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 الثامً اله٠
 م2019 – 2018 ألاو٫  الضعاس ي الٟهل

 

اميؤ  / وحُه ٞىػي الَهمَّ

 ٞؿتٍر    
ً
 ٞإجمه، ؤو ُٖبا

ً
ًْ وحض ه٣ها  عخم هللا َم

 : -َوَسلَّمَ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو -قَاَل َرُسوُل اهلِل 
 (َمْت َعَلى َأَحدُِكُم اْلِقَياَمُة، َوِفي يَِدِه َفِسيَلٌة فَ ْليَ ْغِرْسَهاِإْن قَا)

 ؤؾئلت الىخضة ألاولى حابتب

غاثب(  )عجاثب ٚو
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 )ال٨ٟاًاث ومٗاًير اإلاىهج خؿب الىخضاث(

غاثب(  الىخضة ألاولى:)عجاثب ٚو
 ( الاؾخمإ والخدضر1)ال٨ٟاًت 

 مُٗاع اإلاىهج )الهضٝ( الهٟدت اإلاىيىٖاث التي جىاولذ ال٨ٟاًت ع٢م ال٨ٟاًت

1- 1 
ً  35 مغج البدٍغ

ظ٦غ ؾماتها  الٛغى مً ههىم مسخلٟت ٍو
ً
 ٌكغح قٟهُا

 58 مً ؤلاعجاػ الىبىي 

1 – 4 
ُغح ؤؾئلت لخىيُذ ما  23 خمام الؼاحل ًضون ؤَم ألا٩ٞاع في خضًث ما ٍو

 48 ؾُٟىت الصخغاء ٚمٌ مىه

1 – 5 
م ؤؾباب ٚلبت آلاعاء ٖلى الخ٣اث٤ ؤو ال٨ٗـ في  39 ٧له زير ِ

ُّ ٣ً

 61 الخلم اإلاغبذ خضًث ما

ال٨ٟاًت 

 الٗامت

الاؾخمإ والخدضر باؾخسضام مجمىٖت ههىم واؾتراجُجُاث مسخلٟت يمً ؾُا٢اث مخىىٖت ال٦دكاٝ 

 الظاث والٗالم
  

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

 ( ال٣غاءة واإلاكاَضة2ال٨ٟاًت )

 مُٗاع اإلاىهج )الهضٝ( الهٟدت اإلاىيىٖاث التي جىاولذ ال٨ٟاًت ع٢م ال٨ٟاًت

2 – 2 
 25 عجاثب هللا في ال٨ىن 

هى٠ مٗلىماث مً ههىم مسخلٟت  ًسخاع ٍو
 49 زلُت الخُاة

2 – 4 
ت )  الاؾتراجُجُت  31 (1خهُلتي اللٍٛى

ً
ٌكغح مٗاوي ال٩لماث والٗباعاث مدضصا

ا ت ) اإلاؿخسضمت في جٟؿيَر  54 (2خهُلتي اللٍٛى

2 – 5 
 41 مً عجاثب الىمل

ؿخيخج ما اؾخٟاص مىه لخهه َو و ٍو
َّ
 ًدضص مىيٕى الى

 62 لٛت الخؿً )قٗغ(

 ٢غاءة ومكاَضة مجمىٖت ههىم واؾتراجُجُاث مسخلٟت يمً ؾُا٢اث مخىىٖت ال٦دكاٝ الظاث والٗالم ال٨ٟاًت الٗامت

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

 ( ال٨خابت )هدى + بمالء + زِ + حٗبير وجدضر(3ال٨ٟاًت )

 مُٗاع اإلاىهج )الهضٝ( الهٟدت التي جىاولذ ال٨ٟاًتاإلاىيىٖاث  ع٢م ال٨ٟاًت

3 – 5 /1 

 )هدى(

، وألامغ ٌؿخسضم الخُىٍ ال٨خابُت )وسخ، وع٢ٗت(  32 ؤخىا٫ بىاء الٟٗل اإلااض ي، واإلاًإع

اإلاالثمت، م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى )زانت بىاء 

الجملت( والخهجئت الصخُدت والتر٢ُم الؿلُم 

ًالظي ًجٗل الغؾالت اإلا٨خىبت   واضخت لآلزٍغ

 55 ج٣ضًم الخبر ٖلى اإلابخضؤ

3 – 5 /2 

 )بمالء، زِ(

 45 زُي الىاضح الؿلُم )زِ(

 65 ألال٠ اللُىت )بمالء(

3 – 7 
ت  37 لىخت ٞىُت عاجٗت ًسخاع مٗلىماث طاث نلت مً مجاالث مٗٞغ

 60 مضًىت ال٨هٝى الخىوؿُت )مُماَت( مسخلٟت لخىز٤ُ ٖغيه ال٨خابي

 ٦خابت ههىم مخىىٖت واؾخسضام هماطج مهىعة بمىحب اؾتراجُجُاث مسخلٟت ال٦دكاٝ الظاث والٗالم الٗامت ال٨ٟاًت
 
 

 

 

 

 68 حماعي عجاثب الضهُا الؿب٘ مكغوٕ الىخضة ألاولى
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 خمام الؼاحل

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ُغح ؤؾئلت لخىيُذ ما ٚمٌ مىه 4 – 1  23 ًضون ؤَم ألا٩ٞاع في خضًث ما ٍو

 اإلاماعؾت: 

 بلُه.  ذمما اؾخمٗ يها بىٟس تللخٗٝغ ٖلى ؤَم ألا٩ٞاع التي صوه يحٗاون م٘ ػمالجؤ -1

 ؤَم ألا٩ٞاع مما اؾخمٗ يجدضر م٘ ػمالجؤ -2
ً
 . بلُه ذطا٦غا

 مً ؤَم ألا٩ٞاع اإلاخى٢ٗت: * 

 وؾاثل الاجها٫ ال٣ضًمت والخضًثت ٧ان لها صوع َام في خُاة ألامم والكٗىب. -

 الخُىع في وؾاثل الاجها٫ حٗل الخُاة ؤ٦ثر ؾهىلت.  -

 خمام الؼاحل مً ؤَم وؤزُغ وؾاثل الاجها٫ ال٣ضًمت.   -
 

 َغح ؤؾئلت حؿتهضٝ جىيُذ بٌٗ الجىاهب الٛامًت في الىو. ؤ -3

 مً ؤَم ألاؾئلت اإلاخى٢ٗت: 

ؾخسِضم ٞيها الخمام.  -ؽ
ُ
غاى التي ا    اط٦غ بٌٗ ألٚا

 ٠ُ٦ ًهل الخمام الؼاحل بالغؾالت بلى اإلا٩ان اإلاُلىب؟ –ؽ 

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

 

  عجاثب هللا في ال٨ىن 

 الهٟدت اإلاُٗاع ال٨ٟاًت ع٢م

هى٠ مٗلىماث مً ههىم مسخلٟت 2 – 2  25 ًسخاع ٍو

 الٟهم والاؾدُٗاب: 

 ًدىٍ اإلاخٗلم ال٩لماث التي جخُلب الٗىصة بلى اإلاعجم لخٗٝغ مٗاهيها. -ؤ

ها في الىو.  -ب  ًخٗاون اإلاخٗلم م٘ ؤٞغاص مجمىٖخه لخٗٝغ ال٩لماث التي خَى

 ال٩لماث هي: 

ت مظَل ملهم الخالبت ال٩لمت  زؿ٠ زامض ماَُتها ؤزٍغ

 مٗىاَا
عاجٗت، 

 حظابت

مضٕٞى ب٣ىة 

 عوخُت
 خ٣ُ٣تها ٢ضًمت مخِىت مضَل

 ؾا٦ً

 َاصت

زؿٟذ 

ألاعى: ٚاعث 

 بما ٖليها
 

 .   ٌٗلل اإلاخٗلم ؾبب حؿمُت واصي اإلاىث بالصخىع الؼاخٟت -1

. -ج
ً
 ألن الصخىع جخدغ٥ في َظا الىاصي جل٣اثُا

 .              م٨دك٠ ٖين الصخغاءًظ٦غ اإلاخٗلم اؾم  -2

 اؾم م٨دك٠ ٖين الصخغاء )جُىصوع مىهى(. -ج
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 ًبين اإلاخٗلم الؿبب الظي هخجذ ٖىه خٟغة حهىم.       -3

بؿبب اجهُاع خضر بؿبب الخٟغ للخى٣ُب ًٖ الٛاػ ؤصي بلى زؿ٠ في ألاعى حؿبب في َظٍ الخٟغة  -ج

 الطخمت.

