً شيو .3    

 
 اشلاسل١ٝ .  ا٭ضز١ًُْٝه١ : أشنط َجا٫ ع٢ً املػابكات ايكطآ١ْٝ اييت تٓؿ٦ٗا امل37ؽ

 ز: املػابك١ اشلاسل١ٝ ؿؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ .
 
 ؟ ػابكات ٚتكسِٜ اؾٛا٥ع ايتؿذٝع١ٝ: َا ايٛادب َٔ ٚادبات ا٭١َ مٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ إقا١َ امل38ؽ

 ز: ْؿطٙ بني ايٓاؽ .
 

 
 
 

ٔٵ َنَؿطٳ َؾ ٘ٹ ٚٳَٳ ٔٵ ٜٳؿٵُهطٵ َؾِإْٳٸُٳا ٜٳؿٵُهطٴ يٹٓٳِؿػٹ ٘ٹ ٚٳَٳ ِٕ اؾٵُهطٵ يٹًَٸ ُٳ١َ َأ ٕٳ اِيشٹِه ُٳا ٝٵٓٳا ُيِك ٞٷٸ سٳُٹٝسٷ ))ٚٳَيَكسٵ آتٳ ٘ٳ َغٓٹ ٕٳٸ ايًَٸ ٍٳ 12ِإ ( ٚٳِإشٵ َقا
ٞٳٸ َيا تٴؿٵِطِى  ٘ٴ ٜٳا بٴٓٳ ٛٳ ٜٳعٹُع ٖٴ ٘ٹ ٚٳ ٕٴ يٹابٵٓٹ ُٳا ِٷ)ُيِك ِٷ عٳعٹٝ ًِ ٕٳٸ ايؿٹٸطٵَى َيُع ٘ٹ ِإ ٘ٴ 13بٹايًَٸ َٴٸ ٘ٴ ُأ ٘ٹ سٳُٳًَتٵ ٜٵ ٕٳ بٹٛٳايٹسٳ ْٵػٳا ٝٵٓٳا اِيِإ ( ٚٳٚٳقٳٸ

ٞٳٸ اِيُٳكٹرلٴ) ٜٵَو ِإَي ِٕ اؾٵُهطٵ يٹٞ ٚٳيٹٛٳايٹسٳ ِٔ َأ ٝٵ ٘ٴ ؾٹٞ عٳاَٳ ٍٔ ٚٳؾٹكٳاُي ٖٵ ٖٵٓٶا عٳ٢ًَ ٚٳ ٕٵ تٴؿٵِطَى بٹٞ َٳا َي14ٚٳ ٖٳسٳاَى عٳ٢ًَ َأ ٕٵ دٳا ٝٵؼٳ ( ٚٳِإ
ِٳٸ ِإَي ٞٳٸ ثٴ ٔٵ َأْٳابٳ ِإَي ٌٳ َٳ ْٵٝٳا َٳعٵطٴّٚؾا ٚٳاتٳٸبٹعٵ غٳبٹٝ ُٳا ؾٹٞ ايسٴٸ ٗٴ ُٳا ٚٳقٳاسٹبٵ ٗٴ ِٷ ؾًََا تٴطٹعٵ ًِ ٘ٹ عٹ ِٵ َيَو بٹ ٓٵتٴ ِٵ بٹُٳا ُن ِٵ َؾُأْٳبٹٸ٦ٴُه ٞٳٸ َٳطٵدٹعٴُه

ٕٳ ُٳًُٛ ٔٵ خٳطٵزٳ15) تٳعٵ ٍٳ سٳبٳٸ١ٺ َٹ ٕٵ تٳُو َٹجٵَكا ٞٳٸ ِإْٳٸٗٳا ِإ ٘ٴ ( ٜٳا بٴٓٳ ٚٵ ؾٹٞ اِيَأضٵِض ٜٳِأتٹ بٹٗٳا ايًَٸ ٚٵ ؾٹٞ ايػٳٸُٳاٚٳاتٹ َأ ٔٵ ؾٹٞ قٳدٵطٳ٠ٺ َأ ٍٍ َؾتٳُه
ـٷ خٳبٹرلٷ) ٘ٳ َيطٹٝ ٕٳٸ ايًَٸ ٕٳٸ شٳيٹَو َٹ16ِإ ٓٵَهِط ٚٳاقٵبٹطٵ عٳ٢ًَ َٳا َأقٳابٳَو ِإ ُٴ ِٔ اِي ٘ٳ عٳ ْٵ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳا َٴطٵ بٹاِي ِِ ايكٳٸًَا٠َ ٚٳِأ ٞٳٸ َأقٹ ٔٵ ( ٜٳا بٴٓٳ

ِّ َٴِٛض) عٳعٵ ٍٍ َؾدٴٍٛض)17اِيُأ َٴدٵتٳا ٌٳٸ  ٜٴشٹبٴٸ ُن ٘ٳ َيا  ٕٳٸ ايًَٸ ـِ ؾٹٞ اِيَأضٵِض َٳطٳسٶا ِإ ُٵ ( ٚٳاِقكٹسٵ ؾٹٞ 18( ٚٳَيا تٴكٳعٹٸطٵ خٳسٳٸَى يٹًٓٳٸاِؽ ٚٳَيا تٳ
ٛٵتٴ اِيشٳُٹرِل) ْٵَهطٳ اِيَأقٵٛٳاتٹ َيكٳ ٕٳٸ َأ ٛٵتٹَو ِإ ٔٵ قٳ  ((19َٳؿٵٝٹَو ٚٳاِغهٴضٵ َٹ

 ؿطزات ٚايذلانٝب اٯت١ٝ : : بني َعين امل 1ؽ 
 تاب ٚضدع إيٞ.  أْاب إيٞ : 3        ؾطاَ٘ عٔ ايطناع١. ؾكاي٘ : 2        نعؿا .ٖٚٓا :  .1

  اعتسٍ ٚتٛغط ؾٝ٘. اقكس يف َؿٝو : 5           اـطزٍ ْبات بصٚضٙ قػرل٠ دسا.  سب١ َٔ خطزٍ : 4   
 ٫ تعطض بٛدٗو عٔ ايٓاؽ استكاضا شلِ ٚتهدلا عًِٝٗ . ٚ ٫ تكعط خسى : 7          اخؿض . أغهض :6   

 (19-12يكُإ ( )ايسضؽ ايجاْٞ ) تٛدٝٗات قطآ١ْٝ َٔ غٛض٠ 

 شتوي 2016

 شتوي 2014

2011 

 شتوي

2017 

 شتوي
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  : َٔ ٖٛ يكُإ ؟ 2ؽ

 ز: ٖٛ عبس قاحل آتاٙ اهلل اؿه١ُ .
 

 : عًٌ : زلٝت غٛض٠ يكُإ بٗصا ا٫غِ .3ؽ
 ز: ٫ؾتُاشلا ع٢ً قك١ يكُإ اؿهِٝ اييت تهُٓت اؿه١ُ املٛاؾك١ يًؿطع 

 

 يكُإ .: أشنط ؾ٦ٝا أنست عًٝ٘ غٛض٠ 4ؽ
 ز: سطم اٯبا٤ ع٢ً تطب١ٝ أبٓا٤ِٖ ٚتٛدٝ٘ غًٛنِٗ .

 

 : أنست غٛض٠ يكُإ ع٢ً أ١ُٖٝ سطم اٯبا٤ ع٢ً تطب١ٝ أبٓا٥ِٗ ٚتٛدٝ٘ غًٛنِٗ ، بني شيو . 5ؽ
١ ز : َٔ خ٬ٍ َا تهُٓت٘ َٔ تٛدٝٗات َتها١ًَ يبٓا٤ ؾدك١ٝ ا٭بٓا٤ ع٢ً يػإ ضدٌ قاحل ٜػ٢ُ يكُإ ، ايصٟ قاّ بٛادب ايذلبٝ

 ٫بٓ٘ ، ؾعًُ٘ ٚٚدٗ٘ ٚضغب١ يف اـرل ٚسصضٙ َٔ ايؿط ْٚكش٘ بٓكا٥ض ْاؾع يسْٝاٙ ٚآخطت٘
 
 : َا ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا يكُإ ػاٙ ابٓ٘ ؟6ؽ

 . سصضٙ َٔ ايؿط      3. ٚدٗ٘ ٚضغب٘ يف اـرل       2. عًُ٘       1ز: 
 . ْكش٘ بٓكا٥ض ْاؾع١ ي٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ . 4   
 

 أضبع١ َٔ ايتٛدٝٗات اٱميا١ْٝ اييت تهُٓتٗا اٯٜات ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ .: أشنط 7ؽ
 . تٛدٝٗات زع١ٜٛ . 4. تٛدٝٗات ادتُاع١ٝ     3. تٛدٝٗات أخ٬ق١ٝ      2. تٛدٝٗات إميا١ْٝ           1ز: 

 

 : َا ٖٞ ايتٛدٝٗات اٱميا١ْٝ ايٛاضز٠ يف اٯٜات ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ ؟ 8ؽ
 . إقا١َ ايك٠٬ 4. َطاقب١ اهلل تعاىل     3. ايتشصٜط َٔ ايؿطى     2. ٚدٛب ؾهط اهلل تعاىل      1ز: 

 
 : اشنط ث٬ث١ آثاض )ؾٛا٥س( يًتٛدٝٗات اٱميا١ْٝ ايٛاضز٠ يف غٛض٠ يكُإ . 9ؽ

 إ ٚأخ٬ق٘تهبط غًٛى اٱْػ -3    ؼكل اٱميإ يف ايٓؿؼ   -2   تٓعِ ع٬ق١ اٱْػإ غايك٘  -1ز :  
 

 : انتب اٯ١ٜ ايهطمي١ اييت تبني ٚدٛب ؾهط اهلل تعاىل .10ؽ
 ز: قاٍ تعاىل : ) ٚإش تأشٕ ضبهِ ٭ٕ ؾهطمت ٭ظٜسْهِ ( . 

 

 : َا ٖٞ اؿه١ُ ؟ 11ؽ
 ز: ٖٞ ٚنع ايؿ٧ يف َهاْ٘ املٓاغب .

 
 : بني ا٭ثط املذلتب ع٢ً ؾهط اهلل تعاىل .12ؽ

 . َٔ ٜؿهط اهلل تعاىل ؾإْ٘ ٜٓؿع ْؿػ٘ بإزا١َ ايٓع١ُ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا 1ز: 
 َٔ ٜؿهط اهلل تعاىل ؾإْ٘ ٜػتعٜس َٔ ٖصٙ ايٓع١ُ .  .2
 

 : بني ا٭ثط املذلتب ع٢ً نؿط ْع١ُ اهلل تعاىل ٚدشسٖا .13ؽ
 ز: ٜعطض ْؿػ٘ ؿطَاْ٘ َٔ ايٓعِ .

 

 شتوي 2012
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ٕٳ ضٳ: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 14ؽ ٕٳٸ عٳصٳابٹٞ َيؿٳسٹٜسٷ()ٚٳِإشٵ تٳَأشٳٸ ِٵ ِإ ِٵ ٚٳَي٦ٹٔ َنَؿطٵتٴ ِٵ َيَأِظٜسٳْٳٸُه ِٵ َي٦ٹٔ ؾٳَهطٵتٴ  ؟ بٴٸُه
ز: إٕ َٔ ؾهط ْع١ُ اهلل تعاىل ؾإْ٘ واؾغ عًٝٗا ٜٚػتعٜس َٓٗا ، ٚإٔ َٔ نؿط بٓع١ُ اهلل تعاىل ٚدشسٖا ٜعطض ْؿػ٘ ؿطَاْ٘ َٔ 

 ٖصٙ ايٓع١ُ ٚيعصاب اهلل تعاىل ايؿسٜس .
 
 ٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ ٚاييت ؼصض َٔ ايؿطى .: أنتب ا15ؽ

ِٷ  ًِ ٕٳٸ ايؿٹٸطٵَى َيُع ٘ٹ ِإ ٞٳٸ َيا تٴؿٵِطِى بٹايًَٸ ٘ٴ ٜٳا بٴٓٳ ٛٳ ٜٳعٹُع ٖٴ ٘ٹ ٚٳ ٕٴ يٹابٵٓٹ ُٳا ٍٳ ُيِك ِٷ( ز: قاٍ تعاىل : )ٚٳِإشٵ َقا  عٳعٹٝ
 

 ٓ٘ يتشصٜطٙ َٔ ايؿطى ؟ : ملاشا بسأ يكُإ تٛدٗات٘ ٫ب16ؽ

 ز: ٫ٕ ايتٛسٝس ٖٛ أقٌ ق٬ح ا٭عُاٍ ٚقبٛشلا ، ٚ٭ٕ ايؿطى أندل ايصْٛب .  
 

تٞ : عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز قاٍ : غأيت ضغٍٛ اهلل أٟ : اغتدطز َٔ آٜات غٛض٠ يكُإ َا ٜ٪نس َع٢ٓ اؿسٜح ايؿطٜـ اٯ17ؽ
 ايصْب أععِ عٓس اهلل ؟ قاٍ : ) إٔ ػعٌ هلل ْسا ٖٚٛ  ايصٟ خًكو ( .

 ز : قٛي٘ تعاىل : ٚإش قاٍ يكُإ ٫بٓ٘ ٖٚٛ ٜعع٘ ٜا بين ٫ تؿطى باهلل إٕ ايؿطى يعًِ ععِٝ . 
 

 : َا ز٫ي١ قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٫بٔ َػعٛز : ) أٟ ايصْب أععِ ؟ ( قاٍ : ) إٔ ػٌ هلل ْس ؾٗٛ ايصٟ خًكو ( 18ؽ
 ز: ايؿطى باهلل تعاىل أندل ايصْٛب .

 
 ح ا٭عُاٍ ؟ : َا أقٌ ق19٬ؽ

 ز: تٛسٝس اهلل تعاىل .
 

 : بني ا٭ثط املذلتب ع٢ً َطاقب١ اهلل تعاىل يف ايػط ٚايع١ْٝ٬ .20ؽ
 . ػعً٘ سطقا ع٢ً طاع١ اهلل تعاىل ٚا٫بتعاز عٔ َعكٝت٘ . 2. تكّٛ غًٛى ايؿطز       1ز: 
 
 َا ايتٛدٝ٘ املػتؿاز َٔ قٛي٘ تعاىل :: 21ؽ

ٕٵ  ٞٳٸ ِإْٳٸٗٳا ِإ ٕٳٸ)ٜٳا بٴٓٳ ٘ٴ ِإ ٚٵ ؾٹٞ اِيَأضٵِض ٜٳِأتٹ بٹٗٳا ايًَٸ ٚٵ ؾٹٞ ايػٳٸُٳاٚٳاتٹ َأ ٔٵ ؾٹٞ قٳدٵطٳ٠ٺ َأ ٍٍ َؾتٳُه ٔٵ خٳطٵزٳ ٍٳ سٳبٳٸ١ٺ َٹ ـٷ خٳبٹرلٷ(تٳُو َٹجٵَكا ٘ٳ َيطٹٝ   ايًَٸ
 . ز : َطاقب١ اهلل تعاىل يف نٌ ايتكطؾات يف ايػط ٚايعًٔ ، ؾاهلل تعاىل ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ ؾ٤ٞ 

 
 ؿعاض ايعبس ملطاقب١ اهلل تعاىل ي٘ ؟: َا أثط اغت 22ؽ

 ز : ٜكّٛ غًٛى ايؿطز ، ٚهعً٘ سطٜكا ع٢ً طاع١ اهلل ، ٚا٫بتعاز عٔ َعكٝت٘ .
 : نٝـ تتشكل إقا١َ ايك٠٬ ؟23ؽ

 ز: بإ ٜ٪زٜٗا املػًِ يف أٚقاتٗا تا١َ بأضناْٗا ، ٚؾطٚطٗا ، ٚٚادباتٗا ، ٚغٓٓٗا ، ٚآزابٗا ٚخؿٛعٗا . 
 
 اٯٜات ايهطمي١ ع٢ً ايك٠٬ . ) بني أ١ُٖٝ ايك٠٬ (أنست : عًٌ :  24ؽ

 ز : ملا شلا َٔ َٓعي١ عع١ُٝ بني ايعبازات; ؾٗٞ  ق١ً بني ايعبس ٚضب٘، ٚغبب يتهؿرل ايصْٛب .
 
 : ؾػط قٛي٘ تعاىل سها١ٜ عٔ يكُإ كاطبا ابٓ٘ : ٚاقدل ع٢ً َا أقابو إٕ شيو َٔ ععّ ا٭َٛض . 25ؽ

ٛب ايكدل ع٢ً َا قس ٜكٝب٘ يف سٝات٘ ايسْٝا َٔ ا٭َطاض ٚاملكا٥ب ٚا٭ش٣ ٚق١ً املاٍ ، ٚمٛ شيو ز : أضؾس يكُإ ابٓ٘ إىل ٚد 
 مما وتاز إىل ق٠ٛ ٚإضاز٠ يف ؼًُ٘ .

 صيفي 2018
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 :اشنط ث٬ث١ أَٛض تعني املػًِ ع٢ً ايكدل .26ؽ
 اغتشهاض ايؿطز ايصٟ ٜعكب ايكدل.          -2استػاب ا٭دط املذلتب ع٢ً ايكدل عٓس اهلل تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ .  -1ز :  

 ايتٛاقٞ بايكدل ٚاؿح عًٝ٘ . -3 
 

ٝٵِط سٹػٳابٺ (:َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل :  27ؽ ِٵ بٹػٳ ٖٴ ٕٳ َأدٵطٳ ٛٳؾَٸ٢ ايكٳٸابٹطٴٚ ٜٴ  .)ِإْٳٸُٳا 
 يف اٯخط٠ .ز : ععِ أدط ايكابطٜٔ  

 
 .(ٚٳاِقكٹسٵ ؾٹٞ َٳؿٵٝٹَو): ؾػط قٛي٘ تعاىل سها١ٜ عٔ يكُإ ٫بٓ٘ : 28ؽ

 ز :  زعا يكُإ ابٓ٘ إٔ ٜهٕٛ َؿٝ٘ َعتس٫ . 
 

 : عًٌ : زعا يكُإ ابٓ٘ إٔ ٜهٕٛ َؿٝ٘ َعتس٫. 29ؽ
 ز: ست٢ ٫  ٜػتعذٌ ؾٝ٘ ؾٝدٌ بٛقاضٙ، ٫ٚ ٜهٕٛ بط٦ٝا َتجاق٬ .

 
ِٵ يٹَو)ٚٳَنصٳتعاىل :: َا ز٫ي١ قٛي٘ 30ؽ ًِٓٳاُن ْٴٛا ٚٳغٳّطا أَُٻ١ّ دٳعٳ ٕٳ ايٓٻاِؽ عٳ٢ًَ ؾٴٗٳسٳا٤ٳ يِّتٳُهٛ ٍٴ ٚٳٜٳُهٛ ِٵ ايطٻغٴٛ ٝٵُه  . ا(ؾٳِٗٝسٶ عٳًَ

 ز : نطٚض٠ ا٫عتساٍ ٚايتٛغط يف نٌ ؾ٤ٞ . 
 

 : عًٌ :  زعا ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايٛغط١ٝ ٚا٫عتساٍ يف نٌ ؾ٤ٞ . 31ؽ
 طبٝع١ اٱْػإ ، ٚتٓاغب سٝات٘ ، ؾتذعًٗا ٚؾل َا أضاز اهلل تعاىل ٫ َؿك١ ؾٝٗا ٫ٚ إضٖام .ز : ٭ْٗا تتؿل َع 

 .  ) ٚاقكس يف َؿٝو (: َٔ ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ ؾٝٗا ايتٛغط ٚا٫عتساٍ َؿ١ٝ اٱْػإ ، قاٍ تعاىل : 32ؽ
 ٚنض شيو .

 ز: ٫ ٜػتعذٌ يف َؿٝ٘ ؾٝدٌ بٛقاضٙ ، ٫ٚ ٜهٕٛ َتجاق٬ . 
 

 ٍ ٚايتٛغط . : انتب اٯ١ٜ اييت شنطت ا٫عتسا33ؽ
 ز: ) ٚاقكس يف َؿٝو ( . 

 
 : انتب اٯ١ٜ ايهطمي١ اييت ؼصض َٔ اٱعطاض عٔ ايٓاؽ . 34ؽ

 ز: ) ٫ٚ تكعط خسى يًٓاؽ ( . 
 

 كاطبت٘ يًٓاؽ ؟: َا ٖٞ اٯزاب اييت هب ع٢ً املػًِ َطاعاتٗا أثٓا٤ 35ؽ
 . إٔ ٫ ٜؿتػٌ عٓ٘ بؿ٤ٞ آخط ناشلاتـ ٚمٛٙ 3. إٔ ٫ ٜكاطع٘       2. إٔ ٜكػ٢ ملٔ ٜهًُ٘        1ز: 

 
 : عًٌ : ٢ْٗ يكُإ ابٓ٘ عٔ اٱعطاض عٔ ايٓاؽ بإَاي١ ايٛد٘ عِٓٗ أثٓا٤ كاطبتِٗ . 36ؽ

 ًِ إٔ ٜكػٞ ملٔ ٜهًُ٘ ٫ٚ ٜٓؿػٌ عٓ٘ .ز: ٭ٕ شيو َٔ قٛض ايهدل ٚايتعايٞ ع٢ً ايٓاؽ ، ؾايٛادب ع٢ً املػ
 
 ١ اييت تصّ ايتهدل .: انتب اٯ١ٜ ايهطمي37ؽ

 ز: ) ٫ٚ متؿٞ يف ا٭ضض ... ( .

 صيفي 2019يفي, ص2015

 صيفي 2019صيفي, 2015

 صيفي2015
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ـِ ؾٹٞ اِيَأضٵِض َٳطٳسٶا: أغتٓتر ايتٛدٝ٘ ايكطآْٞ َٔ قٛي٘ تعاىل : 38ؽ ُٵ  ( . )ٚٳَيا تٳ
 ز: شّ ايتهدل .

 
ٍٍ َؾدٴٍٛض()ٚٳَيا :  ؾػط قٛي٘ تعاىل : 39ؽ َٴدٵتٳا ٌٳٸ  ٜٴشٹبٴٸ ُن ٘ٳ َيا  ٕٳٸ ايًَٸ ـِ ؾٹٞ اِيَأضٵِض َٳطٳسٶا ِإ ُٵ  . تٳ

ز : تهُٓت اٯ١ٜ ايهطمي١ ايٓٗٞ عٔ ايتهدل ٚاملؿاخط٠ ٚا٫ختٝاٍ يف املؿٞ ، )عًٌ( ٭ٕ املتهدل املتعايٞ ٜط٣ ْؿػ٘ أععِ َٔ  
 ايٓاؽ ٜٚكطؾِٗ عٔ اؿل .ايٓاؽ ٚأندل َِٓٗ ، نُا إٔ ايهدل ٜٛيس ايعسا٠ٚ ٚايبػها٤ بني 

 
 بني أ١ُٖٝ )ؾا٥س٠( ايتٛدٝٗات ا٫دتُاع١ٝ يف اٯٜات ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ .: 40ؽ

 ز : تععٜع ضٚابط ا٭يؿ١ ٚاحملب١ بني ايٓاؽ ، َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ ع٬ق١ املػًِ َع غرلٙ َٔ ايٓاؽ .  
 
ِٔ ِإسٵػٳاّْا( )ٚٳَقهٳ٢ ضٳبٴٸَو َأ٫َٸ تٳعٵبٴسٴِٚاَا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : : 41ؽ ٜٵ ٙٴ ٚٳبٹاِيٛٳايٹسٳ  .ِإ٫َٸ ِإٜٳٸا

 يسٜٔ .ايٛا بطاع١ عبازت٘ ىلبط ايٛايسٜٔ ، سٝح قطٕ اهلل تعا ز : أ١ُٖٝ 
 
 : عًٌ : خكت ا٭ّ مبعٜس َٔ ايطعا١ٜ ٚاٱسػإ . 42ؽ

 ٚايطناع١ ٚايؿطاّ .ز : ملا تعاْٝ٘ يف ؾذل٠ اؿٌُ ، ٚسني اي٫ٛز٠ ، ٚاؿها١ْ 

 
 : عًٌ : زعت اٯٜات ايهطمي١ إىل ؾهط ايٛايسٜٔ . 43ؽ

 ز : تكسٜطا ؾٗٛزُٖا ع٢ً تطب١ٝ ٚضعا١ٜ ا٭بٓا٤، َٚا ؼ٬ُٙ َٔ عٓا٤ َٚؿك١ ، ٚاٱْؿام عًِٝٗ . 
 
 : عًٌ : قسَت اٯٜات ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ ؾهط اهلل تعاىل ع٢ً ؾهط ايٛايسٜٔ .44ؽ

 سل اهلل تعاىل أععِ َٔ سل ايٛايسٜٔ .ز : إؾعاضا بإٔ 
 
 : َا ايٛادب ع٢ً ا٭بٓا٤ إٕ زعاٙ أسس ايٛايسٜٔ إىل ايؿطى باهلل تعاىل ، أٚ إىل َعك١ٝ ؟45ؽ

 ز: ؾ٬ ٜطٝع٘ يف شيو ، ٜٚكاسبُٗا يف ايسْٝا َعطٚؾا . 
 
 ىل َعك١ٝ إٔ ٫ ٜطٝع٘ يف شيو . : عًٌ : ايٛادب ع٢ً ا٭بٓا٤ إٕ زعاٙ أسس ايٛايسٜٔ إىل ايؿطى باهلل تعاىل ، أٚ إ46ؽ

 ز:٭ْ٘ ٫ طاع١ ملدًٛم يف َعك١ٝ اـايل .
 
ُٳابني غبب ْعٍٚ اٯ١ٜ : : 47ؽ ٗٴ ُٳا ٚٳقٳاسٹبٵ ٗٴ ِٷ ؾًََا تٴطٹعٵ ًِ ٘ٹ عٹ ٝٵؼٳ َيَو بٹ ٕٵ تٴؿٵِطَى بٹٞ َٳا َي ٖٳسٳاَى عٳ٢ًَ َأ ٕٵ دٳا ْٵٝٳا َٳعٵطٴّٚؾا(. )ٚٳِإ   ؾٹٞ ايسٴٸ

 بسٜٓ٘ ز : ْعيت اٯ١ٜ ايهطمي١ يف ؾإٔ ايكشابٞ اؾًٌٝ غعس بٔ أبٞ ٚقام، سني سًؿت أَ٘ إٔ ٫ تهًُ٘ أبسا ست٢ ٜهؿط 
٫ٚ تأنٌ ٫ٚ تؿطب ، قايت : ظعُت إٔ اهلل ٚقاى بٛايسٜو ، ٚأْا أَو ، ٚأْا آَطى بٗصا . قاٍ : َهجت ث٬ثا ست٢ غؿٞ عًٝٗا َٔ  

 قاٍ ي٘ : عٴُاض٠ ، ؾػكاٖا ، ؾذعًت تسعٛ ع٢ً غعس ، ؾأْعٍ اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ . ؾكاّ ابٔ شلا   -ايتعب  –اؾٗس 
 

 : َٔ ٖٛ ايكشابٞ ايصٟ أَطت٘ أَ٘ بايهؿط ٚمل ٜطعٗا ؾٓعيت يف ؾأْ٘ آٜات .48ؽ
 . -ضنٞ اهلل عٓ٘  –بٔ أبٞ ٚقام  ز: غعس

 

 شتوي2017صيفي, 2011شتوي, 2009

2009

 شتوي
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 ايكاؿ١ .: انتب اٯ١ٜ َٔ آٜات غٛض٠ يكُإ اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛب ا٫قتسا٤ بايكشب١ 49ؽ
 ز: قاٍ تعاىل : ) ٚاتبع غبٌٝ َٔ أْاب إيٞ ( .

 

 .  ) ٚاتبع غبٌٝ َٔ أْاب إيٞ (: بني ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ قٛي٘ تعاىل : 50ؽ
 ز: ٚدٛب اٱقتسا٤ بايكاؿني .

 

 : بني أ١ُٖٝ ايكشب١ ايكاؿ١ ٚأثطٖا .51ؽ
 ز: ؾٗٞ تعني املػًِ ع٢ً طاع١ ضب٘ ، ٚتبعسٙ عٔ َعكٝت٘ .

 
َٔ آٜات غٛض٠ يكُإ َا ٜ٪نس َع٢ٓ اؿسٜح ايؿطٜـ : )إمنا َجٌ اؾًٝؼ ايكاحل ٚدًٝؼ ايػ٤ٛ نشاٌَ املػو  : اغتدطز52ؽ

ٜٴشٵصٹٜو، ٚإَا إٔ تبتاع َٓ٘، ٚإَا إٔ ػس َٓ٘ ضوّا طٝب١، ْٚاؾذ ايهرل إَا إٔ وطم ثٝابو، ٚإَا  إٔ ْٚاؾذ ايهرل، ؾشاٌَ املػو إَا إٔ 
 ػس َٓ٘ ضوّا خبٝج٘( .

ٞٳٸ(.ز : قٛي  ٔٵ َأْٳابٳ ِإَي ٌٳ َٳ  ٘ تعاىل : )ٚٳاتٳٸبٹعٵ غٳبٹٝ
 

 : انتب اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ غٛض٠ يكُإ اييت تسٍ ع٢ً أزب اؿٛاض ٚسػٔ كاطب١ ايٓاؽ . 53ؽ
 ز: قاٍ تعاىل : ) ٚاغهض َٔ قٛتو إٕ ا٭قٛات يكٛت اؿُرل ( . 

 
 : نٝـ ٜتعاٌَ اٱغ٬ّ َع ا٫خت٬ف ؟54ؽ

 ١ طبٝع١ٝ .ز: بٛقؿ١ سكٝك١ إْػاْٝ
 

 : عًٌ : سطم اٱغ٬ّ ع٢ً إقطاض َباز٨ اؿٛاض . 55ؽ
 ز:٭ْ٘ ٜعس إسس٣ ضنا٥ع ايتعاٜـ بني ايٓاؽ.

 
 : بني أ١ُٖٝ اؿٛاض اييت أنس عًٝٗا ايكطإٓ ايهطِٜ .56ؽ

 ز: ٜعس إسس٣ ضنا٥ع ايتعاٜـ بني ايٓاؽ.
 

 : َا ٖٞ آزاب اؿٛاض ؟ أٚ نٝـ ٜهٕٛ اؿٛاض سٛاضا دٝسا ؟57ؽ
 . إٔ ٜهٕٛ ايه٬ّ بني املتشاٚضٜٔ بكٛت ٖاز٨ غرل َطتؿع 2. إٔ واؾغ املػًِ ع٢ً ٖس٥ٚ٘       1ز: 

 ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ بططٜك١ عكب١ٝ . .3
 

 ؾبٗت اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ ٜطؾع قٛت٘ َٔ غرل ساد١ بٓٗٝل اؿُرل يف ايبؿاع١ ٚايكبض .: عًٌ: 58ؽ
 ز : يًتٓؿرل َٔ ضؾع ايكٛت .

 َا املككٛز با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ؟ : 95ؽ 
 ز : ا٭َط باملعطٚف : زع٠ٛ ايٓاؽ إىل نٌ خرل ٚؾه١ًٝ .

 ايٓٗٞ عٔ املٓهط : ايٓٗٞ عٔ نٌ ؾط ٚضش١ًٜ .    
 : عًٌ : املػًِ ٜأَط باملعطٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهط . 60ؽ

١ُٗ َٔ قٛاعس اٱق٬ح يف اجملتُع تسٍ ع٢ً ايتعاّ املػًِ ز : ٭ٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َبسأ ععِٝ ، ٚقاعس٠ َ
 بسٜٓ٘ ، ٖٚٛ مثط٠ َٔ مثاض اٱميإ . 
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 : عًٌ : دا٤ت ٚق١ٝ يكُإ ٫بٓ٘ بايكدل بعس ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط .61ؽ 
١ ، ؾعًٝ٘ بايكدل ٚعسّ ايٝأؽ ز : إؾاض٠ إىل إٔ ايٓاؽ قس ٜكسٕٚ عُٔ ٜأَطِٖ باملعطٚف ٜٚٓٗاِٖ عٔ املٓهط ؾ٬ ٜكبًٕٛ ايٓكٝش

 َٔ شيو .
 
 ًٜتعّ املػًِ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ، ع٢ً َا ٜسٍ شيو ؟ : 62ؽ

 ز : ٜسٍ ع٢ً ايتعاَ٘ بسٜٓ٘ ; ٭ٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط مثط٠ َٔ مثاض اٱميإ . 
 
 : اشنط أضبعا َٔ ايكِٝ املػتؿاز٠ َٔ اٯٜات ايهطمي١ ؟63ؽ

 أخؿ٢ اهلل ٚأغتؿعط َطاقبت٘ يف ايػط ٚايعًٔ . -2اؾهط اهلل تعاىل ع٢ً ْعُ٘ .               -1 ز :
 أتعاٌَ َع ايٓاؽ بًطـ ٚيني . -4أسػٔ إىل ٚايسٟ يف نٌ ا٭سٛاٍ .       -3      
 
 دتُاع١ٝ .: بني أ١ُٖٝ ) ا٭ثط ( ايتعاّ املػًِ بايتٛدٝٗات اٱميا١ْٝ ، ٚايتعبس١ٜ ، ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚا64٫ؽ

 ز: ٜٓعهؼ شيو إهابٝا ع٢ً غًٛن٘ ٚعًُ٘ ؾٝبازض إىل تكسِٜ ايٓكض يٰخطٜٔ َٔ خ٬ٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط . 
 
 

 
 : ٚنض املككٛز بتٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ؟ 1ؽ

تٝذ١ ٚايكسض٠ ، ٚاؿاد١ ، ز : ٖٞ تطتٝب ايبس٤ بتٓؿٝص اؿكٛم ٚايٛادبات ٚاملٗاّ ، ٚؾل اعتباضات تتعًل با٭١ُٖٝ ، ٚايٓ 
 .ٚايٛقت

 . ا٭ٚيٜٛات تٓعِٝ نُٔ ٜكع ٫ َٚا ا٭ٚيٜٛات تٓعِٝ نُٔ ٜكع َا بني:  2ؽ 
ز : نٌ ا٭عُاٍ املؿطٚع١ ٜٓبػٞ ايكٝاّ بٗا سػب ا٭ٚيٜٛات ، أَا َا هب تطن٘ َٔ احملطَات ، ؾ٬ ٜكع نُٔ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ،  

 ٚهب ادتٓاب٘ ، قاٍ : ) ؾإشا ْٗٝتهِ عٔ ؾ٤ٞ ؾادتٓبٛٙ ، ٚإشا أَطتهِ بأَط ؾأتٛا َٓ٘ َا اغتطعتِ( .
 

 ٚيٜٛات . : ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً عٌُ ىايـ تٓعِٝ ا٭ 3ؽ
اعٞ ، ع٢ً سػاب ٚادبات٘ ز : إٔ ٜكسّ اٱْػإ َا سك٘ ايتأخرل ، أٚ ٜ٪خط َا سك٘ ايتكسِٜ ; نإٔ ٜٓؿػٌ بايتٛاقٌ ا٫دتُ

 .املسضغ١ٝ
 

 : عًٌ: إٕ َا هب تطن٘ َٔ احملطَات ٫ ٜكع نُٔ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات .4ؽ
 ز: ٭ْ٘ ؾعٌ غرل قشٝض هب ادتٓاب٘ ٚا٫بتعاز عٓ٘ .

 
 : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ؾإشا ْٗٝتهِ عٔ ؾ٤ٞ ؾادتٓبٛٙ ، ٚإشا أَطتهِ بأَط ؾأتٛا َٓ٘ َا اغتطعتِ ( ؟ 5ؽ

 ز: إٕ ا٭عُاٍ املؿطٚع١ هب ايكٝاّ بٗا َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ، أَا ا٭عُاٍ احملط١َ ؾ٬ تكع نُٔ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات .
 هطِٜ ع٢ً َبسأ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات )َطاعا٠ ا٭ٚيٜٛات( .: ٖات أمنٛشدا َٔ ايكطإٓ اي6ؽ

ز : تٛدٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ إىل تطتٝب ا٭عُاٍ ٚؾل أُٖٝتٗا ْٚتا٥ذٗا ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع ، ؾعٓسَا تؿاخط املؿطنٕٛ َٔ أٌٖ َه١  
سٝس ، ٚاؾٗاز يف غبًٝ٘ ، ع٢ً ع٢ً املػًُني بػكا١ٜ اؿذاز ٚعُاض٠ املػذس اؿطاّ ، بني اهلل تعاىل شلِ ؾهٌ اٱميإ، ٚايتٛ

ٔٵ آ ُٳ ِٵ غٹَكاٜٳ١َ اِيشٳازِّ ٚٳعٹُٳاضٳ٠َ اِيُٳػٵذٹسٹ اِيشٳطٳاِّ َن ًِتٴ ِّ اِيآخٹِط غكا١ٜ اؿذاز ٚعُاض٠ املػذس اؿطاّ . ٜكٍٛ تعاىل :)َأدٳعٳ ٛٵ ٘ٹ ٚٳاِيٝٳ ٔٳ بٹايًَّ َٳ
٘ٹ  ٚٳاي ٕٳ عٹٓسٳ ايًَّ ٛٴٚ ٘ٹ  َيا ٜٳػٵتٳ ٌِ ايًَّ ٖٳسٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ّٳ ايعَّايٹُٹنيٳ (.ٚٳدٳا ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٘ٴ َيا ٜٳ ًَّ 

 ايسضؽ ايجايح ) تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات (
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ِّ اِيآخٹِط : اغتدطز تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات َٔ قٛي٘ تعاىل : 7ؽ ٛٵ ٘ٹ ٚٳاِيٝٳ ٔٳ بٹايًَّ ٔٵ آَٳ ُٳ ِّ َن ِٵ غٹَكاٜٳ١َ اِيشٳازِّ ٚٳعٹُٳاضٳ٠َ اِيُٳػٵذٹسٹ اِيشٳطٳا ًِتٴ )َأدٳعٳ
ٕٳ عٹٓسٳ اي ٛٴٚ ٘ٹ  َيا ٜٳػٵتٳ ٌِ ايًَّ ٖٳسٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ّٳ ايعَّايٹُٹنيٳ (ٚٳدٳا ٛٵ ٗٵسٹٟ اِيَك ٘ٴ َيا ٜٳ ٘ٹ  ٚٳايًَّ ًَّ 

 . غكا١ٜ اؿاز ٚعُاض٠ املػذس اؿطاّ 3. اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل تعاىل         2. اٱميإ باهلل تعاىل        1ز: 
 

 عًٌ شيو.: عًٌ: نجطت ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ اييت تتهُٔ ا٭غ١ً٦ عٔ أٟ ايعٌُ أؾهٌ ؟ ٚمل تهٔ اٱداب١ ٚاسس٠، 8ؽ
ز : ا٫خت٬ف ٜعٛز إىل اخت٬ف أسٛاٍ ايػا٥ًني ٚظطٚؾِٗ ، ؾكس أداب ضغٍٛ اهلل نٌ قّٛ مبا ٖٛ أٚىل شلِ َٔ غرلِٖ ، أٚ ٫خت٬ف 

 ا٭ٚقات َٚا ٜتٓاغب َعٗا .
 

