
  

 )1) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامً الفف
ٌ  الذساس ي الففل  م2020 – 2019 ألاو

 

اميؤ  / وحُه فىصي الَهمَّ

 فعتٍر    
ً
 فإجمه، ؤو ُِبا

ً
ًْ وحذ هلفا  سخم هللا َم

 (ِإْن َقاَمْت َعَلى َأَحدُِكُم اْلِقَياَمُة، َوِفي َيِدِه َفِسيَلٌة فَ ْليَ ْغِرْسَها): -اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى -قَاَل َرُسوُل اهلِل 

 بحابت ؤظئلت الىخذة الثالثت

 (ِاإلاىا بحن اإلااض ي والحالش)

 ِمل فشدي ال ًخلى مً الىلق والخىإ



  

 )2) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 م2019/2020خفُلتي اللغىٍت )الثروة اللغىٍت(  – (ِاإلاىا بحن اإلااض ي والحالش) ثالثتالىخذة ال -زامً 

 وضح مّنى اليلماث آلاجُت. -1

 

 هخب مفشد اليلماث آلاجُت.ا -2

 

 هخب حمْ اليلماث آلاجُت.ا -3

 

 هخب لذ اليلماث آلاجُت.ا -4
 

 

ف -5  (.في الاخخباس مّنى اليلمت غحر مىلىب) في حملخحن بمّىُحن مخخلفحن مً بوؽاثً.( ِضَّ ولمت ) ٌو

 (ِضَّ مّنى ) الجملت (ِضَّ مّنى ) الجملت

 كىي  الجىذي ِضَّ  ٍِم وحل  ِضَّ هللا 

ت   ِضَّ  ، هذس وحىد اإلااء في اإلاىاوم الصحشاٍو  ـّب، اؼخذ ِلي فشاق ؤخبتي ِضَّ  كلَّ

 هشم ِلي ـذًلي ِضَّ  اؼخذ، ؼمَّ  ِلى اإلاامً فّل الزهىب ِضَّ ألامش ِلُه،  ِضَّ 

   غلبه، كهٍش الشحُل خفمه ِضَّ 
 

ف اإلاىاظب ليلمت ) -6    . ( في مياهه اإلاىاظبهفشلْ الخفٍش

ف ف الجملت الخفٍش  الجملت الخفٍش

  اهخفاس
ً
 ٍُِما

ً
 ألاهفاس خلم الجِؾ اهخفاسا

 اذًىت الزًً هفشو اإلاؤَل  َم ألاهفاس 

م-سظٌى هللا 
َّ
ى هللا ِلُه وظل

َّ
 .-ـل

 مىفىس  سحٌل  َزا مىفىس  كاثٌذ مىخفشَزا  مىخفش

فش
َّ
 الى

فش 
َّ
 الىاـش َى هللا هاـش خفَ الىفُل ظىسة الى

فش
َّ
 َزا سحل مىاـش للحم مىاـش سفْ الجىذي ِالمت الى

 مشادفها اليلمت مشادفها اليلمت مشادفها اليلمت

ذٍ حؽخّل جخمشم ؤلاء ؤؼشق 
ُ

 دَؾ، جدحر ؼ

ْشحُم  اإلاٍلم، ألاظىد البهُم
َ
لْ جشمي، جمشب ج

َّ
 الغباس الى

 اإلافشد اليلمت اإلافشد اليلمت اإلافشد اليلمت

ت مخاثل
َ
ت ألاظلت ألاَظُل  مِخُل

َّ
 ِظىان ألاِظى

 الجمْ اليلمت الجمْ اليلمت الجمْ اليلمت

فء هىامِغ هامىط
ُ
 ؤصمت ِصمام ؤهفاء، هفاء ه

 المذ اليلمت المذ اليلمت المذ اليلمت

فْ الحم الباول
َّ
 الفىاء، الضواٌ البلاء المش، ألاري الى



  

 )3) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 م2019/2020خفُلتي اللغىٍت )الثروة اللغىٍت(  – (ِاإلاىا بحن اإلااض ي والحالش) ثالثتالىخذة ال -زامً 

 وضح مّنى اليلماث آلاجُت. -1

 

 اليلماث آلاجُت.هخب مفشد ا -2

 

 هخب حمْ اليلماث آلاجُت.ا -3

 

 هخب لذ اليلماث آلاجُت.ا -4
 

 

ف -5  (.في الاخخباس مّنى اليلمت غحر مىلىب) في حملخحن بمّىُحن مخخلفحن مً بوؽاثً.( ِضَّ ولمت ) ٌو

 (ِضَّ مّنى ) الجملت (ِضَّ مّنى ) الجملت

    

    

    

    
 

ف اإلاىاظب ليلمت ) -6    . ( في مياهه اإلاىاظبهفشلْ الخفٍش

 الجملت الجملت

  ...........................................................خلم الجِؾ 
ً
 ٍُِما

 اذًىت الزًً هفشو اإلاؤَل  َم ................................................

م-سظٌى هللا 
َّ
ى هللا ِلُه وظل

َّ
 .-ـل

 ........................................................................... سحٌل َزا  ......................................................................................كاثٌذ َزا 

 َى هللا ............................................................................. ...............................................................خفَ الىفُل ظىسة 

 للحم ........................................................َزا سحل  ........................................................................سفْ الجىذي ِالمت 

 مشادفها اليلمت مشادفها اليلمت مشادفها اليلمت

ذٍ  جخمشم  ؤؼشق 
ُ

  ؼ

ْشحُم   البهُم
َ
لْ  ج

َّ
  الى

 اإلافشد اليلمت اإلافشد اليلمت اإلافشد اليلمت

ت  ألاَظُل   مخاثل
َّ
  ألاِظى

 الجمْ اليلمت الجمْ اليلمت الجمْ اليلمت

فء  هامىط
ُ
  ِصمام  ه

 المذ اليلمت المذ اليلمت المذ اليلمت

فْ  الباول
َّ
  البلاء  الى



  

 )4) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 الؽىسيكفق في 

 ًذون اإلاخّلم ؤَم ألافياس مما اظخمْ بلُه. -1

 الؽىسي مبذؤ بظالمي ٍُِم خث ِلُه دًيىا الحىُف.  -   

 ِلى اجباُ حّالُم دًيىا الحىُف. -   
ً
ا  الصحابت ؤؼذ الىاط خـش

 الىجاة والعّادة في اجباُ حّالُم ؼُش هللا. -   

 الجىاهب الغاممت في الىق.ًىشح اإلاخّلم ؤظئلت مىاظبت بهذف جىلُذ بّن  -2

 متى وكذ مّشهت )ؤحىادًً(؟ -     ما اظم اإلاّشهت التي اهخفش بها اإلاعلمىن ِلى الشوم؟ - 

 ِلى ؤن بش الىالذًً وخذمتهما ٌّادٌ الجهاد في ظبُل هللا.  -
ً
 ارهش دلُال

 خّامل مْ )الىباء( برا هٌض في بلذ ولم هذخلها؟ ؤو هٌض في بلذ وهدً فيها؟ههُف  -

 ؤَم ألافياس في الىق بلغت ِشبُت ظلُمت. -3
ً
 ًخدذر اإلاخّلم مْ صمالثه ملخفا

مل بها، ومً  - ً برا اجبّها ِو  في الذاٍس
ً
الذًً ؤلاظالمي مليء باللُم واإلابادت التي ججّل ؤلاوعان ٌِّؾ ظُّذا

ى مبذؤ بظالمي ٍُِم دِا بلُه دًيىا وخثىا ِلُه  هبِىا ووبله صحابخه َزٍ اإلابادت واللُم )مبذؤ الؽىسي( َو

 .ً  ففاصوا بالعّادة، وسلىان هللا في الذاٍس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسكت ِمل دسط )كفق في الؽىسي(

 ًذون اإلاخّلم ؤَم ألافياس مما اظخمْ بلُه. -1

- ................................................................................................................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ىاظبت بهذف جىلُذ بّن الجىاهب الغاممت في الىق.ًىشح اإلاخّلم ؤظئلت م -2

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 ق بلغت ِشبُت ظلُمت.ًلخق اإلاخّلم ؤَم ألافياس في الى -3

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 



  

 )5) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 الّمل ؤلاوعاوي

ىت الزَىُت آلاجُت:  ًِ الىىاسر التي ًخّشك لها الّالم الّشبي والذولي، زم ًىمل الخٍش
ً
 كفحرا

ً
 ٌؽاَذ اإلاخّلم فُلما

  

 

 
 

 

 

 

 خٌى جإـُل الخّاون  -ؤ
ً
شا  ؤلاوعاوي مً مىٍىس بظالمي.ًىخب جلٍش

 ظّت والىفف اخحخمّذ ؤها وصمالجي في مسجذ اإلاذسظت العاِت الا، م2018/ 11/ 8في ًىم الخمِغ اإلاىافم 

 
ً
ُت ؤ/  لعماُ مدالشة مًـباخا ظّذ، ًِ: )جإـُل الخّاون ؤلاوعاوي مً مىٍىس مّلم الّلىم الؽِش

 ومما حاء في اإلادالشة: ، في جمام العاِت الّاؼشة وبذؤث اإلادالشةبظالمي(، 

لاء 
ّ
، واج ى معاِذة ألافشاِد وبِاهتهم لبّمهم ِلى ِمل الخحر والِبِرّ ت الٍُّمت، َو ُّ ّاون مً اللُم ؤلاوعاه

ّ
ّّذ الخ ٌُ

ىاُ ؤمامهم بن وان في ألامش خحر، 
َ
عخ

ُ
م كذس اإلا ٍش

ّ
عّهل الى ً، وَُ عاِذ الفشُد آلاخٍش ٌُ  

ْ
ّاون بإن

ّ
 الخ

ُ
ىىن الؽّش. ٍو

ب ِلُه لشٌس كذ ًلحم بهم.وؤن ًمىّهم 
ّ
ترج ، ٍو

ً
 وان ألامش ؼّشا

ْ
م كذس ما اظخىاُ بن َس

ّ
دز  وٍُ

ا في الىىن، فال ٌعخىُْ واثً ؤن ًدُا بمفشدٍ  ًّ زا الخّاون مً ؤَم الففاث التي جخفف بها الياثىاث حمُ َو

 بحن 
َ
ّاون

َّ
ًَ والخ مام

ّ
 َزا دون ؤن ًىىن في خاحت بلى معاِذة ؤخُه، وكذ شّجْ ؤلاظالم الخ

ّ
ؤفشاد اإلاجخمْ؛ ألن

ت لً جخّم  ٍم، وبه ًلىم دًً ألافشاد وُدهُاَم، فيلمتهم لً جخىّخذ، ومفالحهم الذهُىٍّ ؤظاُط وِلّ هجاٍح وجلذُّ

مامً الزي ؤوحبه ؤلاظالم، وحّله مً ؤَّم الىاحباث التي ًجب 
ّ
 بالخ

ّ
َم لً ًخص ى بإظهم، بال ذوُّ ب، ِو

ّ
وجترج

م حّاوهىا.فّلها لخدلُم ـالح اإلاجخمْ؛ ف َُ ىؿ والجعذ والىاخذ بن   اإلاعلمىن مثل البيُان اإلاـش