 هٟؿه.  ٌكغح اإلاخٗلم ؤزغ َظٍ الٓىاَغ في  -4

 في ال٨ىن. -ؾبداهه وحٗالى-ؤقٗغ بٗٓمت الخال٤ وؤحعجب مً ٢ضعجه  -ج

 ًهل اإلاخٗلم ما في اإلاجمىٖت )ؤ( بما ًىاؾبها مً اإلاجمىٖت )ب(: -ج

 )ب( )ؤ(

 مىعٍخاهُا خٟغة الجخُم

٨ُت واصي اإلاىث  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 جغ٦ماوؿخان ٖين الصخغاء

  اإلاماعؾت: -4

 إلاا ًإحي:  - ؤ
ً
٣ا  ًهى٠ اإلاخٗلم الٓىاَغ الجُىلىحُت آلاجُت بظ٦غ مٗلىمت واخضة ٞو

 ؤؾبابها زهاثهها الٓاَغة

ا بلى  خٟغة حهىم   70خٟغة ضخمت ًهل ٢َُغ
ً
 مترا

بؿبب اجهُاع بلى زؿ٠ في ألاعى حؿبب في 

 َظٍ الخٟغة الطخمت

 واصي اإلاىث

ى  ؤعى مالخت ؤخغ٢تها ؤقٗت الكمـ َو

٩ا  مً ؤ٦ثر الب٣إ الخاعة والجاٞت في ؤمٍغ

 الكمالُت

 ٞال ًم٨ً الخُاة 
ً
جدغ٥ الصخىع جل٣اثُا

 ٖليها

 ٖين الصخغاء
ا  ٦م قما٫ صخغاء  35خٟغة ٢َُغ

 مىعٍخاهُا
 هيز٥ يغب اإلاى٣ُت، بغ٧ان زامض ٢ضًم

 

 ًغجب اإلاخٗلم ما حاء مً مٗلىماث في ال٣ٟغة الثالثت.  -ب

 ًخىٞغ ُٞه الٛاػ. 1971في صولت جغ٦ماوؿخان في ٖام  -
ً
 م ا٦دكٟذ قغ٦ت للخى٣ُب ًٖ الٛاػ مى٢ٗا

ا بلى  - . 70ؤزىاء خٟغ الكغ٦ت خضر اجهُاع ؤصي لخؿ٠ في ألاعى حؿبب في خٟغة ًهل ٢َُغ
ً
 مترا

 ؾ٣ُذ مٗضاث الخٟغ وزغج الٛاػ مً الخٟغة.  -

-  .
ً
 ْلذ الىيران مكخٗلت أل٦ثر مً ؤعبٗين ٖاما
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ت  (2( و )1) خهُلتي اللٍٛى

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ا 4 - 2  الاؾتراجُجُت اإلاؿخسضمت في جٟؿيَر
ً
  54 - 31 ٌكغح مٗاوي ال٩لماث والٗباعاث مدضصا

 

غاثب(  خهُلتي اللٛىٍت )الثروة اللٛىٍت( – الىخضة ألاولى )عجاثب ٚو

 وضح مٗنى ال٩لماث آلاجُت.ؤ -1

 

 ٦خب مٟغص ال٩لماث آلاجُت.ؤ -2

 
 

 

 ٦خب حم٘ ال٩لماث آلاجُت.ؤ -3

 

 
 

 ٦خب يض ال٩لماث آلاجُت.ؤ -4
 

 

٤ ؾُا٢ها في الجمل آلاجُتؤ -5  .بين مٗنى ٧لمت )سخب( ٞو

 جا٫ )خؿب الجملت(اإلا ( في الجملتسخبمٗنى ) الجملت

 الٗمل حٍغ سخب الٗامل اإلا٨خب

اح التراب   الُبُٗت خغ٦خه سخبذ الٍغ

 الجضا٫ واإلاىا٢كت جغ٦ه في مى٠٢ ي٠ُٗ مً جدذ ٢ضمُهسخب البؿاٍ 

 الُبُٗت جىٟـ سخب الهىاء بٟمه

 الخغب جغاح٘ سخب ال٣اثض الجِل

 ال٣ًاء عح٘ ٖنها سخب اإلاضعي صٖىجه

 الخغب ؤزغحه سخب الٟاعؽ ؾُٟه مً ٚمضٍ

 اإلاا٫ اؾترصَا سخب الغحل وصٌٗخه

 الؿُاؾت اؾخضٖاٍ سخب الغثِـ ؾٟيٍر مً بخضي الضو٫ 

 مغاصٞها ال٩لمت مغاصٞها ال٩لمت مغاصٞها ال٩لمت

 ال٣ٗل والُٟىت الدجا ه٣اف، زهام حض٫ مؿخىع، مسٟي، ؤؾغاع الخباًا

 
َ
   ، بٖغاى، حٟاءجباٖض هٟىع  ، َبىٍ ٚىع  ٠ْؿ ز

 اإلاٟغص ال٩لمت اإلاٟغص ال٩لمت اإلاٟغص ال٩لمت

 الخُب الخُىب الخاؾت الخىاؽ هاع هيران

 الجم٘ ال٩لمت الجم٘ ال٩لمت الجم٘ ال٩لمت

ت غي  ٢ٍغ
ُ
 ال٣ىاهين ال٣اهىن  ؤوصًت، وصًان الىاصي ٢

 الًض ال٩لمت الًض ال٩لمت الًض ال٩لمت الًض ال٩لمت

 زامض
زاثغ، مخإجج، 

 مخى٢ض
 زغاء

٣ٞغ، ٖؿغ، 

 ي٤ُ
 اجهُاع ال٣بذ، الؿىء الخؿً

نمىص، حكُِض، 

 نٗىص، اعج٣اء
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٠ اإلاىاؾب ل٩لمت )بلٜ( في م٩اهه اإلاىاؾبؤ -6    . ي٘ الخهٍغ

