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  ًٍشه ىَفثِدر تىْفُ قدو تالػصًتف
ٗششؼً يقيْثً أّهٔ  أب اػترافكتالػصًتف تىنثٍو تىظفيؿ ٕـ٘ تىىٙ شنشف فئ ّفّل مشفثً شثٍثً أٍثً 

ػْهٔ ٗىهىىل ييٍٍهل أُ شفثِهح ّفّهل ٍفثِهدر نقيقهر  ٔقد  أفيتتدّال ي٘ؼه شا شؼًفهـٔ ػهِ ّفّهل 

يؼرفدس َيضدك ٔيسمصداتٓم ٔ  ْٔدهِ أيميدك عةدؼس أصدتهس دضدمػ   ػهد . طًيفر قدو تالػصهًتف

عؼةدٓم ختدتب عمنؼادم وا ٔانداؼع عًؼميهدس : ْٔد  يسضدًس ػهد  يٕادٕػم . دًٓ   نالػتراف

 .انُمسا ٔاناؼع عإَٔاع انتطمخم

 أـــــ ٍِ ؼٖر تىؼدثنذ
 :انصالو

ـ ٕو أّس ٍَٖو ىظي٘تشل أً ٍ٘تظح ػييٖث؟ أً شَٖيٖث أـيثّثً؟ ٗىَثوت؟ ٕٗو ٕىت تإلَٕثه ظثخس؟  

 فٚ ــو ىـٔ؟ ٍٗثوت مثّس تىْصيؽر؟ٕٗو فنًز 

ـ ٍصهٚ شظهيٚ؟ ٕهو شظهيٚ ػْهه تالِهصيقثظ؟ ٗقدهو تىْهً٘؟ ٗقدهو ٗخؼهه تامهو؟ ٗقدهو تىمهًٗغ ٍهِ 2

تىديههس؟ ٗقدههو مههو ػَههو شؼَيههـٔض ٗػْههه مههو  ههيقر؟ ٕٗههو شظههيٚ فههٚ تى ًيهه ؟ ٕٗههو شظههيٚ أظْههث  

 ٗؼ٘نك ٍغ تىْثَ؟

غ هللا؟ ٕٗو أّهس ٍ٘تظهح ػيهٚ ـ ٕو ىل طي٘تز لثطر ط٘يير شقف فيٖث ٍهذ فٚ ـهيط لثص 3ٍ

 ٕىت؟ ٕٗو طي٘تشل ٕىٓ فٚ َّ٘ أً فٚ ّقض؟

ـ ٕو شظيٚ خهثىٍَتٍيً؟ ٕهو شظهيٚ مهو طهي٘تز تاؼديهر أً خؼاهٖث؟ ٍهث تىهىٙ شظهيئ ٍْٖهث؟  ُ 4

 مْس ال شظيٚ خثىٍَتٍيً فيَثوت؟

ٕهو ـ ٕو شففظ ٍٍتٍيً ٗق ؼثً ٍِ تاؼدير؟ ٕو ٕىت تىففظ فٚ َّ٘ أً ٕـ٘ فٚ ّقهض خثىّْهيثُ؟ 5ٗ

 شّصمهً ٕىٓ تىٍَتٍيً ٗتىق غ تىصٚ شففظٖث؟

ـ ٕو طالشل خفًتيذ قيح؟ ٕو فيٖث نٍ٘ع أـيثّهثً؟ ٕهو فيٖهث شهؼ٘ي خهثى٘ؼ٘ن فهٚ ـاهًذ هللا؟ أً 6

 ٕٚ طي٘تز فثشًذض أً أـيثّثً ـثيذ ٗأـيثّثً فثشًذ؟ ٗىَثوت؟

ٕٗهو  ـ ٕو يشًن ػقيل أظْث  تىظالذ؟ فٚ أٙ ّه٘ع ٍهِ تىظهي٘تز يشهًن ٗفهٚ أٙ تىَ٘ ه٘ػثز؟7