ْذَواِن(، ُّ ْ
ِم َوال

ْ
ز ِ

ْ
ى ؤلا

َ
ل َِ ىا 

ُ
اَوه َّ َ

َىي َوال ح
ْ
ل

َّ
ِبِرّ َوالخ

ْ
ى ال

َ
ل َِ ىا 

ُ
اَوه َّ َ

م: )َوح ٌهَشث  َزا وكذ  ًلٌى هللا حّالى في هخابه الىٍش

 ف
ً
ت ُّ ت ـىْ اللشاس حل ُّ ّاون وحؽاسه

ّ
مامً والخ

ّ
م جىبُم مبذؤ مفاَُم الخ جخمْ ؤلاظالمّي، ورلً ًِ وٍش

ُ
ي اإلا

ت بؽيل ِاّم. ُّ ىسي الّشاسخ في ِلٌى اإلاعلمحن وؤفّالهم، وفُه ظَمِذ الحماسة ؤلاظالم
ّ

 الؽ

  11واهتهذ اإلادالشة في جمام العاِت 
ً
 .، وؤص ي بداسة اإلاذسظت بخىشاس اإلادالشاث وصٍادة ِذد الىالبـباخا

 .....................................................................................................................هخبه/                                                                                

خ/                                                                                ................................................................................................................ الخاٍس

 ًخم جلعُم الفف بلى مجمىِاث لإلحابت ًِ ألاظئلت آلاجُت:  -ب

 .ما جىاوله الؽّشاء ( جفف مجمىِت خاٌ الذٌو الفلحرة التي جخّشك لٍشوف بُئُت واكخفادًت مً خالٌ بّن1

 ةاكش ـــــــــــــــــــــــــــؤـابهم الفلش بالف             اة ِشاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشون خفـــؤال جزه

 ةوحىَا جىبىب في الحافش             زون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن ؤال جىلـــــؤال جىشم

 ةم ـاثش ــــــــــمأس ي مً خىلى             شونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن ؤال جبفــــــــــــؤال حعمّ

 ةه خاثش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــووافذ به ؤم             ؼيا الىفل خش الىىي واظخغار

 ةش ــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــبىا وؤدوم له ؼ              ىم ؤال مً ًلىمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجىادي الّم

ع              اد الفغحرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال مً ًجحر ف خه الثـــىً لــــــــــــــــــَو  ةش ـــــاثــــِى

 ٌ  الضالص

 الفُماهاث

الىىاسر في الّالم 

 الّشبي والّاإلاي

 الحشوب

 البراهحن
 الخصحش



  

 )6) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 ةضوا هشامتي الفاغش ــــــــــــــــــــــــؤِ             ىا رلتي ًا سحاٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلٌى اسخم

 ةش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي آلادمُت مً آـ              ىاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤجيعىن ما بُيىا في الج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ــــــــبوي ؤسي ؤظّ               اثذ مخـــــــــــــىالُتــــــــــــــــــــــــــــمً مبلغ ِني ؤلامام هف ـــــ ـــ ـــــ ـــُـــــ ـــ ـــ ــــــــــاس الِش ـــ ـــــ ــــــــالُــــ ـــــ ــت غـ ـــــ ـــــ  تـــــ

ــــــــوؤسي غمىم الذَش ساثد               سي المشوسة فاؼُتؤوؤسي اإلاياظب هضسة و  ـــ ـــــ ــــادًــتـــــ ـــ  ت جمش وغـ

 وؤسي الُخامى وألاسامل في البُىث الخالُـــت                ـــتوؤسي اإلاشالْ فُه ًِ ؤوالدَا مخجافُـــ

ت                مً بحن ساج لم ًٌض ٌعمى بلًُ وساحُـــــــت  ٌؽىىن مجهذة بإـىاث لّاف ِــــــــالُـ

 ًشحىن سفذن وي ًشوا مما للٍى الّــــــافـُت

 

ذ ؤلاوعاوي في معاهذة الؽّىب2  ًِ دوس الىٍى
ً
 اإلاىىىبت. ( ٌسجل بدثا

ىذما ًذوس الحذًث ًِ  ذ ؤنها بلذ ـغحر اإلاعاخت ومىسدَا الىخُذ َى الىفي فلي ، ِو َىان هثحر مً الىاط ًىٍش بلى الىٍى

ذ بلذ ؤلاوعاهُت،  الذولت الفغحرة بمعاختها ؤـبدذ هبحرة فهزٍ الّمل ؤلاوعاوي ًبرص الذوس الىبحر الزي جلىم به الىٍى

 ابّىاً
ً
 ِلى معخىي الّالمَا وؼيلذ مشهضا

ً
 ، إلاا لها مً بوعاهُا

ً
 وؼّبا

ً
 وخىىمت

ً
ذ ؤمحرا  . دوس بوعاوي ضخم جلىم به دولت الىٍى

ً ؤمام ول ؤصمت مً   ذ الؽُخ ـباح ألاخمذ الفباح مىفبه وان مً ؤواثل اللادة اإلابادٍس فمىز ؤن جىلى ظمى ؤمحر دولت الىٍى

ا  -مدىت غضة  -حفاف الفىماٌ  -ل )فُماهاث باهعخان ألاصماث ؤلاوعاهُت التي واحهذ الؽّىب اإلاخمشسة مث ؤصمت ظىسٍا وغحَر

مت مً ظمى ألامحر مباؼشة في جىحُه اإلاىذ ؤلاوعاهُت  مً الذٌو اإلاخمشسة( ، فّلى ظبُل الزهش ال الحفش واهذ الخىحيهاث الىٍش

اجمشاث اإلااهدحن التي حمّذ دٌو الّالم اإلاباؼشة لخلً الؽّىب اإلاىىىبت، بل صاد الخحر والبرهت بلى اظخمافت ظمى ألامحر إلا

 َى ألاهبر في الّىاء 
ً
ذ ِادة ىىن هفِب الىٍى م مً الؽّىب اإلاىىىبت ، ٍو إلاعاِذة الؽّب العىسي والؽّب العىداوي وغحَر

ا ؤمام الذٌو اإلااهدت ِلى  . معخىي الّالم واإلاىذ في اإلاجاٌ ؤلاوعاوي لخلً الذٌو ، ووان لها الذوس ألازش الىبحر في جىافعها وببشاَص

 

3 
ً
ذ مشهضا  للّمل ؤلاوعاوي، والىٍى

ً
( ٌّبر ًِ مؽاٍِش الخخُاس ـاخب العمى ؤمحر البالد الؽُخ ـباح ألاخمذ الفباح كاثذا

 . للّمل ؤلاوعاوي

ذ مش   للّمل ؤلاوعاوي، والىٍى
ً
 ؤؼّش بالفخش والعّادة الخخُاس ـاخب العمى ؤمحر البالد الؽُخ ـباح ألاخمذ الفباح كاثذا

ً
هضا

ى ٌعخدم َزا الللب إلاا له مً دوس في جلذًم اإلاعاِذة ليل الذٌو اإلادخاحت.  للّمل ؤلاوعاوي، َو
 

 لشوسة جىُى الجمُْ فُه.
ً
 ٌؽترن مْ صمالثه في ِمل مجلت خاثي ًِ الّمل ؤلاوعاوي وؤؼياله مبِىا

 ملترح للّىاـش التي جخىىن منها اإلاجلت:* 

 ـىس ًِ الّمل ؤلاوعاوي. –     ؤؼياٌ الّمل ؤلاوعاوي.   ملاٌ ًِ  -ؤَمُت الّمل ؤلاوعاوي.        ملاٌ ًِ -
 

خه في بِذاد الىسكت الخالُت: *   ًخّاون مْ مجمِى

 )ؼىالن مً ؤؼياٌ الّمل الخىىعي(                   ، جلذًم اإلاعاِذاث بلى الذٌو اإلادخاحت.   معاِذة الذٌو اإلاىىىبت

ً، مذ ًذ الّىن ليل مدخاج.   ً خلم ٍُِم ، الحشؿ ِلى هفْ آلاخٍش  )ولماث ًِ الّمل الخىىعي( معاِذة آلاخٍش

 سؤَي في لشوسة اَخمام الذٌو بالّمل الخىىعي()مً الىاحب ِلى حمُْ الذٌو اإلابادسة بلى الّمل الخىىعي والاَخمام به.

 )حملت خخامُت ًِ الّمل الخىىعي(                           في الّمل الخىىعي ظّادة ال ٌؽّش بها بال مً ِمل فُه.       
 



  

 )7) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 خالذ الفشج  –ؼّش  –هىس الهذي 

م 1954ذ، وجىفي ِام الىىٍفي  1898ولذ ِام  خالذ بً مدمذ بً فشج بً ِبذ هللا بً فشج الفشاف الذوظشي،

 ؼاِش وؤدًب هىٍتي في دمؽم، 

ؽت ؤخمذ ؼىقي ٌّخبر مً ؤفمل و ؤكذم الؽّشاء وألادباء الّشب ؤمثاٌ مش ؤبى َس م ِو  .وغحَر

ذًت ؤِلىذ سابىت ألادباء ًِ  م2009فبراًش  18م في ًى  اجفاكها اإلابذجي مْ وصاسة اإلاىاـالث ِلى بـذاس وىابْ بٍش

 لزهشي سواد الحشهت الثلافُت، ووان َى مً لمً ألاظماء اإلاىشوخت
ً
ت جخلُذا  .جزواٍس

 

 ؼشح ألابُاث

 بمدمذ ـلىا ِلُه وظلمىا               كذ ؤؼشق الىىن البهُم اإلاٍلم( 1)

 : ألاظىد، اإلاٍلم، ولُل بهُم: ال لىء فُه بلى الفباح.     البهُم: ؤلاء.          ؤؼشق :   اإلافشداث

 . --: ًلٌى الؽاِش: ؤؼشق َزا الىىن اإلاٍلم وؤلاء بشظٌى هللاالؽشح
 

  ِلُه الؽشُن  لٌُل ( 2)
َ
ُهٌب وخشَّ َمذَّ سواك

ُ
هجمه           فهىث به ؼ

َ
 ث ؤ

 : ظلىذ.     َىث        .ظلىذ: ثخشَّ : سواق اللُل: ٌلمخه.    سواكه:  اإلافشداث

 وبمىلذٍ ظلىذ الؽهب والىجىم. --: اهدؽش الؽشن كبل مىلذ الىبي الؽشح

 

(3 ) 
ً
ثاس مً اإلاالثً للىسي            فشخا ِ

ّ
 جشحُم  به وليل ِاٍث  هي والى

 : جشمي وجمشب.جشحم: حباس ؤو مخىبر.   ِاث: الخلم.       الىسي: ما ًىثر ِلى الحمىس.      الىثاس: اإلافشداث

 : َزٍ الؽهب والىجىم والحلىي التي جىصُ ِلى الحمىس ًفشخىن بها، وهي وباٌ ليل ٌالم مخىبر.الؽشح

 