 ُا ؾذاٖس ( ؟ : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓسَا اغتأشْ٘ ضدٌ باؾٗاز: ) أسٞ ٚايساى ؟ ( قاٍ : ْعِ، قاٍ: )ؾؿ9ٗٝؽ
 ز: إٔ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ٜعٛز إىل أسٛاٍ ايػا٥ًني ٚظطٚؾِٗ َٚا ٜتٓاغب َعِٗ .

 
     ٖات َجا٫ ٚاسسا قشٝشا ع٢ً : اعتباضات ؼسٜس ا٭ٚي١ٜٛ نُٔ ايهٛابط ايؿطع١ٝ .: 10ؽ

 : ٜتِ ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات نُٔ ايهٛابط ايؿطع١ٝ ٚؾل اعتباضات عسٜس٠ ، اشنط مخػ١ َٓٗا .  
 ز : ا٭١ُٖٝ ، اؿاد١ ، ايكسض٠ ، ايٓتٝذ١ ، ايٛقت .

 
 ٜتِ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات يف تطتٝب ا٭عُاٍ ٚؾل اعتباضات كتًؿ١ ، َٓٗا : " ا٭١ُٖٝ " ، ٚنض شيو . : 11ؽ

ؾٝكسّ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗ ، ؾايؿطض َج٬ ٜكسّ ع٢ً ايٓاؾ١ً ، ٚايٓاؾ١ً تكسّ ع٢ً املباح ... ز: ٜٛنع نٌ عٌُ سػب أُٖٝت٘ ، 
ٖٚهصا.َجاٍ : ٜكسّ ايتٛسٝس ٚؾِٗ أضنإ اٱميإ ، ع٢ً غا٥ط املعاضف ٚا٭عُاٍ ; ٭ْ٘ أغاؽ شلا ، ٚشلصا نإ دٌ اٖتُاّ ايٓيب يف 

 ٛؽ املػًُني .َه١ قبٌ اشلذط٠ ، ٖٛ ْؿط ايتٛسٝس ٚمتهني ايعكٝس٠ يف ْؿ
 

 : عًٌ: : ٜكسّ ايتٛسٝس ٚؾِٗ أضنإ اٱميإ ، ع٢ً غا٥ط املعاضف ٚا٭عُاٍ . 12ؽ
 ز: ٭ْ٘ أغاؽ شلا .

 
 : ٜتِ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ٚؾل اعتباضات عسٜس٠ ، َٓٗا " اؿاد١ " ، ٚنض شيو .13ؽ

: إشا أضاز املػًِ ايك٠٬ ، ٚسهط ايطعاّ ، أٚ نإ عاد١ إىل زخٍٛ اؿُاّ ،  (َجاٍ) ز: تكسّ اؿاد١ املًش١ اييت ت٪ثط ع٢ً غرلٖا. 
ؾإٕ ايػ١ٓ ايبس٤ بايطعاّ ٚايسخٍٛ إىل اؿُاّ قبٌ ايك٠٬; ٭ٕ املػًِ إشا قاّ يًك٠٬ ٚقس سهط ايطعاّ ٖٚٛ دا٥ع  أٚ نإ عاد١ 

 يسخٍٛ اؿُاّ اْؿػٌ قًب٘ بصيو ، ؾ٬ ٜ٪زٟ ايك٠٬ نُا ٜٓبػٞ.
ًٌ: إشا أضاز املػًِ ايك٠٬ ، ٚسهط ايطعاّ ، أٚ نإ عاد١ إىل زخٍٛ اؿُاّ ، ؾإٕ ايػ١ٓ ايبس٤ بايطعاّ ٚايسخٍٛ إىل : ع14ؽ

 اؿُاّ قبٌ ايك٠٬ .
ز: ٭ٕ املػًِ إشا قاّ يًك٠٬ ٚقس سهط ايطعاّ ٖٚٛ دا٥ع  أٚ نإ عاد١ يسخٍٛ اؿُاّ اْؿػٌ قًب٘ بصيو ، ؾ٬ ٜ٪زٟ ايك٠٬ نُا 

 ٜٓبػٞ. 
 : عًٌ: . ايبس٤ بايطعاّ ، أٚ زخٍٛ اؿُاّ قبٌ ايك٠٬ ، يٝؼ ٖصا َٔ ايتػاٌٖ بايك15.٠٬ؽ

 ز: ٭ْ٘ غٝ٪زٜٗا ٚقًب٘ َكبٌ غؿٛع ٚسهٛض ، ؾٗصا أْؿع ي٘ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٚأنٌُ يك٬ت٘.
 

 : ٜتِ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ٚؾل اعتباضات عسٜس٠ ، َٓٗا : " ايكسض٠ " ، ٚنض شيو َع َجاٍ .16ؽ
شني ٜساّٚ املػًِ ع٢ً أ١ٜ عاز٠ ؾ ز: ٜكسّ ايعٌُ ايسا٥ِ ايصٟ ٜػتطٝع املػًِ ا٫غتُطاض ؾٝ٘ ٚإٕ نإ ق٬ًٝ ، ع٢ً ايعٌُ املٓكطع. 

 َٔ يـ٢ٔ ايكطإٓ ايهطِٜ بتسبط ٚخؿٛع، اٚ: قطا٠٤ دع٤ َؼكٝل أٖساؾ٘ بأؾٛاط نجرل٠. َجاٍ ْادش١ ٚيٛ ناْت بػٝط١ ، غٝتذاٚظ
 تسبط أٚ خؿٛع.٠٤ مخػ١ أدعا٤ زٕٚ قطا
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 ٠ َع١ٓٝ ٚإٕ ناْت ٜػرل٠. : بني أ١ُٖٝ ا٫غتُطاض ع٢ً عاز17ؽ
 ز: غٝشكل أٖساؾ٘، بٌ غٝتذاٚظٖا بأؾٛاط نجرل٠.

 

 : َا ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) عًٝهِ َٔ ايعٌُ َا تطٝكٕٛ... ( ؟18ؽ
 ؾٝ٘ ٚإٕ نإ ق٬ًٝ ٜكسّ ع٢ً ايعٌُ ايهجرل املٓكطع. ا٫غتُطاضز: إٔ ايعٌُ ايسا٥ِ ايصٟ ٜػتطٝع املػًِ 

 

ٔٴ عٳُٳًّا): َا ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ قٛي٘ تعاىل: 19ؽ ِٵ َأسٵػٳ ٜٴٸُه ِٵ َأ ٛٳُن ٛٵتٳ ٚٳاِيشٳٝٳا٠َ يٹٝٳبٵًُ ُٳ  ؟ (ايَٸصٹٟ خٳًَلٳ اِي
 ا٭عُاٍ ٚسػٓٗا ٚيٝؼ ع٢ً نجطتٗا. ز: إٔ دٖٛط اٱختباض ٚا٫بت٤٬ ع٢ً ْٛع١ٝ

 

 : عًٌ: ٜعتدل قطا٠٤ دع٤ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ بتسبط ٚخؿٛع أٚىل َٔ قطا٠٤ مخػ١ أدعا٤ َٔ زٕٚ تسبط أٚ خؿٛع.20ؽ
 ز: ٭ٕ دٖٛط اٱختباض ٚا٫بت٤٬ ع٢ً ْٛع١ٝ ا٭عُاٍ ٚسػٓٗا ٚيٝؼ ع٢ً نجطتٗا.

 

ل اعتباضات نجرل٠ َٓٗا ) ايٓتٝذ١ (، ٚنض شيو. أٚ ٜٓبػٞ اٱؾاز٠ َٔ ٜتِ ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات نُٔ ايهٛابط ايؿطع١ٝ ٚؾ: 21ؽ
 تطتٝب أ١ُٖٝ ا٭عُاٍ يف اٱغ٬ّ ، أعط َجا٫ ع٢ً عٌُ ٜطتبط باملكاحل ايعا١َ .

ز: ٜكسّ ايعٌُ ايصٟ وكل املكاحل ايعا١َ ع٢ً ايعٌُ ايصٟ وكل َكًش١ ؾدك١ٝ ، ٫ٚ ٜتعس٣ ْؿع٘ يٰخطٜٔ، ؾع٢ً قسض ْؿع 
: ايعًِ أع٢ً ضتب١ َٔ ْٛاؾٌ ايعباز٠; ٭ٕ ْؿع٘ ٜعِ ٜٚػتؿٝس َٓ٘  (َجاٍ) ٰخطٜٔ ٜهٕٛ ؾهً٘ ٚأدطٙ عٓس اهلل تعاىل.ايعٌُ ي

 اٯخطٕٚ. 
 : عًٌ:  ايعًِ أع٢ً ضتب١ َٔ ْٛاؾٌ ايعباز٠. 22ؽ

 ز: ٭ٕ ْؿع٘ ٜعِ ٜٚػتؿٝس َٓ٘ اٯخطٕٚ.
 

 ايعامل ع٢ً ايعابس نؿهًٞ ع٢ً أزْانِ ( ؟: َا ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ؾهٌ 23ؽ
 ز: ايعًِ أع٢ً ضتب١ َٔ ْٛاؾٌ ايعباز٠.

 

 ٜتِ تٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ٚؾل اعتباضات عسٜس٠ ، َٓٗا : " ايٛقت " ، ٚنض شيو َع َجاٍ .: 24ؽ
َٔ ظٜاض٠ املطٜض ٖٚٞ  ز : ٜكسّ ايعٌُ املِٗ املػتعذٌ ع٢ً غرلٙ َٔ ا٭عُاٍ، َجاٍ : أزا٤ ق٠٬ ايعٗط قبٌ خطٚز ٚقتٗا ، أٚىل 

 ١َُٗ يهٓٗا غرل َػتعذ١ً .
 

 : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) اسطم ع٢ً َا ٜٓؿعو ( ؟25ؽ
 ز: تطتٝب ا٭عُاٍ ٚؾل اعتباض ايٛقت.

 

 : َا املعٝاض املعتدل يف تكسِٜ عٌُ ع٢ً آخط ؟26ؽ
َكًشت٘ َٚٓؿعت٘ خاق١. ٚع٢ً قسض ايعٌُ ايصٟ ٜهٕٛ  ز: ايعٌُ ايصٟ تهٕٛ َكًشت٘ َٚٓؿعت٘ عا١َ ٜكسّ ع٢ً ايعٌُ ايصٟ تهٕٛ

 ْؿع٘ يٰخطٜٔ ٜهٕٛ أدطٙ ٚؾهً٘ عٓس اهلل تعاىل.
 يتٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات َٗاضات عسٜس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . : 22ؽ
 إزاض٠ ايصات ، َٚعطؾ١ ايكسضات ٚاٱَهاْات اـاق١. ۱ز:
 . ؾِٗ طبٝع١ ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ املطًٛب١ ،ٚتكٓٝؿٗا ٚؾل ا٫عتباضات ايػابك١ 2    
 . ايتدطٝط املػتُط يف تٓعِٝ أٚيٜٛات ا٭عُاٍ ٚاملٗا3ّ    
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 : بني نٝـ ٜهٕٛ ايتدطٝط املػتُط يف تٓعِٝ أٚيٜٛات ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ. 28ؽ
 ز: ٜهٕٛ شيو َٔ خ٬ٍ :

 ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ .ؼسٜس ا٭ٖساف ٚايػاٜات َٔ  -1
 ؼسٜس ايططٜك١ ايؿطع١ٝ املٓاغب١ ٚايؿعاي١ يًٛقٍٛ إىل تًو ايػاٜات ٚا٭ٖساف . -2
 املطادع١ ايصات١ٝ املػتُط٠ يصيو نً٘ . -3

 
 يتٓعِٝ ا٭ٚيٜٛات ٜٓبػٞ َعطؾ١ َكاقس ايؿطٜع١ ٚغاٜاتٗا . : عًٌ: 25ؽ

 ت سػب أُٖٝتٗا .ز: يٝػتطٝع املٛاظ١ْ بٝٓٗا ، ٚتطتٝب ا٭ٚيٜٛا
 
ٌِ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 30ؽ ٘ٹ بٳكٹرلٳ٠ِْإاِي بٳ ٕٴ عٳ٢ًَ ْٳِؿػٹ  ؟ (ْٵػٳا

 ز: إزاض٠ ايصات َٚعطؾ١ ايكسضات ٚاٱَهاْات اـاق١.
 
أزْاى ( ، ثِ أزْاى ، ٔ تعٍٛ: أَو، ٚأباى، ٚأختو ٚأخاى) ٜس املعطٞ ايعًٝا ، ٚابسأ مبز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :َا : 31ؽ

. 
 ز:ؾِٗ طبٝع١ ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ املطًٛب١، ٚتكٓٝؿٗا ٚؾل ا٫عتباضات ايػابك١ .

 
ٍِ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 32ؽ َٴٸػٵتٳكٹٝ ُٵؿٹٞ غٳِٜٛٶٸا عٳ٢ًَ قٹطٳاطٺ  ٖٵسٳ٣ َأَٳٸٔ ٜٳ ٘ٹ َأ َٴهٹبٶٸا عٳ٢ًَ ٚٳدٵِٗ ُٵؿٹٞ   ؟ (َأَؾُٳٔ ٜٳ

 ز: ايتدطٝط املػتُط يف تٓعِٝ أٚيٜٛات ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ. 
 
:َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) اغتِٓ مخػا قبٌ مخؼ : ؾبابو قبٌ ٖطَو، ٚقشتو قبٌ غكُو، ٚغٓاى قبٌ 33ؽ

 ؾكطى، ٚؾطاغو قبٌ ؾػًو ، ٚسٝاتو قبٌ َٛتو ( ؟
 ب١ اييت مت ايتدطٝط شلا .ز: اغتجُاض ايٛقت املتاح يتٓؿٝص ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ املطًٛ

 
 
 

ٜٴٛسٳ٢(: : َا ز٫ي١ قٍٛ اهلل تعاىل  1ؽ ٞٷ  ٛٳ ِإيَٸا ٚٳسٵ ٖٴ ٕٵ  ِٔ اِيٗٳٛٳ٣ * ِإ ٓٵطٹلٴ عٳ  .)ٚٳَٳا ٜٳ
 ز : ايػ١ٓ ٚسٞ َٔ عٓس اهلل تعاىل .

 

 َٚهاْتٗا يف ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ .: اشنط ث٬ث١ أَٛض تسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  2ؽ
 إْٗا ٚسٞ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. -ص1ز : ط

 تعس ايتطبٝل ايعًُٞ ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ أسهاّ ٚتٛدٝٗات .ص 2ط     
 ؾٝٗا تؿكٌٝ ٚبٝإ ايكٛاعس ٚا٭غؼ ايعا١َ يًتؿطٜع اٱغ٬َٞ اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ . -ص 3ط     

 

 : َا املككٛز بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؟  3ؽ

 ز : َا أنٝـ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ تكطٜط أٚ قؿ١ .
 

 ايسضؽ ايطابع ) ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚهاْتٗا (
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 : َا املككٛز عذ١ٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؟  4ؽ
 ز : ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ سذ١ ؾطع١ٝ هب ا٭خص بٗا ، ٚايعٌُ بأسهاَٗا ٚتٛدٝٗاتٗا .

 

 ايٓب١ٜٛ ٚايعٌُ بٗا ؟ : َا سهِ ا٭خص بايػ١ٓ 5ؽ
 ز: هب ا٭خص بٗا ٚايعٌُ بأسهاَٗا; ٭ْٗا سذ١.

 

 : مباشا ثبتت سذ١ٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ؟6ؽ
 . اٱمجاع 4. عٌُ ايكشاب١     3. ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ      2. ايكطإٓ ايهطِٜ      1ز: 

 

ٚتطى ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؟ أٚ بني ؾػاز قٍٛ َٔ ٜسعٞ ا٫نتؿا٤ بايكطإٓ : نٝـ تطز ع٢ً َٔ ٜسعٛ إىل ا٫نتؿا٤ بايكطإٓ ايهطِٜ 7ؽ

 ١ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ . ايهطِٜ ٚا٫غتػٓا٤ ب٘ عٔ ايػٓ

 ز : ثبتت سذ١ٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚعٌُ ايكشاب١ ٚاٱمجاع، 

طى غٓت٘ ، ٚتٛدب ايطنا عهُ٘ . َجٌ قٛي٘ أ٫ٚ : اٯٜات اييت تأَط املػًُني بطاع١ ضغٍٛ اهلل ٚإتباع٘ ، ٚؼصض َٔ كايؿت٘ ٚت
 ؾدصٚٙ َٚا ْٗانِ عٓ٘ ؾاْتٗٛا (. تعاىل : ) َٚا آتانِ ايطغٍٛ

ثاْٝا : ا٭سازٜح اييت تأَط املػًُني بأخص املٓاغو عٔ ايٓيب ٚا٫غتُاع إىل سسٜج٘ ٚسؿع٘ ٚتبًٝػ٘ إىل َٔ مل ٜػُع٘ ، ٚايتُػو 
 .َا متػهتِ بُٗا : نتاب اهلل ٚغ١ٓ ْبٝ٘ (بػٓت٘ نكٛي٘ : ) تطنت ؾٝهِ أَطٜٔ ئ تهًٛا 

 

: عٌُ ايكشاب١ ، ٚإمجاع ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ; ؾكس نإ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ َٚٔ بعسِٖ ٜطدعٕٛ إىل ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ثايجا 
١ٜٛ ٚسؿعٗا ملعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ عٓسَا ٫ هسٕٚ اؿهِ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚناْٛا أسطم ايٓاؽ ع٢ً َعطؾ١ ايػ١ٓ ايٓب

 ٚايعٌُ بٗا . 
 

ضابعا: ٫ ميهٔ ايعٌُ ببعض أسهاّ ايكطإٓ ٚتٛدٝٗات٘ زٕٚ ايطدٛع إىل ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، )عًٌ( ٭ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾطض عبازات 
 ، ٚبٝٓتٗا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .ؿطٜعات زٕٚ إٔ ٜبني نٝؿ١ٝ أزا٥ٗاع٢ً املػًُني نايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿر ٚغرلٖا َٔ ايت

 
 
 

: ٜتعصض ايعٌُ بأسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ زٕٚ ايطدٛع يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ٚنض شيو. أٚ َا ا٭ثط املذلتب ع٢ً ا٫نتؿا٤ بايكطإٓ 8ؽ
 ايهطِٜ ٚا٫غتػٓا٤ ب٘ عٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ . 

ايهطِٜ ؾطض عبازات ع٢ً ز : ٫ ميهٔ ايعٌُ ببعض أسهاّ ايكطإٓ ٚتٛدٝٗات٘ زٕٚ ايطدٛع إىل ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ; ٭ٕ ايكطإٓ 
 املػًُني نايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿر ٚغرلٖا َٔ ايتؿطٜعات زٕٚ إٔ ٜبني نٝؿ١ٝ أزا٥ٗا ، ٚبٝٓتٗا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .

 

 : عًٌ: ٫ ميهٔ ايعٌُ ببعض أسهاّ ايكطإٓ ٚتٛدٝٗات٘ زٕٚ ايطدٛع إىل ايػ١ٓ ايٓب9.١ٜٛؽ
ني نايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ ٚاؿر ٚغرلٖا َٔ ايتؿطٜعات زٕٚ إٔ ٜبني نٝؿ١ٝ ز: ٭ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾطض عبازات ع٢ً املػًُ

 أزا٥ٗا ، ٚبٝٓتٗا ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .
 

 : عًٌ: ثبتت سذ١ٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ عٔ ططٜل عٌُ ايكشاب١ ايهطاّ.10ؽ

ز: ٭ٕ ايكشاب١ ايهطاّ ناْٛا أسطم ايٓاؽ ع٢ً َعطؾ١ أقٛاٍ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأؾعاي٘ ٚتكطٜطات٘ ٚسؿعٗا ٚايعٌُ 

 بٗا . 

 
 

 صيفي2012

 شتوي2014

 صيفي2018صيفي, 2016صيفي, 2014
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 ع٬ق١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بايكطإٓ ايهطِٜ َٔ سٝح ا٭سهاّ يف ث٬ث١ أْٛاع ، اشنطٖا . : تعٗط11ؽ
 

 َ٪نس٠ ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ .1ز: 
 . َب١ٓٝ َٚؿك١ً ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهط2ِٜ    
 َػتك١ً بأسهاّ ٚتٛدٝٗات مل تطز يف ايكطإٓ ايهطِٜ. 3    

 

 َ٪نس٠ ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚنض شيو. :َٔ ع٬ق١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َع ايكطإٓ ايهطِٜ أْٗا12ؽ
ؾٝهٕٛ اؿهِ ايٛاسس زي٬ٕٝ ، ا٭ٍٚ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ز: ؾكس ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ أسهاّ ٚتٛدٝٗات ، ٚدا٤ت ايػ١ٓ يت٪نسٖا 

 ٚايجاْٞ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .
 

 : أشنط َجا٫ ع٢ً إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َ٪نس٠ ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ.13ؽ
ٛٳ٠ْ( َع قٍٛ ضغٍٛ اهلل: ) ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاْا ، املػًِ أخٛ  ٕٳ ِإخٵ ٓٴٛ ُٴ٪ٵَٹ  املػًِ ( .ز: قٛي٘ تعاىل : )ِإْٳٸُٳا اِي

 

 َب١ٓٝ َٚؿك١ً ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ. ٚنض شيو.  : َٔ ع٬ق١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َع ايكطإٓ ايهط14ِٜؽ
 ز: ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ أسهاّ ٚتٛدٝٗات ف١ًُ غرل َب١ٓٝ ٫ٚ َؿك١ً ثِ دا٤ت ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ببٝاْٗا ٚتؿكًٝٗا.

 

 َٚؿك١ً ملا يف ايكطإٓ ايهطِٜ.: أشنط َجا٫ ع٢ً إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َب١ٓٝ 15ؽ
 ز: أَط اهلل تعاىل بأزا٤ ايك٠٬ َٔ غرل بٝإ ٭ٚقاتٗا ٚأضناْٗا ٚضنعاتٗا ، ٚمٛ شيو ، ؾبٝٓت ايػ١ٓ

 ( .  نٌ شيو بؿعٌ ايٓيب ٚتعًُٝ٘ ٭قشاب٘ نٝؿٝتٗا ، قاٍ ضغٍٛ اهلل : ) قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ أقًٞ
 

 ؟ ايصنط يتبني يًٓاؽ َا ْعٍ إيِٝٗ ٚيعًِٗ ٜتؿهطٕٚ () ٚأْعيٓا إيٝو : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 16ؽ
 ز: إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َب١ٓٝ ملا يف ايكطإٓ ايهطِٜ .

 

 : أشنط َجا٫ ع٢ً إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َػتك١ً بأسهاّ ٚتٛدٝٗات مل تطز يف ايكطإٓ ايهطِٜ.17ؽ
 ، ٚاملطأ٠ ٚخايتٗا .. ا٭سازٜح اييت ؼطّ ع٢ً ايطدٌ إٔ هُع يف ايعٚاز بني املطأ٠ ٚعُتٗا 1ز: 
 . ا٭سازٜح اييت ؼطّ أنٌ ؿِ اؿُط ا٭١ًٖٝ ، ٚنٌ شٟ ْاب َٔ ايػباع .2    
 
 : بني ث٬ث١ ٚادبات ع٢ً املػًِ ػاٙ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ . 18ؽ

 . ايتُػو بٗا ٚايعٌُ مبا دا٤ ؾٝٗا َٔ أسهاّ ، ٚتٛدٝٗات ٚأخ٬م .1ز: 
 ٚعسّ َعاضنتٗا بآضا٤ ايٓاؽ ٚأٖٛا٥ِٗ . .تعًُٗا ٚتعًُٝٗا ْٚؿطٖا بني ايٓاؽ ، 2    
 . ضز ايؿبٗات ، ٚايسؾاع عٓٗا ٚعٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ. 3    
 .بصٍ ا٭غباب ؿؿعٗا َٔ ايهٝاع ، ٚا٫دتٗاز يف متٝٝع قشٝشٗا َٔ نعٝؿٗا .4    
 
 : بني ع٬ق١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بايكطإٓ ايهطِٜ َٔ خ٬ٍ َا ٜأتٞ :19ؽ

 اٱداب١ : ايػ١ٓ َب١ٓٝ ملا يف ايكطإٓ ايهطِٜ .             نٝؿ١ٝ أزا٤ ايك٠٬ .                                   -1
 اٱداب١ : ايػ١ٓ َػتك١ً بأسهاّ مل تطز يف ايكطإٓ.           ُط ا٭١ًٖٝ .                   ؼطِٜ أنٌ ؿّٛ اؿ -2
  اٱداب١ : ايػ١ٓ َػتك١ً بأسهاّ مل تطز يف ايكطإٓ .                           اؾُع بني املطأ٠ ٚعُتٗا .             -3
 اٱداب١ : ايػ١ٓ َ٪نس٠ ملا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ .          قٍٛ ضغٍٛ اهلل : )ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاْا (.       -4
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ٍٴ : : َا ٚد٘ ايس٫ي١ َٔ قٛي١ تعاىل20ؽ ِٴ ايطٳٸغٴٛ ٗٴٛا()ٚٳَٳا آتٳاُن ْٵتٳ ٘ٴ َؾا ٓٵ ِٵ عٳ ٙٴ ٚٳَٳا ْٳٗٳاُن  ؟َؾدٴصٴٚ
ز: تأَط اٯ١ٜ املػًُني بطاع١ ضغٍٛ اهلل ٚإتباع٘ ، ٚؼصض َٔ كايؿت٘ ٚتطى غٓت٘ ، ٚتٛدب ايطنا عهُ٘ ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً 

 سذ١ٝ ايػ١ٓ . 
 
 .(تاب اهلل ٚغ١ٓ ْبٝ٘: نػهتِ بُٗا) تطنت ؾٝهِ أَطٜٔ ئ تهًٛا َا متاهلل عًٝ٘ ٚغًِ: : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً 21ؽ

 ٜأَطْا اؿسٜح ايؿطٜـ بايتُػو بػ١ٓ ايٓيب ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً سذ١ٝ ايػ١ٓ.ز: 
 

 
 

 
 : عًٌ: دعٌ اهلل تعاىل يّٝٛ ايكٝا١َ ع٬َات تػبك٘ تسٍ ع٢ً قطب ٚقٛع٘ .1ؽ

 ز : ضمح١ بايعباز يٝٓتبٗٛا َٔ غؿًتِٗ ٜٚتٛبٛا إىل ضبِٗ ، اغتعسازا يًكا٥٘ بايعٌُ ايكاحل ٚادتٓاب ايػ٦ٝات . 
 
 : يبٝإ ع٬َات ايػاع١ سهِ عس٠ ، أشنطٖا . 2ؽ

 . ست٢ ٜتٛب ايعباز إىل اهلل تعاىل   2         .. تٓبٝ٘ ايٓاؽ عٔ غؿًتِٗ 1ز: 
 .. ا٫غتعساز ملكاب١ً اهلل تعاىل با٭عُاٍ ايكاؿ١ 3    

 

 : إىل أٟ ضنٔ َٔ أضنإ اٱميإ ٜكٓـ ع٬َات ايػاع١ ؟ 3ؽ
 ز: اٱميإ بايّٝٛ اٯخط .

 

 : تعس ع٬َات ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ا٭َٛض ايػٝب١ٝ ، نٝـ ميهٔ َعطؾتٗا ؟4ؽ
 .ز : َٔ خ٬ٍ ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١ 

 

 : َا املككٛز بع٬َات ايػاع١ ؟5ؽ
اع١ ٖٞ اغِ َٔ أزلا٤ ّٜٛ . ٚ ايػاّ ايػاع١ ، ٚتسٍ ع٢ً قطب ٚقٛعٗاز : ٖٞ ايعٛاٖط أٚ ا٭سساخ اييت ٜػبل ٚقٛعٗا قٝ 

 ، ٖٚٛ ّٜٛ آت ؾذأ٠ ، يتذع٣ نٌ ْؿؼ مبا عًُت .ايكٝا١َ
 ّٜٛ ايكٝا١َ ؟: مباشا زلٞ ايكطإٓ ايهطِٜ ايع٬َات ٚا٭َاضات اييت تكع قبٌ 6ؽ

ٗٴِ بٳػٵتٳ١ّ   ٕٳ ِإيَّا ايػٻاعٳ١َ َإٔ تٳِأتٹٝٳ ٌٵ ٜٳُٓعطٴٚ ِٵ َؾأَْٻ٢  َأؾٵطٳاُطٗٳا دٳا٤ٳ َؾَكسٵز : زلاٖا با٭ؾطاط ، قاٍ اهلل تعاىل : )َؾٗٳ ٗٴ ِٵ ِإشٳا َي ٗٴ  دٳا٤ٳتٵ
ِٵ ٖٴ  (. شٹِنطٳا

 

 َٔ سٝح ظَٔ ايٛقٛع.  : قػِ ايعًُا٤ ع٬َات ايػاع١ إىل : قػط٣ ٚندل٣ ، َا ايؿطم بُٝٓٗا7ؽ
 ز : ايهدل٣ : ٖٞ ايع٬َات اييت ٜسٍ ظٗٛضٖا ع٢ً ؾس٠ اقذلاب قٝاّ ايػاع١ .

 ايكػط٣ : ٖٞ ايع٬َات اييت تػبل ظٗٛض ايع٬َات ايهدل٣ .   
 

 ظَٔ ٚقٛعٗا إىل قػُني، أشنطُٖا. : تكػِ ع٬َات ايػاع١ ايكػط٣ َٔ سٝح 8ؽ
 سٝا٠ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ . ع٬َات ٚقعت يف 1ز: 
 . ع٬َات ٚقعت بعس ٚؾا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغ2ًِ    
 

 : أشنط ع٬َتني َٔ ع٬َات ايػاع١ ايكػط٣ ٚقعت يف سٝا٠ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ . 9ؽ
 . إْؿكام ايكُط 2. بعج١ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ         1ز: 

 ايسضؽ اـاَؼ ) ع٬َات ايػاع١ (

 صيفي 2010

 صيفي2015

 صيفي2018
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 أضبع ع٬َات قػط٣ ٚقعت بعس ٚؾا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .: أشنط 10ؽ
 إْتؿاض املعاقٞ نايكتٌ ، ٚايعْا ، ٚؾطب اـُط ٚعكٛم ايٛايسٜٔ . -. تػرل يف ايػٓٔ اٱدتُاع١ٝ . َجٌ : أ1ز: 
 إْتؿاض اؾٌٗ ٚخاق١ يف ايعًِ ايؿطعٞ  -ايتطاٍٚ يف ايبٓٝإ      ز -ب    
 از ا٭َط إىل غرل أًٖ٘ تهٝٝع ا٭َا١ْ بإغٓ -ز    
 عٛز٠ أضض ايعطب َطٚدا أْٗاضا -نجط٠ ايع٫ظٍ       ب -. تػرل يف ايػٓٔ ايه١ْٝٛ .  َجٌ : أ2   
 

 : َٔ ع٬َات ايػاع١ ايكػط٣ تهٝٝع ا٭َا١ْ . ٚنض شيو .11ؽ
 ز: َٔ خ٬ٍ إغٓاز ا٭َط إىل غرل أًٖ٘ .

 

 ؟  تًس ا٭١َ ضبتٗا ( إٔ) : ع٢ً أٟ ع١َ٬ ٜسٍ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 12ؽ
 ز: ع٢ً عكٛم ايٛايسٜٔ . 

 
 : اشنط مخػا َٔ ع٬َات ايػاع١ ايهدل٣ . 13ؽ

 اـػٛف ايج٬خ. -3ظٗٛض ٜأدٛز َٚادٛز .         -2ظٗٛض ايسداٍ .         -1ز : 

 طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا . -5                ايسخإ .  -4     
 ْعٍٚ عٝػ٢ ابٔ َطِٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ. -8ايٓاض.                              -7ايساب١ .                  -6     
 
 َٔ ٖٛ ايسداٍ ؟:14ؽ

 َٔ خٛاضم ايعازات . اهلل ز :ايسداٍ ٖٛ ضدٌ ٜعٗط يف آخط ايعَإ ٜسعٞ اٱي١ٖٝٛ ، ٜٚػع٢ يؿت١ٓ ايٓاؽ عٔ زِٜٓٗ مبا أعطاٙ
 
 : عًٌ: زلٞ ايسداٍ بٗصا ا٫غِ.15ؽ

 ز:  يؿس٠ زدً٘ ٚنصب٘ .
 

ٚضزت أسازٜح ْب١ٜٛ نجرل٠ ؼصض َٔ ؾتٓت٘ ، ٚتبني بعض قؿات٘ ، َٚا وسث٘ يف ا٭ضض َٔ ؾػاز. ٚإشا خطز  **ًَشٛظ١**
 ايسداٍ عطؾ٘ امل٪َٕٓٛ ؾ٬ ٜؿتٕٓٛ ب٘ ٫ٚ ٜتبعْٛ٘ .

 
 ض تعكِ املػًِ َٔ ؾت١ٓ ايسداٍ. : أشنط أضبع١ أ16َٛؽ 

 اٱميإ باهلل تعاىل -1ز: 
 اؿطم ع٢ً ا٭عُاٍ ايكاؿ١. -2    
 قطا٠٤ ؾٛاتض غٛض٠ ايهٗـ .  -3    
 ايتعٛش َٔ ؾتٓت٘ ٚغاق١ يف ايك٠٬ قبٌ ايتػًِٝ . -4    

  
 : َٔ ٖٛ املٗسٟ ؟ 17ؽ

 اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، واضب ايسداٍ ، ٚوهِ بايكػط، ٜٚٓؿط ايعسٍ بني ايٓاؽ. ز: ٖٛ ضدٌ قاحل َٔ أٌٖ بٝت ايٓيب ق٢ً

 

 صيفي2014

 شتوي2018شتوي, 2015

 صيفي2018
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)يٛ مل ٜبل َٔ ايسْٝا إ٫ ّٜٛ يطٍٛ اهلل شيو ايّٝٛ ست٢ ٜبعح ؾٝ٘ ضد٬ َين َٚٔ : َا ز٫ي١ قٍٛ ضغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 18ؽ
 ؟ ازل٘ ازلٞ ٚاغِ أبٝ٘ اغِ أبٞ( ؾلأٌٖ بٝيت ٜٛا

 املٓتعطز: ظٗٛض املٗسٟ 
 
 : َت٢ ٜعٗط املٗسٟ ؟19ؽ

 ز: أثٓا٤ ظٗٛض ايسداٍ.
 
 : َا ٖٞ ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا املٗسٟ بعس ظٗٛضٙ ؟20ؽ

 .. وهِ بايكػط ٜٚٓؿط ايعسٍ بني ايٓاؽ2. واضب ازداٍ         1ز: 
 
 ؟ ) يٛ مل ٜبل َٔ ايسْٝا إ٫...( : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 21ؽ

 ز: ظٗٛض املٗسٟ َٔ ع٬َات ايػاع١ ايكػط٣ .
 
٘ٴ): َٔ املككٛز بكٛي٘ تعاىل : 22ؽ ِٷ ٚٳِإْٳٸ ًِ  ؟ ... (يٹًػٳٸاعٳ١ٹ َيعٹ

 ز: عٝػ٢ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ .

 
٘ٴ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 23ؽ ِٷ ٚٳِإْٳٸ ًِ  ؟  .. (يٹًػٳٸاعٳ١ٹ َيعٹ

 ايػاع١ ايهدل٣ .ز: إٔ ْعٍٚ غٝسْا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٛ َٔ ع٬َات 
 
 : َا ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا غٝسْا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ بعس ْعٚي٘ ؟24ؽ

 . ٜكـ ٖٛ ٚاملٗسٟ َٚٔ َع٘ يف ٚد٘ ايسداٍ ٚواضبْٛ٘ َٚٔ َع٘ 2. ٜٓعٍ سهُا عس٫      1ز: 
 . وهِ بايكطإٓ ايهطِٜ 4. ٜكتٌ يسداٍ            3    
 ب٘ غٝسْا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؟: َا ايصٟ ميٝع ايعَإ ايصٟ غٝٓعٍ 25ؽ

 . ٜؿٝض املاٍ ٜٚعِ اـرل 2. ٜٓتؿط ا٭َٔ يف عٗسٙ        1ز: 
 
 َٔ ِٖ ٜأدٛز َٚأدٛز ؟: 24ؽ

 ز: ٖٞ أ١َ نبرل٠ ؽطز يف آخط ايعَإ بعس ْعٍٚ غٝسْا عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ . 
 
 ٌ ٜأدٛز َٚأدٛز بعس خطٚدِٗ ؟ع: َاشا ٜؿ27ؽ

 ض.ز: تٓؿط ايؿػاز ٚايسَاض يف ا٭ض
 

 : َا ٖٛ اـػـ ؟ 28ؽ 
 ز: ٖٛ غٝاب ايؿ٤ٞ يف ا٭ضض ، ٖٚٛ عصاب َٔ اهلل تعاىل ٭ٌٖ ا٭ضض بعس إْتؿاض ايؿػاز .

 
 : َا ٖٞ اـػٛؾات ايج٬ث١ اييت غتهٕٛ ؟ 29ؽ

 . خػـ يف دعٜط٠ ايعطب 3. خػـ يف املػطب      2. خػـ يف املؿطم     1ز: 
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 ايهدل٣ " ايسخإ " ، ٚنض شيو .َٔ ع٬َات ايػاع١ : 33ؽ
 ز : ٜبعح اهلل  زخاْا َٔ ايػُا٤ ، ٜعِ مجٝع ايٓاؽ ٜٚهْٕٛٛ ؾٝ٘ ؾطٜكني : 
 . امل٪َٕٓٛ ، ٜكٝبِٗ ع٢ً ؾهٌ ظناّ .1
َٴٸبٹنٍي( .2  ٍٕ ّٳ تٳِأتٹٞ ايػٳٸُٳا٤ٴ بٹسٴخٳا ٛٵ  .ايهؿاض ، ٜكٝبِٗ َٓ٘ نٝل ؾسٜس . ٜكٍٛ اهلل تعاىل: )َؾاضٵتٳكٹبٵ ٜٳ

 

 ع٬َات ايػاع١ ايهدل٣ ، " طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا " ، بني شيو .: َٔ 31ؽ
 ز:  وسخ اْك٬ب ععِٝ يف ْعاّ ايهٕٛ ، ٚؽتٌ غٓٓ٘ بكسض٠ اهلل تعاىل ، ؾتطًع ايؿُؼ َٔ د١ٗ ايػطب . 