 اإلاجا٫ الجملت ال٩لمت

 البالٚت
 البالٚت مً مميزاث الخُُب الجُض

عجبذ ببالٚت الخُُب و٢ىَّ 
ُ
 بُاهه ةؤ

 الٟهاخت

 الضًً ؤمغ هللا عؾىله بدبلُٜ الضٖىة بلى الىاؽ ٧اٞت جبلُٜ

 الكهاصة –ال٣ًاء  ٢ى٫ الخ٣ُ٣ت مً ٚير مبالٛت ٞيهاٖلى الكاَض  مبالٛت

 باٙل

 يض مً ؾغ١ بِخه
ً
م الغحل بالٚا  ال٣ًاء ٢ضَّ

 الؿُاؾت غٟنضع باٙل خ٨ىمي بكإن بحغاءاث الؿَّ 

} ًَ اِبِضً َٖ ْىٍم 
َ
ا ِل٣

ً
ٚ

َ
َبال

َ
ا ل

َ
ظ ََ  الضًً }ِبنَّ ِفي 

 البلٙى
 الٗباصة –الضًً  مً قغوٍ الخ٩ل٠ُ في الكٕغ البلٙى

ًَّ البلٙى ل٤ والخ٨ىًٍ بلٜ الُٟل ؾ
َ
 الخ

 بالٛت
٤  ؤيغاٌع بالٛت بٗض الخٍغ

َ
 ال٨ىاعر  -الُبُٗت  لخ٤ البِذ

م اإلادامي حجت بالٛت لخبرثت اإلاتهم  ال٣ًاء ٢ضَّ

 بلُٜ
 الٟهاخت َظا عحل بلُٜ

 
ً
 بلُٛا

ً
 الجغاخت –الُب  ٖالج الُبِب حغخا
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، وألامغؤخىا٫ بىاء الٟٗل   اإلااض ي، واإلاًإع

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

3 – 5 /1 

 )هدى(

ٌؿخسضم الخُىٍ ال٨خابُت )وسخ، وع٢ٗت( اإلاالثمت، م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى 

)زانت بىاء الجملت( والخهجئت الصخُدت والتر٢ُم الؿلُم الظي ًجٗل 

ً  الغؾالت اإلا٨خىبت واضخت لآلزٍغ

32 

 

 ( الخمهُض1)

ت بالك٩ل.ؤ٢غؤ  -ؤ  الىو آلاحي ٢غاءة مًبَى

 واؾخسغحىامىه َٗامهم،  ٞإ٧لىا٢ؿىة الصخغاء،  َاعصتهمؤبىاء الخلُج بلى البدغ خين  اججهل٣ض 

في هٟىؾهم نالث ؤلاًمان واليؿب والجهاص.  وجإنلذبُنهم ؾبُل ال٨ٟاح،  وحمٗذاللالا اإلا٨ىىن، 

ش ٦ٟاخهم،  واؾُم في الخير،  واؾً٘ا بني ٖلى الا٢خضاء بهم،  ٞاخغم َضنَّ الخاٍع ِ
ّ
بىٟؿ٪، ٞىهللا لُسل

م٘ ألاحضاص. وؤهخم ؤحها  ًٟٗلًآلان بجاهب الغحا٫، ٦ما ٧اهذ الجضاث  ٣ًًٟواٖلم ؤن ألامهاث 

،  واؾُٗام٘ ؤولُاء ألامىع في جغبُت ألابىاء،  وحٗاوهىافي ٖمل٨م،  ؤزلهىااإلاٗلمىن 
ً
 للخير صاثما

ً
مٗا

 .ب٦ما٫ عؾالخ٪ٖلى  اخغص يوؤهذ ؤًتها ألام 

 .خؿب الٟغاٙ في الجضو٫  آلاحينى٠ ألاٞٗا٫ التي جدتها زِ في الىو الؿاب٤ ؤ -ب
 

 ٞٗل ألامغ الٟٗل اإلاًإع الٟٗل اإلااض ي

 –ٞإ٧لىا  –َاعصتهم  –اججه 

  -جإنلذ  –حمٗذ  –اؾخسغحىا 
 ًٟٗلً  –٣ًًٟ 

َ٘  –اخغم  ؤزلهىا  –اؾُم  –اؾ

 اخغص ي  -اؾُٗا  –حٗاوهىا  –

 

 ُب٤ُالخ( 2)

 جدذ ألاٞٗا٫ اإلاايُت التي وعصث ٞيها.  مثلت آلاجُت مًبىَت بالك٩ل، زم ؤ٢غؤ ألا ؤ -ؤ
ً
 ي٘ زُا

 ٖالمت بىاثه الٟٗل اإلااض ي الجملت م

مْ  1
َّ
 حٗل

ُ
 الؿ٨ىن  حٗلمذ ال٨ٟاح مً ألاحضاص ذ

 الًمت ٧اٞدىا ألاحضاص ٧اٞدىا في ؾبُل عػ٢هم 2

 الٟخدت جإنلذ جإنلذ ٢ُم ؤلاؾالم في ؾلى٦هم 3

 الٟخدت ؤعاص ؤعاص هللا باألحضاص الخير 4

 الٟخدت عػ٢هم ل٣ض عػ٢هم هللا الغػ١ الىٞير 5

 الٟخدت ؤ٦غمىا ؤ٦غمىا هللا بىٗمت ؤلاؾالم 6
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خهها٢ل ؤ -ب  خاالث بىاء الٟٗل اإلااض ي مً زال٫ ألامثلت الؿاب٣ت.  م٘ ؤٞغاص مجمٖى
ً
 قٟهُا

 ؤخىا٫ بىاء الٟٗل اإلااض ي

    : ًبنى الٟٗل اإلااض ي ٖلى الٟخذ( 1)

    .َى )يغَب( بطا لم ًخهل بأزٍغ ش يء، هدى:  -ؤ

(.اجهلذ به جاء الخإهِث الؿا٦ىت،  -ب
ْ

 هدى: هي )حلَؿذ

 .     َما )حلَؿا، لَٗبا، طََبا(بطا اجهل به ؤل٠ الازىين، هدى:  -ج

ه(،  )هللُا ؤ٦غَمىا(،بطا اجهل به يمير ههب )ها، ٌ، ٥، ي(، هدى:   -ص )مدمٌض يغَبه والُضٍ(، )مدمٌض ؤ٦غَمه عبُّ

 )هللُا ؤ٦غَم٪(، )هللُا ؤ٦غَمني( .

 : ( ًبنى الٟٗل اإلااض ي ٖلى الؿ٨ىن 2)

، ِث(، هدى:بطا اجهلذ به جاء الٟاٖل  -ؤ
َ

، ث
ُ

ِذ، ٦خْبِذ(. )ث
ْ
(،   ؤهِذ )٢ل

َ
، ٦خْبذ

َ
ذ

ْ
 )٢ل

َ
(، ؤهذ

ُ
، ٦خْبذ

ُ
ذ

ْ
 ؤها )٢ل

ىا، ٦خْبىا(.الٟاٖلينبطا اجهلذ بـه )ها(  -ب 
ْ
     : هدً ) ٢ل

 )طَْبن، صعْؾً(   بطا اجهلذ بـه )هىن( اليؿىة: -ج
ُ

 .الُالباث

 :  ( ًبنى الٟٗل اإلااض ي ٖلى الًم3)

ىا(بطا اجهلذ به واو الجماٖت - : ًبنى الٟٗل اإلااض ي ٖلى الًم في خالت واخضة
ُ
 .:  الُالُب )٦خُبىا، ٞهُمىا، ٢ال

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

تؤ -ج ٠ ال٩لماث آلاجُت في زالر حمل مُٟضة مًبَى      بالك٩ل. ْو

زوا)   – ؤ٦غمهم – جميَّ
ْ

 .(ؾمذ

 ؤزال١ اإلاجضًً. –      اإلاجتهضون ؤ٦غمهم هللا بالىجاح. –      ميزوا بال٨ٟاح والهبر .ألاحضاص ج -
ْ

 ؾَمذ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ت٢غؤ ألا ؤ -ص  جدذ ألاٞٗا٫ اإلاًاٖع
ً
ت بالك٩ل، زم ًً٘ زُا  التي وعصث ٞيها.   مثلت آلاجُت مًبَى