(4 ) 
ُ

موجلذمخه مً الخىاسق حملت            ؼ ُّ عىُط لها وخاس الل
ُ
 ذٍ الل

ذٍ: اإلاعجضاث.           الخىاسق : اإلافشداث
ُ

 : دَؾ، جدحر.            ؼ

عىط             
ُ
ّغ ا: : مفشدَالل

َ
ى:ك  .     خادُم دًً اإلاعُدُحن، وبمامهم في ؤمىس ِبادتهمو واًَ   ، َو

 .شمالعُذ وظاجغ ألا : اللُم: جدحر وجشدد.                خاس             

 معجضاث جدحر منها سحاٌ الذًً اإلاعُخي والعادة والعُاظُىن.  --: ظبم مىلذ الىبي الؽشح

 

ث               هاُس اإلاجىط ولم حّذ جخمشمهىس الهذي والفبذ الح ( 5)
َ
خِمذ

ُ
 فإ

 : حؽخّل. جخمشم: ؤوفُذ.      ؤخمذث: ٌهش.                 الح: اإلافشداث

وفئذ هاُس اإلاجىط ولم حؽخّل.الؽشح
ُ
 : هىس مً هللا حاء والفبذ فإ

 

 وتهاوِث ألاـىام مً ِلُائها               وادث لفشه ظلىوها جخدىم( 6)

ت وؼذة.فشه: ظلىذ.            تهاوث: اإلافشداث  : ظِش

ت وؼذة ظلىوها وادث جخىعش. الؽشح  : ظلىذ ألاـىام ومً ظِش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D8%A9


  

 )8) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

غش   تولذجه آمى( 7)
َ
 ؤ

ً
بلجا                     بؽشا

َ
 بىامىط الىبىة ًخخم ا ؤ

ف.    ؤغش: اإلافشداث م، ؼٍش  : ولم الىحه، ؤبُن، مط يء. ؤبلج: في وحهه غشة )ؤبُن(، ظُذ، هٍش

ّت.هامىط               : كاهىن، ؼَش

 ؤبُن الىحه مط يء ِلُه خاجم الىبىة.  --: ولذ الؽشح

 

ى برا ما ؼامها اإلاخىظم( 8)
َ
جل

ُ
لُه مً ظُما الىماٌ مخاثل           ج  ِو

ت: مفشدَا: ِالماث، دالالث، مخاثل: ِالمت، َُئت.           ظُما: اإلافشداث
َ
 : جىىعف وجٍهش. ججلى.        مِخُل

 : اإلاخفشط، ومً ًىلب ِالمت. اإلاخىظم: ولبها، جىلْ بليها.     ؼامها             

 ِالماث ودالالث الىبىة والىماٌ وهي ٌاَشة ليل مً ًبدث ِنها. --: ِلُه الؽشح

 

 را لزان ( 9)
ً
ا
َ
لل

َ
 وخ

ً
ا
َ
ل

ُ
ل
ُ
 مخمممخمحز حمْ الفماثل ولها              خ

 : مىمل.مخمم: اإلافشداث

للُت. --: حمْ سظٌى الؽشح
ُ
للُت والخ

َ
 هللا حمُْ الفماثل الخ

 

 الىبي مدمٌذ ( 10)
َ

ث ِّ ًٌ  ُب  ومىجُم  في فترة           كذ ظاد فيها واَ

.    ظاد: اإلافشداث      .دًً اإلاعُدُحن، وبمامهم في ؤمىس ِبادتهم خادم: مً ًخبر بالغُب، و واًَ: اهدؽش، ِمَّ

عي اللذسة ِلى هؽف اإلامَ : مىجم               عخلبل. ً ًذَّ

 في فترة اهدؽش فيها الىهان واإلاىجمىن.  --: ُبّث سظٌى هللا الؽشح

 

 ومدمذ َى ِبذٍ وسظىله        كذ حاَءٍ مىه الىخاب اإلادىم( 11)

 : اإلاخلً.اإلادىم: اإلافشداث

م.  --: مدمذ الؽشح  ِبذ هللا وسظىله حاءٍ مً هللا الىخاب اإلاخلً اللشآن الىٍش

 

ِ  ِه ٍ      لً ًإجحنَّ بمثلِ في بعجاصِ  هللاِ  َزا هخاُب ( 12)
ّ
 ُم مخيل

 : هخاب هللا اإلاعجض ال ٌعخىُْ مخيلم ؤلاجُان بمثله.  الؽشح

  



  

 )9) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 ًدىه بّن اليلماث الفّبت وؤحّشف ِلى مّاهيها.  ب: -ؤ

ذٍ البهُم اليلمت
ُ

 مخاثل هامىط ؤبلج ؤخمذث ؼ

ّت ولم الىحه، ؤبُن، مط يء ؤوفُذ دَؾ ألاظىد مّىاَا  ِالماث، دالالث كاهىن، ؼَش

 ؤهمل اإلاخىي آلاحي:  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالمت اللغىٍت:  -د
ً
 ٌعخخلق اإلاخّلم ليل بِذ فُما ًإحي فىشة، مشاُِا

 الفىشة البِذ

ث
َ
خِمذ

ُ
 ؤخمذث مّه هاس اإلاجىط الفبذومىلذ الىبي  هاُس اإلاجىط ولم حّذ جخمشم هىس الهذي والفبذ الح فإ

 را لزان مخمم
ً
ا
َ
لل

َ
 وخ

ً
ا
َ
ل

ُ
ل
ُ
للُت  --سظٌى هللا  مخمحز حمْ الفماثل ولها  خ

ُ
للُت والخ

َ
 حمْ الفماثل الخ

 

 
 

 في لغت ظلُمت. --ًىخب اإلاخّلم ما جىاوله الىق مً معجضاث سافلذ مىلذ  -ؤ

 

 

 
 

 

 ٌُّذ اإلاخّلم كشاءة ألابُاث كشاءة ـامخت لِعاَم مْ صمالثه في ـُاغت الفىشة الشثِعت للىق.  -ب

 

 

 

 ٌ  .-- معجضة الشظى

م  اللشآن الىٍش

 مؽاِش وؤخاظِغ

 . --خب الىبي -

-الفخش والاِتزاص بالىبي  -



 ؤَم الذسوط واللُم

 اإلاعخفادة

 .--اجباُ الىبي 
ولمت واخذة اخخفش بها 

 الىق

 الشخمت –اللذوة 

 ِىىان آخش للىق

 هبي الشخمت

 

 اإلاماسظت -4

ذث هاس مخ، و ًىان هعشي بجفذُ هثحرة، ومنها:   --اإلاعجضاث التي خذزذ ؤزىاء والدة الىبي 

 .حفذ بدحرة ظاوة، و اإلاجىط

 الفىشة الشثِعت

 ؤلاء الّالم بىىس ؤلاًمان. -- مىلذ الىبي



  

 )10) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 

 كُمه اإلاعخفادة في لغت ظلُمت واضحت.  -ج
ً
 ًىثر اإلاخّلم الىق بإظلىبه، معخىفُا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الّذًذ مً اإلاعجضاث ومنها: جدىم  --لىء ؤؼشق ِلى الّالم وله، وكذ سافلذ مىلذٍ  --مىلذ الىبي 

هشث ِلُه  ِالماث الىبىة،  --بًىان هعشي، وخمذث هاس اإلاجىط، وكذ ولذجه ؤمه ؤبُن الىحه ولم، ٌو

للُت، وكذ بّث  --فلذ حمْ 
ُ
للُت والخ

َ
في وكذ ظاد فُه الخىهً  --الفماثل واإلاداظً الخ

م، فّلُىا اجباُ سظىلىا   والاكخذاء به. --والخىجُم، وؤًذٍ سبه بمعجضة خالذة هي اللشآن الىٍش



  

 )11) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 سحاٌ دخشوا الغضاة

خ الغضو   م. 1990مً ؤغعىغ  2.   الّشاقيًدذد اإلاخّلم مْ صمالثه جاٍس

ش الىوً مً بشازً الغضو الّشاقي الغاؼم.  ذ الشاخل الؽُخ حابش ألاخمذ الفباح في جدٍش  ًبحن الذوس الىبحر ألمحر الىٍى

ش الىوً مً بشازً الغضو؛ خُث ِلذ اإلااجمشاث التي  ذ الشاخل الؽُخ حابش ألاخمذ الفباح دوس هبحر في جدٍش وان ألمحر الىٍى

ش. ذ ؤمام الّالم، وؤؼشف ِلى الخخىُي إلاّشهت الخدٍش   جىذد بالغضو، ووؽش كمُت الىٍى

دُت.  ماٌ التي كام بها ؤفشاد اإلالاومت الىٍى  ٌّذد ؤَم ألِا

 جىصَْ الىّام والؽشاب ِلى ألاظش. –            هلل ألاخباس بلى كىاث الخدالف.  -         كخاٌ الّذو.   -

دُت   مً اخخُاٍس وان لها دوس ٍُِم وباسص ؤزىاء الغضو الّشاقي.ًدذد شخفُت هٍى

ذ الابً الخاظْ ألمحر م، 1945ؤغعىغ  10ولذ في  فهذ ألاخمذ الجابش الفباح لؽُخا ؤخمذ الجابش  الّاؼش الىٍى

ذ ببان الجِؾ الّشاقي ِلى ًذ م199ؤغعىغ  2واظدؽهذ في وؤـغش ؤبىاثه الزهىس.  الفباح ِىذ  الغضو الّشاقي للىٍى

ىلم ِلُه البّن اظم كفش دظمان بىابت ذ ؤولم اظمه ِلى مىىلت«. ؼهُذ دظمان»، ٍو  .لاخُت فهذ ألاخمذ وهي بالىٍى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وزىابذ سثِعُت في ملذمتها: الخىاصن الاظتراجُجي، والحُاد  ـباح ألاخمذ العُاظت الخاسحُت للىىٍذ ِلى ؤظغ ومبادتالؽُخ ؤّظغ 

ُت الىىٍدُت، ِلذ الّذًذ مً اإلااجمشاث التي  بذ للؽِش
ّ
ؤلاًجابي، والذفاُ ًِ الثىابذ اللىمُت، وواهذ الذبلىماظُت الىىٍدُت كذ سج

دُت زان دوًسا هبحًرا في خؽذ الخإًُذ فلذ ؤدي ـباح ألاخمذ خُى ،ظاَمذ في هعب الشؤي الّام الذولي الذاِم لللمُت الىٍى

ُت الىىٍدُت اظدىاًدا بلى خبرجه الذبلىماظُت الىبحرة مىز بذاًت حعلمه خلُبت  الذبلىماس ي الّشبي والذولي إلافلحت دِم ومعاهذة الؽِش

ماء، خُث اظخىاُ سبي الىىٍذ  وصاسة الخاسحُت وهجاخه في جىزُم ِالكاث دولت الىىٍذ باألمم اإلاخدذة ومىٍماتها ودولها ألِا

ا بالّالم الخاسجي، فاظخمافذ الىىٍذ ِلى ؤسلها ؤهثر مً خمغ وحعّحن ممثلُت ما بحن ظفاسة وكىفلُت  ًُ ا واظتراجُج ًُ دبلىماظ

ومىٍمت دولُت وبكلُمُت وجبادلذ مّها الخمثُل الذبلىماس ي واللىفلي. وهجحذ َزٍ الجهىد الذبلىماظُت في هعب الىىٍذ معاهذة 

ش الىىٍذ ِاإلاُت وؤممُت مً  .خالٌ جىافم ؤلاسادة الذولُت مْ كُادة كىاث الخدالف الذولي لىشد اللىاث الّشاكُت وجدٍش
 

 

 فيها مالخم 
ً
 بالفىس ألَم ألخذار التي بشصث ؤزىاء الغضو الّشاقي الغاؼم، معىشا

ً
 مذِما

ً
 مّلىماجُا

ً
ًلذم اإلاخّلم ِشلا

  الفمىد والخطحُت وخب الىوً.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
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أقدم عرضاً معلوماتياً مدعماً بالصور ألىم األحداث التي برزت في أثناء الغزو العراقي الغاشم، مسطراً فيها مالحم  -س
 (. صور من الغزو العراقي.721رجال دحروا الغزاة. ) -          الصمود والتضحية وحب الوطن.