 يّصًَ ط٘يالً؟ ٍث تىىٙ شفؼئ ىَؼثىؽر ٕىت تاًٍ؟

ـ ٍث ٕ٘ ٗ غ ؼَّل أظْث  تىظالذ؟ ٕو شقف ٗشدّط يهيل  ىٚ فه٘؟؟ ٕهو شًمهغ؟ ٕهو شّهؽه؟ أً 8

ىل ٗ غ آلً؟ ٕو شقف خثـصًتً أٍثً هللا؟ أً شًلٚ قهٍيل؟ أً شّْه ؼّهك  ىٚ تىفثبط؟ أً شفًك 

 يهيل؟ أً يٍٗؽ خظًك فٚ أشيث ؟

ك ٍ٘ ه٘ػثز ٍؼيْهر ششه يل أظْهث  تىظهالذ؟ ٕهو شظهيٚ ٍهِ أؼهو ل ثيهثك ٍٗهِ أؼهو ـ ٕهو ْٕهث9

ـيثشل تىًٗـير؟ ٕٗو شظيٚ ٍِ أؼو تآللًيِ؟ ٕهو شظهيٚ ٍهِ أؼهو ٍاهثيقيل؟ ٕهو ىهل طيدهثز 

 ٍثنير؟

ـهه ٕههو شؼ ههٚ هللا ٗقصههثً طههثىفثً ٗأّههس فههٚ ٍههو  ّشههثطل؟ أً شظههيٚ فههٚ أٗقههثز شؼدههل تىؽّههَثّٚ 1 

 ل؟ٗتىؼقيٚ ٗشؼ ٚ هللا فاير ٗقص

 

 :انصٕو

ـ ٕو شظً٘ مو أط٘تً تىنْيّر أً خؼاٖث؟ ٍث تىىٙ ش٘تظهح ػيهٚ طهٍ٘ٔ؟ ٕهو شظهً٘ تايخؼهث   

 ٗتىؽَؼر ٍِ مو أِد٘ع؟ ٕو شقف ػقدثز فٚ ٗؼٔ طٍ٘ل؟ ٍثٕٚ؟

 ـ ٕو ىل فٚ طيثٍل فصًذ تّق ثع؟ ٍث ٕ٘ ٍقهتيٕث؟2

 .أطْثف لثطرـ ٕو ششصٖٚ أطؼَر ٍؼيْر؟ ٕٗو ششدغ شٖ٘شل ٍْٖث؟ ٕو ش يح أُ يَُؼْه ىل 3

 ـ ٕو شْف  معيًتً ػيٚ تى ؼثً خ٘ؼٔ ػثًض ٗػيٚ مَثىيثشٔ خ٘ؼٔ لثص؟4

 ـ ٕو شأمو خيِ تى٘ؼدثز؟5

 
                                                 

 
  ىْيثفر تاّدث يؤتُّ أِقف تى ًخير  خّصثُ تىًٗؾ ؼـ : ػِ مصثج 
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 :انؼطمء

 ـ ٕو أّس أٍيِ فٚ شقهيٌ ػش٘يك هلل؟ 

 ـ ٕو شنصفٚ خصقهيٌ ػش٘يكض أً شقهً خّمث  ـّدَث شْثه يهك؟2

ر ّفه٘ ٍهِ نػهثٌٕ تىَّهيؿ ـ ٍث ٕ٘ شؼ٘يك ٗأّس شؼ ٚ؟ ٕو ٕ٘ شؼ٘ي تىٍٕ٘ض أً شهؼ٘ي تىَفده3

 تل٘شٔ؟

 ـ ٕو شاؽً أـيثّثً ٍَِ يّأىّ٘ل طهقر؟ أً شؼ ٚ خفًؾ؟4

 