 ٖالمت بىاثه الٟٗل اإلاًإع الجملت م

 الخ٤وهللا  1
  لُيخهَغنَّ

 الٟخذ لُيخهَغنَّ

 في صعوس ي 2
ْ
  ألحتهَضن

ْ
 الٟخذ ألحتهَضن

ًَ ٖلى الُاٖت 3 ًَ  اإلاؿلماث ًدغْن  الؿ٨ىن  ًدغْن

 في الامخدان 4
َ
  الُالباث ًْٟؼن

َ
 الؿ٨ىن  ًْٟؼن

 

 خاالث بىاء الٟٗل اإلاًإعها٢ل ؤ -ٌ
ً
 مً زال٫ ألامثلت الؿاب٣ت.  م٘ ؤٞغاص مجمىٖخه قٟهُا

 بىاء الٟٗل اإلاًإعؤخىا٫ 

 :     الٟٗل اإلاًإع مٗغب بال في خالخين:بىاء الٟٗل اإلاًإع

(.: بطا اجهلذ به هىن الخى٦ُض الخُٟٟت ؤو الث٣ُلت، هدى: ًبنى ٖلى الٟخذ -1 ًْ َ
، ًإمل ًْ (، )ًضعَؾ ًَّ َ

، ًإمل ًَّ  )ًضعَؾ

ًَ : بطا اجهلذ به هىن اليؿىة، هدى: ًبنى ٖلى الؿ٨ىن  -2  لالمخدان(.)الُالباث جضعْؾ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 جدذ ؤٞٗا٫ ألامغ مثلت آلاجُت مًبىَت ٢غؤ ألا ؤ -و
ً
 التي وعصث ٞيها.   بالك٩ل، زم ؤي٘ زُا

 ٖالمت بىاثه ٞٗل ألامغ الجملت م

٪ اخغْم  1 ُٗ  الؿ٨ىن  اخغْم  ٖلى ما ًىٟ

 خظٝ خٝغ الٗلت اؾُم  اؾُم بىٟؿ٪ وازَل هللاَ  2

 خظٝ الىىن  طا٦غا طا٦غا بجّضٍ ؤحها اإلاجضان 3

 خظٝ الىىن  طا٦غوا طا٦غوا بجّضٍ ؤحها اإلاجضون  4

 خظٝ الىىن  طا٦غي  طا٦غي بجّضٍ ؤًتها اإلاجضة 5
 

 خاالث بىاء ٞٗل ألامغ ها٢ل ؤ -ػ
ً
 مً زال٫ ألامثلت الؿاب٣ت.  م٘ ؤٞغاص مجمىٖخه قٟهُا

 ؤخىا٫ بىاء ٞٗل ألامغ

، ولبىاء ٞٗل ألامغ خاالث: 
ً
 ٞٗل ألامغ مبني صاثما

 : مثا٫، ش يءبطا ٧ان صخُذ آلازغ، ولم ًخهل به  -ؤ:    ( البىاء ٖلى الؿ٨ىن 1)
ْ
 اصعْؽ(. -)زظ

   -ب
ً
 ا٦خْبن(. -)اصعْؾً : مثا٫ ،بطا اجهلذ به هىن اليؿىة، ؾىاء ٧ان صخُذ آلازغ ؤم مٗخال

ُٕ   -)امِل   :مثا٫بطا ٧ان الٟٗل مٗخل آلازغ )آزٍغ خٝغ ٖلت(، :  ( البىاء ٖلى خظٝ خٝغ الٗلت2) ( -اص َ٘  .اؾ

      : )اصعؾا، ا٦خبا(.            مثا٫ؤل٠ الازىين،  -بطا اجهلذ به:      : ( البىاء ٖلى خظٝ الىىن 3)

 :  )اصعس ي، ا٦خبي(.         مثا٫ًاء اإلاساَبت،  - :  )اصعؾىا، ا٦خبىا(.        مثا٫واو الجماٖت،  -

  :( البىاء ٖلى الٟخذ4)

ًَّ بطا اجهلذ به بخضي هىوي الخى٦ُض )الث٣ُلت، الخُٟٟت(، هدى:  ( - ) اصعَؾ ًْ  ،ا٦خَبنَّ ( -)اصعَؾ
ْ
 .ا٦خَبن

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

 ؤ٦مل الجمل آلاجُت بٟٗل ؤمغ مىاؾب م٘ يبُه الك٩ل.  -ح

-  ٌِ  صعوؾ٪ بجض. طا٦ْغ  –                                    و٢خ٪ باإلاُٟض.        ا٢

 ٖلى الخير. حٗاوها  ًا مدمضان –                 ٖلى َاٖت هللا ؤحها الُالب.      اخغنىا  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( اإلاماعؾت3)

٠ ألاٞٗا٫ آلاجُت في حمل ؤ -ؤ ا ْو ت بالك٩ل ًٖ ٦ٟاح ألاحضاص، بدُث ًسخل٠ بىاَئ مُٟضة مًبَى

 (٢ا٫ –ؤعاص  – هجح)             في ٧ل حملت ًٖ ألازغي م٘ حُٛير ما ًلؼم.

     الخير.  هللا باألحضاص ؤعاصَ  -          .  ً في الخٛلب ٖلى مهاٖب الخُاة م٘ ألاحضاصهجْخ  الجضاث -

 ا٢ألاحضاص  -
ُ
 .ىا ٧لمت الخ٤ل

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

 ػمُلؤ -ب
ً
ت آلاجُت وانٟا ٠ ألاٞٗا٫ اإلاًاٖع ت بالك٩ل، بدُث ج٨ىن مبيُت  هوؤزىاج هْو في حمل مُٟضة مًبَى

لى الؿ٨ىن مغة ؤزغي   (ًجتهض – ًدغم)          .ٖلى الٟخذ مغة ٖو

ًَّ نض٣ًي ٖلى ٞٗل الخيراث. - ًَ ٖلى حصجُ٘ الُالباث.  –             ًدغَن  اإلاٗلماث ًدغْن

نَّ نض٣ًي في صعاؾخه.                       -
َ
 في صعاؾتهً. –لُجتهض

َ
 الُالباث ًجتهْضن

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ػمالجي في حمل مً بوكاجي مًبىَت بالك٩ل. -ج
ً
 ؤنٙى ٞٗل ؤمغ مً ألاٞٗا٫ آلاجُت مساَبا

 (نام - ًسلهىن  – ًجتهض – ٌؿعى)

 اؾ٘ في الخير ؤحها اإلاؿلم.  -

 احتهض في صعاؾخ٪ ًا مدمض.  -

 ؤزلهىا في ٖمل٨م ؤحها الٗما٫.  -

-  
ً
.نم قهغ عمًان بًماها

ً
 واخدؿابا

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

 

ً  مغج البدٍغ

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ظ٦غ ؾماتها 1 - 1  الٛغى مً ههىم مسخلٟت ٍو
ً
 35 ٌكغح قٟهُا

 

 الخمهُض:

  ط٦غ زهاثو مُاٍ البدغ والنهغ مً خُث اإلالىخت والٗظوبت في لٛت صخُدت. ؤ -

 مُاٍ النهغ مُاٍ البدغ م

 مُاٍ ٖظبت مُاٍ مالخت 1

 ؤز٠ في الىػن ؤز٣ل في الىػن  2

 

 اإلاماعؾت:

مً الدسجُل الهىحي الظي اؾخمٗذ بلُه في لٛت ؾلُمت وؤصون ما جدضزذ به بسِ  ؤجدضر ٖما اؾخٟضجه -1

 الغ٢ٗت. 