 
 َا ا٭ثط املذلتب ع٢ً اٱميإ بطًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؟  :32ؽ

 . ٜسؾع امل٪َٔ إىل اٱنجاض َٔ ايطاعات ٚايتكطب إ٫ اهلل تعاىل 1ز: 
   . ٜسؾع ايعبس إي٢ً ايتٛب١ ايسا2١ُ٥    
 

 ٫ تكبٌ ايتٛب١ بعس طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا. ٚايسيٌٝ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  ** ًَشٛظ١**
ؾطآٖا ايٓاؽ أَٓٛا أمجعٕٛ ؾصيو سني ٫ ٜٓؿع ْؿػا إمياْٗا مل تهٔ ًعت ط) ٫ تكّٛ ايػاع١ ست٢ تطًع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؾإشا 

 آَٓت َٔ قبٌ أٚ نػبت يف إمياْٗا خرلا(.
 

 

 : َا ٖٞ ايساب١ ؟ 33ؽ
 ز: ٖٞ كًٛم َٔ كًٛقات اهلل تعاىل ٫ ٜعطف ْٛعٗا ٫ٚ ؾهًٗا إ٫ اهلل تعاىل .

 

 : َاشا تؿعٌ ايساب١ بعس خطٚدٗا ؟34ؽ
 . تكـ امل٪َٔ بكؿت٘ َٔ اٱميإ، ٚتكـ غرل املػًِ بكؿت٘ َٔ ايهؿط 2. تهًِ ايٓاؽ     1ز: 
 
 : ع٬َتإ َٔ ع٬َات ايػاع١ ايهدل٣ قطٜبتإ . أشنطُٖا .35ؽ

 َٔ املؿطم ٚخطٚز ايساب١.ؼ ز: طًٛع ايؿُ
 
 : َٔ ع٬َات ايػاع١ ايهدل٣ ايٓاض . ٚنض شيو .36ؽ

 تططز ايٓاؽ إىل قؿطِٖ يف ايسْٝا .ز: ٖٞ ْاض ؽطز َٔ ايُٝٔ 
 
 : َاشا ٜذلتب ع٢ً ايٓاض ٚاييت ٖٞ َٔ ع٬َات ايػاع١ ايهدل٣ ؟37ؽ

 قؿطِٖ يف ايسْٝا . ز: تططز ايٓاؽ إىل
 

 ط ع١َ٬ ندل٣ غتعٗط ؟آخ: َا ٖٞ 38ؽ
 ز: ايٓاض 

 
 

ات غاع١ قػط٣ ٚع٬َات َع٬ اٯت١ٝ إىلقٓـ ع٬َات ايػاع١ )  أغ١ً٦ ٚظاض١ٜ غابك١ نإ ٜأتٞ غ٪اٍ نايتايٞ : :**ًَشٛظ١**
 (.غاع١ ندل٣ 
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 : مباشا نًـ اهلل تعاىل اٱْػإ بعس خًك٘ ؟ 1ؽ
 . ا٫بتعاز عٔ املعاقٞ 3. ؾعٌ ايطاعات      2. عُاض٠ ا٭ضض      1ز: 
 
 : دعٌ اهلل تعاىل َٜٛا آخط واغب ؾٝ٘ اٱْػإ ع٢ً أعُاي٘، َا ز٫ي١ شيو ؟ 2ؽ

 تعاىل.ز : ٜسٍ ع٢ً نُاٍ عسٍ اهلل 
 

 : َا املككٛز باٱميإ بايّٝٛ اٯخط ؟ 3ؽ 

 ع٢ً أعُاي٘ . ؾٝٗا اٱْػإتعاىل ، واغب اهلل ز سٝا٠ أخط٣ أبس١ٜ بعس املٛتز : ٖٛ ا٫عتكاز اؾاظّ بٛدٛ

، ٚمبا أخدل ب٘ ضغٛي٘ َٔ أخباض ّٜٛ ايكٝا١َ مما ٜهٕٛ بعس ايٓؿد١ َا أخدل ب٘ اهلل يف نتاب٘ ايهطِٜٚع٢ً املػًِ إٔ ٜ٪َٔ بهٌ 
 ، َٚا هطٟ ؾُٝٗا .ٚىل، ٚست٢ زخٍٛ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ، ٚزخٍٛ أٌٖ ايٓاض ايٓاضا٭

 
 :َا املكطًض ايصٟ ٜطًل عًٝ٘ ايتعطٜـ ؟ 4ؽ

 ز: اٱميإ بايّٝٛ اٯخط 
 
 : اعت٢ٓ ايكطإٓ ايهطِٜ بايّٝٛ اٯخط ، اشنط َعٗطٜٔ ٜس٫ٕ ع٢ً ٖصٙ ايعٓا١ٜ . 5ؽ

 :ىلاهلل تعإ املػًِ إ٫ ب٘ ، ٜكٍٛ عس ايكطإٓ ايهطِٜ ايّٝٛ اٯخط ضنٓا َٔ أضنإ اٱميإ ، ٫ ٜكض إميا.1ز: 
ُٳػٵِطبٹ ٚٳَي ٌٳ اِيُٳؿٵِطِم ٚٳاِي ِٵ قٹبٳ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٝٵؼٳ اِيبٹطٻ َإٔ تٴٛٳيُّٛا  ٔٻ)يَّ ٔٵ اِيبٹطٻ هٹ ٔٳ َٳ ٘ٹ آَٳ ِّ بٹايًَّ ٛٵ ُٳًَا٥ٹَه١ٹ اِيآخٹِط ٚٳاِيٝٳ  .( ٚٳايٓٻبٹِّٝنيٳ ٚٳاِيهٹتٳابٹ ٚٳاِي

.ضبط اٱميإ بايّٝٛ اٯخط باٱميإ باهلل; ٭ٕ اٱميإ بُٗا ٖٛ ايصٟ ٜهبط غًٛى اٱْػإ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ؾٝشطم ع٢ً 2    
ِٵ)شٳايعٌُ ايكاحل ، ٚتتشكل بصيو لات٘ ٚغعازت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ . قاٍ اهلل تعاىل :  ٘ٹ ٜٴٛعٳُغ يٹُه ٕٳ َٳٔ بٹ ٔٴ َنا ٘ٹ ٜٴ٪ٵَٹ ِّ بٹايًَّ ٛٵ   ِطاِيآخٹ ٚٳاِيٝٳ

٘ٳ ٜٳتٻِل ٚٳَٳٔ ٘ٴ َٳدٵطٳدٶا(.ٜٳ ايًَّ ) َٔ نإ ٜ٪َٔ بايّٝٛ اٯخط ، ؾكاٍ :  ٚنصيو ضبط ايطغٍٛ ٍ بني اٱميإ باهلل تعاىل ٚاٱميإ ذٵعٳٌ يَّ
ٝكٌ خرلا باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾ٬ ٜ٪ش داضٙ ، َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚبايّٝٛ اٯخط ؾًٝهطّ نٝؿ٘ ، َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚبايّٝٛ اٯخط ؾً

 أٚ يٝكُت(.
، إ٫ ٜٚصنط يف ثٓاٜاٙ ايّٝٛ ا٭خط ، َٚا َٛنٛعا َٔ َٛنٛعات ايكطإٓ ايهطِٜ، ؾ٬ تهاز ػس ٱنجاض َٔ شنط ايّٝٛ اٯخط. ا3   

 غٝهٕٛ ؾٝ٘ َٔ ا٭سساخ ٚايٛقا٥ع . 
، ١ ٚايكاضع١خآ، ٚايطا١َ ٚايكٚايٛاقع١كٝا١َ، ، ّٜٚٛ اي، َجٌ : ّٜٛ ايسٜٔ، ّٜٚٛ اؿػاب. تػ١ُٝ ٖصا ايّٝٛ بأزلا٤ َتعسز٠ 4   

 ٚيف ٖصٙ ا٭زلا٤ إؾاض٠ إىل ا٭سساخ اييت تكع يف ٖصا ايّٝٛ ايععِٝ .
 
 : عًٌ: ضبط ايكطإٓ ايهطِٜ اٱميإ بايّٝٛ اٯخط باٱميإ باهلل تعاىل.6ؽ

 ز: ٭ٕ اٱميإ بُٗا ٖٛ ايصٟ ٜهبط غًٛى اٱْػإ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ؾٝشطم ع٢ً ايعٌُ ايكاحل
 
 : َا ايصٟ ٜٓبػٞ ع٢ً املػًِ إٔ ٜؿعٌ اغتعسازا يٰخط٠ ؟7ؽ

 ٘ ٝ. ا٫يتعاّ بأٚاَط اهلل تعاىل ٚادتٓاب ْٛا2ٖ. ٜكبٌ ع٢ً طاع١ اهلل تعاىل      1ز: 
 
 
 

 خط (ايسضؽ ايػازؽ )أسساخ ايّٝٛ اٯ

 شتوي2016صيفي, 2012

 صيفي2014

 شتوي2018شتوي, 2011
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 : بني عكٝس٠ املػًِ يف ٚقت ايّٝٛ اٯخط.8ؽ
ز: ٚقت ايّٝٛ اٯخط َٔ عًِ ايػٝب ايصٟ اغتأثط اهلل تعاىل ب٘ ، ٚمل ٜطًع عًٝ٘ أسسا َٔ خًك٘ ؾع٢ً املػًِ إٔ ٜػتعس ملكرلٙ يف 

 ، ًٜتعّ أٚاَطٙ ٚهتٓب ْٛاٖٝ٘ .تعاىلشيو ايّٝٛ ، ؾٝكبٌ ع٢ً طاع١ اهلل 
 

 : َا اؿه١ُ َٔ إخؿا٤ ٚقت ايّٝٛ اٯخط ؟9ؽ
 ، ًٜتعّ أٚاَطٙ ٚهتٓب ْٛاٖٝ٘ .تعاىليّٝٛ ، ؾٝكبٌ ع٢ً طاع١ اهلل ز: ست٢ ٜػتعس ملكرلٙ يف شيو ا

 

 : ؼسخ يف ايّٝٛ اٯخط أسساخ عع١ُٝ ، اشنط مثا١ْٝ َٓٗا. 10ؽ
 ) سؿغ تطتٝب ا٭سساخ نُا ٖٞ َطتب١ َطًٛب(

 ٚاؿػاب .ايعطض  -4اؿؿط ٚايؿؿاع١ ايهدل٣ .  -3ايٓؿد١ ايجا١ْٝ .  -2ايٓؿد١ ا٭ٚىل.    -1ز :  
 ايؿؿاع١ ايكػط٣ -8زخٍٛ اؾ١ٓ أٚ ايٓاض.   -7املطٚض ؾٛم ايكطاط .  -6ايٛضٚز ع٢ً اؿٛض .  -5

 

 : َٔ أسساخ ايّٝٛ اٯخط " ايٓؿد١ ا٭ٚىل بايكٛض " ٚنض شيو . 11ؽ
ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿذ إؾاض٠ ٚ. تعاىل املًو بايٓؿذ يف ايكٛض ) ايبٛم ( ؾُٝٛت َٔ يف ايػُٛات ٚا٭ضض إ٫ َٔ ؾا٤ اهلل تعاىل ز: ٜأَط اهلل

تطاؾل ٖصٙ ايٓؿد١ أسساخ َص١ًٖ يًهٕٛ ، نتؿكل ايػُا٤ ، ٚتٓاثط ايٓذّٛ ، ٚ إىل ْٗا١ٜ اؿٝا٠ ايسْٝا ، ٚبسا١ٜ ايّٝٛ ا٭خط. 
  ٚتؿتت ا٭ضض . 

 : َت٢ وسخ تؿكل ايػُا٤، ٚتٓاثط ايٓذّٛ ٚتؿتت ا٭ضض ؟ 12ؽ
 ز: بعس ايٓؿد١ ا٭ٚىل.

 
ٔٵ ؾٳا٤ٳ ايًَٸ٘ (٫ي١ قٛي٘ تعاىل: ز: َا 13ؽ ٔٵ ؾٹٞ اَ٭ضٵِض ِإ٫ َٳ ٔٵ ؾٹٞ ايػٳٸُٳاٚٳاتٹ ٚٳَٳ ْٴؿٹذٳ ؾٹٞ ايكٴٸِٛض َؾكٳعٹلٳ َٳ  ؟ )ٚٳ

 ٚىل َٚا وسخ بعسٖا .ز: تسٍ اٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً ايٓؿد١ ا٭
 
  :قاضٕ بني ايٓؿد١ ا٭ٚىل ٚايٓؿد١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ا٭ثط ع٢ً اؿٝا14.٠ؽ

د١ املٛت; ؾُٝٛت نٌ َٔ يف ايػُاٚات ٚا٭ضض إ٫ َٔ ؾا٤ اهلل تعاىل. ٚأَا ايٓؿد١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ ْؿد١ ؿز: ايٓؿد١ ا٭ٚىل ٖٞ ْ
 ايبعح; ؾتعٛز ؾٝٗا اؿٝا٠ يٮَٛات.

  
ٕٳ }: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 15ؽ ٓٵُعطٴٚ ّٷ ٜٳ ِٵ قٹٝٳا ٖٴ ٘ٹ ُأخٵطٳ٣ َؾِإشٳا  ْٴؿٹذٳ ؾٹٝ ِٳٸ   ؟  {ثٴ

 ز: تسٍ ع٢ً ايٓؿد١ ايجا١ْٝ سٝح تعٛز اؿٝا٠ إىل ا٭َٛات ؾٝبعجٕٛ. 
 
 : َاشا ٜطًل ع٢ً ايٓؿد١ ا٭ٚىل  ٚع٢ً ايٓؿد١ ايجا١ْٝ ؟16ؽ

 ز: ايٓؿد١ ا٭ٚىل ٜطًل عًٝٗا ْؿد١ املٛت، ٚايٓؿد١ ايجا١ْٝ ٜطًل عًٝٗا ْؿد١ ايبعح. 
 
 ض شيو . أٚ قـ ّٜٛ اؿؿطَٔ أسساخ ايّٝٛ اٯخط " اؿؿط ٚايؿؿاع١ ايهدل٣ " ٚن: ۱2ؽ

ز: هُع ايٓاؽ بعس بعجِٗ يف َهإ ٚاسس ٜػ٢ُ احملؿط; اْتعاضا ؿػابِٗ َٔ قبٌ ضب ايعاملني. ؾتؿتس أٖٛاٍ املٛقـ يف احملؿط 
 َٔ طٍٛ ايٛقٛف ، ٚاْتعاض اؿػاب ، سٝح وؿط ايٓاؽ سؿا٠ عطا٠، ٚتسْٛ ايؿُؼ َِٓٗ ، ٜٚكٝبِٗ ايعطم عػب أعُاشلِ . ثِ

ايٓاؽ إىل َٔ ٜؿؿع شلِ عٓس ضبِٗ ، ؾٝؿؿع ايٓيب ؾؿاعت٘ ايهدل٣ بإٔ ٜعذٌ اهلل يًٓاؽ سػابِٗ يتدًٝكِٗ مما ٜعاْْٛ٘ يف  أًٜذ
 احملؿط.

 

 صيفي2015

 صيفي2019

 صيفي2011
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 : عًٌ: هُع ايٓاؽ بعس بعجِٗ يف َهإ ٚاسس ٜػ٢ُ احملؿط.18ؽ
 ز:اْتعاضا ؿػابِٗ َٔ قبٌ ضب ايعاملني.

 

 : َا ٖٛ اؿؿط ؟19ؽ
 َهإ ٚاسس.ز: ٖٛ مجع ايٓاؽ يف 

 
 : َا اؿسخ َٔ أسساخ ايّٝٛ اٯخط ايصٟ ٜؿؿع ؾٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾؿاعت٘ ايهدل٣ ؟20ؽ

 ز: اؿؿط 
 

 : َا املككٛز ب " ايعطض ، اؿػاب "؟21ؽ
 ز : ايعطض : عطض ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً اهلل تعاىل . 

 أعُاشلِ يف اؿٝا٠ ايسْٝا قػرلٖا ٚنبرلٖا .اؿػاب : غ٪اٍ اهلل تعاىل ايٓاؽ عٔ      
 َٔ أسساخ ّٜٛ ايكٝا١َ ايعطض ٚاؿػاب ، ٚنشُٗا .: 22ؽ

، ؾٝأخص نٌ ٚاسس قشٝؿ١ أعُاي٘ اييت غذًتٗا عًٝ٘ امل٥٬ه١ ؾا ّٜٛ ايكٝا١َ. ثِ تتطاٜط ايكشـز: ٜعطض ايٓاؽ ع٢ً اهلل نٌ قؿٛ
، َِٚٓٗ َٔ ٜأخص نتاب٘ بؿُاي٘ َٔ ٚضا٤ ظٗطٙ، ِٖ أٌٖ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحلٝا . ؾُِٓٗ َٔ ٜأخص نتاب٘ بُٝٝٓ٘، ٚيف اؿٝا٠ ايسْ

، ؾتٛظٕ أعُاشلِ باملٝعإ عُاشلِ يف ايسْٝا قػرلٖا ٚنبرلٖاِٖٚ أٌٖ ايهؿط ٚايٓؿام . ٚبعس شيو واغب اهلل تعاىل ايٓاؽ ع٢ً أ
 ايصٟ ٫ ٜعًِ طبٝعت٘ إ٫ اهلل عع ٚدٌ .

 
 أشنطُٖا.: ٜهٕٛ اؿػاب ع٢ً ْٛعني، 23ؽ

 سػاب ٜػرل خام بامل٪َٓني ، سٝح ٜػاٍ ٚهٝب مبا ٜؿطح قسضٙ ، ٜٚكط بصْٛب٘ ؾٝػذلٖا اهلل ٜٚتذاٚظ عٓ٘ .  -1ز: 
 سػاب عػرل خام بأٌٖ ايٓاض ، ٜٓهطٕٚ َعاقِٝٗ ، ؾتؿٗس عًِٝٗ أيػٓتِٗ ٚأدػازِٖ مبا ناْٛا ٜؿعًٕٛ . -2

 
 ؟ .. () ٚعطنٛا ع٢ً ضبو قؿا .: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 24ؽ

 ز: عطض ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً اهلل تعاىل قؿا.
 
 : قـ سٛض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .25ؽ

 س٢ً َٔ ايعػٌ ، ٚأبٝض َٔ ايجًر .أز: َا٩ٙ  
 
 حملؿط ، ؾٝهْٛٛا ؾطٜكني. بُٝٓٗا.بعس َعاْاتِٗ َٔ أٖٛاٍ ا ع٢ً اؿٛض : ٜطز ايٓاؽ26ؽ

 ِٖٚ امل٪َٕٓٛ ايكازقٕٛ .ؾطٜل ٜؿطب َٓ٘ ؾ٬ ٜعُأ أبسا ،  -أز:  
 .أسهاّ اٱغ٬ّ ٚعسّ ا٫يتعاّ بٗابػبب تؿطٜطِٗ بػ١ٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚ عًٌ: ٚؾطٜل ٜبعس عٓ٘ -ب    
 
 : َا َع٢ٓ ) أْا ؾططهِ ( ؟27ؽ

 ز: أْا غابكهِ.
  

 : َا املككٛز بايكطاط ؟ 28ؽ 
 ظٙ زخٌ اؾ١ٓ ، َٚٔ غكط عٓ٘ زخٌ ايٓاض ،ز: ٖٛ دػط َٓكٛب ؾٛم دِٗٓ ، ٚسٛي٘ ظ١ًُ زا١ُ٥ ، َٔ ادتا

 بأَط اهلل تعاىل مجٝع اـ٥٬ل باملطٚض عًٝ٘.

 شتوي2018
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 : َا املككٛز باؾ١ٓ ٚايٓاض ؟29ؽ
يعبازٙ ايصٜٔ آَٓٛا ب٘ ، ٚأقبًٛا ع٢ً طاعت٘ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ، ٚؾٝٗا أْٛاع ٫ تعاىل ز: اؾ١ٓ : ٖٞ زاض ايكطاض اييت أعسٖا اهلل 

 ؼك٢ َٔ ايٓعِٝ ، ٖٚٞ زضدات تتٓاغب َع ا٭عُاٍ اييت قسَٗا امل٪َٔ يف ايسْٝا. 
َٓاظٍ ٚزضنات ، املػتهدلٜٔ عٔ طاعت٘ ٚعبازت٘ ، ٚؾٝٗا أْٛاع َتعسز٠ َٔ ايعصاب ، ٖٚٞ  تعاىل ايٓاض : ؾٗٞ َج٣ٛ ايهاؾطٜٔ باهلل

 تتٓاغب َع َػت٣ٛ ايصْٛب ٚاملعاقٞ اييت اضتهبٗا اٱْػإ يف ايسْٝا .
 : َاشا تػ٢ُ طبكات اؾ١ٓ ٚطبكات ايٓاض ؟30ؽ

 ز: طبكات اؾ١ٓ تػ٢ُ زضدات. ٚطبكات ايٓاض تػ٢ُ زضنات.
 
 : َا ٖٞ ايؿطٚط ايصٟ هب إٔ ٜهٕٛ يف ايؿؿعا٤ ست٢ ٜكبٌ اهلل تعاىل ؾؿاعتِٗ ؟31ؽ

 . إٔ ٜطن٢ عِٓٗ 2ٕ ٜأشٕ اهلل تعاىل شلِ       . أ1ز: 
 
 : َٔ ِٖ ايؿؿعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ؟32ؽ

 ايكٝاّ ٜؿؿع يًكا٥ُني  -2ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿؿع ملٔ نإ ٜتًٛٙ أٚ وؿع٘ ٜٚعٌُ ب٘      -1ز:  
 ايؿٗٝس ايصٟ ٜساؾع عٔ ٚطٓ٘ ٚوُٞ سسٚزٙ ، ٜؿؿع يف غبعني َٔ أٌٖ بٝت٘  -3      
 
 اـًل ايصٜٔ ٜ٪شٕ شلِ بايؿؿاع١ ّٜٛ ايكٝا١َ ؟: َٔ أٍٚ 33ؽ

 ز: ٖٛ غٝسْا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
 
 : اشنط اثٓني َٔ اٯثاض ا٫هاب١ٝ املذلتب١ ع٢ً اٱميإ بايّٝٛ ا٭خط .34ؽ

; )عًٌ(ٱمياْ٘ أْ٘ قاغب ع٢ً طاقب١ اهلل تعاىل يف ايػط ٚايعًٔ، َٚٚاْهباط٘ ٚايتعاَ٘ بايعٌُ ايكاحل. اغتكا١َ اٱْػإ 1ز:  
 أعُاي٘ أَاّ اهلل تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ . .....

َٔ ايٓعِٝ يف .يًُ٪َٓني ; )عًٌ( ٚشيو ٱمياْ٘ مبا أعسٙ اهلل تعاىلٝا ٚطًب ًَصاتٗا بططم غرل َؿطٚع١.عسّ ايتعًل بايس2ْ     
 اؾ١ٓ ، ؾٝؿهً٘ ع٢ً ًَصات ايسْٝا ايعا١ً٥ ......

 . ايكٝا١َ ّٜٛ يًٓاؽ ٚسػاب٘ ی١ٓ يف قًب امل٪َٔ; ٭ْ٘ ٜػتؿعط عسٍ اهلل تعاٍ. ؼكل ايطُأ3ْٝ     
 
 : عًٌ: َٔ آثاض اٱميإ بايّٝٛ اٯخط ؼكل ايطُأ١ْٓٝ يف قًب امل٪َٔ.35ؽ

 . ايكٝا١َ ّٜٛ يًٓاؽ ٚسػاب٘ ىلز: ٭ْ٘ ٜػتؿعط عسٍ اهلل تعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 
 
 
 
 

 
 : من هو الصحابي الجليل راوي الحديث الشريف ؟ 1س

( ٖـ  57يًٗذط٠، ٚتٛيف ؾٝ٘ غ١ٓ ) ( 2ٚازل٘ عبس ايطمحٔ بٔ قدط ايسٚغٞ ايُٝين .أغًِ يف ايػ١ٓ )أبٛ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ ، 
يف املس١ٜٓ املٓٛض٠. ٚنإ َٔ أسؿغ ايكشاب١ ؿسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ; مل٬ظَت٘ يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، 

 ٚزعا٤ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ي٘ بهجط٠ اؿؿغ.
 

 َٔ أسؿغ ايكشاب١ ؿسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ. –ضنٞ اهلل عٓ٘  -: عًٌ: ٜعس أبٛ ٖطٜط٠ 2ؽ
 ؿؿغ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ي٘ بهجط٠ ا. ٚزعا٤ ايٓيب2        .اهلل عًٝ٘ ٚغًِ . ٬َظَت٘ يطغٍٛ اهلل ق1٢ًز: 

 

 : َا َع٢ٓ املؿطزات ٚايذلانٝب اٯت١ٝ :3ؽ
 . ٚتعٌٜ تبعس:  ا٭ش٣ متٝط. 2.          اٱْػإ َؿاقٌ ٖٚٞ غ٬َٝات َؿطز:  ٢َغ٬. 1ز:   

 . قسق١ : نٌ َا ٜػتشل ا٭دط ٚايجٛاب . 3  
 

 : َا ايٓع١ُ ايعع١ُٝ اييت أؾاض إيٝٗا اؿسٜح ايؿطٜـ ؟4ؽ
 ز : ْع١ُ املؿاقٌ .

 

 ْع١ُ املؿاقٌ .: عًٌ: تعس ْع١ُ املؿاقٌ َٔ أععِ ْعِ اهلل تعاىل ع٢ً اٱْػإ . : بني أ١ُٖٝ 5ؽ
 ٭ٕ سطن١ اٱْػإ تعتُس عًٝٗا . -ص۱ز :ط 

 تسٍ ع٢ً قسض٠ اهلل ٚععُت٘ ، إش خًل اٱْػإ بٗصا ايٓشٛ َٔ ايتٓاغل َٚط١ْٚ اؿطن١ ، ٚمجاٍ املٓعط. -ص2ط     
 
 : بني اؿسٜح ايؿطٜـ ططقا يؿهط اهلل تعاىل ع٢ً ْع١ُ ايهجرل٠ ، ٚنض شيو .6ؽ

اٱْػإ ( َٚٔ شيو  : ) ٖٚٞ نٌ أؾعاٍ اـرل اييت ميهٔ إٔ ٜكّٛ بٗاعُ٘ ٜهٕٛ بايكسق١ مبعٓاٖا ايؿاٌَْز : ؾهط اهلل تعاىل ع٢ً  
اط١ ا٭ش٣، ، ٚإَبا، نايه١ًُ ايطٝب١اغتدساّ اؾػِ يف طاع١ اهلل تعاىل، ؾهٌ َؿكٌ ٜتشطى يف طاع١ اهلل ٜهػب قاسب٘ ثٛا

  .، ٚايعسٍ يف اٱق٬ح بني املتداقُنيٚتكسِٜ ايعٕٛ يًٓاؽ
 
 ............      : ) نٌ غ٢َ٬ َٔ ايٓاؽ عًٝ٘ قسق١ ( ؟ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ملاشا دا٤ت ن١ًُ )قسق١( ْهط٠ يف قٍٛ ايٓيب7ؽ 

 ز : يتسٍ ع٢ً ايكسق١ باملع٢ٓ ايعاّ ، ؾتؿٌُ ا٭دط ع٢ً نٌ أْٛاع ايدل ٚاـرل زٕٚ تكٝٝس .
 

 : ؽتل ايكسقات عاز٠ با٭َٛاٍ ، إ٫ إٔ اؿسٜح بني ْٛعا آخط َٔ ايكسقات ، َا ٖٛ ؟ 8ؽ 
 ز : ايكسق١ املع١ٜٛٓ ، اييت ٜػتطٝع نٌ ايٓاؽ ايكٝاّ بٗا زٕٚ دٗس نبرل ، ٫ٚ وتادٕٛ اٱْؿام املاٍ ؾٝٗا .

 عسز ث٬ث١ َٔ أعُاٍ اـرل اييت شنطٖا اؿسٜح . : 9ؽ
 إعا١ْ اٯخطٜٔ. يف ايه١ًُ ايطٝب١ . -2            تداقُني .    ملايعسٍ بني ا  -1  ز : 

 إَاط١ ا٭ش٣ عٔ ايططٜل . -4            نجط٠ اـطٞ إىل ايك٠٬ .    -3
 

نٌ غٴ٬َٳ٢ َٔ ايٓاؽ عًٝ٘ قسق١ نٌ »عٔ أبٞ ٖطٜط٠، ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 
ّٜٛ تطًع ؾٝ٘ ايؿُؼ: تعسٍ بني اثٓني قسق١، ٚتعني ايطدٌ يف زابت٘، ؾتشًُ٘ عًٝٗا، أٚ تطؾع ي٘ عًٝٗا 

سق١، ٚمتٝط ا٭ش٣ عٔ ايططٜل َتاع٘ قسق١، ٚايه١ًُ ايطٝب١ قسق١، ٚبهٌ خط٠ٛ متؿٝٗا إىل ايك٠٬ ق
 سؿغ( *)                             «.                                                                                                       قسق١

 - ْبٟٛسسٜح  –ايسضؽ ايػابع )أؾعاٍ اـرل قسق١ (  

 صيفي2018
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 : اغتدطز َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ ق١ُٝ ادتُاع١ٝ سح عًٝٗا اٱغ٬ّ .10ؽ
 ز : ايعسٍ بني املتداقُني ٚاٱق٬ح بُٝٓٗا . 

 
ؾا٥ستني يٲق٬ح بني املتداقُني. أٚ ) عًٌ ( َٔ ايكِٝ اييت سح عًٝٗا اٱغ٬ّ : اؿهِ بايعسٍ بني املتداقُني اشنط : ۱۱ؽ 

 ٚاٱق٬ح
 ٜعٌٜ عٛاٌَ ايؿطق١ يف اجملتُع .  -2ٜعٌٜ ايبػها٤ ٚايؿشٓا٤ بني ايٓاؽ .   -1ز : 
 
١ ايكٝاّ ٚايك٠٬ ٚايكسق١ ، قايٛا : ب٢ً ٜا ضغٍٛ اهلل قاٍ ) أ٫ أخدلنِ بأؾهٌ َٔ زضد: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 12ؽ

 ؟: إق٬ح شات ايبني (
 بني املتداقُني . اٱق٬حز: َٔ ايكِٝ اييت سح عًٝٗا اٱغ٬ّ 

 
 . ) نٌ ّٜٛ تطًع عًٝ٘ ايؿُؼ ٜعسٍ بني اٱثٓني قسق١ (: اؾطح املككٛز بكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 13ؽ

 ٖٓا إٔ اٱق٬ح بني املتداقُني ٜعتدل َٔ ايكسقات املع١ٜٛٓ; ٭ٕ خرلٙ ٜتعس٣ إىل اٯخطٜٔ، ٚتعٍٚ ب٘ ايؿشٓا٤.ز: املككٛز 
 

 : عًٌ: ٜعتدل اٱق٬ح بني املتداقُني َٔ ايكسقات املع14.١ٜٛٓؽ
 ز: ٭ٕ خرلٙ ٜتعس٣ إىل اٯخطٜٔ، ٚتعٍٚ ب٘ ايؿشٓا٤.

 
 ايٓاؽ يف أَٛض زْٝاِٖ ٚقها٤ سٛا٥ذِٗ .: عًٌ:  زعا اؿسٜح ايؿطٜـ إىل َػاعس٠ 15ؽ

 تأنٝسا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتهاؾٌ بني ايٓاؽ . -2يعٜاز٠ احملب١ بني أؾطاز اجملتُع             -1ز :  
 : عًٌ: دا٤ت ) ايه١ًُ ( يف اؿسٜح َكٝس٠ بايطٝب١ .16ؽ

ناْت يف  ، غٛا٤، ٚتؿٌُ نٌ ن١ًُ طٝب١ غرل ايطٝب١تدطز ايه١ًُ ; عًٌ: يز : دا٤ت ايه١ًُ ايطٝب١ يف اؿسٜح َكٝس٠ بايطٝب١
، ٚايه١ًُ ٚقٍٛ ن١ًُ اؿل، ٚمٛ شيو َٔ طٝب ايه٬ّ ،ضز ايػ٬ّ، ٚايٓكٝش١کسل اهلل، نايتػبٝض ٚايتًٌٗٝ، أٚ يف سل ايٓاؽ 

 ، ٚاختٝاض ايٛقت املٓاغب شلا .ٚإيكا٥ٗا ا ايطٝب١ تهٕٛ طٝب١ يف أغًٛبٗ
 
 : ٖات َجا٫ ع٢ً ن١ًُ طٝب١ يف سل اهلل تعاىل. 17ؽ

 ز: ايتػبٝض ٚايتًٌٗٝ
 
 ع٢ً َاشا ٜسٍ قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : " ٚنٌ خط٠ٛ ىطٖٛا إيٞ ايك٠٬ قسق١ " ؟ :  18ؽ

 ِ.ت٪يـ بني املكًني ٚتعٜس احملب١ بٝٓٗ ٭ْٗاز : ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ايك٠٬ ٚؾهًٗا، ٚخاق١ إشا ناْت يف مجاع١، 
 
 : عًٌ: سح ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً إظاي١ نٌ َا ٜ٪شٟ ايٓاؽ يف ايططم ٚاملطاؾل ايعا١َ نا٭ؾٛاى ٚا٭ٚغار.19ؽ

 ز : يًتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ْعاؾ١ ايب١٦ٝ ٚاملطاؾل ايعا١َ .
 : قٝاّ املػًِ بأعُاٍ ايدل ٚايتك٣ٛ ٜعس ؾهطا هلل تعاىل ع٢ً ْعُ٘. بني اؾعا٤ ايصٟ ٜػتشك٘ املػًِ  ع٢ً شيو.20ؽ 

 ايكاؿ١. أعُايٜ٘ٓاٍ ايجٛاب َٔ اهلل تعاىل ع٢ً  -2ظٜاز٠ ايٓع١ُ                              - 1ز : 
 
 ؟: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: ) ٚي٦ٔ ؾهطمت ٭ظٜسْهِ ( 21ؽ

 ظٜازتٗازٚاَٗا ٚ ز: إٔ ؾهط اهلل تعاىل ع٢ً ْعُ٘ غبب يف

 صيفي2015

 شتوي2013
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 اشنط أَطٜٔ ٜس٫ٕ ع٢ً أ١ُٖٝ ايك٠٬ يف سٝا٠ املػًِ .: 1ؽ

 ٖٞ ق١ً بني ايعبس ٚضب٘ . -1ز :  
 يف املػذس ، خكٛقا سني ٜ٪زٜٗا مجاع١غبب يف اغتكا١َ غًٛى املػًِ، ٚؾعٛضٙ بايطاس١ ايٓؿػ١ٝ -2      
 
 ؾهٌ اهلل تعاىل ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً غٛاٙ َٔ ا٭ٜاّ ، اشنط ث٬ث١ َعاٖط تسٍ ع٢ً ٖصا ايتؿهٌٝ .: 2ؽ

 دعً٘ اهلل خرل ّٜٛ طًعت عًٝ٘ ايؿُؼ يف أٜاّ ا٭غبٛع . -1ز :  
 خًل ؾٝ٘ غٝسْا آزّ أبٛ ايبؿط ، ٚؾٝ٘ أزخً٘ اؾ١ٓ .  -2      
 اؾُع١ .٫ تكّٛ ايػاع١ إ٫ يف ّٜٛ  -3      
 
خرل ّٜٛ خًعت عًٝ٘ ايؿُؼ ّٜٛ اؾُع١ ، ؾٝ٘ خًل آزّ ، ٚؾٝ٘ أزخٌ اؾ١ٓ، ) قٍٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  :: َا ز٫ي١  3ؽ

 ؟  ٚؾٝ٘ أخطز َٓٗا ، ٫ٚ تكّٛ ايػاع١ إ٫ يف ّٜٛ اؾُع١ (
 ز : ؾهٌ اهلل تعاىل ّٜٛ اؾُع١ ع٢ً َا غٛاٙ َٔ ا٭ٜاّ .

 
 تعاىل غٛض٠ َٔ غٛض ايكطإٓ ايهطِٜ باغِ ّٜٛ اؾُع١.: )عًٌ( زل٢ اهلل  4ؽ

 ز : يًس٫ي١ ع٢ً ؾهٌ ّٜٛ اؾُع١.
 
 : يك٠٬ اؾُع١ ٚايػعٞ إيٝٗا ؾهٌ ععِٝ ٚؾٛا٥س نجرل٠ ، اشنط اثٓني َٓٗا . 5ؽ

ايك٠٬ ٚاغتُع ٚأْكت ) َٔ اغتػٌ ّٜٛ اؾُع١ ، ٚبهط إىل ٌْٝ ا٭دط ايععِٝ َٔ اهلل تعاىل ، ؾكس أؾاض ايٓيب إىل أْ٘  -ص۱ز : ط
 .إيٞ خطب١ اؾُع١ ، نإ ي٘ بهٌ خط٠ٛ ىطٖٛا أدط غ١ٓ قٝاَٗا ٚقٝاَٗا (

) َٔ أغتػٌ ثِ أتٞ اؾُع١ ، ؾك٢ً َا قسض ي٘ ، ثِ أْكت ست٢ ٜؿطؽ َٔ خطبت٘ ، تهؿرل ايصْٛب ٚاـطاٜا ، يكٛي٘ :  -ص2ط      
 .  ث٬ث١ أٜاّ ( ثِ ٜكًٞ َع٘ ، غؿط ي٘ َا بٝٓ٘ ٚبني اؾُع١ ا٭خط٣ ، ٚؾهٌ

 

 : بني سهِ ق٠٬ اؾُع١ ع٢ً املػًِ . 6ؽ
 ز : ٚادب١ ع٢ً نٌ َػًِ بؿطٚط َع١ٓٝ .

 
 : اشنط ايسيٌٝ ايؿطعٞ ع٢ً ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ ع٢ً املػًِ ، ٚبني ٚد٘ ا٫غتس٫ٍ ب٘ . 7ؽ

ٟٳ يٹًكٻًَا٠ٹ َٹٔ }. قٛي٘ تعاىل : 1ز : ْٴٛزٹ ٓٴٛا ِإشٳا  ٔٳ آَٳ ٛٵا ِإَي٢  ٜٳا َأٜټٗٳا ايَّصٹٜ ُٴعٳ١ٹ َؾاغٵعٳ ِّ اِيذٴ ٛٵ ٘ٹ شٹِنِطٜٳ ٝٵعٳ ٚٳشٳضٴٚا ايًَّ ِٵ  اِيبٳ ٝٵ شٳيٹُه ِٵ ِإٕ خٳ طٷ يَُّه
ٕٳ  ُٴٛ ِٵ تٳعٵًَ  {ُنٓتٴ

) يٝٓتٗني أقٛاّ عٔ ٚزعِٗ . سصض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ايتٗإٚ يف أزا٤ ق٠٬ اؾُع١ أٚ تطنٗا بػرل عصض ، ؾكاٍ :2    
 . اُؾُعات ، أٚ يٝدتُٔ اهلل ع٢ً قًٛبِٗ ، ثِ يٝهْٛٔ َٔ ايػاؾًني ( -تطنِٗ  -

 
ٛٵا ِإَي٢ }: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل: 8ؽ ُٴعٳ١ٹ َؾاغٵعٳ ِّ اِيذٴ ٛٵ ٟٳ يٹًكٻًَا٠ٹ َٹٔ ٜٳ ْٴٛزٹ ٓٴٛا ِإشٳا  ٔٳ آَٳ ٘ٹ شٹِنِط ٜٳا َأٜټٗٳا ايَّصٹٜ ٝٵعٳ ٚٳشٳضٴٚا ايًَّ ِٵ  اِيبٳ ٝٵطٷ شٳيٹُه ِٵ خٳ  يَُّه
ِٵ ِإٕ ٕٳ ُنٓتٴ ُٴٛ  { تٳعٵًَ

اؿايتني زيٌٝ ع٢ً ايٛدٛب ، ؾعٓس زلاع  ز: أَط اهلل تعاىل بايػعٞ إىل ق٠٬ اؾُع١ ، ٚأَط بذلى ايبٝع ٚقت ايك٠٬ ، ٚا٭َط يف
 ا٭شإ هب ايػعٞ يًذُع١ ٚتطى نٌ َا ٜؿػٌ عٔ أزا٥ٗا .