 :انتُمٔل ٔاالػتراف

 ـ ٕو أّس ٍ٘تظح ػيٚ تىصْثٗه؟ ٍث ٕٚ آلً ًٍذ شْثٗىس فيٖث؟ 

 ـ ٕو أّس ٍ٘تظح ػيٚ تالػصًتف؟ ٍث ٕٚ آلً ًٍذ تػصًفس فيٖث؟2

 .ـ  ُ مثُ ْٕثك شقظيً فَث ٕ٘ ِدد3ٔ

 ً أُ فٚ ّفّل شيةثً شفثٗه أُ شمفئ ػِ أج تػصًتفل؟ـ ٕو ششؼ4

 ـ ٕو شّصؼه ٗشفثِح ّفّل ؼيهتً قدو تالػصًتف؟5

 ـ ٕو ْٕثك أشيث  ٍنًيذ فٚ تػصًتفثشل ششؼً أّٖث ل ثيث ظثخصر؟ ٍٗثوت فؼيس ٍِ أؼو شًمٖث؟6

 

 :انســراءو

 تشف ؟ ـ ٕو أّس ٍ٘تظح ػيٚ قًت ذ تىنصثج تىَقهَ؟ ٕٗو قًت تشل خْظثً أً ميفَث 

 ـ ٕو ىل شأٍالز فٚ تىقًت ذ ِ٘ت  ٍنص٘خر أً فنًير؟2

 ـ ٕو ىل نيتِثز فٚ تىنصثج؟ ٕو شقًأ مصدثً فٚ تىصفّيً؟3

(  ىهك... تىًٗـيهثز ـ ِهيً تىقهيّهيِ ـ تىؼقثبهه... )ـ ٕو شقًأ مصدهثً نيْيهر ألهًٙ؟ فهٚ أٙ ّه٘ع شقهًأ4

 ٕٗو أّس ٍ٘تظح ػيٚ قًت شٖث؟

 أ ٍث يؼعً أـيثّثً؟ـ ٕو ىل قًت تز ػثىَير؟ ٕو شق5ً

 ـ ٍث ٕ٘ ٍصِ٘ط تى٘قس تىىٙ شؼ ئ ىيقًت ذ تىهيْير مو يً٘ أٗ مو تِد٘ع؟6

 ـ ٕو شألى ٍِ قًت تشل ٍثنذ الطالؾ ـيثشل أٗ ىصهييدثز يٗـير؟7

 

 :انًتطمَتم 

 ٕو ىل ٍي ثّيثز؟ ٍث ػهنٕث؟ ٕو أّس ٍ٘تظح ػييٖث؟ ٕو ٕٚ ٍظف٘خر خظي٘تز قظيًذ؟

 

 انهْمب إن  انكُتضس

 و أّس ٍ٘تظح ػيٚ تىىٕثج  ىٚ تىنْيّر ٗـا٘ي تىقهتِثز؟  ُ مثُ ْٕثك ٍثّغ فَث ٕ٘؟ـ ٕ 

 ـ ٕو شفاً تىقهتِثز طثبٌ أً ٗأّس ٍف ً؟2

 ـ ٕو شفاً ٍدنًتً أً ٍصألًتً؟ ٕٗو شفاً تىظالذ ميٖث؟3

... ٍهتيَ أـه.. تؼصَثع شدثج... ػظثز... ػشير: ـ ٕو شفاً تؼصَثػثز ألًٙ غيً تىقهتِثز4

 و أّس ٍ٘تظح ػييٖث؟ ىكض ٕٗ

 ـ ٕو ىل لهٍر فٚ تىنْيّر؟ ٍث ٕٚ؟ ٕو أّس أٍيِ فيٖث؟ ٕو فيٖث ٍشثمو لثطر شصؼدل؟5
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 :انت رخام  انرٔحتس

 ـ ٕو ىل شهييدثز يٗـير؟ ٍث ٕٚ؟ ٕو أّس ّثؼؿ فيٖث؟  ُ مْس فثشالً فيٖث فَث ٕ٘ تىّدح؟ 

 ـ ٕو ْٕثك فاثبو شفح أُ شهيج ّفّل ػييٖث؟2

 ٍغ تىْثَ ج ـــــ  ػالقثشل
ـ ٕو ػالقثشل ـّْر خثىْثَض تىندثي ٗتىظ ثيض ِ٘ت  ٍغ أفًتن تاًِذ أٗ ٌٍال  تىؼَهوض أٗ خهثقٚ  