  ال٣ُين ب٣ضعة هللا ؾبداهه وحٗالى. -     الاؾخٟاصة مً الىو:

 الخٗٝغ ٖلى بٌٗ زهاثو مُاٍ البداع ومُاٍ ألاجهاع.  -                                 

 ٢ىاٖض الىدى والؿالمت اللٛىٍت.  -2
ً
 الٛغى مً الىو ملتزما

ً
 ؤٖغى قٟهُا

 الضٖىة بلى الخٗٝغ ٖلى بٌٗ اإلآاَغ اإلاىحىصة في ال٨ىن والخإمل ٞيها.  -: الٛغى مً الىو

ٓمخه في ال٨ىن. -                            بُان ٢ضعة هللا ؾبداهه وحٗالى ٖو

 ؾماث الىو ال٣غآوي.      -3
ً
 ؤقغح قٟهُا

.         -  :   مً ؾماث الىو ال٣غآوي
ً
 البالٚت في ؤلامخإ وؤلا٢ىإ.       -ًساَب ال٣ٗل وال٣لب مٗا

  ؾالؾت الٗباعاث وص٢ت ألالٟاّ وخؿً الىٓم.   -                                      
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 لىخت ٞىُت عاجٗت.

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ت مسخلٟت لخىز٤ُ ٖغيه ال٨خابي 7 - 3  37 ًسخاع مٗلىماث طاث نلت مً مجاالث مٗٞغ
 

غ ًٖ مٛاعة حُٗخا(  )ج٣ٍغ

 م.2018/ 9/ 17بهه في ًىم ؤلازىين، اإلاىا٤ٞ 

ت الخاؾىب و٢مىا بالضزى٫ بلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت لىخٗٝغ  انُدبىا مٗلم اللٛت الٗغبُت بلى ٚٞغ

ٖلى َظٍ الٓاَغة ال٨ىهُت العجُبت، ومً زال٫ مكاَضة بٌٗ الُٟضًىَاث التي جخ٩لم ًٖ َظٍ 

خب ٖنها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ونلىا بلى ما ًلي:         
ُ
 اإلاٛاعة العجُبت وما ٦

 مٛاعة حُٗخا

ُا٧ل و٢اٖاث هدختها الُبُٗت،  مٛاعة حُٗخا ٠ وقٗاب ي٣ُت َو هي ٖباعة ًٖ مٛاعة طاث ججاٍو

 مً ال٣باب واإلاىدىجاث وألاق٩ا٫  لبىان مً مغجٟٗاث اإلاُاٍ وحؿغبذ بليها
ً
لدك٩ل م٘ مغوع الؼمً ٖاإلاا

ا اللبىاهُىن حىَغة  ىاث العجُبت. ٌٗخبَر  .الؿُاخت اللبىاهُتوالخ٨ٍى

، وجخ٨ىن مً َب٣خين ؤو بيروث ٦م قما٫ 20ٖلى بٗض هدى  جهغ ال٩لب ج٣٘ مٛاعة حُٗخا بىاصي

 .مٛاعجين، اإلاٛاعة الٗلُا واإلاٛاعة الؿٟلى

 :اإلاٛاعة الٗلُا

 م.1958م، بٗض ؤن جم ا٦دكاٞها ٖام 1969اٞخخدذ اإلاٛاعة الٗلُا منها في ًىاًغ 

ا مخٗت الؿير ٖلى ألا٢ضام إلاؿاٞت، بٗض  ٖبىع ه٤ٟ وجخميز َظٍ الُب٣ت مً اإلاٛاعة بإجها جمىذ ػواَع

، لُُل في اإلامغاث بٗض طل٪ ٖلى ألا٢بُت الُٗٓمت الاعجٟإ، واإلاىػٖت ٞيها 120ًبلٜ َىله خىالي 
ً
مترا

ىاع باإلياٞت بلى مضة الهىاٖض والهىابِ ألٚا  .وألٖا

 اإلاٛاعة الؿٟلى:

ش ا٦دكاٝ الجؼء الؿٟلي مً اإلاٛاعة بلى زالزِىاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ م٘ عخلت  ٌٗىص جاٍع

٩ي . وبٗض ؤن ؤَل٤ الىاع مً  50و٧ان َىمؿىن ٢ض جىٚل ٞيها خىالي ولُام َىمؿىن،  لؤلمٍغ
ً
مترا

الظي ؤخضزه نىث بَال١ الىاع ؤن بىض٢ُت الهُض التي ٧ان ًدملها وؤصع٥ مً زال٫ الهضي 

 ٖلى حاهب ٦بير مً ألاَمُت
ً
 حىُٞا

ً
 .للمٛاعة امخضاصا

 ............................................................................................................................... ٦خبه/                                                                                 

 ........................................................................................................................ خغع في/                                                                                
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 بلُه في لٛت ؾلُمت. ذفي الىو الظي اؾخمٗ ؤوضح وحهت هٓغي  -1

 هو ًا٦ض ٖلى ٢ُمت ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع والهبر ٖلى ما ًهِب ؤلاوؿان.

. يالخ٣اث٤ وآلاعاء التي َغخها ػمُل٢اعن بين ؤ -2  مً وحهت هٍٓغ

 هي ألامغ اإلاخ٤ٟ ٖلُه وال ٣ًبل الازخالٝ. الخ٣ُ٣ت:

 وحهت هٓغ شخهُت ٌٗبر ًٖ مكاٖغ ؤو مٗخ٣ضاث اإلاخ٩لم، ٢ض هخ٤ٟ مٗه و٢ض هسخل٠. الغؤي:

 ٚلبت الخ٣اث٤ ٖلى آلاعاء في الىو.  ؤبين -3

ظا ٣ًخط ي ٚلبت الخ٣اث٤ ٖلى آلاعاء.ألن الىو حهضٝ بلى ج٣ضًم ٢ُمت بًماهُت   َو

 ٖليها مً الىو. ؤسجل وحهت هٓغي ؾخسغج الخ٣اث٤ وآلاعاء زم ؤ -4
ً
 ٞيها، مؿخضال

 

 الاؾخضال٫ وحهت هٓغي  آلاعاء الخ٣اث٤

 ٧ل ما ًهِب ؤلاوؿان َى مً ٖىض هللا

ال ًل٤ُ بهىمهم 

ن ٣ًضمىا له ؤ

 
ً
 لِـ ٧امال

ً
 ٢غباها

ض وؤوا٤ٞ ٖلى َظٍ  ؤٍئ

التي وعصث في الخ٣اث٤ 

 الىو والتي ججٗل خُاة

ؤلاوؿان ؤ٦ثر ؾٗاصة 

 
ً
 واَمئىاها

٢ُ٘ بنب٘ اإلال٪ 

 ٧ل ما ًهِب ؤلاوؿان َى زير له مً هللا ؤه٣ظ خُاجه

الخى٧ل ٖلى هللا والث٣ت بما ٖىضٍ ًدٟٔ 

 ؤلاوؿان مً ٧ل م٨غوٍ

 سجً الىػٍغ ؤه٣ظٍ

 مً اإلاىث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٧له زير

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

م ؤؾباب ٚلبت آلاعاء ٖلى الخ٣اث٤ ؤو ال٨ٗـ في خضًث ما  5 - 1 ِ
ُّ ٣ً 39 
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  مً عجاثب الىمل

 الهٟدت اإلاُٗاع ال٨ٟاًتع٢م 

ؿخيخج ما اؾخٟاص مىه 5 – 2 لخهه َو و ٍو
َّ
 41 ًدضص مىيٕى الى

 الٟهم والاؾدُٗاب: 