 

 ايسضؽ ايجأَ )ق٠٬ اؾُع١(
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 .: َا سهِ تطى ايبٝع ٚقت ق٠٬ اؾُع١ 9ؽ

 ز: أَط اهلل تعاىل تطى ايبٝع ٚقت ق٠٬ اؾُع١ ، ؾٗصا ٜسٍ ع٢ً ايٛدٛب .

 
 : ٜؿذلط يٛدٛب ق٠٬ اؾُع١ ؾطٚط عس٠ ، اشنط اثٓني َٓٗا . 10ؽ 

      ، ؾ٬ ػب اؾُع١ ع٢ً ايؿدل إشا نإ ٚسسٙ                         . ٚدٛز فُٛع١ َٔ ايٓاؽ3تهًٝـ   . ايكسض٠، ٚايصنٛض٠، ٚاي2    . زخٍٛ ايٛقت1ز: 

 . اٱقا4١َ...

 
 َت٢ ٜبسأ ٚقت ق٠٬ اؾُع١ ؟: بني ٚقت ق٠٬ اؾُع١ . 11ؽ

) إٔ ايٓيب نإ ٜكًٞ اؾُع١ سني ز : ٚقتٗا ٖٛ ٚقت ق٠٬ ايعٗط ايصٟ ٜبسأ َٔ ظٚاٍ ايؿُؼ ، عٔ أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ : 
 . متٌٝ ايؿُؼ (

 
 : َا ٖٛ ايتهًٝـ ؟12ؽ

 ز: إٔ ٜهٕٛ َػًُا بايػا عاق٬ .
 
 : َٔ ِٖ ايصٜٔ إغتجٓاِٖ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ ؟13ؽ

 . املطٜض  3. ايكيب          2. املطأ٠        1ز: 
 

 : بني سهِ ق٠٬ ايكيب يًذُع١ . 14ؽ
 ٚاعتدلت ي٘ تطٛعا ٚيٛايسٜ٘ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً سج٘ ٚتعٜٛسٙ ع٢ً اؾُع١ .ز: إشا ق٢ً قشت ق٬ت٘ ، 

 

 : عًٌ : تعتدل ق٠٬ اجملٕٓٛ باط١ً .15ؽ
 ز: يعسّ إزضان١ .

 
 : بني سهِ ق٠٬ املطٜض ٚق٠٬ املطأ٠ يًذُع١ .16ؽ

 تِٗ عٔ ؾطض ايعٗط .از: قشت ق٬تِٗ ؾطنا ٚأدع
 

 : َا اؿهِ ايؿطعٞ يف ضدٌ ق٢ً ق٠٬ اؾُع١ ٚسسٙ ؟ 17ؽ
 ز: ٫ تكض ; ٭ْ٘ ٜؿذلط ؾٝٗا ٚدٛز فُٛع١ َٔ ايٓاؽ .

 

 : َا سهِ ؽطٞ ايطقاب ّٜٛ اؾُع١ ؟ 18ؽ
 ز: َهطٚٙ 

 
 

 : بني نٝؿ١ٝ أزا٤ ق٠٬ اؾُع١ باختكاض .19ؽ
اؾُع١ ، ٚىطب اٱَاّ خطبتني ، وُس اهلل تعاىل ؾُٝٗا ، ٜٚكًٞ ز : ٜكعس اٱَاّ املٓدل ، ٜٚطؾع امل٪شٕ ا٭شإ ايجاْٞ يك٠٬ 

ع٢ً ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٜٚٛقٞ ايٓاؽ بتك٣ٛ اهلل تعاىل. ٚبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ اـطب١ ٜكًٞ اٱَاّ باملكًني ضنعتني هٗط 
 ؾُٝٗا بايكطا٠٤.

 

 صيفي2018

 االمتحان العام 2020صيفي, 2019
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 : ٜػٔ يًدطٝب غٓٔ عس٠، أشنطٖا.20ؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

َٔ ؾكٗ٘، ؾاطًٝٛ ايك٠٬ ،  -ع١َ٬  -) إٕ طٍٛ ق٠٬ ايطدٌ، ٚقكط خطبت٘ َج١ٓ هلل عًٝ٘ ٚغًِ: : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً ا21ؽ
 ؟ ٚاقكطٚا اـطب١ ، ٚإٕ َٔ ايبٝإ غشطا (

 ز: إٔ َٔ ؾك٘ اـطٝب تككرل اـطب١ ٚإطاي١ ايك٠٬.
 
 ٚمحا١ٜ ايب٬ز.: عًٌ: ٜػتشب يًدطٝب إٔ ٜسعٛ يٛيٞ ا٭َط بايك٬ح ٚايػساز ٚايتٛؾٝل ـس١َ ايعباز 22ؽ

 اـرل يٮ١َ يف زٜٓٗا ٚزْٝاٖا . ز: ملا يف شيو َٔ
 
 يًُػًِ إٔ ٜكّٛ بٗا ، اشنط مخػ١ َٓٗا . أٜػتشبيك٠٬ اؾُع١ آزاب ٚغٓٔ :  23ؽ

) ٫ ٜػتػٌ ضدٌ ّٜٛ اؾُع١ ، ٜٚتطٗط َا اغتطاع َٔ طٗط ، ا٫غتػاٍ ٚايتطٝب ٚيبؼ أسػٔ ايجٝاب، قاٍ ضغٍٛ اهلل:  -1ز :
زٖٓ٘ ، أٚ ميؼ َٔ طٝب بٝت٘ ، ثِ ىطز ؾ٬ ٜؿطم بني اثٓني ، ثِ ٜكًٞ َا نتب ي٘ ، ثِ ٜٓكت إشا تهًِ اٱَاّ ، إ٫  ٜٚسٖٔ َٔ

 .غؿط َا بٝٓ٘ ٚبني اؾُع١ ا٭خط٣ (
 ايتبهرل يف ايصٖاب يًُػذس ، ٚاؾًٛؽ سٝح ٜط٣ املكًٞ َتػعا ، ٜٚهطٙ ي٘ ؽطٞ ضقاب املكًني .  -2    
اشلاتـ ٚمٛٙ ، ن; اٱْكات يًدطٝب ، ٚعسّ ايتشسخ أثٓا٤ اـطب١، ٚتطى ايعبح ٚعسّ ا٫ْؿػاٍ بأٟ ؾ٤ٞ أثٓا٤ اـطب١ -3    

 . ) َٔ َؼ اؿك٢ ؾكس يػا (قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 
 إٔ ٜكًٞ ضنعتني أٚ أضبع ضنعات بعس ق٠٬ اؾُع١ . -4    
 أَاّ املػادس ، بٌ ٜكـ بػٝاضت٘ يف املهإ املٓاغب . إٔ ٫ ٜػًل ططم املطٚض -5    

) ٫ ٜػتػٌ ضدٌ ّٜٛ اؾُع١ ، ٜٚتطٗط َا اغتطاع َٔ طٗط ، ٜٚسٖٔ َٔ زٖٓ٘ ، أٚ ميؼ َٔ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 
ؿط َا بٝٓ٘ ٚبني اؾُع١ طٝب بٝت٘ ، ثِ ىطز ؾ٬ ٜؿطم بني اثٓني ، ثِ ٜكًٞ َا نتب ي٘ ، ثِ ٜٓكت إشا تهًِ اٱَاّ ، إ٫ غ

 .ا٭خط٣ (
 
 ؟) َٔ َؼٸ اؿك٢ ؾكس يػا ( : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 24ؽ

 ز: إٔ ايٛادب ع٢ً املػًِ اٱغتُاع ٚاٱْكات إىل خطب١ اؾُع١ زٕٚ إٔ ٜؿػٌ ْؿػ٘ بؿ٤ٞ َجٌ :
 اشلاتـ ٚغرلٙ . 

 
 ني َس٣ قش١ ايتكطؾات اييت ؼتٗا خط يف َا ٜاتٞ : : ب29ؽ

 

 ) قًت اَطأ٠ ق٠٬ اؾُع١ يف املػذس ( 
 ز : ايك٠٬ قشٝش١ ، ٚػع٥ٗا عٔ ؾطض ايعٗط .

 

 ز: 
 .تهٕٛ ايجا١ْٝ أقكط َٔ ا٭ٚىل ٚإٔ -2 عسّ اٱطاي١ يف اـطبتني                      -1
هاّ ، َٚعطؾ١ أسايٓب١ًٝ ، ٚايكِٝإىل ا٫يتعاّ با٭خ٬م اٱغ١َٝ٬ٜٓبػٞ إٔ وطم اـطٝب يف خطبت٘ ع٢ً تٛدٝ٘ ايٓاؽ  -3

 ، ٚعسّ ػطٜض اشل٦ٝات ٚامل٪غػات . ايسٜٔ، ٚعسّ ايتؿٗرل بايٓاؽ
شيو َٔ اـرل يٮ١َ  ، بايك٬ح ٚايػساز ٚايتٛؾٝل ـس١َ ايعباز ٚمحا١ٜ ايب٬ز; ملا يف ٜػتشب يًدطٝب إٔ ٜسعٛ يٛيٞ ا٭َط -4

 يف زٜٓٗا ٚزْٝاٖا .
 ٜٚػتشب إٔ ٜكطا يف ايطنع١ ا٭ٚىل بػٛض٠ ا٭ع٢ً ، ٚيف ايطنع١ ايجا١ْٝ بػٛض٠ ايػاؾ١ٝ . -5    

 شتوي2018
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 : َا املككٛز بـ َكاقس ايؿطٜع١ ؟ 1ؽ

خط٠ . ، ٚزض٤ املؿاغس عِٓٗ يف ايسْٝا ٚاٯ دًب املٓاؾع يًٓاؽٚتتُجٌ يف، دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يتشكٝكٗاز : ٖٞ ايػاٜات اييت  
 ، ٖٚٛ ا٭عًِ مبا وكل َكاؿِٗ .٭ٕ َكسضٖا ٖٛ اهلل تعاىل

 

 : تٗسف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إىل ؼكٝل َكاحل ايٓاؽ َٔ خ٬ٍ أَطٜٔ ، أشنطُٖا . 2ؽ
 . زض٤ املؿاغس 2       . دًب املكاحل         1ز: 

 

 ؟ ) أ٫ ٜعًِ َٔ خًك٘ ٖٚٛ ايًطٝـ اـبرل (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 3ؽ
 ز: إٔ َكسض َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٖٛ اهلل تعاىل ، ٖٚٛ ا٭عًِ مبا وكل َكاؿِٗ . 

 
 َا ايػا١ٜ َٔ َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؟: 4ؽ 

 ٚاملاٍ ( . ز : ؼكٝل َكاحل ايٓاؽ اـُؼ : ) سؿغ ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚايعكٌ ٚايٓػٌ
 : اشنط املكاحل اـُؼ اييت دا٤ت ا٭سهاّ اٱغ١َٝ٬ يتشكٝكٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، سػب ا٭ٚي١ٜٛ .5ؽ

 سؿغ املاٍ. -5سؿغ ايٓػٌ ايعطض .   -4سؿغ ايعكٌ.   -3سؿغ ايٓؿؼ.   -2سؿغ ايسٜٔ .    -1ز : 
 

 ا .: عًٌ: ٜعس سؿغ ايسٜٔ أِٖ املكاحل اـُؼ اييت هب احملاؾع١ ع6ًٗٝؽ 
 ٭ْ٘ ميجٌ ايٓعاّ ايعاّ ايصٟ تػتكِٝ ب٘ سٝا٠ اٱْػإ . -1ز :  

ِٕ (ًٜيب اؿاد١ ايؿطط١ٜ اييت تسؾع اٱْػإ إىل عباز٠ اهلل تعاىل ، قاٍ تعاىل :  -1 ٔٳٸ ٚٳاِيِإْؼٳ ِإيَٸا يٹٝٳعٵبٴسٴٚ  )ٚٳَٳا خٳًَِكتٴ اِيذٹ
 ايػعاز٠ ٚايطُأ١ْٓٝ . ٜكٟٛ يف ْؿؼ اٱْػإ َعاْٞ اـرل ٚايؿه١ًٝ ، ؾٝؿعط ب -3      

 

 : ؾطع اٱغ٬ّ ٚغا٥ٌ عسٜس٠ ؿؿغ ايسٜٔ ، اشنط أضبعا َٓٗا . 7ؽ
 أزا٤ ايعبازات ع٢ً تٓٛعٗا . -1  ز :
 ايتعاّ تعايِٝ اٱغ٬ّ يف ؾت٢ َٓاسٞ اؿٝا٠ . -2      
 اؾٗاز زؾاعا عٔ اٱغ٬ّ ٚضزا يًعسٚإ عًٝ٘ . -3      
 ييت ت٪ثط يف عكا٥س ايٓاؽ .ؼطِٜ ايبسع ٚاـطاؾات ا -4      

 
 : َٔ ٚادبات ايسٚي١ سؿغ ايسٜٔ ، بني شيو .8ؽ

 َٓع ا٫عتسا٤ ع٢ً ايسٜٔ . -2سط١ٜ مماضغ١ ايعباز٠ .                -1ز : ٜهٕٛ شيو بـ :  
 ؼطِٜ إنطاٙ غرل املػًُني ع٢ً اعتٓام اٱغ٬ّ . -4نُإ سط١ٜ اختٝاض ايسٜٔ يٲْػإ .  -3       

 
 َٔ ٜكع ٚادب سؿغ ايسٜٔ ؟ : ع9٢ًؽ

 ز: ع٢ً ايسٚي١ .
 
: بني نٝـ سصض اٱغ٬ّ َٔ قتٌ ايٓؿؼ َٔ غرل ٚد٘ سل َٔ خ٬ٍ اٯ١ٜ ايهطمي١ : ) َٔ قتٌ ْؿػا بػرل ْؿؼ ؾهأمنا قتٌ 10ؽ

 ايٓاؽ مجٝعا ( .
 ١ْٝ نًٗا .اسا٤ ع٢ً اٱْػز: دعٌ اٱغ٬ّ ايصٟ ٜكتٌ ْؿػا َٔ زٕٚ ٚد٘ سل نكتٌ ايٓاؽ مجٝعا ، ٚإٔ اٱعتسا٤ عًٝٗا ٖٛ إعت

 
 

 ايسضؽ ايتاغع ) َكاقس ايؿطٜع١ (
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 ؾطع اٱغ٬ّ ٚغا٥ٌ ؿؿغ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ، اشنط ث٬ثا َٓٗا .: 11ؽ
 ؼطِٜ إٜصا٤ ايٓؿؼ اٱْػا١ْٝ أٚ ا٫عتسا٤ عًٝٗا بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ . -1ز :  

 ٚدٛب ايتساٟٚ إشا أقٝب اٱْػإ مبطض .  -2      
ٕٳ( قاٍ تعاىل ؾطع عكٛب١ ايككام ملٔ ٜعتسٟ عًٝٗا ٜٚٓتٗو سطَتٗا ،  -3       ِٵ تٳتٳٸُكٛ ِٵ ؾٹٞ اِيكٹكٳاِم سٳٝٳا٠ْ ٜٳا ُأٚيٹٞ اِيَأِيبٳابٹ َيعٳًَٸُه  )ٚٳَيُه

 

 . عًٝ٘ باحملاؾع١ ٚأَطٙ ; بايعكٌ غرلٙ عٔ اٱْػإ تعاىل اهلل عَٝ: عًٌ: 12ؽ
 ز : يرلؾسٙ إىل ططٜل اـرل ٚايكٛاب . 

 

 : اشنط ث٬ثا َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ؾطعٗا اٱغ٬ّ ؿؿغ ايعكٌ .13ؽ
ُٴاؿح ع٢ً طًب ايعًِ ٚايبشح ٚايتؿهط  -1ز :  ٔٳ ٜٳعٵًَ ٌٵ ٜٳػٵتٳِٟٛ ايَٸصٹٜ ٖٳ ٌٵ  ٕٳ،)ُق ُٴٛ ٔٳ َيا ٜٳعٵًَ ٕٳ ٚٳايَٸصٹٜ   ِإْٳٸُٳا ٜٳتٳصٳنَٸطٴ ُأُٚيٛ اِيَأِيبٳابٹ( ٛ
 ايٓٗٞ عٔ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ . -2      
 ؼطِٜ نٌ َا ٜؿػس ايعكٌ ، ٜٚهعـ قٛت٘ ٜٚ٪ثط عًٝ٘ ، ٚاملعاقب١ ع٢ً شيو ، نؿطب اـُط ، ٚتٓاٍٚ-3      

 املدسضات ، قاٍ ضغٍٛ اهلل : ) نٌ َػهط سطاّ ( .
 

 ؟  ( ) نٌ َػهط سطاّ: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 14ؽ
 ـ قٛت٘ ) سؿغ ايعكٌ ( .عَا ٜؿػس ايعكٌ ٜٚهز: سط١َ نٌ 

 

 سح اٱغ٬ّ ع٢ً ايتٓاغٌ . : عًٌ: 15ؽ

 ز : ٱعُاض ا٭ضض .
 

 ٚنع اٱغ٬ّ ٚغا٥ٌ عس٠ ؿُا١ٜ ايٓػٌ ٚقْٛ٘ ، اشنط ث٬ثا َٓٗا .: 16ؽ
 ؾطع ايعٚاز ٚضغب ؾٝ٘ ، ؾٗٛ ايططٜل ايؿطعٞ يًشؿاظ ع٢ً بكا٤ ايٓػٌ ٚا٭ْػاب َٔ ا٫خت٬ط . -1ز :  

 أَط بػض ايبكط .  -2      
ُٳا َٹا٥ٳ١َ ا)سطّ ايعْا َٚا ٜ٪زٟ إيٝ٘ ، ٚسسز ملطتهب٘ عكٛب١ ضازع١ ،  -3       ٗٴ ٓٵ ٌٳٸ ٚٳاسٹسٺ َٹٸ  .دٳًِسٳ٠ٺ(يعٳٸاْٹٝٳ١ُ ٚٳايعٳٸاْٹٞ َؾادٵًٹسٴٚا ُن

 

 : نٝـ ٜتعاٌَ اٱغ٬ّ َع ايعْا ؟ 17ؽ
 ز: سطّ ايعْا َٚا ٜ٪زٟ إيٝ٘، ٚدعٌ ملطتهب٘ عكٛب١ . 

 
ِٵ قٹٝٳاَٶا (:َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 18ؽ ٘ٴ َيُه ٌٳ ايًَٸ ِٴ ايَٸتٹٞ دٳعٳ ٛٳاَيُه َٵ  ع٢ً ع٬ق١ املاٍ باؿٝا٠ . )ٚٳَيا تٴ٪ٵتٴٛا ايػٴٸَؿٗٳا٤ٳ َأ

 اٱغ٬ّ باملاٍ ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ ٚدعً٘ أغاؽ اؿٝا٠ اييت ٫ تكّٛ إ٫ ب٘ .ز : ٜسٍ ع٢ً اعتٓا٤ 
 

 

 ٚنع اٱغ٬ّ َٔ ايتؿطٜعات ٚايٛغا٥ٌ َا ٜهبط ططم نػب املاٍ ٚواؾغ عًٝ٘ ، اشنط أضبعا َٓٗا .:  19ؽ
 سح ع٢ً ايػعٞ يهػب املاٍ ٚؼكًٝ٘ بايططم املؿطٚع١ . -1ز :  

)َا أنٌ أسس طعاَٶا قط خرل َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ :  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يتشكٌٝ املاٍ ، قاٍ ضغٍٛ اهلل دعٌ ايعٌُ املكسض ا٭غاؽ -2      
 عٌُ ٜسٜ٘(

 سطّ ايػطق١ ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ .  -3      
 ؾطض عكٛبات ضازع١ ع٢ً نٌ َٔ ٜعتسٟ ع٢ً أَٛاٍ اٯخطٜٔ ، )عًٌ( ملا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ آثاض  -4      

ُٳا(غ١٦ٝ ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع . ٜكٍٛ اهلل تعاىل :  ٗٴ ٜٵسٹٜٳ  . )ٚٳايػٳٸاِضمٴ ٚٳايػٳٸاِضَق١ُ َؾاِقَطعٴٛا َأ
 

 االمتحان العام 2020



 

32 
 

 ؟  ) َا أنٌ أسس طعاَا قط خرلا َٔ إٔ ٜأنٌ َٔ عٌُ ٜسٙ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 20ؽ
 ع٢ً ايػعٞ يهػب املاٍ ٚؼكًٝ٘ بايططم املؿطٚع١ .ز: اؿج

 

 ٖات َجا٫ قشٝشا ٚاسسا ع٢ً نٌ مما ٜأتٞ : :21ؽ
 سهِ ؾطعٞ ٜككس َٓ٘ سؿغ ايٓؿؼ . -1

 .  ؾهٌ بأٟ عًٝٗا ٚا٫عتسا٤ ايٓؿؼ قتٌ ِٜز : ؼط 
 سهِ ؾطعٞ ٜككس َٓ٘ سؿغ املاٍ . -2

 ز : سط١َ ايػطق١ ، ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ .
 

 : ؼكٝل املكاحل اـُؼ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ث٬خ َطاتب ، ٚيٝػت َطتب١ ٚاسس٠. 22ؽ
 ز : ٭ٕ ؼكٝل ٖصٙ املكاحل يٝؼ ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٚساد١ ايٓاؽ إيٝٗا .

 

 : ؼكٝل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يًُكاحل اـُؼ ، ي٘ َطاتب ث٬خ ، ٚنشٗا :23ؽ
 ز:       

 ٞ َا ٫ بس َٓ٘ يكٝاّ سٝا٠ ايٓاؽ ، ٜٚتٛقـ عًٝٗا ٚدٛزِٖ يف ايسْٝا ، ؾإشا مل تتشكلٖ ايهطٚضٜات : -1
ايهطٚضٜات اْعسَت اؿٝا٠ ، ٚاختٌ ْعاَٗا ، ٚؾػست َكاحل ايٓاؽ ، ٚعُت ايؿٛن٢ . َجاٍ ع٢ً سهِ ؾطعٞ يف َطتب١ 

 ٠ . ايهطٚضٜات ، ؼطِٜ قتٌ ايٓؿؼ ; ؾًٛ نإ ايكتٌ َباسا ملات ايٓاؽ ٚاْعسَت اؿٝا
 ٖٞ َا وتاز إيٝ٘ ايٓاؽ يًتٛغع١ عًِٝٗ ، ٚايتدؿٝـ عِٓٗ ، َطاعا٠ ٭سٛاشلِ ٚظطٚؾِٗ ، اؿادٝات :  -2

 ٚبسْٚٗا ٫ تٓعسّ اؿٝا٠ ، يهٔ ٜكع ايٓاؽ يف املؿك١ ٚاؿطز.
َجاٍ ع٢ً سهِ ؾطعٞ يف َطتب١ اؿادٝات : ايطخل اييت ؾطعت يًتدؿٝـ ع٢ً ايٓاؽ ، نإباس١ اٱؾطاض يف ضَهإ  

 يًُطٜض ٚاملػاؾط ، ٚمٛ شيو . 
اؿاد١ ، ٚتكّٛ  ٖٞ ا٭خص مبا ًٜٝل باٱْػإ َٔ قاغٔ ايعازات َٚهاضّ ا٭خ٬م ، مما ٫ متؼ إيٝٗا ايتشػٝٓٝات : -3

 كست ، ٫ تتأثط سٝا٠ اٱْػإ ، ٚيهٔ ٚدٛزٖا هعٌ اؿٝا٠ شات ، ٚإشا ؾاؿٝا٠ بسْٚٗا
 َا أَط ب٘ ايؿطع ، نطٗاض٠ ايبسٕ ٚايجٛب . -1. َجاٍ : بٗذ١ ٚمجاٍ

 ٢ْٗ عٓ٘ ايؿطع، نتشطِٜ بٝع اٱْػإ ع٢ً أخٝ٘ اٱْػإ. َا -2                                           
   ايطاعات بٓٛاؾٌ ىلنٌ َػذس ، ٚايتكطب إىل اهلل تعا َا ْسب إيٝ٘ ايؿطع ، نأخص ايع١ٜٓ عٓس -3                                            

 ٚقسق١ ، ٚا٭خص بآزاب ا٭نٌ ٚايؿطب ٚػٓب اٱغطاف ؾُٝٗا . ق٠٬ َٔ.............................
 
 : قٓـ َا ٜأتٞ إىل ) نطٚضٜات أٚ سادٝات أٚ ؼػٝٓٝات ( : 24ؽ

 ا٭خص بآزاب ا٭نٌ ٚايؿطب / ؼػٝٓٝات.  -2.             ؼػٝٓٝات/  ٚايؿطاب ايطعاّ يف اٱغطاف عسّ -۱

 اتنطٚضٜ/  ايٓؿؼ قتٌ ؼطِٜ -4     .  سادٝات/  ٚاملػاؾط يًُطٜض ضَهإ يف اٱؾطاض إباس١ -3

 

 ات ، نطٚضٜات ، ؼػٝٓٝات . ٝ: قٓـ َا ًٜٞ إىل ساد25ؽ

 ز: ) ؼػٝٓات (                                                              يبؼ امل٬بؼ ايػاتط٠ اؾ١ًُٝ . -1
 ز: )نطٚضٜات (                                                                               َؿطٚع١ٝ ايعٚاز .  -2
 ات (ٝز: ) ساد                                                    إباس١ ايتدسٜط يػاٜات ايع٬ز .  -3

 صيفي2018

 صيفي 2019
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 : يف أٟ عاّ ٚنع ايعامل َباز٨ إْػا١ْٝ ضؾٝع١ ، زلٝت بـ ٚثٝك١ سكٛم اٱْػإ ايعامل١ٝ ؟ 1ؽ
 ۱528ّز : 

 

 : متٝعت سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ مبٝعات عس٠ ، اشنط ث٬ثا َٓٗا .2ؽ 
 َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل . -١ُ٥٬َ3 يًؿطط٠ اٱْػا١ْٝ .     -2َباز٨ ثابت١ ٫ تتبسٍ .     -1ز :  

 

 : ٚنض املككٛز مبؿّٗٛ " سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ " . 3ؽ
 ز : ٖٞ املكاحل ٚاملٝعات اييت أثبتتٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يٲْػإ ، ٚأيعَت اؾُٝع باسذلاَٗا ٚايػعٞ يتشكٝكٗا  

 مبا ٜ٪زٟ إىل سؿغ زٜٓ٘ ْٚؿػ٘ ، ٚعكً٘ ْٚػً٘ َٚاي٘ .
 

 : أقاّ اٱغ٬ّ سكٛم اٱْػإ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملطتهعات، بني ث٬ث١ َٓٗا .  4ؽ

 ٫ : ٚسس٠ ا٭قٌ يًذٓؼ ايبؿطٟ.   ثاْٝا : ايتهطِٜ اٱْػاْٞ .   ثايجا : ايعسٍ بني ايٓاؽ.ز: أٚ
 

 ٚسس٠ ا٭قٌ يًذٓؼ ايبؿطٟ، ٚنض شيو. َٓٗا : أقاّ اٱغ٬ّ سكٛم اٱْػإ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملطتهعات5ؽ
ٓاؽ يف اؾٓؼ أٚ ايًٕٛ ، ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ زاؾعا إىل ز: خًل اهلل تعاىل ايٓاؽ مجٝعا َٔ ْؿؼ ٚاسس٠ ٚإٕ ٚدٛز ا٫خت٬ؾات بني اي
ِٵ ايتعاضف ، ٚايتايـ ٚايتعإٚ ، ٫ َٓطًكا يًٓعاع ٚايؿكام بِٝٓٗ . قاٍ تعاىل : ًِٓٳاُن ْٵجٳ٢ ٚٳدٳعٳ ٔٵ شٳَنٍط ٚٳُأ ِٵ َٹ ٜٴٸٗٳا ايٓٳٸاؽٴ ِإْٳٸا خٳًَِكٓٳاُن )ٜٳا َأ

ِٵ ٕٳٸ َأِنطٳَٳُه ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾٛا ِإ ِٷ خٳبٹرلٷ( ؾٴعٴٛبٶا ٚٳَقبٳا٥ٹ ٘ٳ عٳًٹٝ ٕٳٸ ايًَٸ ِٵ ِإ ٘ٹ َأتٵَكاُن ٓٵسٳ ايًَٸ  .عٹ
 

 ؟ ) ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْا خًكٓانِ َٔ شنط ٚأْج٢ يتعاضؾٛا إٕ أنطَهِ عٓس اهلل أتكانِ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 6ؽ
بِٝٓٗ يف اؾٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايسٜٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ زاعٝا إىل ايتعاضف ٚايتعإٚ ،  ا٫خت٬فز: ٚسس٠ أقٌ اؾٓؼ ايبؿطٟ ، ٚإٔ 

 ٚيٝؼ يًٓعاع ٚايؿكام بِٝٓٗ .
 

 : أقاّ اٱغ٬ّ سكٛم اٱْػإ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملطتهعات َٓٗا ايتهطِٜ اٱْػاْٞ، ٚنض شيو.7ؽ
 نطّ اهلل ايٓاؽ مجٝعا ع٢ً اخت٬ف دٓػِٗ ٚزِٜٓٗ . -1ز:  

ٚايعًِ ٚايتعصٜب ، ٫ٚ  َٔ سل اٱْػإ إٔ وٝا سٝا٠ ضاق١ٝ ٜأَ ؾٝٗا ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ ٚعطن٘ ، ؾ٬ ٜتعطض إىل ايكٗط -2     
ٔٳ ايطَٸٜعاٌَ باستكاض ٭ٟ غبب نإ ، ٜكٍٛ اهلل تعاىل:  ٖٴِ َٹٸ ِٵ ؾٹٞ اِيبٳطِٸ ٚٳاِيبٳشٵِط ٚٳضٳظٳِقٓٳا ٖٴ ًِٓٳا َٵٓٳا بٳٓٹٞ آزٳّٳ ٚٳسٳُٳ ِٵ )ٚٳَيَكسٵ َنطٳٸ ٖٴ ًِٓٳا ٝٹٸبٳاتٹ ٚٳَؾهٳٸ

ٔٵ َنجٹرٍل  عٳ٢ًَ  (تٳِؿهٹ٬ٝ خٳًَِكٓٳا َٹٸُٳٸ
 ؟  ) ٚيكس نطَٓا بين آزّ ٚمحًٓاِٖ يف ايدل ٚايبشط ٚؾهًٓاِٖ ع٢ً نجرل ممٔ خًكٓا تؿه٬ٝ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 8ؽ

 ايٓاؽ مجٝعا ع٢ً إخت٬ف دٓػِٗ ٚزِٜٓٗ . ّتعاىل نط ز: إٔ اهلل
 
 اٱغ٬ّ سكٛم اٱْػإ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غؼ ٚاملطتهعات َٓٗا ايعسٍ بني ايٓاؽ، ٚنض شيو.: أقاّ 9ؽ

ؾكط   أٚ، زٕٚ ايٓعط إىل عطم أٚ يٕٛ أٚ دٓؼ أٚ زٜٔ أٚ غين ايٓاؽ مجٝعا يف اؿكٛم ٚايٛادباتز: عسيت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بني 
ٍِ قاٍ تعاىل  َٴطٴ بٹاِيعٳسٵ ٘ٳ ٜٳِأ ٕٳٸ ايًَٸ ِٕ ٚٳِإٜتٳا٤ٹ شٹٟ اِيُكطٵبٳ٢: )ِإ ٓٵٗٳ٢  ٚٳاِيِإسٵػٳا ِٔ  ٚٳٜٳ ُٴَٓهِط اِيَؿشٵؿٳا٤ٹ عٳ ِٞ ٚٳاِي  .(ٚٳاِيبٳػٵ

 

 اييت أعطتٗا ايؿطٜع١ يٲْػإ . : أشنط اؿكٛم 10ؽ

 سل املػاٚا٠  -ب     سل اؿٝا٠     -أ    . اؿكٛم ايؿدك١ٝ َجٌ :1ز:

 سل سط١ٜ ايطأٟ ٚايؿهط  -ز     سل ايتعًِ     -ب     سل سط١ٜ ايتعبرل    -أ  . اؿكٛم اٱعتكاز١ٜ ٚايؿهط١ٜ َجٌ : 2   

 سل ايتًُو ٚايتكطف  -ب   سل ايعٌُ        -أ    . اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ َجٌ :3   

 . اؿكٛم ايػٝاغ١ 4   

 ايسضؽ ايعاؾط )سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ(
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 شيو . : َٔ اؿكٛم ايؿدك١ٝ يٲْػإ سل اؿٝا٠، ٚنض11ؽ

سطّ اٱغ٬ّ ا٫عتسا٤ ع٢ً ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ٚعس قتٌ إْػإ ٚاسس ، مبٓعي١ ا٫عتسا٤ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽ مجٝعا; ملا ٜٓؿأ  -1ز :  

ٚٵ َؾػٳازٺ قاٍ تعاىل : . عٓ٘ َٔ ايؿٛن٢ ٚايؿػاز يف اجملتُع ، ٚسؿعا يًٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ٚتهطميا شلا ٝٵِط ْٳِؿٍؼ َأ ٌٳ ْٳِؿػٶا بٹػٳ ٔٵ َقتٳ ؾٹٞ )َٳ

ٌٳ ايٓٳٸاؽٳ دٳُٹٝعٶا(  .اِيَأضٵِض َؾَهَأْٳٸُٳا َقتٳ

 ؾطع اٱغ٬ّ ايككام; سؿعا ؿٝا٠ اٱْػإ ٚقٝا١ْ ا٭َٔ اجملتُع ٚاغتكطاضٙ  -2      

 أٚدب اٱغ٬ّ تأَني ايٛغا٥ٌ اي٬ظ١َ ؿُا١ٜ سل اؿٝا٠ ، َٔ ايػصا٤ ٚايسٚا٤ ٚا٭َٔ.-3      
 

 ٚاسس  مبٓعي١ ا٫عتسا٤ ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽ مجٝعا.: عًٌ: عس اٱغ٬ّ قتٌ إْػإ 12ؽ
 ز: ملا ٜٓؿأ عٓ٘ َٔ ايؿٛن٢ ٚايؿػاز يف اجملتُع ، ٚسؿعا يًٓؿؼ اٱْػا١ْٝ ٚتهطميا شلا

 
 : عًٌ: ؾطع اٱغ٬ّ ايككام . 13ؽ

 ز: سؿعا ؿٝا٠ اٱْػإ ٚقٝا١ْ ٭َٔ اجملتُع ٚاغتكطاضٙ .
 

 اٱغ٬ّ املػاٚا٠ بني ايٓاؽ .: ٚنض نٝـ سكل 14ؽ
بػبب دٓؼ أٚ طبك١  ز : زعا اٱغ٬ّ إىل املػاٚا٠ ، ٚأنس ع٢ً َػاٚا٠ ايٓاؽ مجٝعا يف اؿكٛم ٚايٛادبات ، زٕٚ تؿطق١ أٚ متٝٝع 

٫ ٫ ؾهٌ ، أ٫ إٕ ضبهِ ٚاسس، ٚإٕ أبانِ ٚاسس، أ)ٜا أٜٗا ايٓاؽأٚ َصٖب أٚ عكب١ٝ أٚ سػب أٚ ْػب أٚ َاٍ ، ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل : 

 أغٛز، ٫ٚ أغٛز ع٢ً أمحط، إ٫ بايتك٣ٛ ( ، ٫ٚ أمحط ع٢ًيعطبٞ ع٢ً عذُٞ، ٫ٚ يعذُٞ ع٢ً عطبٞ
 

ؾهٌ ايعطبٞ ع٢ً أعذُٞ ،  ) ٜا أٜٗا ايٓاؽ، أ٫ إٕ ضبهِ ٚاسس، ٚإٔ أبانِ ٚاسس، أ٫ ٫: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 15ؽ

 . ٛز ، ٫ٚ أغٛز ع٢ً أمحط إ٫ بايتك٣ٛ (٫ٚ أعذُٞ ع٢ً عطبٞ ، ٫ٚ أمحط ع٢ً أغ

 ز: إقطاض سل املػاٚا٠ بني ايٓاؽ ، ٚأْ٘ ٫ ؾهٌ ٭سس ع٢ً أسس إ٫ بايتك٣ٛ .
 

 : بني أ١ُٖٝ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ .16ؽ
 . ػعٌ اٱْػإ عٓكطا ؾعا٫ يف اجملتُع 1ز: 

 . وكل املٛاط١ٓ ايكاؿ١ يٝعٝـ آَٓا ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ ٚعطن٘ .2    
 

 : َٓض اٱغ٬ّ سل ايعٌُ يٲْػإ ، ٚنض شيو .17ؽ
 سح اٱغ٬ّ ع٢ً ايعٌُ ٚزعا اٱْػإ إىل ا٭خص با٭غباب ٚايػعٞ يف طًب ايطظم . - 1ز :

َٵٜكٍٛ تعاىل :  ِٴ اِيَأضٵضٳ شٳُيّٛيا َؾا ٌٳ َيُه ٖٴٛٳ ايَٸصٹٟ دٳعٳ ٓٴٸؿٴٛضٴ() ٘ٹ اي ٝٵ ٘ٹ  ٚٳِإَي  . ؿٴٛا ؾٹٞ َٳٓٳانٹبٹٗٳا ٚٳُنًُٛا َٹٔ ضِٸظٵقٹ

 عس اٱغ٬ّ ايعٌُ عباز٠ إشا َا قكس ب٘ َطنا٠ اهلل تعاىل .-2     

 أٚدب اٱغ٬ّ ع٢ً ايسٚي١ إٔ ت٧ٝٗ ايعٌُ ايكازضٜٔ عًٝ٘، ٚؼُِٝٗ َٔ إٔ ٜأنٌ أقشاب ايعٌُ سكٛقِٗ -3     

) قاٍ اهلل : ث٬ث١ أْا خكُِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ: ضدٌ أعط٢ شاب ايعٌُ َٔ أنٌ سكٛم ايعُاٍ . ٜكٍٛ ايطغٍٛ : سصض اٱغ٬ّ أق -4     

 .أدرلا ؾاغتٛيف َٓ٘ ٚمل ٜعط أدطٙ(بٞ ثِ غسض، ٚضدٌ باع سطا ؾأنٌ مثٓ٘، ٚضدٌ اغتأدط 
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 : ٚنض َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ يف َا ٜتعًل عل اٱْػإ يف ايعٌُ .18ؽ
 ايسٚي١ إٔ ت٧ٝٗ ايعٌُ ايكازضٜٔ عًٝ٘، ٚؼُِٝٗ َٔ إٔ ٜأنٌ أقشاب ايعٌُ سكٛقِٗ.ز: أٚدب اٱغ٬ّ ع٢ً 

 
ٌٳ ايَٸصٹٟ ٖٴٛٳ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 19ؽ ِٴ دٳعٳ َٵؿٴٛا شٳُيّٛيا اِيَأضٵضٳ َيُه ٘ٹ َٹٔ ٚٳُنًُٛا َٳٓٳانٹبٹٗٳا ؾٹٞ َؾا ٘ٹ  ضِٸظٵقٹ ٝٵ ٓٴٸؿٴٛضٴ ٚٳِإَي  .  ( اي

 ز: سح اٱغ٬ّ ع٢ً ايعٌُ .
 