 تىْثَ؟ أً ٕو ـهض خيْل ٗخيِ أـه شا؟  ُ مثُ فَث ٕـ٘؟

 ـ ٕو غادس ػيٚ أـه؟ ػيٚ ٍِ؟ ٗاٙ ِدح؟2

ثً فهٚ تىههتلو ٍثوت مثّس ـثىصل أظْث  غادل؟ ٕو مثُ غاهدل ٍند٘شه: ـ فٚ مو ًٍذ غادس فيٖث3

أً ظثًٕتً؟ أمثُ ٍؽًن ـهذ فٚ تىظ٘ز أً مثُ طيثـثً؟ أً مالٍثً ؼثيـثً؟ أً شهصيَر؟ أً ػًتمهثً؟ أً 

 ٍثوت؟

ـ ٕو طًفس غادل خًّػر أً خقٚ ٍؼل ٍهذ؟ ٍث ٕٚ؟ ٕهو أشؼدصهل أفنهثي خّهددٔ؟ ٕهو شهًك فهٚ 4

قيهح م هيظ أٗ ـقهه قيدل شيةثً ٍِ ؼٖر  ّّثُ؟ ٕو شف٘ه  ىٚ لظثً ٍهذ ٍِ تىٍٍِ؟ ٕو خقٚ فهٚ تى

 أٗ مًتٕير أٗ ػهتٗذ؟

ـ  ُ مْس قه شمثطَس ٍغ أـهض فٖو شظثىفس ٍؼٔ أً ال؟ ٕٗو ؼث  تىظيؿ ٍْهل أً ٍهِ تى هًف 5

 تآللً أً ـهض خصهلو ِٗ ث ؟ ٗمٌ مثّس ٍهذ تىمظثً؟ ٕٗو ٌته مو شا؟

 ـ ٕو ْٕثك أـه ي ادل أٗ يّا  ىيل؟ ٍث ٕ٘ ٍ٘قفل ٍْٔ ظثًٕتً ٗخثطْثً؟6

تي فايير تالـصَهثه ػْههك؟ ٗفاهيير طه٘ه تاّهثذ؟ ٗفاهيير تىظهفؿ؟ ٗفاهيير ٍفدهر ـ ٍث ٕ٘ ٍقه7

 تاػهت ؟

ـ ٕو أّس تىىٙ شّا أـيثّثً  ىٚ تىْثَ ٗىه٘ ػهِ طًيه  تىَهٍتؾ أٗ تىؽٖهو أٗ تىّْهيثُ؟ ٍٗهث تىهىٙ 8

 فؼيصٔ ٍِ أؼو ٍؼثىؽر تاًٍ ٕو أطيفس أِي٘خل؟ ٕو تػصىيز؟

 ع ػِ تىف ؟ ٍث ّ٘ع تإلِث ذ؟ـ ٕو شّا  ىٚ تىْثَ أـيثّثً خفؽر تىهفث9

 ـ أٙ ػقدثز شقف أٍثً فايير تى٘نتػر فٚ شظًفثشل؟1 

ـ ٕو أّس ٍقظً أٗ قظًز فٚ ـ  أـه؟ ٕو شؤنٙ ٗتؼدثشل مثٍير شؽهثٓ ؼَيهغ تىْهثَ؟ ِه٘ت    

 فٚ تاًِذ أٗ تىؼَو أٗ تىنْيّر أٗ فٚ ػالقثشل تالؼصَثػير تىَمصيفر؟

ٍث ٕٚ تىم ثيث تىصٚ شقهغ فيٖهث ّصيؽهر ٕهىٓ تىظهفدر؟ ـ ٕو ىل طفدر شًيًذ ٍغ أـه؟ ٍغ ٍِ؟ 2ٗ 