ذ   ذ هجىم ؼىه الجِؾ الّشاقي ِلى الغضو الّشاقي للىٍى ت   واظخغشكذ الّملُت 1990 ؤغعىغ  2في الىٍى الّعىٍش

دُت في اللىاث الّشاكُت ًىمحن واهتهذ باظدُالء ـىسٍت بشثاظت  خىىمت زم ؼيلذ ؤغعىغ  4ِلى وامل ألاساض ي الىٍى

ذ جدذ معمى ؤغعىغ 8 - 4خالٌ  ِالء خعحن الّلُذ ًىم  الحىىمت الّشاكُت زم ؤِلىذ حمهىسٍت الىٍى

ذ ، لم 1990ؤغعىغ 9 ذ للّشاق وبلغاء حمُْ العفاساث الذولُت في الىٍى  .الىٍى

دُت فلذ حؽيلذ باإلاملىت الّشبُت العّىدًت الىاثف ما فيؤ في اإلاىفى خُث جىاحذ  الحىىمت الىٍى

ذ ؤمحر اللىاث  والّذًذ مً الىصساء وؤفشاد ظّذ الّبذ هللا الفباح الؽُخ وولي الّهذ ألاخمذ الفباححابش  الؽُخ الىٍى

دُت  .اإلاعلحت الىٍى

ذ فترة  الاخخالٌ واظخمش ش الاخخالٌ ، واهخهىؼهىس  7الّشاقي للىٍى ذ بخدٍش خشب الخلُج  بّذ 1991 فبراًش  26في الىٍى

 .الثاهُت

سادة مً خالٌ ملاومخىا الىوىُت التي بجلى الجهاد بإسوُ ـىسٍ والفمىد بإظمى مّاهُه والذفاُ ًِ الىوً بإكىي ج  

 ؤ سلىا، خُث َبَّ ؤلى بحؽيلذ هىاتها بمجشد دخٌى اللىاث الّشاكُت اإلادخلت 
ً
 باهوؼِ بىالىا ؼبابا

ً
للخفذي لجحافل  ا

دىا الىوىُت  .الغذس وللحفاً ِلى ٍَى

ا لىاء اإلالاومت في وحه ِذو خؽذ مئاث ألالىف مً الجىىد وما  ذ ووعاَئ ال ًدص ى مً مّذاث فدمل سحاٌ الىٍى

خاد فىق   ؤولىىه لم ًفل  ،سلىا التي ووإَاؤِو
ً
ً ب بذا ذًذٍ ظُخمْ ؼّبىا ألابي فياهذ ؤلى كلبها، ٌو هه بّذجه ِو

 .ظلحخهؤسادجىا ؤؼذ وؤـلب مً ب

تي اإلاعالم  لى ؼّب ـلب في جفذًه وملاومخه بفٍهشث ملاومخىا واإلااسد الزي لم ًدعب خعابه وجدىٌ الؽّب الىٍى

دىا ومدىها. فسجلذ اإلالاومت مفاحإة مزَلت للمدخل الغاؼم ولىنها واهذ باليعبت لىا بّذما  خاٌو اإلادخل ومغ ٍَى

 
ً
  حّبحرا

ً
  خلُلُا

ً
خه، ؼّب ًذفْ الىفِغ والغالي ملابل الاخخفاً بتراب  وواكُّا ٍى ًِ ؼّب مدؽبث بإسله وووىه َو

 ىذخش.ن الؽش َى اإلاؤن الحم َى اإلاىخفش، و ؤٌهش للغضاة ؤووىه وؼّب 

)ً  .ومً ـىس اإلالاومت التي ال جيس ى )بِذ اللٍش

ذ وكّذ فُه مّشهت في  دُت ببان الغضو الّشاقي للىٍى ً وان ؤخذ مشاهض اإلالاومت الىٍى ً مجٌز في مىىلت اللٍش وبِذ اللٍش

 .، بحن ؤفشاد اإلالاومت واللىاث الّشاكُت1991فبراًش  24

  19وحعذث اإلاّشهت التي خالها 
ً
  ؼابا

ً
دُا دُت رَب بيخمىن ً هٍى ت اإلاعُلت اإلالاومت ملحمت ووىُت هٍى لى مجمِى

  12ضحُتها 
ً
  .منهم كذمىا ؤسواخهم فذاء لىونهم فشدا

ً بغشك  وبذؤث الاؼدباواث ِىذما كامذ مجمىِت مً الجِؾ الّشاقي والاظخخباساث الّشاكُت بىشق باب بِذ اللٍش

ىذما لم ٌعخجب ؤخذ للىشق كام ؤخذ الجىىد با  اكخدام اإلايان، فلام ؤخذ جفخِؽه. ِو
ً
للفض فىق ظىس اإلاجٌز مداوال

ت اإلاعُلت اإلاخىاحذًً في اإلاجٌز بةوالق الىاس ِلى الجىذي  .ؤفشاد مجمِى

بمداـشة اإلاجٌز وفخذ الىاس ِلى ؤفشاد اإلالاومت اإلاعلححن  (آلاس بي جي)وكام الجِؾ الّشاقي اإلاذِىم بالذباباث وكزاثف 

 
ً
  حعلُدا

ً
 .خفُفا

ل اإلاجٌز بلى مخدف لخخلُذ وكام  ذ بخدٍى ش الىٍى اإلاجلغ الىوني للثلافت والفىىن وآلاداب في الزهشي الّاؼشة لخدٍش

 .رهشي الؽهذاء
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 جىىس وظاثل الاجفاٌ

 بحن ؤَمُت وظاثل الاجفاٌ في خُاجىا.  -ط 

 بُّذة.حعاِذ وظاثل الاجفاٌ ِلى الخىاـل مْ حمُْ ألاكاسب واإلادبحن ختى لى واهىا في بلذة  -

 الاهذماج الحماسي والخذاخل ؤلاوعاوي.  –كاسبذ بحن البؽش وألامم.                                 -

 الشادًى.  –الىباِت.    –الىخابت.      –      اللغت. -  . اللذًمت وظاثل الاجفاٌ ارهش بّن -ط

    .الحذًثت وظاثل الاجفاٌ ارهش بّن -ط

ىن.    –الفُلم العِىماجي.        -الخفىٍش الفىجىغشافي.    –الخلفىن.       –الخلغشاف.                       –  الخلفٍض

 الهاجف الخلُىي.     –ؤلاهترهذ.          –الفُذًى.                     –الفاهغ.       –ألاكماس الفىاُِت.            –

خماد ِلى  -ط  اللغت هىظُلت اجفاٌ ؤظاظُت.بحن ؤزش الِا

ً اإلاّلىماث. -  ؤدي رلً بلى جىىٍش بّن الحىاط واإلاهاساث لذًه مثل خاظت العمْ واظخخذام الزاهشة في جخٍض

خماد ِلى وظُلت الىخابت مدذود.  -ط  لللت ِذد ألاشخاؿ الزًً ٌعخىُّىن الىخابت واللشاءة. -  ِلل: وان الِا

 ِالم ًشجىض ِمل مشخلت الاجفاٌ الخفاِلي.  -ط

 ألاكماس الفىاُِت. –ؤؼّت اللحزس.               –ألالُاف المىثُت.       –الحاظباث ؤلالىتروهُت.     -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 وسكت ِمل لذسط )جىىس وظاثل الاجفاٌ(.

 بحن ؤَمُت وظاثل الاجفاٌ في خُاجىا.  -ط 

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 . اللذًمت الاجفاٌوظاثل  ارهش بّن -ط

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 

    .الحذًثت وظاثل الاجفاٌ ارهش بّن -ط

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................................................................................................................................... 

خماد ِ -ط  لى اللغت هىظُلت اجفاٌ ؤظاظُت.بحن ؤزش الِا

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 

خماد ِلى وظُلت الىخابت مدذود. -ط  ِلل: وان الِا

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ىض ِمل مشخلت الاجفاٌ الخفاِلي. ِالم ًشج -ط

- .................................................................................................................................................................................................................................................... 



  

 )14) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 .--خعان بً زابذ  –ؼّش  –فخذ مىت 

خعان بً زابذ بً اإلاىزس الخضسجي ألاهفاسي، ؤبى الىلُذ، ؼاِش الىبي )ـلى هللا ِلُه وظلم( وؤخذ اإلاخمشمحن 

الزًً ؤدسهىا الجاَلُت وؤلاظالم، ِاػ ظخحن ظىت في الجاَلُت ومثلها في ؤلاظالم. ووان مً ظيان اإلاذًىت، 

مي كبل وفاجه، لم ٌؽهذ مْ الىبي )ـلى هللا واؼتهشث مذاثده  في الغعاهُحن وملىن الححرة كبل ؤلاظالم، ِو

 لّلت ؤـابخه، جىفي في اإلاذًىت ِام 
ً
 م.673َـ/  54ِلُه وظلم( مؽهذا

 ؼشح ألابُاث

ذاءُ 1)
َ
ُذَا ه ِِ َْ َمى ل

َ
ثحُر الى

ُ
َشوَا       ج

َ
م ج

َ
ىا ِبن ل

َ
ُل

َ
ِذمىا خ َِ  ) 

 : مىوً بإِلى مىت. هذاء: الغباس.       الىلْ          جدشن.: جثحر: اإلافشداث

 ًذِى الؽاِش ِلى خُىلهم باإلاىث بن لم جلاجل وجثحر التراب جدتها ختى جفل مىلْ )هذاء( بمىت.: الؽشح
 

ماءُ 2) ٍِ َظُل ال
َ
هخاِفها ألا

َ
لى ؤ َِ ِت ُمفّذاث       

َّ
ِظى

َ
ًَ ألا

باٍس ًُ  ) 

ً: اإلافشداث عابلً.ًباٍس ً َو ىت:  «ألاظىت» ولمت بذٌ -- خعان )وفي دًىانالشماح، : ألاظىت     : ًجاٍس       الحباٌ(ؤي: ألِا

 .  حؽخهي خىك اإلاّاسن : الشماح التيألاظل الٍماء             

ت في الفّىد الؽشح  جدمل الشماح للخاٌ الّذو. وهي : ًفف الخُل بالعِش
 

شاٍث 3) ِ
ّ
َمى

َ
لُّ ِحُاُدها ُمخ

َ
ٍ

َ
ُمِش الِيعاءُ        ( ج

ُ
ًَّ ِبالخ ُمُه ِ

ّ
ى

َ
ل
ُ
 ج

اث.            مخمىشاث: اإلافشداث  : ؤي ًمشبً خذود الخُل لحردنها.جلىمهً اليعاء: معِش