 : َا ٖٞ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ يف سل اٱْػإ يف ايعٌُ ؟ 20ؽ

 قشاب ايعٌُ سكٛقِٗ.ٌ أكازضٜٔ عًٝ٘ ، ٚؼُِٝٗ َٔ إٔ ٜأنايعٌُ يً ت٧ٝٗز: أٚدب اٱغ٬ّ ع٢ً ايسٚي١ إٔ 
 
 :عًٌ:َٔ سل اٱْػإ إٔ ميتًو َا ٜطٜس ، ٜٚتكطف ب٘ نُا ٜطٜس.21ؽ

، ٚب٘ ٜػتطٝع إٔ ىسّ ْؿػ٘ ٠ ايهطمي١ اٯ١َٓ يٮَِ ٚا٭ؾطازٚغ١ًٝ يًشٝا ، ٖٚٛعكب اؿٝا٠ ز: ٭ٕ املاٍ يف ْعط ايؿطٜع١ ٖٛ
 ٚأَت٘ . 

 
 .  ا، اشنط١ٖبط َُٗٛا: ىهع سل ايتًُو يف اٱغ٬ّ يه22ؽ
ٌِ(، ٜٔ ٫ٚ ٜأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌع٢ً اٱْػإ إٔ ٫ ٜػتػٌ اٯخطز: ٝٵٓٳُهِ بٹاِيبٳاطٹ ٛٳاَيُهِ بٳ َٵ ؾطع اٱغ٬ّ . ٚقس )ٚٳَيا تٳِأُنًُٛا َأ

 عكٛبات ضازع١ متٓع ا٫عتسا٤ ع٢ً أَٛاٍ اٯخطٜٔ بايػطق١ أٚ ايٓٗب أٚ خٝا١ْ ا٭َا١ْ.
 
 : بني ْعط٠ ايؿطٜع١ إىل املاٍ . أٚ ) َا ٖٞ أ١ُٖٝ املاٍ يف ْعط٠ ايؿطٜع١ ( ؟23ؽ

، ٚب٘ ٜػتطٝع إٔ ىسّ اٱْػإ ٚا٭٠َِ ايهطمي١ اٯ١َٓ يٮؾطاز ، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ يًشٝاٍ يف ْعط٠ ايؿطٜع١ ٖٛ عكب اؿٝا٠ز: املا
 ْؿػ٘ ٚأَت٘ . 

 
 ؟  ) ٫ٚ تأنًٛا أَٛايهِ بٝٓهِ بايباطٌ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 24ؽ

 ، ٚإٔ ٜأنٌ أَٛاشلِ بايباطٌ . اٯخطٜٔ ا٫ْػإز: دطمي١ إٔ ٜػتػٌ 
 

 : بني أ١ُٖٝ ايعكٛبات ايطازع١ اييت ؾطعٗا اٱغ٬ّ .25ؽ
 ز: متٓع اٱعتسا٤ ع٢ً أَٛاٍ اٯخطٜٔ بايػطق١ ٚايٓكب أٚ خٝا١ْ ا٭َا١ْ . 

 

 : أقط اٱغ٬ّ سل سط١ٜ ايتسٜٔ يًٓاؽ، ٚنض شيو .26ؽ

ِٔ (أعط٢ اٱغ٬ّ اٱْػإ سل اختٝاض زٜٓ٘ ، قاٍ تعاىل :  -1ز :    . )٫ ِإِنطٳاٙٳ ؾٹٞ ايسٹٸٜ
 ا٫عتسا٤ عًٝٗا .زعا إىل اسذلاّ بٝٛت ايعباز٠ ، ٚسطّ  -2      
ِٵ َٔ َعاٖط اسذلاّ ٖصا اؿل عسّ ا٫غتٗعا٤ بايصات اٱشل١ٝ ٚايطغٌ ٚايسٜٔ ٚؾعا٥طٙ. قاٍ اهلل تعاىل:  -3       ٗٴ ٔٵ غٳَأِيتٳ )ٚٳَي٦ٹ

ٕٳ  ٗٵِع٥ٴٛ ِٵ تٳػٵتٳ ٘ٹ ُنٓتٴ ٘ٹ ٚٳضٳغٴٛيٹ ٘ٹ ٚٳآٜٳاتٹ ٌٵ َأبٹايًَٸ ًِعٳبٴ ُق ٔٳٸ ِإْٳٸُٳا ُنٓٳٸا ْٳدٴٛضٴ ٚٳْٳ ِٵ َقسٵ تٳعٵتٳصٹضٴٚا ٫ َيٝٳُكُٛي ِٵ بٳعٵسٳ َنَؿطٵتٴ  .( ِإميٳاْٹُه
 

 : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : ) ٫ إنطاٙ يف ايسٜٔ ( ؟ 27ؽ
 ز: أعط٢ اٱغ٬ّ اٱْػإ سط١ٜ اختٝاض زٜٓ٘ . 

 

 .تػتٗع٩ٕٚ () ٚي٦ٔ غأيتِٗ يٝكٛئ إمنا نٓا نٛض ًْٚعب قٌ أباهلل آٜات٘ ٚضغٛي٘ نٓتِ : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 28ؽ

 ز: إٔ َٔ َعاٖط إسذلاّ سل اختٝاض ايسٜٔ عسّ ا٫غتٗعا٤ بايصات اٱشل١ٝ  ٚايطغٌ ٚايسٜٔ ٚؾعا٥طٙ .
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 أعط٢ اٱغ٬ّ يٲْػإ سل ايتعًِٝ، بني شيو .: 29ؽ
أعط٢ اٱغ٬ّ اٱْػإ سل انتػاب املعطؾ١ ، ٚاختٝاض ْٛع ايعًِ ايصٟ ٜطغب يف تعًُ٘; ٭ٕ ايعًِ ٚغ١ًٝ يًهؿـ عٔ غٓٔ  -1ز :  

ايهٕٛ ٚأغطاضٙ اييت تسٍ ع٢ً عع١ُ اهلل تعاىل. ٚيسٚضٙ يف ؼكٝل َع٢ٓ ا٫غتد٬ف ٚعُاض٠ ا٭ضض، مما ٜ٪زٟ إىل تكسّ ا٭١َ يف 
ِٵ ٚٳايَٸصٹٚايتٝػرل ع٢ً ايٓاؽ يف سٝاتِٗ . قاٍ تعاىل : فا٫ت اؿٝا٠ املدتًؿ١ ،  ٓٵُه ٓٴٛا َٹ ٔٳ آَٳ ٘ٴ ايَٸصٹٜ ِٳ زٳضٳدٳاتٺ)ٜٳطٵَؾِع ايًَٸ ًِ ٔٳ ُأٚتٴٛا اِيعٹ ٜ) 

 َٔ أِٖ ايعًّٛ اييت ٜتعًُٗا ايٓاؽ ايعًِ ايؿطعٞ; ملا ي٘ َٔ أثط ععِٝ يف اغتكا١َ سٝاتِٗٚدعٌ اٱغ٬ّ  -2      
 

 اٱغ٬ّ اٱْػإ سل انتػاب املعطؾ١ ، ٚاختٝاض ْٛع ايعًِ ايصٟ ٜطغب يف تعًُ٘.: عًٌ: أعط٢ 30ؽ
ز: ٭ٕ ايعًِ ٚغ١ًٝ يًهؿـ عٔ غٓٔ ايهٕٛ ٚأغطاضٙ اييت تسٍ ع٢ً عع١ُ اهلل تعاىل. ٚيسٚضٙ يف ؼكٝل َع٢ٓ ا٫غتد٬ف ٚعُاض٠ 

 ا٭ضض.
 

 ايؿطعٞ. َٔ أِٖ ايعًّٛ اييت ٜتعًُٗا ايٓاؽ ايعًِعًٌ: دعٌ اٱغ٬ّ : 31ؽ
 ز: ملا ي٘ َٔ أثط ععِٝ يف اغتكا١َ سٝاتِٗ.

 

 : أعط٢ اٱغ٬ّ يٲْػإ سط١ٜ ايطأٟ ٚايؿهط، ٚنض شيو .32ؽ 
 أنس اٱغ٬ّ ع٢ً سل اٱْػإ يف سط١ٜ ايتؿهرل، ٚايتعبرل عٔ آضا٥٘ ٚقٓاعات٘ . -1ز : 

َٴٛاقاٍ اهلل تعاىل :  ٕٵ تٳُكٛ ِٵ بٹٛٳاسٹسٳ٠ٺ َأ ٌٵ ِإْٳٸُٳا َأعٹُعُه ٘ٹ َٳجٵٓٳ٢ )ُق ِٳٸ تٳتٳَؿهَٸطٴٚا يٹًَٸ قطو١  ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ (ٚٳُؾطٳازٳ٣ ثٴ
 ، ست٢ ميل ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤.ْػإ يف إٔ ٜكـ َع ْؿػ٘ ٜٚتؿهطيٲ

 ،ٚإٜصا٤ ايٓاؽ ، ْٚؿط ايباطٌٚاملصاٖب املٓشطؾ١ ،ؿهط شضٜع١ يٓؿط ا٭ؾهاض اشلسا١َهب إٔ ٫ تتدص سط١ٜ ايطأٟ ٚاي -2     
نٌ، ايكا٥ِ ع٢ً ايعًِ، َٚػ٪ٚي١ٝ ، ٚإمنا ٜٓبػٞ إٔ ٜػدط شيو يف تهٜٛٔ ايطأٟ ايعاّ ايؿاٚا٫غتٗعا٤ با٭زٜإ ٚػطوِٗ،

 ، ٚاسذلاّ ايطأٟ اٯخط.ايه١ًُ
  

 : نبط اٱغ٬ّ سط١ٜ ايطأٟ ٚايؿهط بكٝس، ٚنش٘. 33ؽ
املٓشطؾ١ ، ْٚؿط ايباطٌ ٚإٜصا٤ ايٓاؽ ، ز: هب إٔ ٫ تتدص سط١ٜ ايطأٟ ٚايؿهط شضٜع١ يٓؿط ا٭ؾهاض اشلسا١َ ، ٚاملصاٖب 

ٚػطوِٗ ، ٚا٫غتٗعا٤ با٭زٜإ ، ٚإمنا ٜٓبػٞ إٔ ٜػدط شيو يف تهٜٛٔ ايطأٟ ايعاّ ايؿانٌ ، ايكا٥ِ ع٢ً ايعًِ ، َٚػ٪ٚي١ٝ 
 ايه١ًُ ، ٚاسذلاّ ايطأٟ اٯخط.

 

ٌٵ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 34ؽ َٴٛاتٳُك َإٔ  بٹٛٳاسٹسٳ٠ٺ َأعٹُعُهِ ِإْٳٸُٳا ُق ٘ٹ ٛ ِٳٸ  ٚٳُؾطٳازٳ٣ َٳجٵٓٳ٢ يٹًَٸ  ؟ (تٳتٳَؿهَٸطٴٚا ثٴ
 ز: يف ٖصٙ اٯ١ٜ زع٣ٛ قطو١ يٲْػإ إٔ  ٜكـ َع ْؿػ٘ ٜٚتؿهط; ست٢ ميشل ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤ .

 

 : عًٌ : زعا ايكطإٓ ايهطِٜ يف بعض آٜات٘ اٱْػإ إٔ ٜكـ َع ْؿػ٘ ٜٚتؿهط .35ؽ
 ز: ست٢ ميشل ا٭قٛاٍ ٚاٯضا٤

 
 :اشنط ث٬ث١ َٔ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ اييت أقطٖا اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ اٱغ٬ّ يٲْػإ . 36ؽ

 سل تٛيٞ املٓاقب ايعا١َ يف ايسٚي١. -1ز : 
 سل ايذلؾض ٚا٫ْتداب.  -2     
 مماضغ١ ايعٌُ ايػٝاغٞ . -3     
 
 نٝـ ميهٔ نُإ سكٛم اٱْػإ اييت أقطٖا اٱغ٬ّ ؟: 32ؽ

 اييت تهؿًٗا .غٔ ايكٛاْني  -۱ز :  
 ْؿط ايجكاؾ١ اييت ػعٌ ايٓاؽ ٜسضنٕٛ ٖصٙ اؿكٛم ، ٚؼح ع٢ً ضعاٜتٗا َٚطاعا٠ نٛابطٗا .-2
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 : عًٌ: تعس ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ بإسساثٗا ٚتؿاقًٝٗا َسضغ١ تطب١ٜٛ َتها١ًَ . 1ؽ

 َٔ قِٝ عع١ُٝ تهع يًبؿط١ٜ َٓٗذا يًذلب١ٝ ايكشٝش١ اييت تع٢ٓ بتكِٜٛ غًٛى اٱْػإ، ز : ملا ؼًُ٘ بني ثٓاٜاٖا
 ٚسػٔ ايتعاٌَ َع املٛاقـ اؿٝات١ٝ املدتًؿ١ .    
 
 : َا املككٛز بـ ايكِٝ ؟ 2ؽ

 غًٛن٘ ٚع٬قات٘ َع اٯخطٜٔ .ز : ٖٞ املعاٜرل اييت ٜكسض ايؿدل بٓا٤ عًٝٗا أسهاَ٘ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚا٭سساخ ، ٜٚٓطًل َٓٗا يف 

 
 : اشنط ث٬ث١ َكازض ٜػتُس اٱْػإ َٓٗا قُٝ٘. 3ؽ

 أعطاؾ٘ . -2   زٜٓ٘ .  -1ز : 
 ٚع٬قات٘ ا٫دتُاع١ٝ ، ؾٗٞ اييت ؼسز ايػًٛى ايػٟٛ املطغٛب ب٘ َٔ ايػًٛى غرل ايػٟٛ . -3    

 
 إ .: بني أ١ُٖٝ ايسٜٔ ٚايعطف ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ يف سٝا٠ اٱْػ4ؽ

 ز: ٖٞ اييت ؼسز ايػًٛى ايػٟٛ املطغٛب ؾٝ٘ َٔ ايػًٛى ايػرل ايػٟٛ املطغٛب ؾٝ٘ .
 
 : يًكِٝ أ١ُٖٝ ندل٣ يف بٓا٤ ايؿطز ٚاجملتُع ، اشنط أَطٜٔ ٜٛنشإ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ. 5ؽ

 تػِٗ يف تهٜٛٔ اؾٌٝ ايكاحل . -1ز :  
 تبين ايؿدك١ٝ اٱهاب١ٝ امل٪ثط٠. -2      
 تػاعس يف تعسٌٜ ايػًٛى اٱْػاْٞ إىل غًٛى إهابٞ يف اجملتُع . -3      
 ، ٚاظزٖاض اؿهاض٠ ؾٝ٘ .تعس ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ْٗٛض اجملتُع -4      

 

 : ٚنض املككٛز بايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ " ايعاز٠ قه١ُ ".6ؽ
اٱثبات سهِ  ، ؾٗصٙ ايعازات تكبض سهِٚتؿطٜعات٘ ٫ تتعاضض َع َباز٥٘ ، اييتٱغ٬ّ ايعازات ٚايتكايٝس اؿػ١ٓز : أقط ا 

 ؾطعٞ إشا مل ٜطز ْل يف شيو اؿهِ. 
 

 : َا املككٛز بايكِٝ اٱميا١ْٝ ؟ 7ؽ
اٱميإ باهلل ٌ: ، َج، اييت تٓعِ ع٬ق١ اٱْػإ بطب٘ز : ٖٞ ايكِٝ اييت تتعًل باملعاٜرل ٚا٭سهاّ املػتُس٠ َٔ سكا٥ل اٱميإ

 ، ٚايكسض خرلٙ ٚؾطٙ .ضغً٘ ٚايّٝٛ اٯخط٥٬هت٘ ٚنتب٘ ٚتعاىل َٚ
 

 ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا .ا١ْٝ ع٢ً أغؼ عسٜس٠ ٚقٛاعس عع١ُٝ:أقاّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايكِٝ اٱمي8ؽ
 . یايتكٛ -4اٱسػإ .       -3اٱخ٬م.    -2تععِٝ اهلل تعاىل .     -1ز :  

 

 : ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً ق١ُٝ إميا١ْٝ . 9ؽ
 ايجك١ باهلل تعاىل ٚايتٛنٌ عًٝ٘ . -2اٱسػإ .           -1ز :  

 . اهلل تععِٝ -4.             یايتكٛ -3      
 

 : َا املككٛز باٱسػإ ؟ 10ؽ
 ز : ؾعٛض اٱْػإ مبطاقب١ اهلل تعاىل ي٘ ، ٚاط٬ع٘ ع٢ً نٌ َا ٜكّٛ ب٘ .

 نض شيو . َٔ ايكِٝ اٱميا١ْٝ يف اٱغ٬ّ " اٱسػإ " ٚ: ۱۱ؽ  
، ٚقس بني ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع٢ٓ اٱسػإ سني غ٦ٌ عٓ٘: ؾكاٍ ضغٍٛ ٕ عٔ اتكاف امل٪َٔ بهُاٍ اٱميإز : ٜٓؿأ اٱسػا

 . ) إٔ تعبس اهلل نأْو تطاٙ ، ؾإٕ مل تهٔ تطاٙ ، ؾإْ٘ ٜطاى (اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 
 
 

  

 ( (1ايسضؽ اؿازٟ عؿط )ايكِٝ ايذلب١ٜٛ يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ )

 صيفي2018

 شتوي2018
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 : بني أثط ق١ُٝ اٱسػإ ع٢ً املػًِ .  12ؽ
ز: أثط اٱسػإ ع٢ً اٱْػإ ، ٖٛ ايؿعٛض مبطاقب١ اهلل تعاىل ي٘ ، ٚاط٬ع٘ ع٢ً نٌ َا ٜكّٛ ب٘ ، ٚبايتايٞ ٜهبط أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ 

 ، ؾٝشطم ع٢ً ايطاعات ، ٜٚبتعس عٔ املعاقٞ ، ٜٚ٪زٟ ٚادبات٘ يف اؿٝا٠ يف أسػٔ قٛض٠ . 
 سػإ يف قًٛب ايٓاؽ ؟: َاشا نإ ٜعٌُ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يتُهني اٱ13ؽ

 .  ( نٓت) اتل اهلل سٝجُا وح ع٢ً تك٣ٛ اهلل تعاىل َٚطاقبت٘ يف ايػط ٚايع١ْٝ٬ ، ؾكاٍ :  -1ز: 
وصض َٔ ايتٗإٚ يف اضتهاب ايصْٛب غطا زٕٚ إٔ ٜبايٞ مبطاقب١ اهلل تعاىل ي٘ ٚاط٬ع٘ عًٝ٘ .قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  -2    

 ٜاقاٍ ثٛبإ :   ،ها٤ ؾٝذعًٗا اهلل يو ٖبا٤ َٓؿٛضأَ أَيت ٜأتٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ عػٓات أَجاٍ دباٍ تٗا١َ بٝ ) ٭عًُٔ أقٛاَاٚغًِ: 
، ٜٚأخصٕٚ َٔ ايًٌٝ نُا ٕ َِٓٗ ٚمٔ ٫ ْعًِ، قاٍ: أَا إِْٗ إخٛاْهِ َٚٔ دًستهِْهٛ ٫ إٔ يٓا دًِٗ يٓا، قؿِٗ اهلل ضغٍٛ

 . اهلل اْتٗهٖٛا (تأخصٕٚ ، ٚيهِٓٗ أقٛاّ إشا خًٛا مبشاضّ 
 

تطاٙ ، ؾإٕ مل تهٔ تطاٙ ؾٗٛ ) إٔ تعبس اهلل نأْو : َا ٖٞ ايك١ُٝ ايذلب١ٜٛ اييت ٜسٍ عًٝٗا قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 14ؽ

 . (ٜطاى

 ز: اٱسػإ .

 
عًٝٗا ايجك١ باهلل تعاىل : َٔ ايكِٝ اٱميا١ْٝ اييت اتكـ بٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚسطم ع٢ً تطب١ٝ ايكشاب١  15ؽ

 ٚايتٛنٌ عًٝ٘. أشنط َجا٫ ع٢ً شيو.
ضنٞ اهلل  -سني نإ املػًُٕٛ نعاؾا َهطٗسٜٔ يف َه١ املهط١َ قبٌ اشلذط٠ ، قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ـباب بٔ ا٭ضت  -1ز :  

إىل سهطَٛت، ٫ ىاف إ٫ اهلل، أٚ  ٜػرل ايطانب َٔ قٓعا٤، ست٢ )ٚاهلل يٝتُٔ ٖصا ا٭َطٚقس ؾها إيٝ٘ ساٍ املػًُني :  -عٓ٘ 
 .(ايص٥ب ع٢ً غُٓ٘، ٚيهٓهِ تػتعذًٕٛ

يف سازث١ اشلذط٠ إىل املس١ٜٓ سني زْت قطٜـ َٔ ايػاض ايصٟ ىتب٧ ؾٝ٘ ٖٛ ٚأبٛ بهط ب٘ ، ؾداف أبٛ بهط إٔ ٜطًع عًُٝٗا  -2     
ُٳا )ِإيَّا تٳٓكٴٜكٍٛ اهلل تعاىل : . املؿطنٕٛ ، ؾطُأْ٘ ايٓيب بإٔ اهلل َعِٗ ٖٴ ِٔ ِإشٵ  ٝٵ ٞٳ اثٵٓٳ ٔٳ َنَؿطٴٚا ثٳاْٹ ٘ٴ ايَّصٹٜ ٘ٴ ِإشٵ َأخٵطٳدٳ ٙٴ ايًَّ ٙٴ َؾَكسٵ ْٳكٳطٳ طٴٚ

٘ٳ َٳعٳٓٳا ( ٕٻ ايًَّ ٕٵ ِإ ٘ٹ َيا تٳشٵعٳ ٍٴ يٹكٳاسٹبٹ  .ؾٹٞ اِيػٳاِض ِإشٵ ٜٳُكٛ
 
عًٝٗا ايجك١ باهلل تعاىل  : َٔ ايكِٝ اٱميا١ْٝ اييت اتكـ بٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚسطم ع٢ً تطب١ٝ ايكشاب16١ؽ

 ٚايتٛنٌ عًٝ٘.ٚنض شيو.
ز: ع٢ً املػًِ إٔ ٜجل باهلل تعاىل ، ٜٚعتُس عًٝ٘ يف دًب املٓاؾع ٚزؾع املهاض ، ٖٚصٙ ايجك١ باهلل تعاىل دع٤ َٔ إميإ املػًِ  

 ٚعكٝست٘ ، ٜتُجًٗا يف سٝات٘ نًٗا ، ٜتٛنٌ ع٢ً اهلل ٜٚأخص با٭غباب .
 

 : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ـباب بٔ ا٭ضت : ) ٚاهلل يٝتُٔ ٖصا ا٭َط ... إخل ( ؟ 17ؽ
 ز: ايجك١ باهلل تعاىل ٚايتٛنٌ عًٝ٘ .

 
َا املككٛز أٚ                          قاضٕ بني ايكِٝ املٗاض١ٜ، ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ َٔ سٝح َا ٜتعًل ب٘ نٌ َُٓٗا .: 18ؽ

 بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ ؟
ز : ٖٞ ايكِٝ اييت تتعًل باملعاٜرل اييت تٛد٘ غًٛى اٱْػإ ، ٚؼسز ع٬قت٘ باٯخطٜٔ ع٢ً مٛ هعً٘ قازضا ع٢ً ايتؿاعٌ  

 ٚايتٛاؾل َعِٗ ، ٖٚصا ٜ٪زٟ إىل تهٜٛٔ فتُع ؾانٌ تػٛزٙ احملب١ ٚاي٥ٛاّ .
 
 ا٭خ٬ق١ٝ ع٢ً اجملتُع .: بِٝ أ١ُٖٝ ايكِٝ ايػًٛن١ٝ 19ٚؽ

 ز: ت٪زٟ إىل تهٜٛٔ فتُع ؾانٌ تػٛزٙ احملب١ ٚاي٥ٛاّ .
 
 سطم ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً غطؽ ا٭خ٬م ايؿان١ً ٚايػًٛنات اٱهاب١ٝ يف اجملتُع اٱغ٬َٞ . : 23ؽ

 ز : َٔ أدٌ تهٜٛٔ فتُع ؾانٌ تػٛزٙ احملب١ ٚاي٥ٛاّ .

 صيفي2019

 االمتحان العام 2020

 شتوي2018
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 ٜػتؿاز َٔ سسٜح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.: اغتدطز أَطا ٚاسسا 21ؽ
 ز : ايسع٠ٛ إىل سػٔ اـًل .

 
 نٝـ اعت٢ٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بػطؽ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ يف اجملتُع املػًِ ؟ : 22ؽ

 ايعٓا١ٜ بايع٬قات ا٭غط١ٜ . -2تأنٝس ا٭خ٠ٛ ٚايذلابط بني ايٓاؽ.       -1ز : عٔ ططٜل : 
 سطق٘ ع٢ً تطب١ٝ ا٭بٓا٤ تطب١ٝ قشٝش١ .  -3                    

 
 : يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ أَج١ً نجرل٠ ع٢ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايػًٛن١ٝ اييت اتكـ بٗا ايٓيب ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا.23ؽ

 ز : ايكسم ٚا٭َا١ْ ٚا٭خ٠ٛ ٚايتعإٚ ٚايكدل ٚايٓكض ٚايطمح١ ٚايعطا٤ ٚايتػاَض ، ٚايهطّ ٚغرلٖا.
 
 ٖٛ ايكشابٞ ايصٟ دعً٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف َه١ يرلز ا٭َاْات إىل أًٖٗا ؟ : 24َٔؽ

 . -ضنٞ اهلل عٓ٘  -ز: عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 إٔ ٜبك٢ يف َه١ .  -ضنٞ اهلل عٓ٘  -: عًٌ: بعس اشلذط٠ أَط ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عًٝا  25ؽ

 ز: ست٢ ٜطز ا٭َاْات إىل أًٖٗا .
 
 ا٭خ٬ق١ٝ ايػًٛن١ٝ يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ " ا٭َا١ْ " ٚنض شيو . َٔ ايكِٝ: 26ؽ

ٖٵًٹٗٳا(ز : تعس ا٭َا١ْ َٔ ا٭خ٬م ايؿان١ً اييت زعا إيٝٗا اٱغ٬ّ :  ٕٵ تٴ٪ٳزٴٸٚا اَ٭َٳاْٳاتٹ ِإَي٢ َأ ِٵ َأ َٴطٴُن ٘ٳ ٜٳِأ ٕٳٸ ايًَٸ   )ِإ
 
 : ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً أَا١ْ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ .  27ؽ

ؾكس سطم قبٌٝ اشلذط٠ ع٢ً ضز ا٭َاْات اييت ناْت عٓسٙ يكطٜـ ايصٜٔ ناْٛا ٜػتأَْٓٛ٘ ع٢ً أعع َا يسِٜٗ ٖٚٛ املاٍ ، سٝح ز: 
، إ٫ أْ٘ قبٌ إٔ ٜٗادط طًب َٔ سا٠ٚ ٚاٱٜصا٤ ايصٟ ٚدسٙ َٔ قَٛ٘با٭َني ، ٚبايطغِ َٔ ايع -ست٢ قبٌ بعجت٘ -عطف بني قَٛ٘ 

) أز ا٭َا١ْ إيٞ ا٭َاْات ٭قشابٗا .ٚنإ ٜأَط أقشاب٘ بأزا٤ ا٭َا١ْ ، ٜٚٓٗاِٖ عٔ خٝاْتٗا ، ؾكاٍ : عًٞ بٔ ابٞ طايب يف إٔ ٜطز 
 َٔ ا٥تُٓو ٫ٚ ؽٔ َٔ خاْو (

 
 : أشنط قٛضا ٜكتسٟ بٗا املػًِ بطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  يف خًل ا٭َا28.١ْؽ 

 ز:
 . ىلأمت ٚد٘ قاقسا بٗا ٚد٘ اهلل تعا ٜ٪زٟ ايؿطا٥ل ع٢ً -1
 يف واؾغ ع٢ً دٛاضس٘ ٚأعها٥٘ ، ؾ٬ ٜػتعًُٗا ؾُٝا ٜػهب اهلل تعاىل .   -2
 وؿغ ايٛزا٥ع ٭قشابٗا ٜٚطدعٗا إيِٝٗ عٓسَا ٜطًبْٛٗا .  -3

 ٜتكٔ عًُ٘ ٜٚ٪زٜ٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ .  -4

 وؿغ غط أخٝ٘ ؾ٬ ىْٛ٘ ٫ٚ ٜؿؿٞ أغطاضٙ. -5

 
 ؟ ) إٕ قاَت ايػاع١ ٚيف ٜس أسسنِ ... ؾًٝػطغٗا (: َا ز٫ي١ قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 29ؽ

 ز: اؿح ع٢ً ظضاع١ ا٭ؾذاض نػًٛى إهابٞ مٛ ايب١٦ٝ .
 
  .) َا ٖصا ايػطف ٜا غعس؟(: -عٓ٘ ضنٞ اهلل تعاىل  –: َا ز٫ي١ قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يػعس 30ؽ

 هابٞ مٛ ب٦ٝت٘ .إز: اؿح ع٢ً اٱقتكاز يف املا٤ نػًٛى 
 
 : َا ز٫ي١ قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) زخًت اَطأ٠ ايٓاض يف ٖط٠ ( ؟31ؽ

 .١ؾل اؿٝٛإ ، ٚيًٓٗٞ عٔ إٜصا٤ٙ ٚتعصٜب٘ نػًٛى إهابٞ مٛ ايب٦ٝطز: اؿح ع٢ً اي
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 زم( 2018إىل ايػًٛى اٱهابٞ مٛ ايب١٦ٝ. ٖات َجا٫ َٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ع٢ً شيو .)  زعا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 32ؽ

 أَط بتٓعٝـ ايططقات ٚإَاط١ ا٭ش٣ عٓٗا . -1ز : 

) إٕ قاَت ايػاع١ ٚيف ٜس أسسنِ ؾػ١ًٝ ؾإٕ اغتطاع إٔ ٫ :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  سح ع٢ً ظضاع١ ا٭ؾذاض ، ؾكاٍ -2     

 . ٜػطغٗا ؾًٝػطغٗا (تكّٛ ست٢  

) زخًت اَطأ٠ ايٓاض يف ٖط٠ :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  أَط بايطؾل باؿٝٛإ ، ٢ْٗٚ عٔ إٜصا٥٘ أٚ تعصٜب٘ ، ؾكاٍ -3     

 . ضبطتٗا ؾًِ تطعُٗا ٚمل تسعٗا تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ضض (

) َا ٖصا ايػطف ٜا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   اٍنأ ؾكزعا أٜها إىل ا٫قتكاز يف املا٤ ، ؾكس َط ايٓيب ٟ بػعس ٖٚٛ ٜتٛ -4    

 . : أيف ايٛن٤ٛ غطف ؟ قاٍ : ْعِ ، ٚإٕ نٓت ع٢ً ْٗط داض (غعس ؟ قاٍ

 
 

 
 

 : َا ٖٞ ايكِٝ املٗاض١ٜ ؟ 1ؽ

 بايكسضات ٚاٱَهاْات املهتػب١ يس٣ اٱْػإ.ز : ٖٞ ايكِٝ اييت تتعًل 
 

 : بني أ١ُٖٝ ايكِٝ املٗاض2.١ٜؽ
 تػٌٗٝ ٚتػٝرل غبٌ سٝات٘ .  -1ز:   
 ٚايتهٝـ َع فتُع٘ . -2      

 ٚتهٜٛٔ ع٬قات إهاب١ٝ َع اٯخطٜٔ. -3      
 

 : اشنط أضبعا َٔ ايكِٝ املٗاض١ٜ اييت سح عًٝٗا ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.3ؽ
 اؿٛاض ٚسػٔ ايتعاٌَ ٚغرلٖا . -4      ايكٝاز٠   -3ايتٛاقٌ           -2ايتعًِ                   -1ز: 

 

 : عًٌ: سطم ايٓيب ع٢ً انتؿاف َٗاضات ايكشاب١ .4ؽ
 ز : ٱمنا٥ٗا ، ٚنطٚض٠ إتكاْٗا ٚسػٔ تٛظٝؿٗا ، يٝكٌ اٱْػإ إىل أع٢ً َػتٜٛات ايٓذاح ، ٚوكل ايهجرل َٔ

 اٱلاظات يف سٝات٘ ، ٜٚ٪ثط يف ايٓاؽ ٜٚهػب ٚزِٖ ٚاسذلاَِٗ .     
 

 إٔ ٜتعًِ ايػرلٜا١ْٝ .  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –: عًٌ : طًب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ ظٜس بٔ ثابت 5ؽ
 ز: ست٢ ٜذلدِ يًطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا ٜأتٝ٘ َٔ نتب بٗصٙ ايًػ١ .

 
 عًٌ : أضغٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َعاش بٔ دبٌ ٚأبا َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ قانٝني إىل ايُٝٔ .: 6ؽ

 ز: ملعطؾت٘ مبٗاضتُٗا يف ايكها٤ .
 
 : أشنط أضبع١ مناشز َٔ ايكِٝ املٗاض١ٜ .7ؽ

 ٬قات اٱهاب١ٝ َع اٯخطٜٔ ع. َٗاض٠ بٓا٤ اي2ايكٝاز٠        . َٗاض1٠ز: 
 . َٗاض٠ إزاض٠ ايٛقت4. َٗاض٠ اؿٛاض     3    
 

 ايسضؽ ايجاْٞ عؿط )ايكِٝ ايذلب١ٜٛ يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ )املٗاض١ٜ((
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 : ٖات َجا٫ َٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ع٢ً اغتجُاض ايٓيب ملٗاضات ايكشاب١ .8ؽ
 أضغٌ َعاش بٔ دبٌ ٚأبا َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ قانٝني ع٢ً ايُٝٔ ، ملعطؾت٘ مبٗاضتُٗا يف ايكها٤ . -1ز :  

 َكعب بٔ عُرل ؾٝ٘ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ يٓؿط اٱغ٬ّ ؾٝٗا ; ملعطؾت٘ مبٗاضت٘ يف إقٓاع ايٓاؽ  أضغٌ -2      

 اغتجُط َٗاض٠ سػإ بٔ ثابت يف ايؿعط ، يف خس١َ اٱغ٬ّ ٚاملػًُني .  -3      

 . ايًػ١ بٗصٙ نتب َٔ ٜأتٝ٘ َا يًٓيب ٜذلدِ نٞ ايػطٜا١ْٝ; ٜتعًِ إٔ ، ثابت بٔ ٜسطًب َٔ ظ -4      

 
 .ايػطٜا١ْٝ ٜتعًِ إٔ ، ثابت بٔ ٜس: عًٌ: طًب َٔ ظ9ؽ

 ز: نٞ ٜذلدِ يًٓيب َا ٜأتٝ٘ َٔ نتب بٗصٙ ايًػ١.
 
 
 ؟ ) نًهِ ضاع ٚنًهِ َػ٪ٍٚ عٔ ضعٝت٘ (: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 10ؽ

 ز: تطب١ٝ ايكشاب١ ع٢ً َٗاض٠ ايكٝاز٠ ٚاملػ٪ٚي١ٝ .
 
 ؟ تؿهٛا َٔ سٛيو ( ٚيٛ نٓت ؾعا غًٝغ ايكًب ٫) : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 11ؽ

 ز: املط١ْٚ يف ايتعاٌَ ٚػاٚظ ايع٫ت ٚايطؾع١ ٚايًني .
 
 : َا املككٛز مبٗاض٠ ايكٝاز٠ ؟۱2ؽ

 ز :ٖٞ قاٚي١ ايتأثرل يف ايٓاؽ ٚتٛدِٝٗٗ ٱلاظ اشلسف املطًٛب . 
 
 : عًٌ: تعس َٗاض٠ ايكٝاز٠ ق١ُٝ َٗاض١ٜ عاي13.١ٝؽ

ميهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا إ٫ إشا اَتًو اٱْػإ ؾدك١ٝ تتُتع باملػ٪ٚي١ٝ َٚعطؾ١ اٯخطٜٔ ٚاؿطم ع٢ً ْؿعِٗ ٚخسَتِٗ، ز: ٭ْ٘ ٫ 
مما ٜسؾعِٗ إىل ايجك١ بطأٜ٘ ، ٚايطدٛع إيٝ٘ يف سٌ املؿه٬ت ، ٚطًب ايٓكٝش١ ٚاٱضؾاز ، ٚؾعٛضِٖ بػ١َ٬ ضأٜ٘ ٚغع١ خدلت٘ ، 

 ٚعُل َؿٛضت٘ .
 
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قس٠ٚ سػ١ٓ ملٔ بعسٙ يف ؾٔ ايكٝاز٠.نإ ايطغٍٛ  : عًٌ:14ؽ

 ز: ٭ْ٘ نإ ٜتُتع بأخ٬م ٚنؿاٜات ايكا٥س ايٓادض.
 
 : َا ٖٞ أخ٬م ايكا٥س ايٓادض ؟15ؽ

 ٚايًباق١   -6      ١    ٚايٓعاٖ -5    ٚاؿعّ          -4       ٚايكدل       -3      ٚايعسٍ        -2       ايؿذاع١      -1ز: 
 . ب٘ ٚاقتسا٥ِٗ ي٘ ايٓاؽ سب يف غببا شيو ؾهإ ، ايتعاٌَ ٚسػٔ -8          یٚايؿٛض  -7    

 
تتهُٔ َٗاض٠ بٓا٤ ايع٬قات اٱهاب١ٝ َع اٯخطٜٔ ، ايعسٜس َٔ  : اغتٓتر أثطا ٚاسسا ٱتكإ اٱْػإ َٗاض٠ بٓا٤ ايع٬قات. أ16ٚؽ

 ايهؿاٜات ، اشنط ٚاسس٠ َٓٗا . 