 ٕو ىل أطهقث  شدؼه خّددٌٖ ػِ تىنْيّر ٍٗفدر هللا؟

ـ ٕهو ػالقثشهل تىَثىيهر خثىْهثَ ـّهْر؟ ٕهو ظيَهس أـههتً؟ ٕهو غششهس أـههتً ٕهو شالػدهس خفه  3 

  ّّثُ أٗ أؼيصٔ؟

ٍث ٕ٘ شظهًفل . "ثشلـ ٕو شؤنٙ ٗتؼدثشل تىَثىير ّف٘ هللا؟ ٍث ٕ٘ ًٍمٍ فايير تىظهقر فٚ ـي4 

 "ٍِ ؼٖر تىؼش٘ي ٗتىدن٘ي فٚ تـصيثؼثز تىنْيّر؟

 ـ ٕو أّس ٍص٘ت غ ٍغ تىْثَ أً شؼثٍو أـهتً خندًيث ؟5 

ـ ٕو فٚ طدؼل شا ٍهِ تىقّه٘ذ أٗ تىؼْهف أٗ تىشههذ؟ أً شصظهًف خًـَهر ٕٗههٗ  ٗتػصههته؟ أً 6 

 فيل ىيّ٘ر ٗ ؼف أٗ شًتق؟ ٍٗث تال ث  تىصٚ شقغ فيٖث ّصيؽر وىل؟

ـه ٕهو شفههح ٍههيؿ تىْههثَ ىهل؟ ٕههو شّهؼٚ  ىهٚ وىههل؟ ميهف؟ ٍٗههث ٕه٘ شههؼ٘يك  وت وٍهل أـههه أٗ 7 

 شؽثٕيل أٗ ػثي ل أٗ تِصظ ًك أٗ ىٌ يؼثٍيل مَث ييي ؟

 ـ ٕو شفثٗه أـيثّثً أُ شظًٖ أٍثً تىْثَ خ يً ـقيقصل؟8 

 ـ ٕو شؼعً أـهتً خصظًفثشل أيث مثّس؟9 

 ث ًٍمٍ ٕىٓ تىفايير فٚ ـيثشل؟ـ ٕو شمهً تىْثَ ٗشصؼح ٍِ أؼو  يتـصٌٖ؟ 21ٍٗ
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 غ ـــ خؼض أّ٘تع تىم ثيث
 :فطمخم انهضمٌ

ـ ٍث ٕٚ ل ثيث تىيّثُ تىصٚ شقغ فيٖث؟ ٕو ٗقؼس فٚ تىنىج ـ تىَْيَر ـ  نتّر تآللًيِ ـ تىصؽهيف ـ  

 تىك أٗ أٙ مالً غيً الب ؟..تىقٌّ ـ تىشصيَر ـ تىصٖنٌ ـ تىٍَتؾ تىًنئ ـ تىَْثقشثز تى دير 

ض ٗاٙ ِههدح ( ُ أٍنههِ)أل ههأز ٗ ىههٚ ٍههِ أل ههأز؟ ٍٗههثٕٚ ػهههن ٍههًتز تىم يههر ـ ٍههغ ٍههِ  2

 أل أز؟ ٕٗو تاًٍ أطدؿ ػثنذ؟

 ـ ٕو فنًز فٚ ٍقثٍٗر ٕىٓ تىم ثيث؟ ميف؟ ٍٗث ٕٚ تىْصيؽر؟3

ـ ٕو أّس معيً تىنالً؟ ٕو شصنيٌ فٚ مو ٍ٘ ٘ع ـصٚ ٍث ال شفٌٖ فئ؟ ٕو ششؼً أّل شاهيغ فهٚ 4

 مثُ يَنِ تِصمهتٍٔ فيَث ٕـ٘ ّثفغ؟ تىنالً ـ خهُٗ فثبهذ ـ ٗقصثً 

 ـ ٕو ش ْٚ أـيثّثً تغثّٚ ػثىَير؟ أٗ شّصؼَو أِثىيح مالً ال ي٘تف  ػييٖث أخْث  هللا؟5