ى العتر الزي حغىي به اإلاشؤة سؤظها.الخمش               : حمْ خماس َو

ذاء ختى جفل بلى اليعاء في ظخىسًَ.: الؽشح  خُىلىا جٍل جىاسد ألِا
 

 الِغىاءُ  (4)
َ

ف
َ

ؽ
َ
خُذ َوِاهى

َ
 الف

َ
َمشها       َووان

َ
ا ِاِخ

ّ
ى َِ ِّشلىا 

ُ
ِةّما ح

َ
 ف

 : ؤدًىا مىاظً الّمشة. اِخمشها: اإلافشداث

ىىن الفخذ مً هللا.الؽشح  : بن حّشلىا ِىا وّخمش ٍو
 

ؽاءُ 5) ٌَ ُه فُِه َمً 
َ
 الل

ُ
ّحن ٌُ ىٍم        ًَ ِاـِبروا ِلَجالِد 

َ
 ف

ّ
 ( َوِبال

د واإلاجالذة: الخماسب بالعُىف.: حالد: اإلافشداث
َ

 الِجال

 : بن لم حّشلىا ِىا فإمامىم الحشب، والىفش خلُفىا ألن هللا هاـشها.الؽشح
 

ُه ِهفاءُ 6)
َ
َِغ ل

َ
ذِط ل

ُ
ِه فُىا       َوسوُح الل

َ
 الل

ُ
محن

َ
ٌل ؤ  ( َوِحبًر

ل.          سوح اللذط: اإلافشداث  : هٍحر، مثُل.هفاء: حبًر

ل : الؽشح  ؤمحن الىحي وسوح اللذط لِغ له ؼبُه وال هٍحر. --وحبًر
 

َْ الَبالءُ 7) َ
ف

َ
ٌُ الَحمَّ ِبن ه لى ًَ        

ً
بذا َِ  

ُ
سَظلذ

َ
ذ ؤ

َ
ُه ك

َ
ٌَ الل  ( َوكا

 : اإلافشداث
ً
.                ؤسظلذ ِبذا

ً
 : الاخخباس. البالء: ؤسظلذ مدمذا

 ًلٌى الحم ال ًدُذ ِىه.  --وكذ ؤسظل هللا سظىله : الؽشح



  

 )15) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

ؽاءُ ( 8)
َ
لىُم َوال و

ُ
م ال ه

ُ
لخ

ُ
ل

َ
ٍُ       ف كى ّذِ

ـَ  ِبِه فلىمىا 
ُ

ِهذث
َ

 ؼ

 : آمىذ به. ؼهذث به: اإلافشداث

 بشظٌى هللا : الؽشح
ُ

 وكذ سفمخم ؤلاًمان به. --ؤمىذ

 

ُتها الِللاءُ 9)
َ
شل ُِ هفاُس 

َ
ُم ألا َُ        

ً
 ُحىذا

ُ
شث عَّ ٌَ ذ 

َ
ُه ك

َ
ٌَ الل  ( َوكا

.         ألاهفاس: اإلافشداث  : ؤي هي لللخاٌ. ِشلتها الللاء: الزًً هفشوا الشظٌى

 .-سض ي هللا ِنهم-وكذ هفش هللا دًىه باألهفاس : الؽشح

 

ىاءُ 10) ََ ِخٌب 
َ
 ه

ٌ
ف  ُمَجىَّ

َ
هذ

َ
إ
َ
ي       ف

ّ
ن َِ  

َ
با ُظفُان

َ
بِلغ ؤ

َ
ال ؤ

َ
 ( ؤ

 : حبان ال كلب له.       َىاء، هخب، مجىف: اإلافشداث

 ( بإهه ال واكت له إلاىاحهت حِؾ ؤلاظالم. --ان )ووان رلً كبل بظالمه بلغىا ؤبا ظفُ: الؽشح

 

ِه في راَن الَجضاءُ 11)
َ
 الل

َ
ىذ ِِ ىُه       َو َِ  

ُ
َحبذ

َ
إ
َ
 ف

ً
ذا  ُمَدمَّ

َ
 ( َهَجىث

 : الحعاب. ِىذ هللا الجضاء: اإلافشداث

 ِىه، وؤهخٍش الجضاء مً هللا ًىم اللُامت. --: هجىث سظٌى هللا الؽشح
ُ

 فإحبذ

 

ما الِفذاءُ 12)
ُ
حِره

َ
ما ِلخ

ُ
ه شُّ

َ
ؽ

َ
فٍء       ف

ُ
ُه ِبى

َ
 ل

َ
عذ

َ
ٍُ َول هجى

َ
ج
َ
 ( ؤ

 : مثُل، هٍحر، ؼبُه.هفء: اإلافشداث

 له، فعخىىن فذاء له الؽشح
ً
 .--: هُف جهجى مً لعذ مثُال

 

ُه الَىفاءُ 13)
ُ
ِه ؼَُمخ

َ
 الل

َ
محن

َ
       ؤ

ً
 َخىُفا

ً
 َبّشا

ً
 ُمباَسوا

َ
 ( َهَجىث

 الزي ًذًً بالحم. :الحىُف: اإلافشداث

 ًذًً بذًً الحم.الؽشح
ً
 وفُا

ً
 مباسوا

ً
 : ًلٌى هجىث هبُا

 

ٍُ َظىاءُ 14) ىُفُش ٍَ ُخُه َو
َ
مذ ٍَ م       َو

ُ
ِه ِمىى

َ
ٌَ الل هجى َسظى ًَ َمً 

َ
 ( ف

 : مذخىم لشظٌى هللا ؤو هجائهم له ظىاء، وول رلً ال ًىفّىم ألهىم ؤرلت.  الؽشح

 

(15 ِِ ٍُ َو َ
بي َوواِلذ

َ
ِةنَّ ؤ

َ
م ِوكاءُ ( ف

ُ
ٍذ ِمىى شِك ُمَدمَّ ِّ  شض ي       ِل

 : واٍق وخاٍم. وكاء: اإلافشداث

 : الؽاِش معخّذ للخطحُت والذفاُ ًِ الشظٌى بإِض وؤغلى ما ًملً.الؽشح

 

 

 



  

 )16) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 √الٍماء

 √الىلْ

 
ً
 مباسوا

 √هذاء

 جلىمهً

 
 

 ًدىه بّن اليلماث الفّبت وؤحّشف ِلى مّاهيها.  ب: -ؤ

 وكاء ، هفاءهفء َىاءمجىف، هخب،  مخمىشاث هذاء الىلْ اليلمت

 الغباس مّىاَا
مىوً بإِلى 

 مىت
اث  حبان ال كلب له معِش

مثُل، هٍحر، 

 ؼبُه
 واٍق وخاٍم 

 ؤهمل اإلاخىي آلاحي:  -ج

تزاص بالىبي  -.      --خب الىبي -:     ؤلاخعاظاث الغالبت ِلى الىق -1  .--الفخش والِا

 

 .الفخذ اإلابحن:   ِىىان آخش للىق -2

 

 .--اجباُ الىبي  -الفبر.   -  :الذسوط واللُم اإلاعخفادة مً فخذ مىتؤَم  -3

 

 :   بِذ ؤعجبني -4
َ
شض ي ف ِِ ٍُ َو َ

بي َوواِلذ
َ
م ِوكاءُ ...   ِةنَّ ؤ

ُ
ٍذ ِمىى شِك ُمَدمَّ ِّ  ِل

 

5-  ٌ ؾ للمّاَذة التي واهذ بُنهم وبحن اإلاعلمحن.:   لفخذ مىت --ألاظباب التي دِذ الشظى  هلن كَش

 

ت.  -د  ؤخذد ألالفاً التي جىحي بخإزش الؽاِش بالبِئت الصحشاٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جماد.)ًمذح(:  -ًدذد الّالكت بحن اليلمخحن الخالُخحن:    )ًهجى(  -ٌ

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفهم والاظدُّاب -3



  

 )17) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 
 

 ًدذد ألالفاً التي جذٌ ِلى جإزش الؽاِش باإلظالم:  -1

ل ؤمحن هللا – اللذط سوح)      ( اِخمشها –ألاظىت  – الحم –)الىلْ  ىذ هللا في ران الجضاء – حبًر  جى(هً – ِو

 

 ظبب بعجابه في لغت صحُدت.   -2
ً
 ؤعجبه، مبِىا

ً
 ًدذد بِخا

شض ي  ِِ ٍُ َو َ
بي َوواِلذ

َ
ِةنَّ ؤ

َ
م ِوكاءُ ... ف

ُ
ٍذ ِمىى شِك ُمَدمَّ ِّ  ِل

 ألهه ًبحن مذي خب الؽاِش لشظٌى هللا واظخّذادٍ للخطحُت مً ؤحله.العبب: 

 

 ًبن هُى ألاظلىب في الؽىش الخالي:  -3

فٍء 
ُ
ُه ِبى

َ
 ل

َ
عذ

َ
ٍُ َول هجى

َ
ج
َ
 ؤظلىب اظخفهام.          :      ؤ

 

 ؤخخاس ـفت الخُل التي وسدث في البِذ الخالي:  -4

ِت ُمف
َّ
ِظى

َ
ًَ ألا

باٍس ماءُ        ّذاثًُ ٍِ َظُل ال
َ
هخاِفها ألا

َ
لى ؤ َِ

 

ت في الفّىد –) هثحرة الّذد   مخدفضة للخاٌ الّذو ( –جدمل ِلى ؤِىاكها الىىٍلت سماح اإلاعلمحن  – معِش

 

 ًخشج مً البِذ الخالي ِالكت جماد.  -5

فٍء       
ُ
ُه ِبى

َ
 ل

َ
عذ

َ
ٍُ َول هجى

َ
ج
َ
ماؤ

ُ
ه شُّ

َ
ؽ

َ
ما ف

ُ
حِره

َ
 الِفذاءُ  ِلخ

 

 لغخه العلُمت الىاضحت. --ًذلل مً الىق ِلى خب الؽاِش للشظٌى  -6
ً
 معخخذما

خُث دافْ ِىه، وجفذي للشد ِلى ول مً  --ؤٌهش الؽاِش خالٌ َزٍ اللفُذة خبه الؽذًذ للشظٌى  -

شله.  ى معخّذ للذفاُ ًِ الىبي بيل ما ًملً ختى والذٍ وحذٍ ِو ، َو
ً
 ؤو فّال

ً
 حّشك للىبي باإلًزاء كىال

  

 اإلاماسظت -4



  

 )18) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 ظالح رو خذًً
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 للفىسة الثاهُت
ً
فا  بحن الجمل اللفحرة والىىٍلت،  (135)في الىخاب اإلاذسس ي ؿ  ًىخب اإلاخّلم ـو

ً
مىىِا

 والاظمُت والفّلُت.

لت  ًدبادٌ ِمله مْ صمُله إلاشاحّت الّمل، وهخابت سؤي ول منهما في ِمل آلاخش في لغت صحُدت وحمل وٍى

 وكفحرة. 

 التراهُب اللغىٍت بؽيل ظلُم، 
ً
اث التي جللاَا مً صمُله، معخخذما ٌّذٌ ما هخبه مْ مشاِاة اإلالحٌى

 وألافّاٌ بإهىاِها، والخىىَْ بحن الجمل اللفحرة والىىٍلت. 