 سػٔ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ . -2ايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ اٯخطٜٔ َٚٓطًكاتِٗ .            -1ز : 

 

 شتوي 2018



 

42 
 

 : يف ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ تٛدٝٗات نجرل٠ ؿػٔ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ، ٖات َجا٫ ع٢ً شيو . 17ؽ
 ا) أ٫ٚ أزيهِ ع٢ً ؾ٤ٞ إشا ؾعًتُٛٙ ؼاببتِ؟ أؾؿٛسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓاؽ ع٢ً ْؿط ايػ٬ّ بِٝٓٗ ، ؾكاٍ :  -1ز : 

  ايػ٬ّ بٝٓهِ(
) ا٫غت٦صإ ث٬خ ؾإٕ أشٕ يو ٚإ٫ زعا ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل ا٫غت٦صإ قبٌ ايسخٍٛ إىل ايبٝٛت ، ؾكاٍ :  - 2       

 . ؾاضدع(
 . )تبػُو يف ٚد٘ أخٝو قسق١ .. (سح ضغٛيٓا ايهطِٜ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايبؿاؾ١ يف ٚدٛٙ ايٓاؽ ، ؾكاٍ :  -3      
 نإ ٜأَط بعٜاض٠ املطٜض ٚا٫ط٦ُٓإ عًٝ٘ ، ٚتطٝٝب خاططٙ .  -4       
 

 :اغتٓتر أثطا ٚاسسا ٱتكإ اٱْػإ َٗاض٠ اؿٛاض.18ؽ
ؾاؿٛاض ٖٛ ايٛغ١ًٝ ا٭غاغ١ٝ  -ؾاٱْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ ٫ ٜعٝـ إ٫ َع غرلٙ  -ٙ ٜٚعدل عٔ استٝادات٘ ز : ٜػتطٝع اؿٝا٠ َع غرل

 يًتٛاقٌ .
 

 : ٫ بس يٲْػإ َٔ اؿٛاض َع َٔ سٛي٘ .19ؽ
ٖٛ ايٛغ١ًٝ ا٭غاغ١ٝ  ؾاؿٛاض –ؾاٱْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ ٫ ٜعٝـ إ٫ َع غرلٙ  -ز : ٜػتطٝع اؿٝا٠ َع غرلٙ ٜٚعدل عٔ استٝادات٘ 

 يًتٛاقٌ .
 إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ .  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –: عًٌ : أضغٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َكعب بٔ عُرل 20ؽ

 ز: ملعطؾت٘ يف إقٓاع ايٓاؽ باؿذ١ ٚاملٓطل .
 ؟  . () اغتِٓ مخػا قبٌ مخؼ ; ؾبابو قبٌ ٖطَو ..: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 21ؽ

 ز: زع٠ٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل تٓعِٝ ٚاغتجُاض ايٛقت ؾُٝا ٜؿٝسٙ ، ٚسصض َٔ تهٝٝع٘ ٚايتؿطٜط ؾٝ٘ .
 

 َا ٜتعًل ب٘ نٌ َٓٗا . : أقاضٕ بني ايكِٝ املٗاض١ٜ ، ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ َٔ سٝح 22ؽ

اييت تٛد٘ غًٛى اٱْػإ ٚتٛد٘ ع٬قت٘ باٯخطٜٔ ع٢ً مٛ هعً٘ قازضا ع٢ً ز: ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ تتعًل باملعاٜرل 

ايتؿاعٌ ٚايتٛاؾل َعِٗ . ٚايكِٝ املٗاض١ٜ تتعًل بايكسضات ٚاٱَهاْٝات املهتػب١ يس٣ اٱْػإ ، ٚاييت تػاعسٙ ع٢ً تػٌٗٝ غبٌ 

 ، ٚايتهٝـ ٚتهٜٛٔ ع٬قات إهاب١ٝ َع اٯخطٜٔ ٚتٝػرل غبٌ سٝات٘ .٘سٝات
 

 .ٚغًِ نإ أؾهٌ َٔ ٜػتدسّ اؿٛاض :عًٌ: املتأٌَ يًػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٜسضى إٔ غٝسْا قُسا ق٢ً اهلل ع23ً٘ٝؽ
 ز : ٭ْ٘ ٟ نإ ٜتكٔ ؾٕٓٛ اؿٛاض ٚأغايٝب٘ ٚآزاب٘ .

 

 : اشنط ث٬ث١ َٔ آزاب اؿٛاض اييت اغتدسَٗا ايٓيب يف قاٚض٠ اٯخطٜٔ .24ؽ
 ا٫غتُاع دٝسا يٰخطٜٔ زٕٚ َكاطعتِٗ . -2اسذلاّ َٔ واٚضٙ.         -1ز : 
 ) يٝؼ امل٪َٔ بايطعإ ٫ٚ ايًعإ ، ٫ٚ ايؿاسـ، ٫ٚ ايبص٤ٟ(ايتهًِ بتٗصٜب زٕٚ ؾتِ أٚ غب أٚ إٜصا٤ ، قاٍ :  -3      

 نإ ٜسعِ آضا٤ٙ باؿذر ايعك١ًٝ املٓطك١ٝ . -4      
 

 غرل َطًٛب سطؾٝا (سٛاضٙ َع ايٓاؽ . ) : ٖات َجا٫ َٔ ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ع٢ً سػٔ أغًٛب ايٓيب يف 25ؽ
ٜا ضغٍٛ اهلل ا٥صٕ يٞ بايع٢ْ ، ؾأقبٌ ايكّٛ عًٝ٘ ؾعدطٚٙ ، قايٛا : َ٘ أت٢ ؾاب إىل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ، ؾكاٍ : ص ۱ز : ط

،َ٘ ، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) ازْ٘ ، ؾسْا َٓ٘ قطٜبا ، قاٍ : ؾذًؼ ، قاٍ : أؼب٘ ٭َو ؟ قاٍ : ٫ ٚاهلل ، دعًين 
؟ قاٍ : ٫ ٚاهلل ٜا ضغٍٛ اهلل ، دعًين اهلل ؾسا٤ى ، قاٍ : اهلل ؾسا٤ى ، قاٍ : ٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ ، قاٍ : أؾتشب٘ ٫بٓتو 

٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ يبٓاتِٗ ، قاٍ : اؾتشب٘ ٭ختو ؟ قاٍ : ٫ ٚاهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى ، قاٍ : ٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ا٭خٛاِْٗ ، قاٍ 
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تِٗ ، قاٍ : أؾتشب٘ ـايتو ، قاٍ : ٫ ٚاهلل : أؾتشب٘ يعُتو ، قاٍ : ٫ ٚاهلل دعًين اهلل ؾسا٤ى ، قاٍ : ٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ يعُا
دعًين اهلل ؾسا٤ى ، قاٍ : ٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ـا٫تِٗ ، قاٍ : ؾٛنع ٜسٙ عًٝ٘ ، ٚقاٍ : ايًِٗ اغؿط شْب٘ ٚطٗط قًب٘ ٚسكٔ 

  ؾطد٘ ، ؾًِ ٜهٔ بعس شيو ايؿت٢ ًٜتؿت إىل ؾ٤ٞ (.
سٛاضٙ َع َؿطنٞ قطٜـ بايًطـ ٚايًني ، ٚسطق٘ ايؿسٜس ع٢ً ٖساٜتِٗ ست٢ أضٖل ْؿػ٘ ؾٝػبٌٝ شيو ، ؾأْعٍ اهلل ص 2ط     

ٓٴٛا بٹٗٳصٳا اِيشٳسٹٜحٹ َأغٳّؿا (تعاىل عًٝ٘ :  ٜٴ٪ٵَٹ ِٵ  ٕٵ َي ِٵ ِإ ٖٹ  )ؾًََعٳًَٸَو بٳاخٹعٷ ْٳِؿػٳَو عٳ٢ًَ آثٳاِض
 
 ا َع ايٓاؽ مجٝعِٗ ، اشنط ث٬ث١ َٔ ٖصٙ اٯزاب .: ع٢ً املػًِ إٔ ٜتعًِ آزاب اؿٛاض ًٜٚتعّ ب26ٗؽ

 وذلّ املتشاٚض ٜٚكػٞ إيٝ٘ زٕٚ َكاطع١ . -ص ۱ز : ط 
 ٜتٌُٗ يف اؿسٜح ست٢ ٜؿِٗ ايٓاؽ َا ٜطٜس قٛي٘ .  -ص2ط      
 ٜتذٓب ايػدط١ٜ ٚا٫غتٗعا٤ بأقٛاٍ ايٓاؽ ٚأؾعاشلِ .  -ص3ط      

 وػٔ اختٝاض ا٭يؿاظ . -ص4ط      
 

 ؟ ) أتطناٖا ٭َو؟ أتطناٖا ٭ختو ؟ ... (: َا ز٫ي١ قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًؿاب ايصٟ نإ ٜطٜس ايعْا : 27ؽ
 ز: َٔ أغايٝب اؿٛض زعِ ايطأٟ باؿذر ايعك١ًٝ ٚاملٓطك١ٝ .

 بني أثط اؿٛض بني ا٭قسقا٤ ٚأؾطاز ا٭غط٠ ايٛاسس٠ .:  28ؽ
 تكطٜب ٚدٗات ايٓعط. -ص۱ز : ط 

 اؿس َٔ سا٫ت ايتؿهو ا٭غطٟ . -ص2ط      
 ػٓب غ٤ٛ ايع٬قات بني ايٓاؽ ، ايٓاػ١ عٔ اغتدساّ غرل أغًٛب اؿٛاض يف إقٓاعِٗ .  -ص3ط      

 

 تٓعِٝ ايٛقت .أٚ اشنط اثٓتني َٔ ؾٛا٥س                            : عًٌ: اٖتُاّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مبٗاض٠ إزاض٠ ايٛقت .29ؽ
 ص ٭ْ٘ ٜػاعس ع٢ً املٛاظ١ْ بني ا٭ٖساف ٚايٛادبات .1ز : ط 

 ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ غطع١ إلاظ ايعٌُ ، ٚتكًٌٝ ا٭خطا٤ . ص 2ط      
 

 : اشنط ث٬ث١ َعاٖط ) أَٛض( تسٍ ع٢ً اٖتُاّ اٱغ٬ّ بتٓعِٝ ايٛقت. أٚ بني نٝـ اعت٢ٓ اٱغ٬ّ بتٓعِٝ ايٛقت .30ؽ
 ايعبازات يف َٛاعٝس قسز٠ ، َٚٛاقٝت َع١ًَٛ ٫ تكض إ٫ بٗا .دعٌ  -ص1ز : ط 

 ص عس ايٛقت أَا١ْ ٜػاٍ اٱْػإ عٓٗا ّٜٛ ايكٝا١َ . 2ط      
 ٍزعا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  إىل تٓعِٝ ايٛقت ٫غتجُاضٙ يف َا ٜؿٝس، ٚسصض َٔ تهٝٝع٘ ٚايتؿطٜط ؾٝ٘ ، قا -ص3ط      

:) اغتِٓ مخػا قبٌ مخؼ : ؾبابو قبٌ ٖطَو، ٚقشتو قبٌ غكُو، ٚغٓاى قبٌ ؾكطى، ٚؾطاغو ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
. ٚقس نإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاؾعا ع٢ً ٚقت٘ ، َػتجُطا ي٘ يف ايعباز٠ ٚايطاع١ ، قبٌ ؾػًو، ٚسٝاتو قبٌ َٛتو (

 ٚسل ْؿػ٘ ، ٚسل ايٓاؽ . َكػُا ي٘ َا بني سل اهلل ،ٚسل أًٖ٘ ، 
 

 : بني نٝـ اعت٢ٓ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بتٓعِٝ ايٛقت .31ؽ
ٚسل أًٖ٘، ٚسل  ني سل اهلل،، َكػُا ي٘ َا باهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاؾعا ع٢ً ٚقت٘، َػتجُطا ي٘ يف ايعباز٠ ٚايطاع١ ز: نإ ايٓيب ق٢ً

 ، ٚسل ايٓاؽ .ْؿػ٘
 

 ٚايٓكا٥ض ٚايٛعغ إىل عازات ضاغد١ يف ايػًٛى اٱْػاْٞ .:بني نٝـ ميهٔ ؼٌٜٛ ايتٛدٝٗات 32ؽ
ز : ٫ بس َٔ ايتطبٝل ايعًُٞ شلصٙ ايتٛدٝٗات ٚايٓكا٥ض ٚايٛعغ عٔ ا٭خ٬م ، ٚيؿذلات ط١ًٜٛ ، ٚبسعِ َٔ ايب١٦ٝ احملٝط١ ،  

 ٖهصا ٜتِ تجبٝتٗا ، ٚؼًٜٛٗا إىل عازات ضاغد١ يف ايػًٛى اٱْػاْٞ .
 

 صيفي2012



 

44 
 

 ًِ نٝـ ٜٓعِ ٚقت٘ ٚسٝات٘ .: ع٢ً املػًِ إٔ ٜتع33ؽ
 ز : ٭ٕ اٱْػإ ايصٟ ٜعطف نٝـ ٜػتجُط ٚقت٘ ٜهٕٛ أنجط لاسا يف سٝات٘ . 

 

 :نٝـ ٜٓعِ املػًِ ٚقت٘ ٚسٝات٘ ؟ 34ؽ
 ؾا٥س٠. ز : ٜهع خط١ وسز ؾٝٗا أٖساؾ٘ ٚنٝؿ١ٝ تٓؿٝصٖا ، ٚوسز ٚقتا َٓاغبا يصيو ، ٚهٓب ْؿػ٘ تهٝٝع ايٛقت يف غرل

 

 
 
ٔٳٱ َأٜټٗٳا)ٜٳ  ٘ٳٱ تٻُكِٛاٱ آَٛا يَّصٹٜ ٘ٹ سٳلٻ يًَّ ٔٻ ِإيَّا ٚٳَأْتٴِ َټػ ٚٳَيا ۦتٴَكاتٹ ُٴٛتٴ ٕٳتٳ ُٴٛ ُٴِٛاٱٚٳ( 102) ًٹ ٌِ عتٳكٹ ٘ٹٱ بٹشٳب  ٚٳَيا دٳُٹٝعا يًَّ

٘ٹٱ ْٹعُٳتٳ شُنطٴِٚاٱٚٳ تٳَؿطٻُقِٛا ـٳ َأعسٳا٤ ُنٓتٴِ ِإش عٳًَُٝهِ يًَّ ٘ٹ َؾَأقبٳشتٴِ ُقًُٛبٹُهِ بٳنيٳ َؾَأيَّ  سٴؿطٳ٠ ؾٳَؿا عٳ٢ًَ ٚٳُنٓتٴِ ِإخٛٳْا ۦٓبٹٓٹعُٳتٹ
ٔٳ ٔٴ َنصٳيٹَو َِّٓٗٳا َؾَأَْكصٳُنِ يٓٻاِضٱ َِّ ٘ٴٱ ٜٴبٳِّٝ ٘ٹ َيُهِ يًَّ ٕٳ َيعٳًَُّهِ ۦ٤ٳاٜٳتٹ ٕٳ أَُٻ١ َُِّٓهِ ٚٳيتٳُهٔ( 103) تٳٗتٳسٴٚ  ـَرِلٱ ِإَي٢ ٜٳسعٴٛ

ٕٳ َٴطٴٚ ٕٳ ملعطٴٚفٹٱبٹ ٚٳٜٳأ ِٔ ٚٳٜٳٓٗٳٛ ٚٵَي٦ٹ مُلَٓهِطٱ عٳ ِٴ ٚٳُأ ٖٴ ٕٳٱَو  ْٴِٛا ٚٳَيا( 104) مُلؿًٹشٴٛ ٔٳٱَى تٳُهٛ  َٳا بٳعسٹ َٹٔ ختٳًَُؿِٛاٱٚٳ تٳَؿطٻُقِٛا يَّصٹٜ
ِٴ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو يبٳِّٝٓٳتٴٱ دٳا٤ٳ ٗٴِ ٚٳُأ ٔٳٱ َؾأََٻا ٚٴدٴٛٙ ٚٳتٳػٛٳزټ ٚٴدٴٛٙ تٳبٝٳضټ ٜٳّٛٳ( 105) عٳعٹِٝ عٳصٳابٷ َي ٗٴ غٛٳزٻتٱ يَّصٹٜ ٖٴ  َأَنَؿطتٴِِ ٚٴدٴٛ

ٕٳ ُنٓتٴِ بٹُٳا يعٳصٳابٳٱ َؾصٴُٚقِٛا ِإميٳٓٹُهِ بٳعسٳ ٔٳٱ ٚٳأََٻا( 106) تٳهُؿطٴٚ ٗٴِ بٝٳهٻتٱ يَّصٹٜ ٖٴ ٕٳ ؾٹٝٗٳا ٖٴِ يًَّ٘ٱ ضٳمَح١ٹ َؾؿٹٞ ٚٴدٴٛ  خٳًٹسٴٚ
٘ٹٱ ٤ٳاٜٳتٴ تٹًَو( 107) ٖٳا يًَّ ٘ٴٱ ٚٳَٳا َؿلِّٱبٹ عٳًََٝو ْٳتًُٛ  . ((108) يًِّعٳًَُٹنيٳ ُاِطٜسٴ ُظًٜٴ يًَّ

 
 : غٛض٠ آٍ عُطإ غٛض٠ َس١ْٝ ، تٓاٚيت َٛنٛعات عسٜس٠ ، اشنط أضبع١ َٓٗا . 1ؽ

 إثبات ٚسسا١ْٝ اهلل تعاىل . -2ايجبات ع٢ً اٱغ٬ّ بعس نُاي٘ ٚبٝاْ٘ .     -1ز :  
 ضز ؾبٗات غرل املػًُني ، ٚايتشصٜط َٔ نٝسِٖ .  -4م ايكطإٓ ايهطِٜ .               إثبات قس -3      

 

 : َا َع٢ٓ املؿطزات ٚايذلانٝب اٯت١ٝ :2ؽ
 ٫ٚ تؿطقٛا : ٫ ؽتًؿٛا .  -2اعتكُٛا عبٌ اهلل : متػهٛا باٱغ٬ّ .      -1ز: 

 ايبٝٓات : ايس٥٫ٌ ايٛانش١ . -4ؾؿا : ساؾ١ .                                    -3
 

  ؟ ُٖا َا ، عنيَٛنٛ( ۱38 - ۱32: تٓاٚيت اٯٜات ايهطمي١ ايػابك١ )  3ؽ
 تٓاٚيت عٛاٌَ ق٠ٛ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ، يتهٕٛ خرل أ١َ . ۱35 - ۱32اٯٜات َٔ  -ز : أ٫ٚ

 .تٓاٚيت ايتشصٜط َٔ ايؿطق١ ، ٚعاقبتٗا يف اٯخط٠  ۱38 - ۱33اٯٜات َٔ  -ثاْٝا     
 

 يهطمي١ زع٠ٛ املػًُني إىل ا٫خص بعسز َٔ عٛاٌَ ق٠ٛ املػًُني ، أشنط ث٬ثا َٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ . : تهُٓت اٯٜات ا4ؽ

 

 . اٱغتكا١َ ٚايجبات ع٢ً زٜٔ اٱغ٬ّ 2. تك٣ٛ اهلل تعاىل        1ز: 

 . ايٛسس٠ ٚعسّ ايتؿطم 4. اٱعتكاّ باٱغ٬ّ     3   
 
ٔٳٱ َأٜټٗٳا)ٜٳ: ؾػط قٛي٘ تعاىل : 5ؽ ٘ٳٱ تٻُكِٛاٱ آَٛا يَّصٹٜ ٘ٹ سٳلٻ يًَّ   ؟ ايتك٣ٛ سل ضب٘ املػًِ ٜتكٞ نٝـ أٚ (ۦتٴَكاتٹ

ٚايؿعٛض مبطاقبت٘، ، با٫َتجاٍ ٭ٚاَطٙ ٚادتٓاب ْٛاٖٝ٘، ٚشيو اهلل تعاىل ٚإٔ ٜتكٛٙ سل ايتك٣ٛ ز : ٜٓبػٞ ع٢ً امل٪َٓني إٔ ىاؾٛا

 ، ٜٚؿهط ؾ٬ ٜهؿط .ؾٝطاع ٫ٚ ٜعكٞ، ٜٚصنط ؾ٬ ٜٓػ٢

 عؿط ) َٔ عٛاٌَ ق٠ٛ ا٭١َ (ايسضؽ ايجايح 
 ( 108 - 102 غٛض٠ آٍ عُطإ )
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 . {٫ٚ متٛتٔ إ٫ ٚأْتِ َػًُٕٛ  }: ؾػط قٛي٘ تعاىل : 6ؽ
، َع ٚتؿطٜعات٘ ، ا٫يتعاّ بأسهاّ اٱغ٬ّ ٚقُٝ٘ ٚأخ٬ق٘أغباب ايك٠ٛ يس٣ ايؿطز ٚاجملتُع ز : أنست اٯٜات ايهطمي١ إٔ َٔ 

 ايجبات ٚا٫غتُطاض ع٢ً شيو ست٢ املُات .
 
ٔٳٸ ٚٳَيا): عاٌَ ق٠ٛ ا٭١َ يف قٛي٘ تعاىل : 7ؽ ُٴٛتٴ ٕٳ ٚٳَأْتٴِ ِإيَٸا تٳ ُٴٛ  ٖٛ ؟  (َٴٸػٵًٹ

 ز: اٱغتكا١َ ٚايجبات ع٢ً زٜٔ اٱغ٬ّ .
 
 : أشنط غببني َٔ أغباب ايك٠ٛ يس٣ ايؿطز ٚاجملتُع . 8ؽ

 غ٬ّ ٚقُٝ٘ ٚتؿطٜعات٘ تعاّ بأسهاّ اٱي. ا1٫ز: 
 . ايجبات ٚا٫غتُطاض ع٢ً شيو ست٢ املُات2    

 

ُٴٛا): ٚنض اؿه١ُ َٔ ايتعبرل به١ًُ )مجٝعا( يف غٝام تأنٝس اٯ١ٜ ع٢ً ا٫عتكاّ باٱغ٬ّ . أٚ ؾػط قٛي٘ تعاىل : 9ؽ  ٚٳاعٵتٳكٹ

ٌِ ٘ٹ بٹشٳبٵ   (.تٳَؿطٳٸُقٛا ٚٳَيا دٳُٹٝعٶا ايًَٸ

 تأَط اٯ١ٜ ايهطمي١ بايتُػو بهتاب اهلل تعاىل ٚغ١ٓ ْبٝٓا قُس . -ص۱ز : ط

بسٚضٙ ػاٙ فتُع٘  ايتعبرل به١ًُ )مجٝعا( إؾاض٠ إىل أ١ُٖٝ املػ٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ ، اييت ٜهًـ ؾٝٗا نٌ ؾطز إٔ ٜكّٛدا٤  -ص2ط     

 (.) إمنا امل٪َٕٓٛ إخ٠ٛ ، ؾتعٗط يٮ١َ قٛتٗا ، ٜٚهْٕٛٛ عل أخ٠ٛ ، نُا قاٍ اهلل تعاىل : 
 

 ؟  إش نٓتِ أعسا٤ ؾأيـ بني قًٛبهِ ... () ٚاشنطٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ : إىل َاشا زعت اٯ١ٜ ايهطمي١ : 10ؽ
 . ٚا٫خت٬فصضت َٔ ايؿطق١ سز: زعت إىل ايٛسس٠ ٚعسّ ا٫خت٬ف ، ٚ

 
بني أؾطاز اجملتُع ، ٚسصضت َٔ ايؿطق١ ٚا٫خت٬ف ، ٚقس بٝٓت َٛقؿني،  ٚايتآيـ: زعت اٯٜات ايهطمي١ إىل ايٛسس٠ 11ؽ

 اشنطُٖا.
 َٛقـ ايصٜٔ تؿطقٛا ٚاختًؿٛا ؾهإ شيو غببا يف نعؿِٗ ٚقاضٚا ؾطقا َتٓاسط٠. -1  ز:   

َؿطؾني ع٢ً زخٍٛ  عس إٔ ناْٛا أعسا٤ يف اؾا١ًٖٝ ،َٚٛقـ امل٪َٓني ايصٜٔ أْعِ اهلل عًِٝٗ بٓع١ُ ا٭خ٠ٛ ٚايٛسس٠ ، ب -2        
ٚمجع بني قًٛبِٗ ؾأقبشٛا بؿهٌ اهلل إخٛاْا َذلامحني َتٓاقشني ، ايٓاض بهؿطِٖ ، ؾألاِٖ اهلل َٓٗا باٱغ٬ّ ، ٖٚساِٖ يٲميإ ، 

 ٚػاٚظٚا ايؿطق١ يًٛسس٠ نٞ ٜتُاغو فتُعِٗ .
 

 : ق٠ٛ ا٭١َ ٚٚسستٗا ٫ تطنٞ ا٭عسا٤ ، ٚتػٝغ املذلبكني بٗا ، بني غبب ْعٍٚ قٛي٘ تعاىل :12ؽ
٘ٹٱ ْٹعُٳتٳ شُنطٴِٚاٱ)ٚٳ ـٳ َأعسٳا٤ ُنٓتٴِ ِإش عٳًَُٝهِ يًَّ ٘ٹ َؾَأقبٳشتٴِ ُقًُٛبٹُهِ بٳنيٳ َؾَأيَّ ٔٳ سٴؿطٳ٠ ؾٳَؿا عٳ٢ًَ ٚٳُنٓتٴِ ِإخٛٳْا ۦٓبٹٓٹعُٳتٹ  (َِّٓٗٳا َؾَأَْكصٳُنِ يٓٻاِضٱ َِّ

أيؿتِٗ ٚق٬ح شات  ز : َط )ؾاؽ بٔ قٝؼ( ايٝٗٛزٟ ع٢ً ْؿط َٔ ا٭ْكاض ٚاـعضز فتُعني يف فًؼ شلِ ، ؾػاظ١ َا ضأ٣ َٔ
ا٭ٚؽ ع٢ً اـعضز يف ّٜٛ بعاخ أٜاّ  ِٝٓٗ َٔ عسا٠ٚ يف اؾا١ًٖٝ ، ؾأضغٌ إيِٝٗ ؾابا ٜصنطِٖ باْتكاضبِٝٓٗ بعس ايصٟ نإ ب

ايػ٬ح ايػ٬ح ... ؾبًؼ شيو ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾدطز : اؾا١ًٖٝ ، ؾتٓاظع ايكّٛ عٓس شيو ٚتؿاخطٚا ٚتػانبٛا ٚقايٛا
املػًُني ، اهلل اهلل ، أبسع٣ٛ اؾا١ًٖٝ ، ٚأْا بني أظٗطنِ بعس إٔ ٖسانِ اهلل  َعؿط إيِٝٗ َع املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ، ؾكاٍ : ) أٜا

ٚقطع ب٘ عٓهِ أَط اؾا١ًٖٝ ٚاغتٓكصنِ ب٘ َٔ ايهؿط ، ٚأيـ ب٘ بني قًٛبهِ ؟( ؾعطف ايكّٛ أْٗا َهٝس٠ ، يٲغ٬ّ ، ٚأنطَهِ ب٘
 عهِٗ بعها .َها٥س ا٭عسا٤ ، ٚأْٗا ْعع١ َٔ ايؿٝطإ ، ؾأيكٛا ايػ٬ح ٚعا٥ل ب َٔ
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 باملع٢ٓ هٛظ سطؾٝا َطًٛب غرل: غبب ايٓعٍٚ  **ًَشٛظ١**
 
 ٠ ايعسا٠ٚ بني ا٭ٚؽ ٚاـعضز ؟ : نٝـ عٌُ ؾأؽ بٔ قٝؼ ع٢ً إثاض13ؽ

 ؿعٌ ٚتهًِ ، ؾتٓاظعٛا ٚتؿاخطٚا ست٢ ٖاز ايؿطٜكإ ٚقايٛا: ايػ٬ح ايػ٬ح .ؾز: أَط ؾابا َٔ ايٝٗٛز بتصنرلِٖ بّٝٛ بعاخ ، 

 
 : َا ٖٛ ّٜٛ بعاخ ؟ 14ؽ

 ز: ٖٛ ّٜٛ اقتتًت ؾٝ٘ ا٭ٚؽ ٚاـعضز ٚنإ ايعؿط يٮٚؽ ع٢ً اـعضز .
ٕٳ أَُٻ١ َُِّٓهِ تٳُهٔٚٳي }: ؾػط قٛي٘ تعاىل : 15ؽ َٴطٴٚ ـَرِلٱ ِإَي٢ ٜٳسعٴٛ ٕٳ ملعطٴٚفٹٱٕٳ بٹٚٳٜٳأ ِٔ ٚٳٜٳٓٗٳٛ ٚٵَي٦ٹَو مُلَٓهِطٱ عٳ ِٴ ٚٳُأ ٕٳٱ ٖٴ   { مُلؿًٹشٴٛ

ٚايؿهٌ ع٢ً اٱْػا١ْٝ ع اٯ١ٜ ايهطمي١ إٔ َٔ أغباب ق٠ٛ ا٭١َ زعٛتٗا إىل اـرل ايصٟ دا٤ ب٘ اٱغ٬ّ ، مما ٜعٛز بايٓؿز : بٝٓت 
، ) ٜٚتُجٌ شيو ( َٔ خ٬ٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ، ايصٟ ٖٛ ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ نٌ عػب َػ٪ٚيٝت٘ ٚغًطت٘ 

 ٚعًُ٘ .
 
 ثاض ايسع٠ٛ إىل اـرل يف اجملتُع .: اشنط أثطٜٔ َٔ آ16ؽ

 ز : يف ايسع٠ٛ إىل اـرل آثاض إهاب١ٝ ع٢ً اجملتُع َٓٗا :
 أَإ يًُذتُع َٔ ايؿػاز ٚاٱؿاز ٚا٫مطاف ٚايتططف . -1
 تٓتؿط يف اجملتُع قِٝ اٱغ٬ّ ايؿان١ً .   -2
 ب٘ ا٭١َ ٚتعزاز ا٭خ٠ٛ بني أؾطازٖا .  یتكٛ -3

 املػًِ أعٛاْا ع٢ً اـرل ، ٜٚٓشكط ؾٝٗا ايؿط .هس ؾٝٗا ٚتتٛاؾط ايب١٦ٝ اييت  -4

 
 عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ؟ : َا ٖٛ سهِ ا٫َط بامل17ؽ

 ز: ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ نٌ عػب َػ٪ٚيٝت٘ ٚغًطت٘ ٚعًُ٘ .

 
 ف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط . : انتب اٯ١ٜ ايهطمي١ اييت تسٍ ع٢ً ا٭َط باملعط18ٚؽ

ِٵ ٚٳِيتٳُهٔ)ز: قاٍ تعاىل :  ٕٳ ُأَٳٸ١ْ َٹٸُٓه ٝٵِط ِإَي٢ ٜٳسٵعٴٛ ٕٳ اِيدٳ َٴطٴٚ ُٳعٵطٴٚفٹ ٚٳٜٳِأ ٕٳ بٹاِي ٛٵ ٗٳ ٓٵ ِٔ ٚٳٜٳ ُٴَٓهِط عٳ ٕٳ ٚٳُأَٚي٦ٹَو اِي ُٴؿًِٹشٴٛ ِٴ اِي  ( . ٖٴ

 
ْٴِٛا ن)ٚٳَيا : َا ايصٟ سصضت َٓ٘ اٯ١ٜ : 19ؽ ٔٳاتٳُهٛ ِٴ َٳا بٳعسٹ َٹٔ ختٳًَُؿِٛاٱٚٳ تٳَؿطٻُقِٛا يَّصٹٜ ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو يبٳِّٝٓٳتٴٱ دٳا٤ٳ ٗٴِ ٚٳُأ   ( عٳعٹِٝ عٳصٳابٷ َي

َتٓاسط٠ ، ٚاختًؿٛا  ز : سصضت اٯٜات ايهطمي١ َٔ ايتٓاظع ٚا٫خت٬ف ، ٚشنطت يٓا َٛقـ ايصٜٔ تؿطقٛا ٚقاضٚا ؾطقا ٚمجاعات
 مل٪َٓني إٔ ٫ ٜهْٛٛا أَجاشلِ .َٔ بعس َا دا٤تِٗ ايس٥٫ٌ ايٛانش١ ع٢ً قسم أْبٝا٥ِٗ ، ٚزعت اٯٜات ايهطمي١ ا

 
 : بني نٝـ ٜهٕٛ نُاٍ عسٍ اهلل تعاىل . 20ؽ

 ز: بإٔ هاظٟ ايعباز ع٢ً َٛاقؿِٗ ٚأعُاشلِ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ .
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 : َا ايؿ٦ات اييت ناْت تؿهٌ فتُع املس١ٜٓ بعس ٖذط٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إيٝٗا ؟  1ؽ

 غهإ املس١ٜٓ َٔ ايعطب غرل املػًُني . -3            ايٝٗٛز   -2         املػًُٕٛ ) َٗادطٕٚ ٚأْكاض(  -1ز : 
 

 : أشنط ث٬ث١ َٔ أبطظ َا دا٤ يف ٚثٝك١ املس١ٜٓ . 2ؽ
 . إع٬ٕ ا٭١َ ايٛاسس٠ املػتك١ً 1ز: 
 . تٛنٝض اؿكٛم اييت تٓعِ ايع٬قات بني أؾطاز اجملتُع2    
 . ؼسٜس ٚادبات أؾطاز اجملتُع3    

 

 : نتب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚثٝك١ عا١َ ٭ٌٖ املس١ٜٓ بعس ٖذطت٘ إيِٝٗ .3ؽ
ٚاسذلاّ اؿطٜات ايعا١َ، ، ز : يتٓعِٝ ايع٬قات ؾُٝا بِٝٓٗ ، ٚنُإ أَِٓٗ ٚاغتكطاضِٖ ، ٚضنع ؾٝٗا ع٢ً بٓا٤ اجملتُع املتُاغو 

 ٚايتأنٝس ع٢ً ايعٝـ املؿذلى ، َع سؿغ اؿكٛم ٚايكٝاّ بايٛادبات ، مبا وكل قٝاّ ايسٚي١ بأضناْٗا ا٭غاغ١ٝ .
 

 ٭تٞ :: َا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ املس١ٜٓ ا4ؽ
  .. أِْٗ أ١َ ٚاسس٠ َٔ زٕٚ ايٓاؽ ٖصا نتاب َٔ قُس ايٓيب  بني امل٪َٓني ٚاملػًُني َٔ قطٜـ ٚأٌٖ ٜجطب ، َٚٔ تبعِٗ .

 ز : إع٬ٕ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ٖصٙ ايٛثٝك١ قٝاّ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٚاغتك٬شلا .
 

 : َا ٖسف ٚثٝك١ ايٓيب ٭ٌٖ املس١ٜٓ ؟ 5ؽ
تُع َٔ مجاعات َبعجط٠ ، تطتبط بطٚابط قب١ًٝ أٚ عكب١ٝ أٚ غرلٖا ، إىل أ١َ ٚاسس٠ ٖٞ أ١َ اٱغ٬ّ ، اييت تكّٛ ز : ؼٌٜٛ اجمل

 ع٢ً أغاؽ ضابط١ اٱغ٬ّ بكُٝ٘ ٚتؿطٜعات٘ .
 
 اجملتُع َٔ خ٬ٍ بٝإ سكٛقِٗ . أشنط ث٬ثا َٔ ٖصٙ اؿكٛم .  أؾطاز: ضنعت ٚظٝؿ١ املس١ٜٓ ع٢ً تٓعِٝ ع٬قات 6ؽ
 . سل ا٭َٔ ٚايتٓكٌ 3     . سل ا٫عتكاز ٚايتسٜٔ         2      . سل املٛاط١ٓ      1     ز:
 . سل ايتًُو 5       . سل املػاٚا٠       4        

 

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ .  : نٝـ ْعُت ٚثٝك١ املس١ٜٓ ايع٬قات بني أؾطاز اجملتُع يف7ؽ
 ز : َٔ خ٬ٍ بٝإ سكٛم ا٭ؾطاز ٚنُاْٗا ، ٚبٝإ ٚادباتِٗ .

 

 تجبت املٛاط١ٓ يػرل املػًُني ؟ : نٝـ 8ؽ

 . ا٫يتعاّ بأسهاّ ايٛثٝك١ 2. مبكته٢ إقاَتِٗ يف املس١ٜٓ       1ز: 
 

 يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ .  املػًُني سل املٛاط١ٓ: ٚنض َٛقـ َٔ ايػرل٠ ٜسٍ ع٢ً إعطا٤ غرل 9ؽ
 ز: قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٜٗٛز بين عٛف َع امل٪َٓني ( . 

 

 : َا ز٫ي١ : قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ) ٜٗٛز بين عٛف َع امل٪َٓني ( ؟ 10ؽ

 املٛاط١ٓ يػرل املػًُني املكُٝني يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاملًتعَني بأسهاّ ايٛثٝك١ . لز: إعطا٤ س

 
 
 

 ايسضؽ ايطابع عؿط ) ٚثٝك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ (

 صيفي2013

 صيفي2018

 شتوي2015

 صيفي2019
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: ٚنض مبا ٜجبت سل املٛاط١ٓ ٭ؾطاز ايسٚي١ نُا بٝٓت٘ ايٛثٝك١ ؟ أٚ أقطت ٚثٝك١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سل املٛاط١ٓ 11ؽ

 زم ( 2018٭ٌٖ املس١ٜٓ ، ٚنض شيو . ) 

مل ؼكط ايٛثٝك١ سل املٛاط١ٓ يف املػًُني ٚسسِٖ ، ؾكس ْكت ع٢ً إٔ غرل املػًُني املكُٝني يف املس١ٜٓ َع امل٪َٓني ، شلِ  -1ز :  

 َٔ اؿكٛم ٚايٛادبات نُا يًُػًُني بكؿ١ عا١َ ، ؾذا٤ ؾٝٗا : ) ٜٗٛز بين عٛف أ١َ َع امل٪َٓني(.

 كته٢ إغ٬َِٗ ، ٚيػرل املػًُني مبكته٢ :أثبتت ايٛثٝك١ سل املٛاط١ٓ يًُػًُني مب-2      
 ٚا٫يتعاّ بأسهاّ ايٛثٝك١ . -2اٱقا١َ يف املس١ٜٓ .          -1

 

 : َا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ ايٓيب ٭ٌٖ املس١ٜٓ اٯتٞ : ) يًٝٗٛز زِٜٓٗ ، ٚيًُػًُني زِٜٓٗ َٛايِٝٗ ٚأْؿػِٗ(. 12ؽ
 ٚؾعا٥طِٖ اٱغ١َٝ٬ ، ٚ٭ٌٖ ايهتاب سل مماضغ١ ؾعا٥ط.ز : إقطاض سل ا٫عتكاز ٚايتسٜٔ ، ؾًًُػًُني عكٝستِٗ 

 

 ١ ؾططا ٱعطا٤ سل ا٭َٔ ٚايتًُو . َا ٖٛ ؟ ك: سسزت ايٛث13ٝؽ
 ز: ا٫يتعاّ بأسهاّ ايٛثٝك١ .