 خىٍ ال٩لماث التي جخُلب الٗىصة بلى اإلاعجم لخٗٝغ مٗاهيها.ؤ -ؤ

 ها في الىو. تحٗاون م٘ ؤٞغاص مجمىٖخه لخٗٝغ ال٩لماث التي خَىؤ -ب

  ال٩لماث هي: 

 بزالء اإلاُيرة الخباًا ًىػٖىن  ُخكغ ميز ؤوػٖني ال٩لمت

ل ؤلهمني مٗىاَا ًَّ  زغوج ٦ثيرة اإلاُغ الخٟاًا وألاؾغاع ٌؿا٢ىن  ُحم٘ ٞ
 

 .   ؤط٦غ زالر مٗلىماث باعػة مً الىو، وؤصون واخضة منها -ج

٩ا الجىىبُت.                        -ج  ميز هللا الىمل ب٣ٗل م٣ٗض.  –همل الىاع ٌِٗل في ؤمٍغ
 

 بأًاث مً ؾىعة الىمل -ص
ً
٣ت ومىاحهخه للمساَغ، مؿخُٗىا  .              ؤٖلل جهٝغ الىمل بهظٍ الٍُغ

 لُىجى مً الهال٥. -ج

ْم ﴿: ٢ا٫ حٗالى
ُ
٨

َّ
َمى ُِ ْد ًَ  

َ
ْم ال

ُ
٨

َ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
ذ

َ
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َ
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َّ
ى َواِص الى

َ
ل َٖ ْىا 

َ
ج
َ
ا ؤ

َ
ى ِبط   َختَّ

ُ
َمان ُْ ُؾلَ

 
َ
ُغون ُٗ ْ

ك ٌَ  
َ

ْم ال َُ ٍُ َو ىُص
ُ
  [.18]الىمل: ﴾َوُحى

 

  اإلاماعؾت: -

 ؤ٦خب ما جىاوله مىيٕى الىو، وما اؾخٟضجه مىه في لٛت ٖغبُت ؾلُمت.  -ؤ

 ، وهي: الىملبخضي العجاثب التي ٣ًىم بها جىاو٫ الىو : مىيٕى الىو

 بًٗه لبىاء ٢اعب حي بإحؿامه لُُٟى ٞى١ اإلااء()ٖىضما ًدؿغب اإلااء بلى ؤما٦ً الىمل ٞةهه ًدكاب٪ م٘ 

ض بًماهىا به.  -    .    الخٗاون ًىجي ؤلاوؿان مً الهال٥ -   :ما اؾخٟضجه  الخضبغ في مسلى٢اث هللا ًٍؼ
 

 في نُاٚت ال٨ٟغة الغثِؿت للىو في حملت جامت.  مجمىٖتيقاع٥ ؤ -ب

 للخ٨ٟغ  والخإمل ٞيها.ٖالم الىمل ملئ بالعجاثب والٛغاثب التي جضٖىها  -

 الؿالمت اللٛىٍت. ؤ –ج 
ً
 ؾخسلو ل٩ل مٗلىمت وعصث في الىو ٢ُمت مؿخٟاصة مً الىو، مغاُٖا

 ال٣ُمت اإلاؿخٟاصة اإلاٗلىمت م

 الىٞاء -ؤلازالم  ٣ًىم الىمل بدمل اإلال٨ت مٗه في م٩ان آمً زم ٣ًىم بخإمُنها 1

 لبىاء ٢اعب 2
ً
 الخٗاون  ًدكاب٪ الىمل م٘ بًٗه بًٗا

 ٨ٞغجه الغثِؿت و٢ُمه اإلاؿخٟاصة في لٛت ؾلُمت وواضخت.  -ص  
ً
 ؤلخو  بإؾلىبه الىو الؿاب٤ مؿخىُٞا

ظٍ ؤعجىبت  -     ا٦دكٟها الٗلماء ٖالم الىمل ملئ بالعجاثب والٛغاثب التي جضٖىها للخ٨ٟغ والخإمل ٞيها، َو

 
ً
ٞٗىضما ًدؿغب اإلااء بلى ؤما٦ً الىمل ٞةهه ًدكاب٪ م٘ بًٗه لبىاء ٢اعب حي ، ٣ًىم بها ٖالم الىمل خضًثا

دمل مٗه اإلال٨ت  امنهابإحؿامه لُُٟى ٞى١ اإلااء، ٍو  ٍو
ً
ٖالم عجُب ٌٗلمىا الُاٖت والىالء وؤلازالم بهه ، ٞٗال

 جاخه وهجاجه مً الهال٥. َى ؾغ ه في الٗمل والخٗاون الظي
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 زُي الىاضح الؿلُم

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

3 -5 /2 

ٌؿخسضم الخُىٍ ال٨خابُت )وسخ، وع٢ٗت( اإلاالثمت، م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى 

)زانت بىاء الجملت( والخهجئت الصخُدت والتر٢ُم الؿلُم الظي ًجٗل 

ً  الغؾالت اإلا٨خىبت واضخت لآلزٍغ

45 
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 ؾُٟىت الصخغاء

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ُغح ؤؾئلت لخىيُذ ما ٚمٌ مىه ًضون  4 – 1  48 ؤَم ألا٩ٞاع في خضًث ما ٍو
 

ي الجمل ؾُٟىت الصخغاء؟         -1   إلااطا ُؾّمِ

 ج: ألن ؤلابل ٧اهذ وؾُلت الٗغب في الؿٟغ والخى٣الث.

               ؤط٦غ نٟخين مً نٟاث ؤلابل. -2

 الهبر. -الُبُٗت الهاصثت  –ج: الظ٧اء الٗالي 

، ؤط٦غ ازىين مً ٧ل اؾخسضام.  -3
ً
 وخضًثا

ً
 اؾخسضم ؤلاوؿان ؤلابل ٢ضًما

    -  
ً
 في الخغب.  –الؿٟغ والخى٣ل       :        اؾخسضام ؤلابل ٢ضًما

    -  
ً
ُه. –الؿبا١ :              اؾخسضام ؤلابل خضًثا  الؿُاخت والتٞر

 ؤ٦خب مٗلىمخين مما وعص في الىو.   -4

 اؾمها ال٣هىاء. -نلى هللا ٖلُه وؾلم–ها٢ت الىبي  -بهار ؤلابل ؤَضؤ مً الظ٦ىع.   –. بُباج٘ َاصثتجخمخ٘ ؤلابل 

 لئلبل صوع َام في خُاة الٗغب. –      ؤ٦خب ؤَم ألا٩ٞاع التي وعصث في الىو. -5

–  .
ً
 ٦بيرا

ً
  -        اٖخمضث ال٣باثل الٗغبُت ٖلى ؤلابل اٖخماصا

ً
 َاما

ً
ش. ٖبر لٗبذ ؤلابل صوعا  الخاٍع

 ؤَغح ؤؾئلت لخىضح ما ٚمٌ في الىو. -6

       ؽ: ما ؤزغ َظا اإلاىيٕى في هٟؿ٪؟ 

      ؟-ٖلُه الؿالم–ؽ: ماطا حٗٝغ ًٖ ها٢ت هبي هللا نالح 
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 زلُت الخُاة

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

هى٠ مٗلىماث مً ههىم مسخلٟت  2 – 2  49 ًسخاع ٍو

 الٟهم والاؾدُٗاب: 

 ًدىٍ اإلاخٗلم ال٩لماث التي جخُلب الٗىصة بلى اإلاعجم لخٗٝغ مٗاهيها. -ؤ

ها في الىو.  -ب  ًخٗاون اإلاخٗلم م٘ ؤٞغاص مجمىٖخه لخٗٝغ ال٩لماث التي خَى

 ال٩لماث هي: 