  

 )19) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 هخاب ًلشؤ باللمغ

اكاث التي جفِب ؤلاوعان.  -1ط  خذد بّن ؤهىاُ ؤلِا

اكت الحشهُت  اك -ؤلِا اكت الحعُت  –ت الزَىُت ؤلِا اكت الّللُت  –ؤلِا اكت اإلاشهبت. –ؤلِا  ؤلِا

  اوشح ؤظئلت مىاظبت بهذف جىلُذ بّن الجىاهب الغاممت في الىق. -2ط

اكاث في الّالم. -  مً ؤظباب ؤلِا
ً
لت اللشاءة للمىفىفحن؟ -                 اهخب ظببا  مً الزي اختُر وٍش

اكاث؟                              -        هُف ًلشؤ اإلاىفىف في َزا الىخاب؟ -ما واحبىا ججاٍ ؤصحاب ؤلِا

ها اللاثذ )باسبحر( في الىخابت، وإلاارا؟ -3ط لت التي اختِر  ما الىٍش

لت للىخابت باظخخذام الىلي واهذ حعمى )الىخابت اللُلُت(. -  اختُر اللاثذ )باسبحر( وٍش

 لُخمىً الجىىد مً كشاءة الشظاًل في الٍالم.العبب: 

 اهخب ؤَم ألافياس التي اؼخمل ِليها الىق.  -4ط

ت ًجب الاَخمام بها.    -  روو الاخخُاحاث الخاـت واكت بؽٍش

اًت روي الاخخُاحاث الخاـت.  -  الىىٍذ مً الذٌو الشاثذة في ِس

لت بشاًل ؤلاءث الّالم للمىفىفحن. -  وٍش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 لذسط )هخاب ًلشؤ باللمغ(وسكت ِمل 

اكاث التي جفِب ؤلاوعان.  -1ط  خذد بّن ؤهىاُ ؤلِا

- ................................................................................................................................................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

  اوشح ؤظئلت مىاظبت بهذف جىلُذ بّن الجىاهب الغاممت في الىق. -2ط

- ............................................................................................................................ - ................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................ - ................................................................................................................... 

ها اللاثذ )باسبحر( في الىخابت، وإلاارا؟ -3ط لت التي اختِر  ما الىٍش

- ................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................العبب: 

 ا الىق.اهخب ؤَم ألافياس التي اؼخمل ِليه  -4ط

- .................................................................................................................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................................................................................................................. 

-  ................................................................................................................................................................................................................................................ 



  

 )20) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 ؤَمُت اإلااء في خُاجىا
 

 الخىبُم

 (ؤ)

 ولماث 
ً
، معخخذما

ً
 وخذًثا

ً
ًزهش بالخّاون مْ صمالثه بّن اإلاّلىماث ًِ مفادس اإلااء في دٌو الخلُج الّشبي كذًما

ل.  جبذؤ بهمضحي اللىْ والـى

 
ً
 مُاٍ :كذًما

ً
 .آلاباس ألامىاس ومُاٍ اظخخذم ؤَل الخلُج كذًما

:
ً
 ِلى جدلُت وجىلُت مُاٍ الخلُج باظخخذام ؤخذر ؤحهضة الخدلُت.اِخمذ ؤَل  خذًثا

ً
 الخلُج خالُا

 

 الخىبُم

 )ب(

 في الحفٌى ِلى اإلااء مً خالٌ الفىس آلاجُت.
ً
 ًِ مّاهاة ؼّب الىىٍذ كذًما

ً
شا   ٌسجل جلٍش

ذ  ِاهذ  الىٍى
ً
  ،مىز ِلىد هثحرةهلق اإلااء مً مؽيلت هثحرا

ً
، وكذ مً ألانهاس تخالُو  تمىىله صحشاٍوفي  فمفادس اإلاُاٍ مدذودة حذا

 
ً
شة الّشبُت اِخمادا دُىن ألاواثل ؼإنهم ؼإن ول ظيان الجٍض   اِخمذ الىٍى

ً
حعخخشج مً باوً  التيمُاٍ آلاباس مُاٍ ألامىاس، و ِلى هبحرا

ذ و  ،ألاسك وواهذ اإلاىاوم بُّذة ًِ ، ًجلبىن َزٍ اإلاُاٍ الّزبت ِلى ٌهىس الذواب ووان الىاطواهذ مىدؽشة في حمُْ ؤحضاء الىٍى

تي مّاهاة هبحرة في الحفٌى ِلى اإلااء.  ألاَالي لزا ِاوى الؽّب الىٍى
 

 

 الخىبُم

 (ج)

 ألالف اللُىت في 
ً
ذ؛ لترؼُذ اظخخذام اإلااء، معخخذما  خٌى حهىد الىصاساث في الىٍى

ً
ًلذم بالخّاون مْ صمالثه ؼشخا

 .  ألافّاٌ وألاظماء

لُه ًمثل مىلُى جشؼُذ اظتهالن  ت، ِو الىاكت ميان الفذاسة بحن اإلاىالُْ التي حؽغل اَخمام وصاسة الىهشباء واإلااء وجدٍى باألولٍى

 
ً
داث  ،م1993للحفاً ِلى الىاكت، وجبيذ خملت الترؼُذ في ؤواخش ِام  فلذ ولّذ بشهامجا خُث جمثل رلً في ملابالث وجفٍش

هما جم  ،باإللافت بلى مؽاسهت الىصاسة في هذواث ومّاسك ،هاث في الصحفوبِال  ،صحفُت مً كبل معئىلحن في وصاسة الىهشباء واإلااء

ذ  .جىصَْ الّذًذ مً اللىخاث اإلاّذهُت الترؼُذًت في ِذة مىاكْ في مىاوم وؼىاُس دولت الىٍى

ت مذِىمت مً كبل ؼشواث وماظعاث خاـت، خُث  م واهذ بذاًت خملت جشؼُذًت1997في ِام و ؤوظْ بؽيل ؤوؽىت بِالهُت مخىِى

ؽشف ِلى جىفُزَا كعم الترؼُذ في بداسة الّالكاث  ل ؤوؽىت جشؼُذًت جدىاظب مْ اخخُاحاث الىصاسة َو م جمٍى جمذ اإلاعاَمت ًِ وٍش

الم، باإللافت بلى خمالث بِالهُت جدملذ جيالُفها وصاسة الىهش   .باء واإلااءالّامت وؤلِا
 

 

  

  

 ٌؽترن مْ صمالثه في ِمل مجلت خاثي ًِ مُاٍ دٌو الخلُج الّشبي ولشوسة خماًتها مً الخلىر. اإلاماسظت 
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 ،
ً
 وخذًثا

ً
ًزهش بالخّاون مْ صمالثه بّن اإلاّلىماث ًِ مفادس اإلااء في دٌو الخلُج الّشبي كذًما

 ولماث جبذؤ بهمضحي اللىْ والىـل.
ً
 معخخذما

 
ً
 مُاٍ ألامىاس ومُاٍ آلاباس :كذًما

ً
 .اظخخذم ؤَل الخلُج كذًما

:
ً
 ِلى جدلُت وجىلُت مُاٍ الخلُج باظخخذام ؤخذر ؤحهضة الخدلُت. خذًثا

ً
 اِخمذ ؤَل الخلُج خالُا

 

تي في الحفٌى ِلى اإلااء مً خالٌ الفىس اإلاّشولت. -ط  ًِ مّاهاة الؽّب الىٍى
ً
شا   ؤسجل جلٍش

 

 

 

 

 

 
 

ِىفش الحُاة ألاظاس ي لبلاء حمُْ الياثىاث اإلاخىاحذة ِلى َى اإلااء ( فمً اإلااء ول ش يء حيوحّلىا كاٌ حّالى )

 ، كُذ الحُاة
ً
ن مؽيلت هلق اإلاُاٍ ال ةولزلً ف ،كذ جىدي بخلف الحُاة وهلق اإلاُاٍ ٌعبب مؽيلت خىحرة حذا

  الىىٍذ كذ ِاهذ نةولهزا ف ،خش لهزٍ اإلاؽيلتآًمىً خلها بال بىحىد اإلااء وجىفٍش ولِغ َىان بذًل 
ً
مً هثحرا

  ،َزٍ اإلاؽيلت مىز ِلىد هثحرة
ً
مً ألانهاس وان البذ  تخالُو  تفي مىىله صحشاٍو، فمفادس اإلاُاٍ مدذودة حذا

اِخمذ ، وكذ الحفٌى ِلى اإلااء الفالح لالظخّماٌ البؽشي والحُىاويفي للّلل البؽشي الىىٍتي مً الخفىحر 

 الىىٍدُىن ألاواثل ؼإنهم ؼإن ول ظيا
ً
شة الّشبُت اِخمادا   ن الجٍض

ً
 التيمُاٍ آلاباس مُاٍ ألامىاس، و ِلى هبحرا

ن إاؼتهشث ب ةواهذ مىدؽشة في حمُْ ؤحضاء الىىٍذ ولىً واهذ َىان مىاوم مدذدو  ،حعخخشج مً باوً ألاسك

 ن هثحر ةولهزا ف ت،مُاَها مُاٍ ِزب
ً
ى ٌهىس مً الىاط واهىا ًجلبىن َزٍ اإلاُاٍ الّزبت مً َزٍ اإلاىاوم ِل ا

 .ًِ مذًىت الىىٍذ ةن واهذ َزٍ اإلاىاوم بُّذبالذواب ختى و 
 

ذ لترؼُذ اظخخذام اإلااء. -ط  خٌى حهىد الىصاساث في الىٍى
ً
 ؤكذم ؼشخا

ًمثل مىلُى جشؼُذ اظتهالن الىاكت ميان الفذاسة بحن اإلاىالُْ التي حؽغل اَخمام وصاسة الىهشباء واإلااء 

لُه فلذ ولّذ   وجدٍى باألولىٍت، ِو
ً
للحفاً ِلى الىاكت، وجبيذ خملت الترؼُذ في ؤواخش ِام  بشهامجا

داث صحفُت مً كبل معئىلحن في وصاسة الىهشباء واإلااء ،م1993 وبِالهاث  ،خُث جمثل رلً في ملابالث وجفٍش

هما جم جىصَْ الّذًذ مً اللىخاث اإلاّذهُت  ،باإللافت بلى مؽاسهت الىصاسة في هذواث ومّاسك ،في الصحف

 .ُذًت في ِذة مىاكْ في مىاوم وؼىاُس دولت الىىٍذالترؼ

م واهذ بذاًت خملت جشؼُذًت ؤوظْ بؽيل ؤوؽىت بِالهُت مخىىِت مذِىمت مً كبل ؼشواث 1997في ِام و

م جمىٍل ؤوؽىت جشؼُذًت جدىاظب مْ اخخُاحاث الىصاسة  وماظعاث خاـت، خُث جمذ اإلاعاَمت ًِ وٍش

ؽشف ِلى جىفُزَا كعم الترؼُذ في ب الم، باإللافت بلى خمالث بِالهُت جدملذ َو داسة الّالكاث الّامت وؤلِا

 .جيالُفها وصاسة الىهشباء واإلااء
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 الىفي