 

                    : َا ز٫ي١ ْل ايٛثٝك١ اٯتٞ : )ٚأْ٘ َٔ خطز أَٔ ، َٚٔ قعس آَٔ باملس١ٜٓ إ٫ َٔ ظًِ ٚأثِ،(14ؽ

يف اٱقا١َ ٚيف ، ز : إقطاض سل ا٭َٔ ٚايتٓكٌ ٭ؾطاز اجملتُع ، ٚشيو بايعٝـ زٕٚ خٛف ع٢ً أْؿػِٗ أٚ أعطانِٗ أٚ أَٛاشلِ 

 ايػؿط ، بؿطط ا٫يتعاّ بأسهاّ ايٛثٝك١ .
 

 ايٓاتر عٔ إعطا٤ سل املٛاط١ٓ يػرل املػًُني ؟: َا ٖٛ اؿل 15ؽ
 ز: سل املٛاط١ٓ .

 

  ) ٚإْ٘ َٔ تبعٓا َٔ ٜٗٛز ؾإٕ ي٘ ايٓكط ٚا٭غ٠ٛ غرل َعًَٛني ٫ٚ َتٓاقط عًِٝٗ (: َا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ املس١ٜٓ اٯتٞ : 16ؽ
املٛاط١ٓ; ٭ٕ ايٓؿؼ ٢ ز : سل املػاٚا٠ ٭ؾطاز اجملتُع مجٝعِٗ أَاّ ايكإْٛ ، َٔ سٝح املعا١ًَ ٚعك١ُ ايسَا٤ ، ٚشيو مبكته 

 ْؿػٗا أَاّ ايؿطع، ٫ ؾطم بِٝٓٗ يف شيو ٭ٟ غبب نإ .ايبؿط١ٜ شلا اؿط١َ 
 

 : عًٌ: سل املػاٚا٠ ٭ؾطاز اجملتُع مجٝعِٗ أَاّ ايكإْٛ ، َٔ سٝح املعا١ًَ ٚعك١ُ ايسَا٤ ، ٚشيو مبكته٢ املٛاط17.١ٓؽ
 ز: ٭ٕ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ شلا اؿط١َ ْؿػٗا أَاّ ايؿطع، ٫ ؾطم بِٝٓٗ يف شيو ٭ٟ غبب نإ .

 

 ؟  ) ٚإٕ ع٢ً ْؿكتِٗ ، ٚع٢ً املػًُني ْؿكتِٗ (ْكٛم ايٛثٝك١ :  ٢ً َاشا ٜؿرل ٖصا ايٓل َٔ: ع18ؽ
 ز: إٔ ايٝٗٛز شلِ سط١ٜ ايتًُو ٚايعٌُ ٚايتكطف يف أَٛاشلِ .

 
 : قطضت ايٛثٝك١ ٭ٌٖ املس١ٜٓ فُٛع١ َٔ ايٛادبات ع٢ً ا٭ؾطاز . أشنط ث٬ث١ َٓٗا . 19ؽ

 . َٓع تكسِٜ أٟ عٕٛ أٚ َػاعس٠ ملٔ ٜتٗسز ايسٚي١ َٔ اـاضز .6       .اسذلاّ ٚغٝاز٠ ايٓعاّ ٚايكإْٛ. 1ز: 

  .: ايتهاؾٌ ا٫دتُاع2ٞ    

          . ٓع ايٓعاَّ. ايتعإٚ يف 3    

 .ايتٓاقض ٚايتٛاقٞ باـرل. 4    

 . ٚدٛب َؿاضن١ أؾطاز اجملتُع مجٝعِٗ يف أَٔ اجملتُع .5    
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 .  ( ْؿكتِٗ ُنيع٢ً ايٝٗٛز ْؿكتِٗ ، ٚع٢ً املػً ) ٚإَٕا ز٫ي١ ْل ايٛثٝك١ اٯتٞ : : 23ؽ
 ز : إقطاض سل ايتًُو يػرل املػًُني ، ؾًِٗ شَتِٗ املاي١ٝ املػتك١ً ، ٚيف ٖصا إؾاض٠ إىل سط١ٜ ايعٌُ ٚايتكطف يف أَٛاشلِ .

 

 ، اشنط اثٓني َٓٗا . أقطت ايٛثٝك١ فُٛع١ َٔ ايٛادبات ع٢ً أؾطاز اجملتُع: 2۱ؽ 
 ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ . -2ٚادب اسذلاّ غٝاز٠ ايٓعاّ ٚايكإْٛ.         -1ز :  

 ايتعإٚ يف َٓع ايعًِ. -4ايتٓاقض ٚايتٛاقٞ باـرل .                  -3      
 

تذاض ىاف ؾػازٙ ، ؾإٕ َطزٙ إىل اهلل ) ٚأْ٘ َا نإ بني أٌٖ ٖصٙ ايٛثٝك١ َٔ سسخ أٚ اؾَا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ املس١ٜٓ اٯتٞ : : 22ؽ
 ٚإيٞ قُس ضغٍٛ اهلل (.

ز : ايكإْٛ املتُجٌ يف َطدع١ٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ٖٛ ايصٟ وهِ يف نٌ ْعاع ٜكع يف اجملتُع ، ٚسهُ٘ ْاؾص يف 
 ايع٬قات بني أؾطاز اجملتُع .

 

 ٌ نتاب١ ايٛثٝك١ ؟ : َا ٖٞ قٛض ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ اييت ناْت غا٥س٠ قب23ؽ
 . زؾع ايس١ٜ يف ايكتٌ اـطأ 2. ؾسا٤ ا٭غط٣     1ز: 

 

 : َا َع٢ٓ عباض٠ ) ع٢ً ضبعتِٗ ( ؟ 24ؽ
 ز: أٟ َا اغتكط يسِٜٗ َٔ أعطاف سػ١ٓ . 

 

 : َا َع٢ٓ عباض٠ ) ٜتعاقًٕٛ بِٝٓٗ ( ؟25ؽ
 ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ إىل اجملتُع .ز: أٟ إٔ ايتهاؾٌ ٜبسأ َٔ ايعؿرل٠ ، ؾإشا عذعت ايعؿرل٠ اْتكٌ ٚادب 

 

 . ) املٗادطٕٚ َٔ قطٜـ ع٢ً ضبعتِٗ ، ٜتعاقًٕٛ بِٝٓٗ ِٖٚ ٜؿسٕٚ عاِْٝٗ (ٚنض ايعباض٠ ايٓب١ٜٛ اٯت١ٝ : : 26ؽ
ز: أقطت ايٛثٝك١ أؾهاٍ ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ ، اييت ناْت غا٥س٠ قبٌ نتاب١ ايٛثٝك١ ، َجٌ :  ؾسا٤ ا٭غط٣ ٚزؾعايس١ٜ يف ايكتٌ 

ؾإشا عذعت ايعؿرل٠، ٜٓتكٌ ٚادب ، أ ، أٟ أِْٗ ٜبكٕٛ ع٢ً اؿاٍ اييت دا٤ اٱغ٬ّ ِٖٚ عًٝٗا ، ٜٚبسأ ايتهاؾٌ َٔ ايعؿرل٠اـط
 ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ إىل اجملتُع .

 

اجملتُع نًِٗ ٚيٝؼ  ز: عًٌ: يتٓعِٝ فتُع املس١ٜٓ ، دعًت ايٛثٝك١ ايٓب١ٜٛ ايتٓاقض ٚا٭َط باملعطٚف بإضاز٠ اـرل ٭ؾطا27ؽ
 . ) ٚإٕ بِٝٓٗ ايٓكض ٚايٓكٝش١    ٚايدل زٕٚ اٱثِ (يبعهِٗ . أٚ َا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ املس١ٜٓ اٯتٞ : 

 ز : ٚادب ايتٓاقض ٚايتٛاقٞ باـرل ٚشيو بإضاز٠ اـرل ٭ؾطاز اجملتُع نًِٗ; ي٬غتؿاز٠ َٔ خدلات 
 اؾُٝع ٚؼكٝل ايجك١ املتبازي١ بِٝٓٗ.

 

 ا دا٤ يف  ايٛثٝك١ ٚادب ايتٓاقض ٚايتٛاقٞ باـرل ٚشيو بإضاز٠ اـرل ٭ؾطاز اجملتُع نًِٗ.: عًٌ: مم28ؽ
 ز: ي٬غتؿاز٠ َٔ خدلات اؾُٝع ٚؼكٝل ايجك١ املتبازي١ بِٝٓٗ.

 

) ٚإٔ  : إقطاض ٚثٝك١ أٌٖ املس١ٜٓ بٛدٛب َٓع ايعامل َٔ ظًُ٘ ٚيٛ نإ ٚيس أسسِٖ. أٚ َا ز٫ي١ ْل ٚثٝك١ املس١ٜٓ اٯتٞ :29ؽ
 ؟ امل٪َٓني املتكني أٜسِٜٗ ع٢ً نٌ َٔ بػٞ َِٓٗ ...، ٚيٛ نإ ٚيس أسسِٖ (

ز : هب ع٢ً أٌٖ ايٛثٝك١ إٔ ميٓعٛا ايعامل َٔ ظًُ٘ ، ٚإٕ نإ ابٔ أسسِٖ; يتأنٝس َبسأ ايتعإٚ ؾٝتشكٝل ا٭َٔ ا٭ؾطاز  
 اجملتُع مجٝعِٗ ، ٚإٔ َكًش١ اجملتُع أٚيٞ َٔ َكًش١ ايؿطز .

 
 عًٌ: هب ع٢ً أٌٖ ايٛثٝك١ إٔ ميٓعٛا ايعامل َٔ ظًُ٘ ، ٚإٕ نإ ابٔ أسسِٖ.: 30ؽ

 .ًش١ اجملتُع أٚيٞ َٔ َكًش١ ايؿطزز: يتأنٝس َبسأ ايتعإٚ يف ؼكٝل ا٭َٔ ا٭ؾطاز اجملتُع مجٝعِٗ ، ٚإٔ َك
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 ني َٓٗا .: قطضت ٚثٝك١ املس١ٜٓ فُٛع١ َٔ املباز٨ اييت ؼكل ا٭َٔ يًُذتُع ٚايسٚي١، اشنط اث31ٓؽ
 ( ٚدٛب َؿاضن١ اؾُٝع يف ؼكٝل أَٔ اجملتُع . )ٚنض شيو (1ز : )

 ( َٓع تكسِٜ أٟ عٕٛ أٚ َػاعس٠ ملٔ ٜتٗسز ايسٚي١ َٔ اـاضز .2)    
 

 اييت ؼكل ا٭َٔ يًُذتُع ٚايسٚي١ ٚدٛب َؿاضن١ اؾُٝع يف ؼكٝل أَٔ اجملتُع . ٚنض شيو  املباز٨: َٔ 32ؽ
ع٢ً أًٖٗا َا زاَٛا  اٜتٗا َٔ أٟ عسٚ ٜعتسٟ عًٝٗا أٚع٢ً ايسٚي١ ٚاجملتُع  ٚدب ع٢ً اؾُٝع ايتعإٚ يف محإشا سسخ اعتسا٤  -1ز: 

 ٜعٝؿٕٛ َعِٗ يف بًس ٚاسس. دا٤ يف ايٛثٝك١ : ) ٚإٔ بِٝٓٗ ايٓكط ع٢ً َٔ ساضب أٌٖ ايٛثٝك١ .
 كٕٛ َع املػًُني َا زاَٛا قاضبني( هب ع٢ً ايٝٗٛز ا٫تؿام َع املػًُني أثٓا٤ ايكتاٍ . ) ٚإٔ ايٝٗٛز ٜٓؿ -2  

 
 اييت ؼكل ا٭َٔ يًُذتُع ٚايسٚي١ َٓع تكسِٜ أٟ عٕٛ أٚ َػاعس٠ ملٔ ٜتٗسز ايسٚي١ َٔ اـاضز. ٚنض شيو. املباز٨: َٔ 33ؽ

بػرل سل. دا٤ ز: َٓعت ايٛثٝك١ تكسِٜ أٟ محا١ٜ يكطٜـ أٚ أَٛاشلا; ٭ْٗا ساضبت زع٠ٛ اهلل ٚأخطدت املػًُني َٔ زٜاضِٖ ٚأَٛاشلِ 
 .ْؿػا ، ٫ٚ وٍٛ زْٚ٘ ع٢ً َ٪َٔ( يف ايٛثٝك١ : ) ٚإْ٘ ٫ هرل َؿطى َا٫ يكطٜـ ٫ٚ

 
 : عًٌ: َٓعت ايٛثٝك١ تكسِٜ أٟ محا١ٜ يكطٜـ أٚ أَٛاشلا.34ؽ

 ًُني َٔ زٜاضِٖ ٚأَٛاشلِ بػرل سلز: ٭ْٗا ساضبت زع٠ٛ اهلل ٚأخطدت املػ
يف ٚضقت٘ ايٓكاؾ١ٝ ايػازغ١ اييت ٚدٗٗا يٮضزْٝني بٗصٙ ايٛثٝك١ ايٓب١ٜٛ ع٢ً  -اؿػني  ٚاغتؿٗس د٬ي١ املًو عبساهلل ايجاْٞ ابٔ

أُٖٝتٗا يف بٓا٤ زٚي١ ايكإْٛ ٚاملٛاط١ٓ ، ٚعسٖا أٍٚ زغتٛض َسْٞ يف تاضٜذ ايبؿط١ٜ ، ٜ٪نس ع٢ً إٔ أؾطاز اجملتُع َٛاطٕٓٛ 
 ٚ أقًِٗ أٚ زِٜٓٗ ، ٚأِْٗ مجٝعا ؼت َع١ً ايكإْٛ .َتػإٚٚ يف اؿكٛم ٚايٛادبات ، بػض ايٓعط عٔ دٓػِٗ أٚ عطقِٗ أ

 
 : بني ا٭ثط املذلتب ع٢ً َٓع تكسِٜ أٟ عٕٛ أٚ َػاعس٠ ملٔ ٜتٗسز ايسٚي١ َٔ اـاضز .35ؽ

 . املػاٚا٠ بني أؾطاز اجملتُع يف اؿكٛم ٚايٛادبات ايعا١َ .1ز: 
 . بٝإ إٔ عسِٖٚ ٚاسس ، ًٜٚعَِٗ مجٝعا ايتعإٚ ست٢ تتشكل املكًش١ ايعا١َ ٭ؾطاز اجملتُع نًِٗ . 2    
 
 

 
 
 : ٚنض املككٛز باؿهاض1.٠ؽ

 ز : ٖٞ َٓذعات ا٭١َ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يف مجٝع فا٫ت اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ 
 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚغرلٖا َٔ اجملا٫ت .

 
 يًشهاض٠ داْبإ : َازٟ َٚعٟٓٛ ، ٖات َجا٫ ع٢ً نٌ َُٓٗا . : 2ؽ

 ٚايذلاخ ٚاٯزاب ٚمٖٛا .ز : اؾاْب املعٟٓٛ َجٌ : ايكٛاْني ٚايكِٝ ٚا٭ؾهاض 
 اؾاْب املازٟ َجٌ : ٚغا٥ٌ ا٫تكا٫ت ٚاملٛاق٬ت ٚايعُاض٠ ٚايبٓا٤ ٚايكٓاعات ٚغرلٖا .     
 
 :اشنط أغاغني اغتُست اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ بٓا٤ٖا َُٓٗا. 3ؽ

 اـدلات ٚايعًّٛ ايبؿط١ٜ املهتػب١ .اٱؾاز٠ َٔ  -3ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ .           -2ايكطإٓ ايهطِٜ .        -1ز : 

 

 ايسضؽ اـاَؼ عؿط ) ايبٓا٤ اؿهاضٟ ٚاٱغ٬َٞ (
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 : اشنط اثٓني َٔ ا٭غؼ اييت قاَت عًٝٗا اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬. 4ؽ
 ز : قاَت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً : 

 ايؿها٥ٌ اـًك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ . -1
ًٝ٘ ٚأَطت ب٘، ٚشلصا ؾٗٞ سهاض٠ عكٝس٠ ضبا١ْٝ َكسضٖا ٚسٞ َٔ اهلل تعاىل ، مل تذلى ؾ٦ٝا مما ٜكًض ايبؿط١ٜ إ٫ سجت ع -2

 باق١ٝ ببكا٤ اٱغ٬ّ .
 
 : متٝعت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ مبذُٛع١ َٔ اـكا٥ل ٚاملُٝعات . أشنطٖا . 5ؽ

 احت. املط١ْٚ ٚا٫ْؿ3ٚايتٛاظٕ      . ايٛغط١ٝ 2. اٱْػا١ْٝ ايعامل١ٝ       1ز: 
 
 :ٖات َجا٫ ٚاسسا قشٝشا ع٢ً : خكا٥ل اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ . 6ؽ

 اٱْػا١ْٝ ٚايعامل١ٝ.  ز: 
 ٚنض شيو . ٚايعامل١ٝ( اٱْػا١ْٝ): َٔ خكا٥ل اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ 7ؽ

 . ىلإٔ اٱْػإ أِٖ كًٛقات اهلل تعا  -1ز: 
 ٚضؾاٖٝت٘ .ٚإ مجٝع ا٭ْؿط١ ايبؿط١ٜ ، ٫ بس ٚإٔ ت٪زٟ إىل غعاز٠ اٱْػإ  -2   

 ، ٖٛ عٌُ يف غبٌٝ اهلل تعاىل ٜ٪دط عًٝ٘ .نٌ عٌُ ٜككس ب٘ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜٚإ  -3   

س اهلل ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْا خًكٓانِ َٔ شنط ٚأْج٢ ٚدعًٓانِ ؾعٛبا ٚقبا٥ٌ يتعاضؾٛا إٕ أنطَهِ عٓ}ٜكٍٛ اهلل تعاىل  : 
 {أتكانِ إٕ اهلل عًِٝ خبرل

 
 ع٢ً باقٞ اؿهاضات بأَطٜٔ . اشنطُٖا . : اؾتدطت اؿهاض٠ اٱغ8١َٝ٬ؽ

 . اؾتًُت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعا زٕٚ ايٓعط إىل ايعطف أٚ اؾٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايسٜٔ 1ز: 
 يف ظٌ زلاس١ اٱغ٬ّاييت عاؾت سٗا َٔ ايؿعٛب مجٝعا طٗا ايصٜٔ أقاَٛا ق٥. اؾتدطت بعًُا2

 
 خرلا ع٢ً ايبؿط١ٜ .  (ايعامل١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ): بني نٝـ تٓعهؼ َٝع٠ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬  9ؽ

 دا٤ اٱغ٬ّ غطاب سهاضٟ َٛد٘ يهٌ ؾعٛب ايعامل ، ٜسعِٖٛ ؾٝ٘ إىل اؿل ٚاـرل ، ٚزيٌٝ شيو -ص1ز : ط
 ضغا٥ٌ ضغٍٛ اهلل إىل املًٛى ٚايععُا٤ يف ظَاْ٘ .           

 ، ٚتؿتدط بايعًُا٤ٓعط إىل دٓػِٗ أٚ يِْٛٗ أٚ زِٜٓٗاٱغ١َٝ٬ مجٝع ايٓاؽ زٕٚ اي سلًت اؿهاض٠ -ص2ط     
 ايصٜٔ أقاَٛا قطسٗا َٔ مجٝع ايؿعٛب اييت عاؾت يف ظٌ زلاس١ اٱغ٬ّ ٚعسي٘ . بُٝٓا تؿتدط نجرل           
 َٔ اؿهاضات ظٓؼ ٚاسس ٚعطم ٚاسس.          

 

 بايٛغط١ٝ ٚايتٛاظٕ ، ٚنض شيو .متتاظ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ : 10ؽ
 خرلا ع٢ً اٱْػا١ْٝ .  (ايٛغط١ٝ ٚايتٛاظٕ): بني نٝـ تٓعهؼ َٝع٠ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬        

٫ٚ إؾطاط ، ٫ٚ غًٛ  ٚاظْت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ بني اؾاْب ايطٚسٞ ، ٚاؾاْب املازٟ ٚايتُتع باؿٝا٠ ايسْٝا ، ؾ٬ تؿطٜطص ۱ز : ط
ٚابتؼ ؾُٝا آتاى اهلل ايساض اٯخط٠ ٫ٚ تٓؼ ْكٝبو َٔ ايسْٝا ٚأسػٔ نُا أسػٔ اهلل إيٝو ٫ٚ تبؼ ايؿػاز يف  ، ٜكٍٛ تعاىل : ٍٚ

 ا٭ضض إٕ اهلل ٫ وب املؿػسٜٔ .
ؾٝٗا ، ٚأباست يًُػًِ إٔ  نُا ٚاظْت بني سادات ايؿطز ٚسادات اؾُاع١ ، زلشت باملًه١ٝ ايؿطز١ٜ ، ٚأقطت سل اجملتُع -ص2ط     

 يف َاي٘ َا ٜطٜس َا مل ٜهٔ ؾػازا ، أٚ ٜ٪زٟ إىل اٱنطاض باٯخطٜٔ . ٜؿعٌ
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 : متتاظ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ باملط١ْٚ ٚا٫ْؿتاح ، ٚنض شيو .  11ؽ
 ز : دا٤ت اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ نشًك١ َٔ سًكات اؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ ، ؾاغتؿازت ٚأؾازت ، سٝح :

 يًبؿط١ٜ .  اٱْػا١ْٝ اييت عطؾتٗا ؾعٛب ايعامل ، ٚٚنعتٗا يف غبٌٝ ؼكٝل اـرلأخصت َٔ اؿهاضات ٚايجكاؾات  -ص۱ط 
أعطت عطا٤ ظاخطا بايعًِ ٚاملعطؾ١ ٚايؿٔ اٱْػاْٞ ايطاقٞ ، ٚبكِٝ اـرل ٚايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚايؿه١ًٝ ٚاؾُاٍ ، ٚنإ  -ص2ط 

 عطا٩ٖا يؿا٥س٠ اٱْػا١ْٝ مجعا٤.
 

 ٖاض اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ، ٚنض شيو .:تعس سكا٥ل اٱميإ َٔ أغباب اظز12ؽ
 ٫ بس يٲْػإ َٔ تكٛض يًٛدٛز ٜهٕٛ أغاغا يػًٛن٘ ، نٞ ٜتدص يٓؿػ٘ َٛقؿا يف اؿٝا٠ ٜٚبين فتُع٘  -ص۱ز : ط 

ؾاع٬ يف خرلا  ٜػتُس ٖصا ايتكٛض َٔ سكٝك١ اٱميإ ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٭ضنإ ايػت١ ، اييت تكٛزٙ إىل إٔ ٜكبض عٓكطا -ص2ط      
 يف قٓاع١ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ . ٘ ، باتباع أٚاَط اهلل تعاىل ٚ ادتٓاب ْٛاٖٝ٘ ، ٚاغتجُاض طاقاتبٓا٤ اؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ

سٝع ايكًب ايصٟ  تعس ايعباز٠ املعٗط ايعًُٞ ٚايػًٛنٞ ؿكا٥ل اٱميإ ، ٚتٓكٌ ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ سٝع ايؿهط اجملطز إىل -ص3ط      
٠ بصيو ق٠ٛ زاؾع١ إىل ايعٌُ ٚايتطبٝل. نُا إٔ ايعباز٠ متٓض اٱْػإ ايك٠ٛ ٚاٱضاز٠ ملٛاد١ٗ َكاعب وؼ ٜٚؿعط ، ؾتهٕٛ ايعباز

ؾٝٛظـ  . ٚايعباز٠ أٜها تػصٟ ضٚح اٱْػإ ٚقًب٘ ،تهش١ٝ ٖٛ ا٭قسض ع٢ً بٓا٤ سهاضت٘اؿٝا٠ ، ؾاجملتُع ا٭قسض ع٢ً ايجبات ٚاي
 .، ٫ٚ ٜٛظؿٗا يف ايؿط طاقات٘ يف ايبٓا٤ اؿهاضٟ

 

 : : بني زٚض ايعباز٠ يف اظزٖاض اؿهاض٠ اٱغ13.١َٝ٬ؽ
سٝع ايكًب ايصٟ وؼ إىل ز: تعس ايعباز٠ املعٗط ايعًُٞ ٚايػًٛنٞ ؿكا٥ل اٱميإ ، ٚتٓكٌ ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ سٝع ايؿهط اجملطز 

ايك٠ٛ ٚاٱضاز٠ ملٛاد١ٗ َكاعب اؿٝا٠ ٜٚؿعط ، ؾتهٕٛ ايعباز٠ بصيو ق٠ٛ زاؾع١ إىل ايعٌُ ٚايتطبٝل. نُا إٔ ايعباز٠ متٓض اٱْػإ 
، ؾاجملتُع ا٭قسض ع٢ً ايجبات ٚايتهش١ٝ ٖٛ ا٭قسض ع٢ً بٓا٤ سهاضت٘. ٚايعباز٠ أٜها تػصٟ ضٚح اٱْػإ ٚقًب٘ ، ؾٝٛظـ طاقات٘ 

 يف ايبٓا٤ اؿهاضٟ، ٫ٚ ٜٛظؿٗا يف ايؿط .
 
 هاضٟ ضا٥س ؟: َا ٖٞ أِٖ ايعًّٛ اييت هب إٔ ٜتػًض بٗا املػًِ يبٓا٤ زٚض س14ؽ

 . ايعًِ بٛاقعٓا املعاقط    1ز: 
 . ايتدكل يف ؾعب املعطؾ١ 2   
 . ايعًِ بايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٚاٱدتُاع3١ٝ   
 . ا٫دتٗاز ايؿهطٟ 4   

 
 : ٖٓاى أغباب عسٜس٠ يذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني. أشنطٖا. 15ؽ

 غٝطط٠ اؿٝا٠ املاز١ٜ ٚغٝاب ايؿؿِٗ ايكشٝض يبعض املؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬  -. ا٭غباب ايساخ١ًٝ َجٌ : أ1ز: 

 إْتؿاض ايؿطق١ ٚايعكب١ٝ  -ب                                 
 ايذلادع ايعًُٞ ٚتٛقـ سطن١ ايبشح ٚا٫دتٗاز ٚاْتؿاض ايتكًٝس -ز                                 

 
 اشل١ُٓٝ ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١  -. ا٭غباب اـاضد١ٝ َجٌ : أ2    

 اشل١ُٓٝ اٱقتكاز١ٜ  -ب                                    
 اشل١ُٓٝ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ  -ز                                    

 
 

 شتوي2019شتوي, 2018
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 ٜعس ايعًِ َٔ أغباب اظزٖاض اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ، ٚنض شيو . : 16ؽ
 سض اهلل تعاىل املػًُني ع٢ً طًب ايعًِ; يٝتعطؾٛا إىل خايكِٗ ، ٚيٝتُهٓٛا َٔ اٱغٗاّ يف -ص۱ز : ط

 عُاض٠ ايهٕٛ ٚبٓا٤ اؿهاض٠ .           
 مل ٜؿكٌ اٱغ٬ّ بني عًّٛ ايسٜٔ ٚ عًّٛ ايسْٝا ، بٌ ناْت زعٛت٘ إىل ايعًِ عا١َ ، ٜٚعٗط شيو يف -ص2ط     

 . {ٚقٌ ضب ظزْٞ عًُا  }٤ يف نٌ َهإ ٚضزا ؾٝ٘ ، قاٍ تعاىل : إط٬م يؿغ ايعًِ ٚايعًُا         
 ضبط اٱغ٬ّ بني ايعًِ ٚايعٌُ ٚاؿٝا٠ ، يصا دا٤ت زعٛت٘ يتعًِ ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ايٓاؾع١ يٮ١َ ٚيٲْػا١ْٝ -ص3ط    
يف ؾعب املعطؾ١ ، ٚايعًِ ل ط ، ٚايتدكأِٖ عًِ هب إٔ ٜتػًض ب٘ املػًِ يبٓا٤ زٚض سهاضٟ ضا٥س ، ٖٛ ايعًِ بٛاقعٓا املعاق -ص4ط    

 بايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚا٫دتٗاز ايؿهطٟ . 
 إٕ ايؿك٘ ايؿطعٞ اجملطز ، ئ ٜهٕٛ ناؾٝا ٚسسٙ ملػاٜط٠ َػتذسات ايب١٦ٝ اٱْػا١ْٝ; ٭ْ٘ -ص5ط    

 ت ْؿػ٘ .غٝبك٢ َجايٝا ٚغرل ٚاقعٞ ، إشا مل ٜذلاؾل َع ؾك٘ ايٛاقع ٚايتطبٝل يف ايٛق         
 
 : عًٌ: سض اهلل تعاىل املػًُني ع٢ً طًب ايعًِ.17ؽ

 ز: يٝتعطؾٛا إىل خايكِٗ ، ٚيٝتُهٓٛا َٔ اٱغٗاّ يف عُاض٠ ايهٕٛ ٚبٓا٤ اؿهاض٠ . 
 
 : عًٌ: إٕ ايؿك٘ ايؿطعٞ اجملطز ئ ٜهٕٛ ناؾٝا ٚسسٙ ملػاٜط٠ َػتذسات ايب١٦ٝ اٱْػا18.١ْٝؽ

 إشا مل ٜذلاؾل َع ؾك٘ ايٛاقع ٚايتطبٝل يف ايٛقت ْؿػ٘ . ز: ٭ْ٘ غٝبك٢ َجايٝا ٚغرل ٚاقعٞ ،
 
 يف اٯضا٤ ؟  ي٬خت٬ف: َا ٖٞ ايٓعط٠ ايكشٝش١ 19ؽ

 ز: إْ٘ غ١ٓ َٔ غٓٔ اهلل تعاىل يف ايهٕٛ ، ٚإٔ ٖصا ايتٓٛع ٚاٱخت٬ف ٜؿٝس ا٭١َ . 
 
 : بني أثط ايذلادع ايعًُٞ ٚتٛقـ سطن١ ايبشح ٚا٫دتٗاز ع٢ً ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . 20ؽ

 ز: أنعـ املػرل٠ اؿهاض١ٜ ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬ .
 

 ذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني. : اشنط ث٬ث١ أغباب َٔ ا٭غباب ايساخ١ًٝ ي21ؽ

يبعض املؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ : ؾبعض املػًُني ٜؿِٗ أْايسٜٔ ٖٛ تطى ايسْٝا  غٝطط٠ اؿٝا٠ املاز١ٜ ٚغٝاب ايؿِٗ ايكشٝضص ۱ز : ط

ًَٚصاتٗا ، ٚإٔ ايتك٣ٛ ٖٞ ؾكط يف ٬َظ١َ املػذس ٚايعباز٠ ، ٚبعهِٗ ٜط٣ إٔ ايسٜٔ ؾإٔ ايبػطا٤ ، ٚأْ٘ أَط ثاْٟٛ يف اؿٝا٠ ، يف 

ؾل ؾِٗ ايػٓٔ ٚايكٛاْني ، ٚٚؾل ايكِٝ اٱميا١ْٝ اييت ، ٚٚاٱؾاز٠مما غدطٙ اهلل شلِ ؾٝٗا سني إٔ ايسٜٔ ٜسعٛ إىل عُاض٠ ا٭ضض

 ٜسعٛ شلا اٱغ٬ّ . 

اْتؿاض ايؿطق١ ٚايعكب١ٝ : ؾبسٍ إٔ ٜٓعط املػًُٕٛ إىل ا٫خت٬ف يف اٯضا٤ ، ع٢ً أْ٘ غ١ٓ َٔ غٓٓاهلل تعاىل يف ايهٕٛ ، ص 2ط    
إىل ايتؿتت ٚنٝاع ايك٠ٛ ، ٚق١ً اٱؾاز٠ َٔ خدلات  ٣أز ٚأْ٘ تٓٛع ٜؿٝس ا٭١َ ، ؾكس دعً٘ بعهِٗ فا٫ يًٓعاع ٚايتباغض ، مما

 اٯخطٜٔ ٚإَهاْاتِٗ . 
 ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . ١ايذلادع ايعًُٞ ٚتٛقـ سطن١ ايبشح ٚا٫دتٗاز ٚاْتؿاض ايتكًٝس : ٖٚصا أنعـ املػرل٠ اؿهاضٜص 3ط   
 

 : عًٌ: ععِ بعض املػًُني اؿٝا٠ ايػطب١ٝ ٚاتبعٛا أمناطٗا .22ؽ
 َِٓٗ أْٗا غبب يًشهاض٠ .ز: ظٓا 
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 : يذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني أغباب خاضد١ٝ عس٠، أشنطٖا.23ؽ
 اشل١ُٓٝ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ -3اشل١ُٓٝ ا٫قتكاز١ٜ       -2اشل١ُٓٝ ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ     -1ز: 

 ١، بني قٛض شيو. اشل١ُٓٝ ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغٝاـاضد١ٝ يذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني  ؽ: َٔ ا٭غباب
 متهٔ ا٭دٓيب َٔ است٬ٍ ب٬ز املػًُني ٚايػٝطط٠ ع٢ً ؾعٛبٗا . -1  
 عٌُ ع٢ً بح اـ٬ف ٚايؿطق١ بني املػًُني; يٝػٌٗ عًِٝٗ َٛادٗتِٗ ٚايتػًب عًِٝٗ. -2  

 

 : عًٌ: عٌُ ع٢ً بح اـ٬ف ٚايؿطق١ بني املػًُني.24ؽ
 ز: يٝػٌٗ عًِٝٗ َٛادٗتِٗ ٚايتػًب عًِٝٗ.

 

 اشل١ُٓٝ ا٫قتكاز١ٜ، نٝـ شيو ؟اـاضد١ٝ يذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني  : َٔ ا٭غباب25ؽ
  ز: 

 غٝطط٠ ق٣ٛ عامل١ٝ ع٢ً َكازض ايجط٠ٚ يف ايعامل اٱغ٬َٞ . -1
 يف ضبط ايع٬ُت ايٛط١ٝٓ بايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ . -2

 

 يجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ، بني َعاٖط شيو.اشل١ُٓٝ ااـاضد١ٝ يذلادع ايسٚض اؿهاضٟ يًُػًُني  : َٔ ا٭غباب26ؽ
 ز: 

 تععِٝ اؿٝا٠ ايػطب١ٝ ، ٚإتباع أمناطٗا بٛقؿٗا غببا يًشهاض٠ .  -1
 إنعاف ايطٚح اٱغ١َٝ٬ يس٣ املػًُني .   -2
 قبٍٛ ا٭ؾهاض ايػطب١ٝ ٚاملباز٨ ايٛاؾس٠ اييت تتعاضض َع ايكِٝ اٱغ١َٝ٬ .  -3
 تؿٜٛ٘ ايتاضٜذ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ .  -4

 ٬ث١ أَٛض ) أغباب ( تعني ع٢ً إعاز٠ ايبٓا٤ اؿهاضٟ.: أشنط ث27ؽ
 بأسهاَ٘  ا٫يتعاّ. سػٔ ؾِٗ اٱغ٬ّ ، ٚدس١ٜ 1ز: 
 . اؿطم ع٢ً اٱؾاز٠ َٔ املٓٗر ايعًُٞ يف قٓاع١ املعطؾ١ ٚايتكسّ 2    
 . املبازض٠ إىل ايتدًل َٔ ايػًبٝات اييت ٜعٝؿٗا ايٓاؽ ايّٝٛ 3    
 
 ؟  ٚدس١ٜ ا٫يتعاّ بأسهاَ٘، نٝـ شيو سػٔ ؾِٗ اٱغ٬ّ، تعني ع٢ً إعاز٠ ايبٓا٤ ايذلبٟٛ: َٔ ا٭غباب اييت 28ؽ

ز: عٔ ططٜل تطبٝك٘ يف تهاٌَ ٚتٛاظٕ ب٬ تططف ٫ٚ مجٛز ، ؾٝٓبػٞ ايعٛز٠ إىل ايؿِٗ ايكشٝض يسٜٔ اٱغ٬ّ. ٜكٍٛ اهلل تعاىل: 
 . غٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسا() ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطا يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٜٚهٕٛ ايط

 
 ؟  ) ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطا ( : َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل :29ؽ

 ز: ايعٛز٠ إىل ايؿِٗ ايكشٝض يٲغ٬ّ ب٬ تططف ٫ٚ مجٛز .
 
 : بني أ١ُٖٝ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل يف سػٔ ؾِٗ اٱغ٬ّ ٚإعاز٠ ايبٓا٤ اؿهاضٟ يًُػًُني .30ؽ

 ٜإهاز ايؿدك١ٝ املػ١ًُ  ٚقٝاَٗا بٛادبٗا يف عُاض٠ ا٭ضض .ز: ٜعتدل إ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف 
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 ٚهب تك١ٜٛ اٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل.: عًٌ: 31ؽ
ز: ٭ُْٗا ٜعتدلإ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف اؾٗٛز ايذلب١ٜٛ اشلازؾ١ ٱهاز ايؿدك١ٝ املػ١ًُ، ٫ٚغتعاز٠ زٚض اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ 

 ٚإغٗاَٗا يف اؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ.   
 
اؿطم ع٢ً اٱؾاز٠ َٔ املٓٗر ايعًُٞ يف قٓاع١ املعطؾ١ ٚايتكسّ. ٚنض  : َٔ ا٭غباب اييت تعني ع٢ً إعاز٠ ايبٓا٤ ايذلب32ٟٛؽ

 شيو.
ز: ٜٓبػٞ اٱؾاز٠ َٔ تكٓٝات ايعكط َٚعطٝات٘ ، غٛا٤ اييت أٚدسٖا املػًُٕٛ، أّ اييت أٚدسٖا غرلِٖ، ؾٝػتؿٝس َٔ َعطٝات 

ا٤ املؿٝس٠ ٚايٓاؾع١ ، اييت ٫ تتعاضض َع َباز٨ اٱغ٬ّ ٚقٛاعسٙ ، ٚوطم ع٢ً اٱؾاز٠ َٔ َهتػبات اؿهاض٠ ايػطب١ٝ يف ا٭ؾٝ
 أَت٘، ٜٚبشح عٔ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜػتؿٝس َٓٗا ـس١َ ٓٛيٛدٝا َٔ أزٚات يًعًِ ٚاملعطؾ١اؿهاضات ا٭خط٣ َٚا تٛقًت إيٝ٘ ايته

 ٚٚطٓ٘ ، ٜٚػدطٖا يبٓا٤ سهاضت٘ َٔ دسٜس .
 