ـ ٕو طًيقصل فٚ تىنالً فيٖث ل أ؟ ٕو ط٘شل ػثىٚ؟ أٗ ـثن؟ ٕو شظفح مالٍل خإشثيتز؟ 6

ًع قدو أُ شهيك ٍث يؽح أُ يقثه؟ ٕٗو شصنيٌ خصؤنذ أً خثّهفثعض ٕو شفنً ؼيهتً قدو أُ شصنيٌ أً شصّ

أّظً آنتج تىفهيط ٗتىَْثقشر فٚ )ٕو شقثطغ ٍِ يفثنظل أـيثّثً؟ ٕو شقغ فٚ أل ث  فٚ ّقثشل 

 (ٍ٘ ٘ع ل ثيث تىيّثُ

ـ ٕو شصههلو فيَهث ال يؼْيهلض ٕهو شفشهً ّفّهل فهٚ ـههيط أشهمثص ىهٌ ي يده٘ت يأيهل؟ ٕهو شفهح 7

٘ أمدً ٍْلض أٗ ٍِ ٕـ٘ غًيح ػْلض أٗ ٍِ خثِصًَتي أُ شؼيٌ ٗش٘خك ٗشْظؿ غيًكض ـصٚ ٍِ ٕـ

 قه يّصث  ٍِ ّظفل ٗشؼييَل ىـٔ؟

 ـ ٕو نيخس ّفّل ػيٚ تىظَس؟ ٍث ٕٚ ّصثبػ ٕىت تىصهييح؟8

 

 :فطمخم انيكر

ـ ٍث ٕٚ تىم ثيث تىصٚ شقغ فيٖث خفنًك؟ إٔٚ ٌّٚض أٗ أير شٖ٘ذ ألًٙض أٗ أفنثي غاح أٗ ـقههض  

أٗ .... ِض أٗ مدًيهث ض أٗ ـّههض أٗ أـهالً يقظهرض أٗ شؽههيفأٗ تّصقثً أٗ  نتّر ىآللًيِض أٗ ِه٘  ظه

 شل؟

 ـ ٕو يّصًَ ٍؼل تىفنً ط٘يالً أً يؼدً خًّػر؟ ٍٗث ٍهٙ تِصًَتيٓ ػْهك؟2

ـ ٕو يفثيخل تىفنً ٍِ تىمثيغ ٗشنُ٘ ٍصاثيقثً ٍْٔ ٗشفثٗه أُ ش ًنٓ؟ أً أّهل شًـهح خهثىفنًض 3

 ذ؟ٗشيصى خـٔض ٗشندًٓض ٗشدْٚ ػيئ أفنثيتً ألًٙ معيً

ـ ٕو يصف٘ه تىفنً أـيثّثً  ىٚ شٖ٘ذ ٗي ًيل ػيٚ تىم ير خثىفؼو؟ ٕٗو فٚ مهو ٍهًذ شم ها فيٖهث 4

 خثىفنً شم ا خثىفؼو؟

 ـ ٕو شش يل أياثً أفنثي خمظ٘ص تٕصَثٍثز تىؼثىٌ تىنعيًذ ٍٗشثميـٔ ٗأـٍتّٔ؟5

 

 :فطمخم انسش

أٗ تىيَُض ٕٗو شقغ فٚ  ٍث ٕٚ تىم ثيث تىصٚ شقغ فيٖث خف٘تِل ٗلثطر ػِ طًي  تىْظً أٗ تىَّغ

تىٍّث خثىفُ؟ ٕٗهو ششهصٖٚ ٍهث ى يهًك؟ ٕٗهو شصؽّهُ ػيهٚ غيهًك؟ ٕٗهو ششهدغ أوّهل ٍهِ تىنهالً 

 تىدىئض ٗتىْنثز تىقديفر؟

 

 :فطمخم انسهب

ـ ٍث تىىٙ ي٘ؼه فٚ قيدل ٍِ شٖ٘تز ٗيغدثز ٍٗشثػً ال شً ٚ هللا؟ ٕو فٚ قيدل ـّه ـ غيًذ  