ذ  اهدؽاف الىفي في الىٍى

ذ بّذ مسح حُىلىجي  بذؤث بؽاثش اهدؽاف ؤٌو خلل هفىي في الىٍى

د ش جدىلذ ألاهٍاس  ُت،للمىىلت ؤحشجه ؼشهت هفي هٍى وفي لىء َزا الخلٍش

 م،1938ومىلْ  1937حشاء ِملُاث خفش فيها ِام بلى مىىلت بشكان وجم ب

ً مً فبراًش  خي  م1938وفي الثاوي والّؽٍش ذ جاٍس واهذ اإلاىىلت ِلى مِى

خُث جم اهدؽاف الىفي في بشكان. ووان الاهدؽاف ألاٌو َى بئر بشكان 

 ٌ  .ألاو

 مً الخىلْ الىوني للعُادة ا
ً
تي ِفشا خ الىفي الىٍى لىوىُت ًخخفش جاٍس

ولزلً «. الزَب ألاظىد»ِلى اإلاىاسد الىبُُّت، والفشاُ ألاحىبي ِلى 

اء الىوني في مخخلف اإلادىاث خ بالىبًر  وكذ ،جمتزج مدىاث َزا الخاٍس

بِادة بىاء مشافم جم جدشسث اإلاىاسد الىوىُت مً العُىشة ألاحىبُت، و 

جلذمذ ، وجلذمذ البالد واهدؽش الّمشان في ول ميان، و الثروة الىوىُت

البالد في ؼتى اإلاجاالث الاكخفادًت والّمشاهُت والصحُت والخّلُمُت 

 .والعُاظُت وفي ول مىاحي الحُاة
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 الّمالق الُاباوي
 

 
 

 ًدىه بّن اليلماث الفّبت وؤحّشف ِلى مّاهيها.  ب: -ؤ

 صمام كفف ؼىتها ًدخزي فاثلت اوغمعذ اليلمت

 ملالُذ لشب باللىابل كامذ بها، وحهتها ًلخذي ِالُت اوؽغلذ مّىاَا

 ًخّاون مْ صمالثه لُبحن:  -ج

 الفىاِت، الاختراُ، الخىىىلىحُا. -.            اإلاجاالث التي بُش فيها الُاباهُىن  -1

       .هُفُت اهىالق الخىمُت في الُابان بّذ الحشب -2

متهم في الحشب الّاإلاُت الثاهُت، بل جشهىا ول ما خذر خلف ٌهىسَم واهىللىا  - لم ٌعدعلم الُاباهُىن بّذ ٍَض

 في مخخلف مجاالث الفىاِت والخىىىلىحُا.  
ً
 َاثال

ً
 للبىاء والخّمحر ختى خللىا جلذما

 ًذلل مً الىق ِلى كذسة الُابان ِلى بىاء هفعها.  -3

متها في الحشب الّاإلاُت الثاهُت. اظخىاِذ الُابان ؤن جنهن -  وجبني هفعها وجدلم بّذ ٍَض

 ًخدبْ ؤظباب نهمت الُابان.  -4

مت وكىة ؤلاسادة وؤلاـشاس والجذ والّمل وجشن اإلااض ي والاَخمام باإلاعخلبل.  الٍّض
 

 
 

 الغشك مً جىاٌو الىق. -ؤ
ً
 ًبحن اإلاخّلم ؼفهُا

 

 
 

 ًىخب اإلاخّلم في ـُاغت ظلُمت اإلاجاالث التي بُش فيها الُاباهُىن.  -ب

 

 
 

 ٌعخخلق اإلاخّلم ؤظباب نهمت الُابان وجلذمها.  -ج

 

 

 

 
 

 ٌعخيخج اإلاخّلم ؤَم اللُم اإلاعخفادة مً الىق.  -ج

 

 الفهم والاظدُّاب -3

 اإلاماسظت -4

اس وؤلاسادة  -  الذِىة بلى الاكخذاء بالُابان.  -            .الخفمُم ِلى الىجاحبُان فمل ؤلـا

 بُش الُاباهُىن في مجاٌ الفىاِت والاختراُ والخىىىلىحُا. 

 ، والاوؽغاٌ باإلاعخلبل. ِذم الخفىحر في اإلااض ي -1

 الؽباب في نهمت بالدَم، وغحرتهم ِلى بالدَم والحماط اإلاىحىد داخلهم.سغبت  -2

شاس وؤلاسادة اللىٍت.  -3 مت وؤلـا     الٍّض

مت والفبر وؤلاسادة  -1  .الحشؿ ِلى الّمل وولب الّلم  -2                              . الخدلي بالٍّض
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 اإلاخاخف )الثلافت اإلاجعذة ومخّت الّحن والخُاٌ(
 ظبب بعجابه بها.

ً
 ًخخاس اإلاخّلم ـىسة ؤعجبخه مبِىا

ذ الىوني.مثاٌ:   مخدف الىٍى

دُ لم َزا اإلاخدف بادت ألامش آلازاس الؽّبُت التي جمثل ظبب بعجابي:  ت.البِئت الىٍى

 

خ والترار وبزشاء الثلافت *  ًخللى مّلىماث مً اإلاّلم خٌى الذوس ؤلاًجابي للمخاخف في اظخدماس الخاٍس

 واإلادافٍت ِليها. 

خ البالد، وجىلل ـىسة م اإلااض ي جشاَا  بكامت اإلاخاخف لشوسة ووىُت وزلافُت ألنها جدافَ ِلى َىٍت وجاٍس

 
ً
 ظُاخُا

ً
 ًلفذٍ الىاط. ألاحُاٌ في اإلاعخلبل، هما ؤنها جمثل حاهبا

 

 ًدذد اإلاخّلم اإلافادس التي حعاِذٍ في البدث. * 

ذكاء.     –            ألاظشة.      –             اإلاّلم.   –ؼبىت ؤلاهترهذ.             –الىخب.                -  ألـا

سجلها.*  ًخخاس الخلىُاث التي ظِعخّحن بها ِذ جلذًمه الّشك َو

 .الىمبُىجش –حهاص الّشك  -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ذ  (1)ؤَم اإلاخاخف في الىٍى

 مخدف الفً الحذًث اإلاخدف البدشي  مخدف بِذ الّثمان

خ الخّلُم   مخدف جاٍس

 )مذسظت اإلاباسهُت(
 مخدف العجحري الفليي

مخدف واسق سحب للخي ؤلاظالمي 

 )داس حيهان(

 مخدف مدمذ الؽِباوي مخدف خذًلت الؽهُذ مخدف ظُف مشصوق الؽمالن

 بِذ دًىعىن  مذًىت مخدف العُاساث اللفش ألاخمش

 مخدف ؼشوت الىىٍذ مشهض الحرمىن الثلافي بِذ الىىٍذ لألِماٌ الىوىُت

يي الثلافي  مخدف الّففىس  بِذ اإلاشاًا اإلاشهض الىىٍتي ألامٍش

ً ت ًىم البداس بِذ اللٍش ض خعحن الثلافي كٍش  مشهض ِبذ الٍّض

ذ الىوني    ي اإلاخدف الّلمي التربى   بِذ العذو مخدف الىٍى

جيمخدف ظّىد   مّشك ؼشهت هفي الىىٍذ مشهض واٌمت الثلافي الىٍش

ت فُليا الترازُت مشهض اإلاذسظت اللبلُت الثلافي  اإلاشهض الّلمي كٍش

ْ بىً الىىٍذ الىوني مخدف جيمخدف  مخدف خامذ الفَض  الىٍش

دُت بِذ البذس  بِذ لىران مخدف اللىاث الجىٍت الىٍى

 

                                                 

 ؤلاهترهذ( -)اإلافذس: الؽبىت الّىىبىجُت 1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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ذ الىوني  مخدف الىٍى

بمىىلت  ورلً في كفٍش 1957 ظىت ِبذ هللا الجابش الفباح مخدف الىىٍذ الىوني، افخخذ مً كبل الؽُخ

دُت و كذ لم َزا اإلاخدف بادت ألامش آلازاس الؽّبُت التي جمثل .الؽشق  ؤلُف بلُه  1958 ، وفي ظىتالبِئت الىٍى

ت التي جم اهدؽافها مً كبل البّثت الذهماسهُت في شة فُليا بّن اإلاىدؽفاث ألازٍش في بالخّاون  حٍض مْ مٌى

ً  .والُىهاوي البروهضي  اإلاخدف، وواهذ مٍّم َزٍ آلازاس حّىد للّفٍش

ى 1976 وفي ِام جم افخخاح ملش  1983 ، وفي ِامبِذ البذس جم هلل مدخىٍاث اإلاخدف بلى ؤخذ البُىث اللذًمت َو

 .ؼاُس الخلُج الّشبي اإلاخدف في مىكّه الحالي في

 لّاداث وجلالُذ وجشار ؤبىاء الىىٍذ،  1983 فبراًش 24 افخخذ مخدف الىىٍذ الىوني في
ً
 ؤو مفىسا

ً
لُىىن ممثال

خإلف مبنى اإلاخدف الجذًذ مً  خ وخماسة َزا البلذ، ٍو زالزت باإللافت بلى ؤَمُخه هماظعت زلافُت حّىغ جاٍس

ت   آلزاس اللذًمت وومجمِى
ً
 ومّشلا

ً
مباوي. ًمم اإلابنى ألاٌو مياجب ؤلاداسة ومىخبت وكاِت للمدالشاث ومعشخا

ت التي  ُاهتها، واللبت العماٍو ً، ومبنى آخش خفق لخضن آلازاس ـو مً ؤِماٌ الفىاهحن الىىٍدُحن اإلاّاـٍش

الفلىُت، هما ًجشي في َزٍ اللبت ِشك بشامج جخىىن مً وابلحن ًممان ؤدق آلاالث وؤخذر الىخب والخشاثي 

 فلىُت خٌى الىىن والٍىاَش الفلىُت

 :ىلعم اإلاخدف بلى ظبّت ؤكعام هيً* 

الكاث الىىٍذ مْ الحماساث   :كعم آلازاس اللذًمت( 1) خُث ًدىاٌو وحىد ؤلاوعان ألاٌو في مىىلت بشكان، ِو

بت منها في ت اللٍش ت اإلااسة فيوالىشق الخج وخماسة العىذ خماسة بالد الشافذًً مثل الّفىس البروهٍض الخلُج  اٍس

شة فُليا وؤَمُت الّشبي ت في الا  حٍض شك في َزا اللعم ؤَم اإلاىدؽفاث ألازٍش ظتراجُجي بحن َاجحن الحماسجحن، ِو

شة فُليا   .حٍض

بلى حاهب بّن الىمارج  اللالا ِشلذ فُه ألادواث اإلاعخّملت في الغىؿ ِلى:  تكعم الحُاة البدٍش( 2)

 .للعفً التي واهذ حعخّمل في الغىؿ والعفش

ل في ِشلذ فُه الحلي وبّن ألادواث وألاواوي الضحاحُت واإلاّذهُت وألازار اإلاعخّم :كعم الحُاة اإلاذهُت( 3)

مثل الّىد  آلاالث اإلاىظُلُت البُىث وبّن ألادواث اللذًمت اإلاعخّملت في اإلاذاسط اللذًمت بلى حاهب

ا غ وغحَر  .والىىبىسة واإلاشاَو

ت( 4)  .ِشلذ فُه ألادواث التي اظخّملها البذوي في بِخه  :كعم الحُاة البذٍو

 .الىىٍذ ًدىاٌو َزا اللعم الحشهت الفىُت الدؽىُلُت مىز بذاًتها في  :مّشك الفىىن الدؽىُلُت( 5)

ت( 6)  :وجخىىن اللبت مً كعمحن  :اللبت العماٍو

 .مّشك لبّن آلاالث وألاحهضة اللذًمت -1

 .الىىاهب اإلادُىتكاِت لّشك الىجىم والىىاهب ومؽاَذ مخخلفت مً العماء وبشامج ِذًذة مً  -2

 :مجمىِت الفباح في داس آلازاس ؤلاظالمُت( 7)

خ  الّشاق بن مً ؤبشص الشواجْ الفىُت اإلاّشولت، بظىشالب مً لُه جاٍس -927ٌ/315مفبىب مً البروهض ِو

ى 928  ؼمّذان مً البروهض ؤـله مً م، َو
ً
ىان ؤًما بالد  مً ؤكذم الىمارج اإلااسخت مً هىِه. َو

شجح  الفشط ت م1200ًؤهه كذ ـىْ خىالي ظىت ٍو  234جضن ) ِهذ الهىذ وصمشدة مً ,دمؽم م، وصٍَش
ً
 .( كحراوا
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 )26) ؤ/ وحُه فىصي الهمامي.  