 ٨ًمً ؤٖتى الًُٗاث ؤمكاج الخهً ؤوصٕ ال٩لمت

 اإلااو٘ وي٘ مٗىاَا
ؤزالٍ مً ماء 

 الغحل وماء اإلاغؤة

ؤحؿام خُت ص٣ُ٢ت 

 جخ٨ىن منها الخلُت
 ًسخٟي ؤ٢ىي 

 

 .   ًجُب اإلاخٗلم ًٖ ألاؾئلت آلاجُت -ج

 بم ؤمغ هللا حٗالى ؤلاوؿان ٦ما ٞهمذ مً ال٣ٟغة ألاولى؟  -

 ؤمغ هللا حٗالى ؤلاوؿان ؤن ًخ٨ٟغ في زل٣ه وما ؤبضٖه هللا في حؿمه. -

 في الٗضص ال جضع٦ها الخىاؽ وال جغاَا الُٗىن. زالًا مخىاَُت  -٦م ٖضص الخالًا في الجؿم البكغي؟       -

اثٟها في حؿم ؤلاوؿان؟ -  ٖالم ًض٫ جغابِ ألاحهؼة وج٩امل ْو

 و٢ضعجه. -ؾبداهه وحٗالى-ًض٫ ٖلى ٖٓمت الخال٤ -

 ؤٖلل ٞكل الجهىص الٗلمُت اإلااصًت في بخضار زلُت واخضة؟ -

 .-ؾبداهه وحٗالى–ألن الخلُت ؾغ مً ؤؾغاع الخال٤  -

 الخلُت. -ما ؤؾاؽ بىاء ال٩اثً الخي؟                     -

اصة ؤلاًمان باهلل  -ؤبين ؤزغ آلاًاث في هٟس ي؟      -  .-ؾبدان هللا حٗالى–ٍػ

 ؤ٦خب ٣ٞغة ٢هيرة ًٖ ؤَمُت الخلُت بلٛت ؾلُمت. -ص

، وجدخىي ٧ل زلُت ٖلى ؤحؿام خُت ص٣ُ٢ت ؤؾاؽ ج٨ىًٍ ال٩اثً الخيؾغ مً ؤؾغاع هللا حٗلها هللا الخلُت      

دُِ بالخلُت ٚكاء ًدمي الخلُت  ت ص٣ُ٢ت وخؿاؾت، ٍو بضازلها، وج٣ىم َظٍ ألاحؿام بٗملُاث خُىٍت ٦ُماٍو

ُٟت الٗبىعٍت لٛكاء الخلُت  ى ًىٟظ ٖملُت اإلاغوع مً الخلُت وبليها، ولى ازخلذ َظٍ الْى مً الاجهُاع واإلاىث، َو

ل٪  ال٩اثً الخي.  لهل٨ذ ومغيذ ومغى َو

 ًخٗاون اإلاخٗلم م٘ مجمىٖخه:  -ؤ    اإلاماعؾت: -4

 ًهى٠ ما وعص مً مٗلىماث في الىو. -1 

        ميز هللا ؤلاوؿان بال٣ٗل. -        زل٤ هللا ؤلاوؿان في ؤخؿً نىعة.  -:     مً اإلاٗلىماث الضًيُت

 . زوَّ هللا ؤلاوؿان بدؿً اإلآهغ وحما٫ الخ٨ىًٍ –                                  

 الخلُت هي وخضة بىاء حؿم ال٩اثً الخي.  -      مً اإلاٗلىماث الٗلمُت:

 ال٩اثىاث الخُت جخ٨ىن مً زلُت واخضة ؤو ؤ٦ثر.  -                                    

 ٞكلذ حمُ٘ الجهىص الٗلمُت اإلااصًت في بخضار زلُت واخضة.    -                                    
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 زهاثو 

 الخلُت

جخىلض الخلُت مً 

زلُت خُت ؾاب٣ت لها 
 في الخل٤ والىحىص

 ٤ حٗمل الخلُت ٞو

 هٓام ص٤ُ٢ ومد٨م

غي بالٗين 
ُ
الخلُت ال ج

 اإلاجغصة

جدخىي حمُ٘ الخالًا 

 ٖلى ٚكاء الخلُت

جدخىي الخلُت ٖلى 

ؾدُىبالػم بضازله 
مً زمؿت بلى ؾخت 

 ؤهىإ مً الًُٗاث

 ًغجب ما ًدخمل الترجِب مً مٗلىماث في الىو.  -2

 جخىلض الخلُت مً زلُت خُت ؾاب٣ت لها في الخل٤ والىحىص. -       

 .جدخىي حمُ٘ الخالًا ٖلى ٚكاء الخلُت -       

 مً الًُٗاث.ؤهىإ بضازله مً زمؿت بلى ؾخت  جدخىي الخلُت ٖلى ؾدُىبالػم -       

٣ىم ب جدخىي حمُ٘ الخالًا ٖلى ٚكاء الخلُت -          .دىُٟظ ٖملُت اإلاغوع مً الخلُت وبليهاٍو
 

 إلاا ًلي:  -ب 
ً
٣ا  ًهى٠ زهاثو الخلُت بظ٦غ مٗلىمت واخضة ٞو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ُم طاجه.  -ج  ٌٗغى ؤمام ػمالثه ما ٢ام به مً جهي٠ُ وجغجِب ٍو

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

ت  (2( و )1) خهُلتي اللٍٛى

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ا ٌكغح 4 - 2  الاؾتراجُجُت اإلاؿخسضمت في جٟؿيَر
ً
  54 - 31 مٗاوي ال٩لماث والٗباعاث مدضصا
 

 (5 – 4)م  ؾب٤ طل٪
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 ج٣ضًم الخبر ٖلى اإلابخضؤ

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

3 – 5 /1 

 )هدى(

ٌؿخسضم الخُىٍ ال٨خابُت )وسخ، وع٢ٗت( اإلاالثمت، م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى 

والخهجئت الصخُدت والتر٢ُم الؿلُم الظي ًجٗل )زانت بىاء الجملت( 

ً  الغؾالت اإلا٨خىبت واضخت لآلزٍغ

55 

 

 ( الخمهُض:1)

ى ًد٩ي لىا  إلاٗلمىاوؿخم٘  بً  الىٗمان، والتي جغوي لىا ٚضع و٢خل العجُبت)حؼاء ؾىماع(  ٢هتَو

، والتي بين مً زاللها ألاصًب 
ً
له ؤن  م٣ا٫زل٠  ٖبضهللااإلاىظع اإلاهىضؽ الغومي الظي بنى له ٢هغا

، وخغنها ٖلى مؿاٖضتها لهال٨ىٍذ ٧ان )حؼاء ؾىماع( مً َاُٚت الٗغا١، خُث ٚضع بها م٘  حؼاء

 .الجىاع  وخ٣ى١ ؤلاؾالم والٗغوبت وؤلاؾالم مٗه خؿً

ت في الجضو٫ آلاحي -  .ؤسجل مً ال٩لماث التي جدتها زِ في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ما حاء ه٨غة، وما حاء مٗٞغ

ت الى٨غة  اإلاٗٞغ

 م٣ا٫
 له –مؿاٖضتها  –ٖبضهللا  –الىٗمان  –العجُبت  –مٗلمىا 

ت باإلياٞت بلى ما بٗضَا( –حؼاء  –٢هت   خؿً )مٗٞغ
 

 ( الخُب٤ُ:2)