ح ِي ًذ ـ شؼظٌ ٍؼيشر ـ ٍفدر ىيؼثىٌ ٗأٍؽهثنٓ تىٍتبيهر ـ ـ مًتٕير ـ شٖ٘ذ غْٚ ـ شٖ٘ذ ًٍتمٍ ـ ـ

 شٖ٘ذ أؼّثن ـ شٖ٘ذ تّصقثً؟

 ـ ٕو ي٘ؼه فٚ قيدل ِمط ـ شىًٍ ـ غيظ ـ أىٌ ـ يأَ ـ ـٍُ؟2

ـ ٕو ٕىٓ تىَشثػً ٗتىشٖ٘تز شظًٖ فٚ ـيثشل تىؼَيير؟ ٕٗو شّدح ىل أفنهثيتً؟ ٕٗهو شظٖهً فهٚ 3

 أـالٍل؟



 

 5 

 

 :فطمخم انيؼم

تىصٚ ٗقؼس فيٖث خثىفؼو؟ فهٚ أٙ شها لثىفهس ٗطهثيث هللا؟ ٕهو ٗقؼهس فهٚ ٌّهٚ ـ ـ ٍث ٕٚ تىم ثيث  

  ىك.... ًِقر ـ قصو ـ شؽثي ـ ِنً ـ أػَثه ـ ػظيثُ ـ ػثنتز ينيةر

 ـ ٍث ٕـ٘ ػهن ًٍتز شنًتيك ىيم ير؟ ٍٗغ ٍِ أل أز أٗ  ىٚ ٍِ أل أز؟ 2

 ؽس؟ـ ٍث ٕٚ تا ًتي تىصٚ شّددس ػِ ل يصل؟ ٕٗو ٍث شٍته قثبَر أً ػ٘ى3

ـ ٕو ْٕثك أِدثج ظثخصر شق٘نك ىيم ير؟ ٍث ٕٚ؟ أً ميٖث أِدثج ػثي ر؟ أً ٕـ٘ شؼ٘ن؟ ٍٗث تىىٙ 4

 فؼيصٔ ىصالفٚ ٕىٓ تاِدثج ميٖث؟

 ـ ٕو ـثٗىس أُ شص٘ج ٗشصًك ٕىٓ تىم ثيث؟ ٍث ٍهٙ ّؽثـل أٗ فشيل فٚ ػَو تىص٘خر؟5

 

 :يالحظس

ٚ ـيثشٌٖ تىًٗـير ػيٚ ـّثج أّفٌّٖ تاِةير تىصٚ ومًّثٕث ِثخقثً ٕٚ ىَّثػهذ تىَدصهبيِ ف

 .ـّثخثً نقيقثً ـصٚ يأشي تػصًتفٌٖ ٍؼدًتً ػِ ـثىصٌٖ تىهتليير خقهي تإلٍنثُ

أيم األشتمص انًتس يٌٕ ف  حتمدٓى انرٔحتس فؼهتٓى ٔاجب آفر ف  ْها األيرا ْٔدٕ أٌ 

ا فد  انتسهد  خسمصإا أَيضٓى يٍ انُمحتس اإلخجمعتسا َٔسص  عهنك انيةمئم انًضتستس انت  قصرٔ

 .عٓم

ٗػييْث أُ َّْ٘ فهٚ تىْؼَهر ٗتىفاهيير مقه٘ه . ّٗفِ ؼَيؼثً ٍ ثىدُ٘ خفيثذ تىنَثه ٗتىقهتِر

 (8 :  3خط 2.")تَّ٘ت في تىْؼَر ٗ في ٍؼًفر يخْث ٗ ٍميظْث يّ٘ع تىَّيؿ"تىًِ٘ه 

 إذاً فؼه  األشتمص انُميتٍ رٔحتمً أٌ خسمصإا أَيضٓى يٍ انُمحتتتٍ انضهاتس ٔاإلخجمعتس

 .نتكٌٕ ذنك حمفزاً نٓى ػه  اصتًرار انًُٕ ف  انستمو انًس صس يغ انرب

 

 