 

 ؤلاهترهذ

 بحن ؤَمُت ؤلاهترهذ في الحُاة.  -ط

الحُاة بيل حىاهبها ال حعحر بيعم ودكت بال بىحىد ؤلاهترهذ مً مخابّت ألاخىاٌ الجىٍت مً ؤِاـحر وفُماهاث 

ا.  ت للعفً، وول خُاجىا اإلاالُت والاكخفادًت وغحَر  وبشاهحن، وخشهت العحر مً كىاساث وظُاساث، والحشهت البدٍش

 (لي هشص  بحر جیم)                             ؟   مً َى مختُر ؤلاهترهذ -ط

 ارهش بّن فىاثذ ؤلاهترهذ. -ط

ت -1  . الصخفیت للمّلىماث مىخللت یّخبر مدفٍت -2                     .هللھا وظهىلت اإلاّلىماث بسظاٌ ظِش

ً مْ الخىاـل مً الخمىً -4                             ومخىىِت. ِذیذة وحىد وظاثي -3  .ن وميا صمً ؤي في آلاخٍش

 .ؤلاهترهذ خالٌ مً الدعىق  مً الخمىً -6                                  اإلاّلىمت ًِ البدث لتهى ظ -5

ٌ  ؤو إلاىخج الدعىٍم -7  .حذد ِمالء بلى خذمت والىـى

ت هىظُلت ؤلاهترهذ اظخخذام یمىً -8  . مّیىت جىفش خذمت بلىتروهُت مىاكْ بوؽاء خالٌ مً ججاٍس

ٌ  للصخق یمىً جشفیه خیث وظُلت ؤلاهترهذ یّخبر -9  فیذیى. ؤو مؽاَذة ؤلّاب مىاكْ ِلى الذخى

 ارهش بّن ظلبُاث اظخخذام ؤلاهترهذ.  -ط

 ا.ِىھ الابخّاد فیجب وخاوئت، ظیئت بإمىس  اجهمحز  خذامخاظمنها:  هثحرة ظلبُاثلإلهترهذ  -

 

 

 وسكت ِمل لذسط )ؤلاهترهذ(  

 بحن ؤَمُت ؤلاهترهذ في الحُاة.  -ط

- 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................................ - ؟مً َى مختُر ؤلاهترهذ -ط

 فىاثذ ؤلاهترهذ.ارهش بّن  -ط

- 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

- 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

- 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

- 
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

- 
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 ؤبىاب العماء

 
 

 ًدىه بّن اليلماث الفّبت وؤحّشف ِلى مّاهيها.  ب: -ؤ

 معاس ولىج جمًّ هىة جفٍى ظىشث اليلمت

ٌ  حّمم فخدت جيلم ظذث مّىاَا م دخى  وٍش

م.  -ج  ًذلل اإلاخّلم مً الىق ِلى ؤن ما ؤزبخه ِلماء الفماء ًخفم مْ ما حاء به اللشآن الىٍش

ف  - م مً ـو زا ًخفم مْ ما حاء في اللشآن الىٍش ،  َو
ً
ؤزبذ الّلماء ؤن اإلاعاس بلى العماء مخّشج ولِغ معخلُما

 للعماء بزاث الحبً ؤي: الىشكاث اإلاخّشحت. 

 ًبن داللت ألاظالُب آلاجُت: -د

 : اظخفهام.َل للعماء ؤبىاب؟                                                      هُى ألاظلىب -

 لم ًىفز ِلماء الفلً مً الغالف الجىي.                         هُى ألاظلىب: هفي. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ًبحن ما جذٌ ِلُه الّباساث آلاجُت: -ؤ

  الخعجب والاظخغشاب.  -                   َل ؤها في خلم ؤم ُسحشث ُِىاي؟ -

 ؼذة التركب.  –                 ؤهفاظهم.ٌل الّلماء ًىمئز ًدبعىن  -

  بنَّ ما اهدؽفه ؤلاوعان مً ؤبىاب ووشاثم في العماء، ما َى بال الللُل.     -

 كلت ِلم ؤلاوعان. –ٍِمت ما في خلم هللا مً ِلم.                 -
 

ما في اإلاّنى.  -ب  ؤزَش
ً
 ًخشج مً الىق ولمخحن مخمادجحن مبِىا

                

 و                      
 

 الفهم والاظدُّاب -3

 اإلاماسظت -4

برصٍؤزش الخماد في اإلاّنى:  معخلُم مخّشج  ًىضح اإلاّنى ٍو

 ؤظلىب حعجب

ما ؤحمل خلم العمىاث 

 !وألاسك

 ؤظلىب اظخفهام

هُف جىىلم اإلاشهبت 

 الفماثُت؟

 الّباساث

 سؤي بذٌْ خلم العمىاث وألاسك. -1
 

ول مشهبت فماثُت ًجب ؤن  -2

ت مُّىت ومعاس مّحن. جىىلم في  صاٍو
 

ًخخاس مً الىق 

ِباساث، زم ٌُّذ 

ـُاغتها بإخذ 

 ألاظالُب آلاجُت
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 ًبحن ما احعمذ به ؤلفاً الياجب التي اظخخذمها في الىق.  -ج

 

 

 

 ألاظالُب البالغُت اإلاخخلفت بلغت ففُدت.  -د
ً
 ًىخب بإظلىبه فلشة ًِ مٍاَش كذسة هللا، معخخذما

 

 

 

 

  

خلم العمىاث وألاسك في ظخت ؤًام، ومً بذٌْ مٍاَش ودالثل كذسة هللا في الىىن هثحرة ومخّذدة، ومنها 

ه سفْ العمىاث بغحر ؤِمذة، ولى جم رلً ؤي خلم هللا العماء بّمذ،
ّ
بدذ الحُاة ِلى ألاسك  خلله ؤه أـل

 .ُمعخدُلت

م.الذكت و احعمذ ؤلفاً الياجب بـــ:   العهىلت والىلىح والخإزش باللشآن الىٍش
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ذ الحذًثت  مً مّالم الىٍى

 بحن ألاظماء والففاث. * 
ً
 الصحت الهجاثُت، ومىىِا

ً
ش بخي لشكّت، مشاُِا  لبرج الخدٍش

ً
فا  ًىخب ـو

. 11: مىىهاجه
ً
ش الىىٍذ.ًشمض بلى:  -    م.372اسجفاِه:  -   الىىٍذ.مىكّه في مذًىت:   -   وابلا  جدٍش

 
:
ً
 الجمل الاظمُت والفّلُت بؽيل ظلُم، ومشاُِا

ً
 ٌّذ اإلاخّلم خىت لىـف اإلاشهض الّلمي، معخخذما

  .ألاؼُاء التي ٌهشث في الفىسة -

هش هزلً البدش وألاشجاس. -  ٌهش في الفىسة مبني اإلاشهض الّلمي، ٌو

 ِىاـش حماٌ الىبُّت في الفىسة.   -

 ِىاـش الجماٌ فيها: البدش بلىهه الشاجْ، وهزلً لىء الؽمغ العاوْ.الفىسة جمحزث بالجماٌ والشوِت ومً  -

 
 الجمل اللفحرة والىىٍلت. 

ً
اسجه للمشهض الّلمي، معخخذما  ًِ ألاؼُاء التي ؤعجبخه ِىذ ٍص

ً
فا  ًىخب اإلاخّلم ـو

اسحي اإلاشهض الّلمي سؤًذ ؤؼُاء هثحرة وحمُلت ومً ؤَم ما ؤعجبني فُه خىك العمً خُث ٌعخىُ ْ ِىذ ٍص

ى ًخدشن خىله، خُث حؽّش ؤلاوعان وهإهه ٌِّؾ وظي ألاظمان.     ؤلاوعان سئٍت العمً َو

 

 
 اإلافىلحاث والتراهُب اللغىٍت بؽيل ظلُم. 

ً
 للمشهض الّلمي ومىكّه، معخخذما

ً
فا  ًىخب اإلاخّلم ـو

مذة الباسصة في دولت الىىٍذ، خُث بذؤث  فىشجه بمبادسة مً ظمى ؤمحر دولت ٌّذ اإلاشهض الّلمي الىىٍتي ؤخذ ألِا

مم الىىٍذ العابم اإلاغفىس له بةرن هللا ظمى الؽُخ حابش ألاخمذ الجابش الفباح زا اإلاشهض زالزت مشافم َ، ٍو

ىم ي:سثِعُت وه لْـالت ، و وكاِت الاظخىؽاف ،ألاهىاٍس اإلاشهض الّلمي بذاخل دولت َزا  الّشك )العِىما(، ٍو

 .في مىىلت العاإلاُت بالىىٍذ، الّشبيؼاُس الخلُج في  الىىٍذ

ل مً   17، وفي م1996ظاظُت لهزا اإلابني في ِام ولّذ البيُت ألا  كام ظمى الؽُخ حابش  2000مً ؼهش ؤبٍش

سوِت اإلاّماس جفمُماجه ألاخمذ الفباح سخمه هللا بافخخاح َزا اإلاشهض الّلمي والزي ٌّذ ـشح ِلمي هبحر حّىغ 

خ الىىٍتي وؤظشاس جشازه جذسان الترازُت اإلايعىحت مً كىْ العحرامًُ ؤلاظالمي، باإللافت بلى ال  ،بما ًخلذ الخاٍس

دمل اإلاشهض الّلمي في الىىٍذ ساًت وؽش الىعي واإلاّشفت وجدفحز الاَخمام والالتزام لذي ؤفشاد اإلاجخمْ بالحفاً  ٍو

ت واإلاىٍىماث البُئُت في مىىلت الخلُج الّشبي ت والبدٍش  .ِلى الحُاة البًر

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 اإلاؽشوُ )فشدي(

ذ خ الىٍى  خذر مهم في جاٍس

 

 اإلاماسظت