اؽ ايّٝٛ، َا َعاٖط غباب اييت تعني ع٢ً إعاز٠ ايبٓا٤ ايذلبٟٛ املبازض٠ إىل ايتدًل َٔ ايػًبٝات اييت ٜعٝؿٗا ايٓ: َٔ ا٭33ؽ

 ؟شيو
 ز: 

 ايتعكب املصٖيب ايصٟ ٜؿهٌ عكب١ أَاّ ايبٓا٤ اؿهاضٟ . -1         
 ايتططف ايؿهطٟ ٚايػًٛنٞ ايصٟ ٜجرل املؿه٬ت يف اجملتُع . -2         
 اٱؿاز أٚ اي٬ز١ٜٝٓ )ايعًُا١ْٝ( اييت تكّٛ ع٢ً ضؾض اضتباط ايسٜٔ باؿٝا٠ . -3         
 عسّ إزضاى ق١ُٝ ايٛقت ٚأثطٙ يف ؾؿٌ املػًُني ٚؽًؿِٗ . -4         

 
 
 

 
 ْتُا٤ ؟ ات ٜكٓـ ا٫ٝ: إىل أٟ قػِ َٔ اؿاد1ؽ

 ات ا٫دتُاع١ٝ ٝز: اؿاد
 
 ْتُا٤ ؟ايصٟ ٜعدل عٓ٘ ا٫: َا 2ؽ

 . ٜعدل عٔ ايطغب١ يف ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ 1ز: 
 . ايعٌُ ع٢ً إغعازِٖ 2    
 . تكسِٜ ايعٕٛ شل3ِ    

 
 : أنجط َا ٜعٗط ؾٝ٘ اْتُا٤ املػًِ إىل إغ٬َ٘ ، ٖٛ ا٫ْتُا٤ يٛطٓ٘ ٚأَت٘ .3ؽ

 ز : ٭ْ٘ ٜؿهٌ َعٗطا ض٥ٝػا يف اْتُا٥٘ يسٜٓ٘ ٚإمياْ٘ باهلل تعاىل . 
 
 : ٚنض َؿّٗٛ ايٛطٔ . 4ؽ

 ز : ٖٛ أضض شلا سسٚز ، ٜعٝـ عًٝٗا فُٛع١ َٔ ايٓاؽ ، وهُِٗ ْعاّ غٝاغٞ ممجٌ يف سه١َٛ.
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 : ٜكّٛ ايٛطٔ ع٢ً ث٬ث١ َكَٛات ، اشنطٖا . 5ؽ
 ز : ا٭ضض ، ايؿعب ، ايٓعاّ .

 
 بني أ١ُٖٝ ايٛطٔ .: 6ؽ

 ميجٌ يٲْػإ اؿٝا٠ املػتكط٠ ، ٜعٌُ ؾٝ٘ ، ٜٚعٝـ ؾٝ٘ بني أًٖ٘ ٚشٜٚ٘ . -1 ز :
 ٜط٣ ؾٝ٘ ؼكٝل آَاي٘ ٚطُٛسات٘ ، ؾٝساؾع عٓ٘ ٜٚعتع ب٘ ٜٚؿتدط با٫ْتػاب إيٝ٘ . -2     

 
ايب٬ز إىل اهلل عع ٚدٌ َه١ ، ٚي٫ٛ إٔ قَٛٞ أخطدْٛٞ َٓو َا  أسب) قس عًُت إٔ : َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 7ؽ

 ؟ خطدت (
 ز: أ١ُٖٝ ايٛطٔ ٚاٱْتُا٤ ي٘ .

 
 : اشنط ث٬ث١ أَٛض )قٛض( ٜتشكل بٗا ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ . 8ؽ

 ؾِٗ تاضى٘ ٚثكاؾت٘ ٚطُٛسات٘ ، ٚايسؾاع عٓ٘ نس نٌ َا ٜعذلن٘ َٔ تٗسٜسات . -ص ۱ز : ط
 َكاؿ٘ ، ٚاٱخ٬م ي٘ يف ٚقت ايؿس٠ ، نُا يف ٚقت ايطخا٤ . سب٘ ، ٚضعا١ٜ -ص2ط     
 ا٫يتعاّ بايكٛاْني ٚايتؿطٜعات اييت تٓعِ سٝا٠ ايٓاؽ .  -ص 3ط     
 احملاؾع١ ع٢ً َ٪غػات٘ ، ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛطٖا .  -ص4ط     
 ١َٝ .ايعٌُ ايسا٥ِ يتشكٝل ععت٘ ٚتكسَ٘ ، يٝأخص َٛقع٘ ايكشٝض يف ا٭١َ اٱغ٬ -ص 5ط     
 سب أبٓا٤ ايٛطٔ ٚضعاٜتِٗ َٚػاعستِٗ ، ٚايسؾاع عِٓٗ ، ٚعسّ إٜصا٥ِٗ . -ص 6ط     
 
 ٚنض َؿّٗٛ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . : 9ؽ

اٱغ٬َٞ، ٚاملكاحل  ، ٚايتاضٜذٌ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ، ٜؿُاؽ هُعِٗ إطاض ؾهطٟ ٚثكايف ٚاسسز : فُٛع١ َٔ ايٓ

، ٫ٚ تعاٍ آثاض ٖصٙ اؿهاض٠ َاث١ً إىل َا َٔ ايٓاؽ َٔ ايعطب ٚغرل ايعطب. ْٚتر عٔ ٖصا سهاض٠ إغ١َٝ٬ سلًت أدٓاؽ املؿذلن١

 ٖصا ايٛقت .

 بني أ١ُٖٝ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . : 10ؽ
 تعطٞ ٭بٓا٥ٗا ؾعٛضا با٫عتعاظ بإٔ شلِ ثكاؾ١ ٚاسس٠ عطٜك١ ، َٚػتكب٬ ٜػعٕٛ إىل ؼكٝك٘ . -ص ۱ز : ط

 داَع١ غرل َؿطق١ ، ٭ْٗا متتس يف بكاع ا٭ضض ٚيف مجٝع بًسإ ايعامل . -ص2ط     
 
 : يٛسس٠ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ فُٛع١ َٔ اٯثاض ايطٝب١، اشنط اثٓني َٓٗا .11ؽ

 : اشنط ث٬ث١ َعاٖط )ضٚابط( يٛسس٠ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ .       
ٜٚكَٕٛٛ ضَهإ َعا ،  ‘ٕ بايكطإٓ ايهطِٜ ، ٜٚكًٕٛ باػاٙ ٚاسسز : ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ هُعٗا ضب ٚاسس ، ٚضغٍٛ ٚاسس ، ٜٚ٪َٓٛ

ٚوذٕٛ َعا ، ًٜٚتعَٕٛ بػا٥ط ايعبازات ْؿػٗا . قاٍ : ) ٖصا نتاب َٔ قُس ايٓيب أٟ بني املػًُني ٚامل٪َٓني َٔ قطٜـ ٜٚجطب 
 َٚٔ تبعِٗ ؾًشل بِٗ ٚداٖس َعِٗ ، أِْٗ أ١َ ٚاسس٠ زٕٚ ايٓاؽ (.
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 ا٫ْتُا٤ إىل ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ٜكتهٞ َٔ املػًِ ايكٝاّ بعس٠ أَٛض ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . : 12ؽ
 احملاؾع١ ع٢ً َٓذعاتٗا ، ٚا٫عتعاظ عهاضتٗا . -ص۱ز : ط

 ايسؾاع عٓٗا ، ٚاؿصض َٔ أعسا٥ٗا ، ٚايػعٞ يتشكٝل َػتكبٌ ظاٖط شلا .  -ص2ط     
 ، َٔ خ٬ٍ احملاؾع١ ع٢ً ٚسس٠ أٚطآْا .اؿطم ع٢ً ٚسس٠ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬  -ص 3ط     
 
ٕٳٸ): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 13ؽ ِٵ ٖٳصٹٙٹ ِإ ِٵ ٚٳَأْٳا ٚٳاسٹسٳ٠ّ ُأَٳٸ١ّ ُأَٳٸتٴُه ِٕ ضٳبٴٸُه  ؟ (َؾاعٵبٴسٴٚ

 ٠ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ باحملاؾع١ ع٢ً ٚسس٠ أٚطاِْٗ .ز: اؿطم ع٢ً ٚسس
 
 ؟ ٖصٙ أَتهِ أ١َ ٚاسس٠ ٚأْا ضبهِ ؾاعبسٕٚ ()إٕ : َا ايصٟ ٜتطًب َٓا َٔ خ٬ٍ قٛي٘ تعاىل: 14ؽ

ز: ٖٚصا ٜتطًب قب١ أبٓا٤ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬، ْٚكطتِٗ ٚعسّ خص٫ِْٗ ، ٚايتعإٚ َعِٗ ع٢ً َا ؾٝ٘ خرلِٖ ، ٚقاضب١ عٛاٌَ 
ٚايؿت١ٓ ٚايؿطق١  ايتؿطم بِٝٓٗ . شلصا نً٘ ع٢ً املػًُني إٔ ٜعًُٛا ع٢ً ٚسس٠ قؿِٗ ٚنًُتِٗ ، ٚإٔ ٜٓبصٚا أغباب اـ٬ف ٚايٓعاع

 ؾُٝا بِٝٓٗ ، ٚإٔ ٜعٛزٚا إىل نتاب اهلل تعاىل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ يتشكٝل ايػعاز٠ يًٓاؽ مجٝعا .
 
 : ٚنض ايع٬ق١ بني ايٛطٔ ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . 15ؽ

، ٚوهُٗا مجٝعٗا  ز : ايٛطٔ ٖٛ أضض شلا سسٚز ، ٜعٝـ عًٝٗا ا٭١َ ، ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬ متتس يف بكاع ا٭ضض ٚيف بًسإ ايعامل
 ْعاّ غٝاغٞ ممجٌ يف سه١َٛ .

 
 
 

 
 : عًٌ: ٜٓبػٞ ع٢ً املػًِ َعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يف أَٛض سٝات٘ .1ؽ

هِ ايؿطعٞ َعطؾ١ اؿ ز : ٭ْ٘ َطايب إٔ تهٕٛ تكطؾات٘ ٚأعُاي٘ َٛاؾك١ ٭َط اهلل تعاىل يف نٌ قػرل٠ ٚنبرل٠ ، ؾٗٛ عاد١ إىل 
 يف نجرل َٔ أَٛض سٝات٘ . 

 

 عطف : َؿّٗٛ " ايؿت٣ٛ "، " ا٫غتؿتا٤ ".:  2ؽ 
 ز : ايؿت٣ٛ : ٖٞ بٝإ سهِ ؾطعٞ يف َػأي١ َٔ املػا٥ٌ َٔ قبٌ أٌٖ ايعًِ ٚا٫ختكام . 

 ا٫غتؿتا٤ : ٖٛ غ٪اٍ أٌٖ ايعًِ ايؿطعٞ عٔ سهِ َػأي١ َع١ٓٝ .    
 

 : اشنط أزي١ َؿطٚع١ٝ ايؿت٣ٛ .  3ؽ
ٌِ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو)ز : أؾاض ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايؿت٣ٛ يف قٛي٘ تعاىل :  ٘ٴ ُق ِٵ ايًَٸ  . (اِيهًََاَي١ٹ ؾٹٞ ٜٴِؿتٹُٝه

َٔ ايػ١ٓ : قاّ ايٓيب بايؿت٣ٛ ، نذع٤ َٔ ١َُٗ ايتبٝني املٛن١ً إيٝ٘ ، َٓٗا إٔ اَطأتني غأيتا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ دٛاظ 
 . ) ْعِ ، شلا أدطإ : أدط ايكطاب١ ، ٚأدط ايكسق١ (إْؿاقُٗا ع٢ً ظٚدُٝٗا ٚأ٫ٚزُٖا، ؾكاٍ: 

 

ٌِ ٜٳػٵتٳِؿتٴْٛٳَو): َا ز٫ي١ قٛي٘ تعاىل : 4ؽ ٘ٴ ُق ِٵ ايًَٸ  ؟  (اِيهًََاَي١ٹ ؾٹٞ ٜٴِؿتٹُٝه
 ز: إؾاض٠ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايؿت٣ٛ 

 

 : ٖات َجا٫ َٔ سٝا٠ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً ايؿت٣ٛ .5ؽ
 أتني غأيتا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ...  . طز: إٔ اَ

 

 ايسضؽ ايػابع عؿط )آزاب املػتؿيت ٚاملؿيت (
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 : عًٌ: قٝاّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مب١ُٗ ايؿت٣ٛ .6ؽ
 ز: بٛقؿ٘ دع٤ َٔ ١َُٗ ايٓبٝني املٛن١ً إيٝ٘ .

 

 : َا ٖٛ ا٭غاؽ املعتُس يف َٓع ايؿطق١ ٚا٫خت٬ف بني املؿتني ؟7ؽ
 . عسّ ايتعٓٝـ ٚايكػ3٠ٛ. إيتُاؽ ا٭عصاض       2. سػٔ ايعٔ       1ز: 

 

 : تعٗط أ١ُٖٝ ايؿت٣ٛ يف أَٛض عس٠ ، اشنط أضبع١ َٓٗا .8ؽ

ص تعس ايؿت٣ٛ َٔ أِٖ ايططم ملعطؾ١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ; ) عًٌ( ٭ٕ غ٪اٍ املػتؿيت ٚإداب١ املؿتٝٝتعًِ ؾٝٗا ايػا٥ٌ أسهاّ 1ز : ط 
 ٚتٛثٝل ق١ً ا٭١َ بعًُا٥ٗا يف ؾ٪ٕٚ زٜٓٗا .، ايسٜٔ ، ًٜٚتعّ بٗا ، ؾٝعٍٚ اؾٌٗ ، ٚيف شيو ق٬ح ايؿطز ٚغ١َ٬ اجملتُع

 ع٢ً أزا٤ ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ ، ٚايكٝاّ بٛادباتِٗ ٚأعُاشلِ مبا ٜتؿل َع أسهاّ زٜٓٓا . إعا١ْ املػًُني -ص2ط     
 تأنٝس َط١ْٚ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚق٬سٝتٗا يهٌ ظَإ َٚهإ، ٚقسضتٗا ع٢ً سٌ املؿه٬ت املػتذس٠  -ص3ط     
 بٝإ اؿهِ ايؿطعٞ يف نٌ َا ٜػتذس َٔ َعا٬َت ايٓاؽ ، ْتٝذ١ تطٛض اؿٝا٠ ٚتكسَٗا . -ص4ط     

 

 .  ٣ٛٚاسسا قشٝشا ع٢ً أططاف ايؿت : ٖات َجا9٫ؽ

 ب٘ املؿت٢ -3.          عٓ٘ ت٢املػتؿ -2املؿيت .            -2املػتؿيت.       -1ز : 
 

 املػتؿيت ".: عطف َؿّٗٛ " 10ؽ
 ز : ٖٛ ايصٟ ٜطًب بٝإ اؿهِ ايؿطعٞ يف املػاي١ . 

 

ايعا١َ ، أٚ املػا٥ٌ اييت  : أْؿأت املًُه١ ا٭ضز١ْٝ اشلاسل١ٝ زا٥ط٠ َػتك١ً يٲؾتا٤ ، ٚايٓعط ٚايبشح ٚاٱؾتا٤ يف َػا٥ٌ اجملتُع11ؽ
 تػتؿتٝٗا ؾٝٗا اؿه١َٛ يبٝإ سهِ ايؿطع ؾٝٗا ، ع٬ّ ٜسٍ شيو ؟ 

 . باٱؾتا٤ع٢ً اٖتُاّ ا٭ضزٕ ز : ٜسٍ 
 

 : هب اؿطم ع٢ً ا٭خص مبا ٜكسض عٔ زا٥ط٠ اٱؾتا٤ ا٭ضز١ْٝ، ضغِ تعسز اجملاَع ايؿك١ٝٗ اٱغ12.١َٝ٬ؽ
 ز : ٭ٕ يهٌ زٚي١ خكٛق١ٝ ٚأسٛا٫ ٚظطٚؾا كتًؿ١ عٔ غرلٖا .

 : أعط َجا٫ ع٢ً اسذلاّ املػتؿيت يًُؿيت . 4ؽ
 . إٔ ٫ ٜطؾع قٛت٘ أَاّ املؿيت زٕٚ ساد١      1ز: 
 ٫ ٜكاطع٘ يف ايه٬ّ ست٢ ٜتِ اؾٛاب إٔ. 2    

 

 : ع٢ً املػتؿيت ا٫يتعاّ بآزاب عس٠ عٓس ا٫غتؿتا٤ ، اشنط أضبع١ َٓٗا .  )آزاب املػتؿيت(13ؽ
ؾهصيو ا٭سهاّ ، ا٭َٛض ايس١ْٜٛٝ ٜطدع ؾٝٗا إىل املتدككنيإٔ ٜٛد٘ غ٪اي٘ إىل أٌٖ ايعًِ املتدككني ، ؾهُا إٔ  -ص۱ز : ط

 ايؿطع١ٝ . 
 إشا غأٍ املػتؿيت املؿيت عٔ َػأي١ ، ؾٝذب عًٝ٘ :  -ص2ط     

 إٔ ٜهٕٛ زقٝكا ٚأَٝٓا يف غ٪اي٘ ، )عًٌ( ٭ْ٘ ٖٛ َٔ ٜتشٌُ اؿهِ ايصٟ هٝب٘ ب٘ املؿيت  -1
 ؾٝ٘ ، )عًٌ( نٞ تهٕٛ ايؿت٣ٛ قشٝش١ . إٔ ٜهٕٛ ايػ٪اٍ ٚانشا ٫ إبٗاّ -2              
 إشا ْكٌ ايؿت٣ٛ يػرلٙ ؾٝذب إٔ ٜٓكًٗا بسق١ َٔ غرل ظٜاز٠ أٚ ْككإ .-3              

   إٔ وطم املػتؿيت ع٢ً إٔ ٜعٗط اسذلاَ٘ يًُؿيت ، ٚإٔ ًٜتعّ أزاب ايػ٪اٍ ٚاؿٛاض ، ؾ٬ ٜطؾع -ص3ط    
 ٜكاطع٘ يف ايه٬ّ ست٢ ٜتِ اؾٛاب .قٛت٘ أَاّ املؿيت زٕٚ ساد١ ، ٫ٚ         

عًٌ( ٭ْ٘ أضته٢ ) ٖٛاٙب زٕٚ إٔ ٜبشح عٔ ؾتا٣ٚ أخط٣ تٓاغ ٌ بايؿت٣ٛ اييت قسضت عٔ املؿيت،ع٢ً املػتؿيت إٔ ٜعُ -ص4ط    
 املؿيت يبٝإ اؿهِ ايؿطعٞ ٚٚثل بعًُ٘ ٚٚضع٘ .
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 : عطف َؿّٗٛ " املؿيت ". 14ؽ
ٌٳ َؾاغٵَأُيٛا)ز : ٖٛ ايعامل املتدكل ايصٟ ٜبني ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ غٛا٤ أنإ شنطا أّ أْج٢.  ٖٵ ِٵ ِإٕ ايصٹٸِنِط َأ ٕٳ َيا ُنٓتٴ ُٴٛ  (.تٳعٵًَ

 
 ٜؿذلط يف املؿيت ؾطٚط عس٠ ، اشنط اثٓني َٓٗا . : 15ؽ

يٓاؽ ب٘ ، ٖٚصا َا ٜ٪نس ثكتِٗ ب٘ ٜكٍٛ اهلل إٔ ٜهٕٛ َعطٚؾا بايتك٣ٛ ٚايك٬ح ، عا٬َ مبكته٢ عًُ٘ ٚمبا ٜؿيت ا  -ص۱ز : ط
  ) أتأَطٕٚ ايٓاؽ بايدل ٚتٓػٕٛ أْؿػهِ ٚأْتِ تتًٕٛ ايهتاب أؾ٬ تعكًٕٛ(تعاىل : 

ٜؿيت ايٓاؽ مبا ٖٛ  نٞ، خبرل بٛاقع ايٓاؽ ٚأسٛاشلِ -ٜػطف ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  -0إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚا٫ختكام  -ص2ط     
 أقًض أسٛاشلِ ٚيعطٚؾِٗ نُٔ ايهٛابط ايؿطع١ٝ .

 
ٖٳع٬ّ ٜسٍ قٍٛ اهلل تعاىل : : 16ؽ ِٴ اِيَهصٹبٳ  ـٴ َأِيػٹٓٳتٴُه ٍٷ صٳا)ٚٳَيا تٳُكُٛيٛا يٹُٳا تٳكٹ ٖٳصٳا سٳًَا ّٷ ٚٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ يِّتٳِؿتٳطٴٚا سٳطٳا ٔٳ  ايًَّ ٕٻ ايَّصٹٜ اِيَهصٹبٳ ِإ

ٕٳ عٳ٢ًَ  ٕٳ(ٜٳِؿتٳطٴٚ ٜٴؿًِٹشٴٛ ٘ٹ اِيَهصٹبٳ َيا   . ايًَّ
 ز : سط١َ ايؿت٣ٛ بػرل عًِ ، ٚأْٗا َٔ ايهصب ٚا٫ؾذلا٤ ع٢ً اهلل تعاىل ، ٚيف ٖصا ؼصٜط َٓٗا .  

 
 ٖات َجا٫ ٚاسسا ع٢ً اجملاَع ايؿك١ٝٗ اٱغ١َٝ٬ املتدكك١ باٱؾتا٤ .: 17ؽ

 ؾاَع١ ا٭ظٖط فُع ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ضابط١ ايعامل اٱغ٬َٞز : زا٥ط٠ اٱؾتا٤ ا٭ضز١ْٝ فُع ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ تابع 
 
 : ٜٓبػٞ ع٢ً املؿيت إٔ ًٜتعّ بهٛابط ٚآزاب عس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . )آزاب املؿيت(.18ؽ

 ايتأْٞ يف إقساض ايؿت٣ٛ ، ؾ٬ ٜتػطع يف ايؿت٣ٛ قبٌ إٔ ٜعطٝٗا سكٗا َٔ ايتجبت ٚايٓعط ٚايؿهط . -ص۱ز : ط
َعا١ًَ املػتؿيت باؿػ٢ٓ  ٚايطمح١ ٚايًني ،  -235إٔ ٜؿيت مبا ٜعًِ أْ٘ اؿل ، ؾإشا غ٦ٌ عُا ٫ ٜعًِ ، قاٍ : ٫ أزضٟ .  -ص2ط     

 ؾ٬ ٜعٓؿ٘ ، بٌ ٜطاعٞ ظطٚؾ٘ ٚأسٛاي٘ ، ٜٚهتِ غطٙ .
 
 : بني املككٛز ب " املػتؿيت عٓ٘ ".19ؽ

 ز : ٖٞ املػأي١ املطاز بٝإ اؿهِ ايؿطعٞ ؾٝٗا.
 
 ؟ناع١ املاٍ(إ: ) إٕ اهلل نطٙ يهِ ث٬ثا ، قٌٝ ٚقاٍ ، ٚنجط٠ ايػ٪اٍ ٚز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : َا 20ؽ

 ؾذلانات اييت ٫ ؾا٥س٠ َٓٗا .تكٌ عٝا٠ املػتؿيت ، بعٝسا عٔ اؾسٍ ٚا٫ٜٕ ٜهٕٛ املػتؿت٢ عٓ٘ مما أز: 
 
 َاشا ٜؿذلط يف املػأي١ املػتؿيت عٓٗا ؟ : 21ؽ

 ٜتكٌ عٝا٠ املػتؿيت ، بعٝسا عٔ اؾسٍ ٚا٫ؾذلانات اييت ٫ ؾا٥س٠ َٓٗا .ز : إٔ تهٕٛ مما 
 . ) إٕ اهلل نطٙ يهِ ث٬ثا : قٌٝ ٚقاٍ ، ٚإناع١ املاٍ ، ٚنجط٠ ايػ٪اٍ ( ٜكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :

 
 : َٔ أٜٔ ٜػتُس املؿيت اؿهِ ايكازض عٓ٘ ؟22ؽ

 غرلُٖا َٔ املكازض اٱدتٗاز١ٜ; ناٱمجاع ٚايكٝاؽ . ز: َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ أٚ
 
 : أشنط َجا٫ ع٢ً بعض املكازض اٱدتٗاز١ٜ غرل ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚاييت ٜػتُس َٓٗا املؿيت اؿهِ املؿت٢ ب٘ .23ؽ

 . ايكٝاؽ 2. اٱمجاع              1ز: 
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 بني املككٛز ب " املؿت٢ ب٘ " .: 24ؽ
اـام ايصٟ ٜكسض عٔ املؿيت بؿإ َػأي١ َع١ٓٝ ، ٜٚهٕٛ َػتُس٠ َٔ ايكطإٓ أٚ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ أٚ غرلُٖا َٔ ز : ٖٛ اؿهِ 

 املكازض ا٫دتٗاز١ٜ ناٱمجاع ٚايكٝاؽ .
 
 : ؽتًـ آضا٤ املؿتني َٔ املػأي١ ايٛاسس٠ ٭غباب عس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . 25ؽ

 املؿتني يف املػأي١ ايٛاسس٠ ، ٭غباب نجرل٠ َٓٗا :قس تتعسز ٚدٗات ايٓعط ، ٚؽتًـ آضا٤  -ص1ز : ط
 َا ٜتعًل بؿِٗ ايٓكٛم ٚا٭زي١ ٚتٓعًٜٗا ع٢ً ايٛاقع .  -1            
 ٚاقع ساٍ املػتؿيت . -3اٱساط١ باملػأي١ املػتؿيت ؾٝٗا .                  -2            

ىل ايؿطق١ ٚايٓعاع ، بٌ إىل تٛغٝع زا٥ط٠ اؿٛاض بني املؿتني ٚاملػتؿتني ، َُٗا ٜهٔ غبب ا٫خت٬ف ، ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜ٪زٟ إ -ص 2ط     
 ع٢ً أغاؽ سػٔ ايعٔ ٚ ايتُاؽ ا٭عصاض ، ٚعسّ ايتعٓٝـ ٚايكػ٠ٛ . 

)٫ ٜكًني أسس ايعكط إ٫ يف بين ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو : اخت٬ف ايكشاب١ ، ّٜٛ ا٭سعاب ، يف ؾُِٗٗ يكٍٛ ايٓيب : ص 3ط     
ؿِٗ بعهِٗ إٔ َطاز ايٓيب اٱغطاع يف املػرل ، ؾكًٛا ايعكط يف ايططٜل ، ٚٚقـ اٯخطٕٚ ع٢ً ظاٖط ايٓل ، ؾًِ ، ؾ قطٜع١ (

مل ٜككس ا٭َطٜٔ ، ٚبايتايٞ ٜعس بعهِٗ َكٝبا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكًٛا ايعكط إ٫ يف بين قطٜع١ ، ؾع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايٓيب
 ٘ مل ٜعٓـ أسسا َِٓٗ; ٭ٕ عباضت٘ يف شيو ايعطف ؼتٌُ املعٓٝني .ٚبعهِٗ كط٦ا ، إ٫ أْ٘ ٚعٓسَا شنط شيو ي

 
 ( .ه١ ٜ) ٫ ٜكًني أسس ايعكط إ٫ يف بين قط: بني َٛقـ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ اخت٬ف ايكشاب١ يف قٛي٘ : 26ؽ

 ز: مل ٜعٓـ ٚاسسا َِٓٗ ; ٭ٕ عباضت٘ ناْت ؼتٌُ املعٓٝني.
 
 
 
 
 : قاّ عًُا٤ اؿسٜح ظٗٛز عع١ُٝ يف سؿغ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ٚنض شيو . 1ؽ

 زْٚٛا ا٭سازٜح با٭غاْٝس عُٔ زلعٖٛا َِٓٗ . -ص۱ز : ط
 قٓؿٛا نتبا يف أسٛاٍ ايطٚا٠ . -ص2ط     
 .ا٭سازٜح املكبٛي١ اييت ٜعتُس عًٝٗاسهُٛا ع٢ً نٌ سسٜح مبا ٜػتشل َٔ ايكبٍٛ أٚ ايطز ، ؾُٝعٚا  -ص 3ط     
 
 أِْٗ سهُٛا ع٢ً نٌ سسٜح مبا ٜػتشل َٔ ايكبٍٛ أٚ ايطز. ٚنض شيو. بٗا : َٔ ا٭عُاٍ اييت قاّ عًُا٤ ا٭سازٜح2ؽ

 ملٛنٛع١ املهصٚب١ ٚا٭سازٜح ايهعٝؿ١.از: َٝعٚا ا٭سازٜح املكبٛي١ اييت ٜعتُس عًٝٗا َٔ ا٭سازٜح 
 
 باؿسٜح املٛنٛع ؟َا املككٛز : 3ؽ

 ز : ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜٓػب نصبا إىل ضغٍٛ اهلل 
 
 : عًٌ: غبب تػ١ُٝ ايعًُا٤ يًشسٜح املٛنٛع ب "سسٜح"، َع أْ٘ يٝؼ سسٜجا ْبٜٛا .4ؽ

 ز : زلاٙ ايعًُا٤ سسٜجا بايٓعط إىل ظعِ ضاٜٚ٘ .
 
 : َا سهِ ضٚا١ٜ اؿسٜح املٛنٛع ، ٚايعٌُ ب٘ ؟ 5ؽ

نهصب ع٢ً أسس، َٔ نصب ؼ ) إٕ نصبا عًٞ يٝملٛنٛع ، )عًٌ( ٭ٕ ؾٝ٘ نصبا ع٢ً ضغٍٛ اهلل ايصٟ قاٍ : ز : ؼطّ ضٚا١ٜ اؿسٜح ا
 . ٫ٚ ٜعس اؿسٜح املٛنٛع سذ١ ؾطع١ٝ . عًٞ َتعُسا ؾًٝتبٛأ َكعسٙ َٔ ايٓاض (

 

 ايػًب١ٝ يٮسازٜح املٛنٛع١( ايسضؽ ايجأَ عؿط )اٯثاض
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 ؟ ... ( َتعُسا ) َٔ نصب عًٞ: َا ز٫ي١ قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 6ؽ
 املٛنٛع.ز: سط١َ ضٚا١ٜ اؿسٜح 

 
 : بسأ ايٛنع يف اؿسٜح ايٓبٟٛ ٭غباب عس٠، أشنط ث٬ثا َٓٗا. 7ؽ

 . ايعسا٤ اٱغ1َٞ٬ز: 
 . ايتعكب املصٖيب 2    
 . تطغٝب ايٓاؽ يف ؾعٌ ايطاعات، ٚتطٖٝبِٗ َٔ ؾعٌ املعاقٞ ٚاحملطَات.3    

 
 ٭غباب عس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا . : بسا ايٛنع يف اؿسٜح ايٓبٟٛ 8ؽ

 ايعسا٤ يٲغ٬ّ : سٝح ؾا املٓاؾكٕٛ ٚغرلِٖ إىل قاضب١ اٱغ٬ّ ، مبشاٚي١ تؿٜٛ٘ قٛضت٘ َٔ خ٬ٍ -ص۱ز : ط 
 ٚنع ا٭سازٜح املهصٚب١ .              

ْكط٠ ملصاٖبِٗ ،  بٛنع أسازٜح ايتعكب املصٖيب : ؾكس قاّ بعض اؾ١ًٗ املتعكبني املصاٖب ايعكس١ٜ أٚ ايؿك١ٝٗ ، -ص2ط      
 ٚتأٜٝسا ملا ٜكٛيٕٛ .

: نايٛاععني ايصٜٔ ٚنعٛا بعض ا٭سازٜح يف طٖٝبِٗ َٔ ؾعٌ املعاقٞ ٚاحملطَاتتطغٝب ايٓاؽ يف ؾعٌ ايطاعات ٚت -ص3ط      
ٚقعت زَٛع٘ يف نـ  ِ: " إشا به٢ ايٝتٝاملهصٚب١ يف ايذلغٝب ٚايذلٖٝب َجاٍ ع٢ً ا٭سازٜح. ؾها٥ٌ بعض غٛض َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

 ت٪ثط قس ا٭سازٜح ٖصٙ ؾُجٌ ،" اؾ١ٓ ؾً٘ أغهت٘ َٚٔ ؟ ط٣يٝتِٝ ايصٟ ٚاضٜت ٚايسٜ٘ ؼت ايج: َٔ ابهٞ ٖصا اايطمحٔ  ؾٝكٍٛ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ اهلل ضغٍٛ ع٢ً نصب ٖصا ٚيهٔ ايٓؿؼ، يف تأثرل َٔ شلا ملا بٗا، ٚايعٌُ يتكبًٗا ؾٝٓسؾعٕٛ ايٓاؽ، عٛاطـ يف

 
 : اشنط اثٓني َٔ دٗٛز عًُا٤ اؿسٜح يف قاضب١ اؿسٜح املٛنٛع . 9ؽ

 تتبع ايعًُا٤ أغباب ايهصب يف اؿسٜح ، ٚٚنعٛا ع٬َات تهؿـ ا٭سازٜح املٛنٛع١ ٚاملطزٚز٠ .  -ص۱ز :   ط
 نصبٗا ٚؼصٜط ايٓاؽ َٓٗا. مجعٛا نجرلا َٔ ا٭سازٜح املٛنٛع١ يف نتب خاق١; يبٝإ  -ص2ط       

 
 املٛنٛع١.   : أشنط نتابا قٓـ يف بٝإ ا٭سازٜح10ؽ

 ز: املٛنٛع يف َعطؾ١ اؿسٜح املٛنٛع. يعًٞ ايكاضٟ.

 
 : ٫ْتؿاض ا٭سازٜح املٛنٛع١ آثاض غًب١ٝ، أشنط ث٬ثا َٓٗا.11ؽ

 . اْتؿاض ايبسع بني املػًُني1ز: 
 . ايٛقٛع يف ايؿطى 2    
 غٛض٠ ايكشاب١ ٚايطعٔ ؾِٝٗ. ٘. تؿ3ٜٛ    

 
 : بني أثط اْتؿاض ا٭سازٜح املٛنٛع١ ع٢ً عكٝس٠ املػًِ .12ؽ

 : تعٗط خطٛض٠ تساٍٚ ا٭سازٜح املٛنٛع١ بني ايٓاؽ يف أَٛض عس٠ ، اشنط ث٬ث١ َٓٗا .      
 : َا ا٭ثط ايػًيب ايصٟ ٜذلتب ع٢ً اْتؿاض ا٭سازٜح املٛنٛع١ اٯت١ٝ :     

 " َٔ ظاض قدل ٚايسٜ٘ أٚ أٖساُٖا ّٜٛ اؾُع١ ؾكطأ ) ٜؼ ( غؿط ي٘ ". -1ز : 
 يٛ أسػٔ أسسنِ ظٓ٘ عذط يٓؿع٘ "." -2     
 
 

 صيفي2019شتوي, 2018

 شتوي2018

 صيفي2019

 صيفي2019صيفي, 2018



 

62 
 

 : َا ٖٞ اٯثاض ايػًب١ٝ ٫ْتؿاض ا٭سازٜح املٛنٛع١ :13ؽ
 :ايبسع بني املػًُني : نا٭سازٜح اييت تسعٛ إىل عبازات يٝؼ شلا أقٌ يف ايسٜٔ ، َجٌ سسٜح اْتؿاض - ص۱ز : ط

 َٔ ظاض قدل ٚايسٜ٘ أٚ أسساُٖا ّٜٛ اؾُع١ ؾكطا ) ٜؼ ( غؿط ي٘ ".  "   
 ايٛقٛع يف ايؿطى : اؿسٜح املهصٚب : " يٛ أسػٔ أسسنِ ظٓ٘ عذط يٓؿع٘ "، ٜسعٛ إىل عباز٠ ا٭سذاض. -ص2ط     
ٚتٓؿط ايككل ، تؿٜٛ٘ قٛض٠ ايكشاب١ ٚايطعٔ ؾِٝٗ : ؾبعض املصاٖب املٓشطؾ١ ، تسعٛ إىل شّ ايكشاب١ ٚتهؿرلِٖ -ص3ط     

املهصٚب١ عِٓٗ ، يف سني إٔ ضغٍٛ اهلل ، أَطْا عبِٗ ٚتٛقرلِٖ ٚعسّ بػض أسس َِٓٗ ٚعسّ اتٗاَِٗ أٚ شنطِٖ بػ٤ٛ، قاٍ ضغٍٛ 
ْؿػٞ بٝسٙ ، يٛ إٔ أسسنِ أْؿل َجٌ أسس شٖبا ، َا أزضى َس أسسِٖ ٫ٚ  ٟايصتػبٛا أقشابٞ ، ُؾٛا أقشابٞ ، ٫ اهلل : ) ٫ تػب

 ْكٝؿ٘ (.
 
 ؟ ) َٔ ظاض قدل ٚايسٜ٘ ... (: ع٢ً َاشا ٜسعٛ ٖصا اؿسٜح املٛنٛع : 14ؽ

 ز: إىل اْتؿاض ايبسع.
 
 ؟  يٓؿع٘ () يٛ أسػٔ أسسنِ ظٓ٘ عذط : ع٢ً َاشا ٜسعٛ ٖصا اؿسٜح املٛنٛع : 15ؽ

 ز: ايٛقٛع يف ايؿطى.
 
  َٛقـ املػًِ َٔ ايكشاب١ ايهطاّ.بني: 16ؽ

 ز: أَطْا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عبِٗ ٚتٛقرلِٖ ٚعسّ بػض أسس َِٓٗ ٚعسّ اتٗاَِٗ أٚ شنطِٖ ٜػ٤ٛ.
 
 
 : بني َٛقـ املػًِ َٔ ا٭سازٜح املٛنٛع18.١ؽ

، سٝح إٔ ٚغا٥ٌ اؽط ؾطٚط اؿسٜح املكبٍٛ ؾٝ٘ ، قبٌ ايتػطع يف ْؿطٙ ْٚكً٘ يًٓايتجبت َٔ قش١ اؿسٜح ، َٚس٣ تٛاؾ - 1ز : 
ايتٛاقٌ اؿسٜج١ ، تكّٛ بسٚض نبرل يف ْؿط َجٌ ٖصٙ ا٭سازٜح ، ؾهجرل َٔ ايٓاؽ تكً٘ ٖصٙ ا٭سازٜح ٜٚعٝس إضغاشلا إىل 

 زٕٚ ايتجبت َٔ قشتٗا . ،اٯخطٜٔ عػٔ ١ْٝ ، بٗسف ْؿط اـرل بني ايٓاؽ
 

َػًِ ، ٚغ٪اٍ أٌٖ  ايطدٛع إىل املكازض اؿسٜج١ٝ املعتُس٠ : نهتب اؿسٜح ايكشٝش١ ، َجٌ قشٝض ايبداضٟ ٚقشٝض -2
املعتُس٠ عٓس ايعًُا٤ يف ؽطٜر ا٭سازٜح ،  ايعًِ املتدككني عٔ قش١ ا٭سازٜح ، أٚ ايطدٛع إىل املٛغٛعات اؿسٜج١ٝ

 املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ املٛثٛق١ املتدكك١ يف شيو . إىليًتشكل َٔ قشتٗا ٚاؿهِ عًٝٗا ، ٚنصيو ايطدٛع 
 

ب٘ ٫ٚ تكسٜك٘ ٫ٚ ٌ إشا عًِ املػًِ سسٜجا ثبت أْ٘ َٛنٛع ، ؾٝذب عًٝ٘ تطن٘ ٚعسّ ْؿطٙ ، )عًٌ( ٭ْ٘ ٫ هٛظ ايعُ -3
َا ايكشٝش١ َٔ ا٭سهاّ ٚايتٛدٝٗات  تعًُٝ٘ يًٓاؽ ، إ٫ بػطض ايتشصٜط َٓ٘ ٚبٝإ نعؿ٘ أٚ ٚنع٘ . ٚيف ا٭سازٜح

 ٜػٓٝٓا عٔ ضٚا١ٜ ا٭سازٜح املٛنٛع١ .

 

 