 .  اإلاخٗلم ال٩لمت التي صلذ ٖلى الخبر  في الجمل آلاجُت ًدضص -

 الخبر الجملت م

 مدبىب الىفي اإلاؿلم مدبىب 1

 بلض وألامانال٨ىٍذ بلض ألامً  2

 زُاهت اإلاالم زُاهت الىاؽ 3

 بوؿان الٛاصع بوؿان ْالم 4

 ؤها٢ل م٘ ػمالجي ؾبب ج٣ضًم الخبر في الجمل آلاجُت: -

 ؾبب ج٣ضًم الخبر الجملت م

غاثب رراتفي ال 1  الخبر قبه حملت واإلابخضؤ ه٨غة عجاثب ٚو

اء 2  الخبر قبه حملت واإلابخضؤ ه٨غة لضي ٞو

 الخبر مً ألالٟاّ التي لها الهضاعة بال٣ُم؟ؤًً الٗىاًت  3

 اقخمل اإلابخضؤ ٖلى يمير ٌٗىص ٖلى الخبر للخاثً حؼاٍئ 4

 الخبر م٣هىع ٖلى اإلابخضؤ بهما هاٞ٘ ٖلم٪ 5

 الخبر م٣هىع ٖلى اإلابخضؤ ما ٖاص٫ بال هللا 6
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زبر ًٖ ٧ل اؾم مً ألاؾماء آلاجُت بٓٝغ ؤو حاع ومجغوع.  ) -ؽ
ُ
اء – عحا٫ؤ مت – ٞو  (. حٍغ

اء.ٖىض الٗما٫  –                      في ال٨ىٍذ عحا٫. - مت. –             ٞو  في ؤلاَما٫ حٍغ

 

 إلابخضؤ ٌكخمل ٖلى يمير ٌٗىص ٖلى بٌٗ الخبر.  -ؽ
ً
 ؤحٗل ٧ل جغ٦ُب مما ًإحي زبرا

 (لهاخب ألازال١ – للىٞاء –إلاجالـ الٗلم )

 .م٩اهخهلهاخب ألازال١  -              .حؼاٍئللىٞاء  –                 إلاجالـ الٗلم ٞىاثضَا. -

 

 ( اإلاماعؾت: 3)

 ؾبب ج٣ضًم الخبر.  -ؽ
ً
 ؤوضح اإلابخضؤ والخبر في الجمل آلاجُت مما جدخه زِ، مبِىا

 ؾبب ج٣ضًم الخبر الخبر اإلابخضؤ الجملت م

 الخبر م٣هىع ٖلى اإلابخضؤ مبضٕ اإلاهىضؽ الغومي اإلاهىضؽبال  مبضٕما  1

 الخبر م٣هىع ٖلى اإلابخضؤ ٚاصع َاُٚت الٗغا١ َاُٚت ٚاصعبهما  2

 (1)واإلابخضؤ ه٨غة الخبر حاع ومجغوع  للىٗمان ٢هغ عجُب ٢هغ  للىٗمان 3

 الخبر حاع ومجغوع واإلابخضؤ ه٨غة ٖىضي ٢هت ٢هت ٖىضي 4

 الخبر مما له الهضاعة ؤًً خ٤ الجىاع؟ خ٤ ؤًً 5

 اإلابخضؤ ُٞه يمير ٌٗىص ٖلى بٌٗ الخبر لئلخؿان زىابه زىابه لئلخؿان 6

 
 ؤ٦ىن ؤعب٘ حمل ًٖ ٢هت ؾىماع، ٨ًىن الخبر في ٧ل منها واحب الخ٣ضًم، وطل٪ ٦ما ًلي:   -ؽ

 

 الجملت ؾبب ج٣ضًم الخبر م

 ؤًً ٢هغ الىٗمان؟ / ؤًً الىٞاء؟ الخبر مما له الهضاعة 1

 بإع بال ؾىماعبهما زاثً الىٗمان /  ما  الخبر م٣هىع ٖلى اإلابخضؤ 2

 في ٢هت ؾىماع ٖبرة الخبر حاع ومجغوع 3

 للٓالم جهاًخه اإلابخضؤ ُٞه يمير ٌٗىص ٖلى بٌٗ الخبر 4

 

 

 

 

 

                                                 

1 .
ً
 في هزه الجملت املبخذأ )كصش( هكشة وصفذ بكلمت )عجُب( فخلذم الخبر في هزه الحالت جىاصا
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 مً ؤلاعجاػ الىبىي 

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ظ٦غ ؾماتها 1 – 1  الٛغى مً ههىم مسخلٟت ٍو
ً
 58 ٌكغح قٟهُا

 

 ٢ىاٖض الىدى والؿالمت اللٛىٍت. ؤ -1
ً
 ًٖ ؤَم اإلاٗلىماث مً زال٫ ما اؾخمٗذ بلُه مؿخسضما

ً
 حُب قٟهُا

 ٨ًخب ؤحل ؤلاوؿان وعػ٢ه وهىٖه بٗض مغوع ازىين وؤعبٗين لُلت. -

 

٠ في لٛت صخُدت. ؤ -2  ًٖ الهضٝ مً الخضًث الكٍغ
ً
 جدضر قٟهُا

 حٗلُم ألامت وبُان الى٢ذ الظي ٨ًخب ُٞه ؤحل وعػ١ وهٕى ؤلاوؿان. -1 الهضٝ مً الخضًث:

 الضٖىة بلى الخإمل في صالثل ٢ضعة هللا في زل٣ه. -2                                         

 اإلاماعؾت:

٠. يحٗاون م٘ ػمالجؤ -1  في بُان الٛغى مً الخضًث الكٍغ

 في زل٤ ؤلاوؿان.  -ؾبداهه وحٗالى–بُان ٢ضعة هللا  -

٠اإلاىحىص بُان ؤلاعجاػ الٗلمي  -                                          .في الخضًث الكٍغ

 

 ًٖ ؾماث الخضًث الىبىي في لٛت صخُدت.ؤ -2
ً
 جدضر قٟهُا

 ٢ىة الٗباعة. –ؾهىلت ألالٟاّ  –ؤلاًجاػ  –الض٢ت 

 

٠ في لٛت صخُدت.  ًىضح اإلاخٗلم ما اؾخٟاصٍ -3  مً الخضًث الكٍغ

 الخٗٝغ ٖلى بٌٗ الخ٣اث٤ واإلاٗلىماث في زل٤ ؤلاوؿان.  -1       

 مٗغ٢ت الى٢ذ الظي ٨ًخب ُٞه ؤحل ؤلاوؿان وعػ٢ه وهىٖه.  -2       

اصة  -3        .-ؾبداهه وحٗالى–ال٣ُين ب٣ضعة هللا ٍػ
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 مضًىت ال٨هىٝ الخىوؿُت )مُماَت(

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ت مسخلٟت لخىز٤ُ ٖغيه ال٨خابي 7 – 3  60 ًسخاع مٗلىماث طاث نلت مً مجاالث مٗٞغ
 

 ما ًإحي: ،(60مثا٫: مضًىت )مُماَت( الخىوؿُت )مؤ٢ىم ب٨خابت مىيٕى مخ٩امل ًٖ مضًىت مُٗىت،  -ؽ
ً
 مغاُٖا

 حىصة الخِ. -                 حىصة ألاؾلىب.    –                الترابِ والىيىح والؿالمت اللٛىٍت.  -

 مضًىت ال٨هىٝ الخىوؿُت )مُماَت(

ت
َ
َماَ

ْ
 لىالًت كابس. ، وهي جابعتكابس مىطلت في الجىىب الششقي الخىوس ي، غشب مذًىت َمُ

غُت حعني أسض السعادة والهىاء. :الدؿمُت َىب( وهي كلمت أماَص
ْ
ث
َ
غي )أ  اسمها ألاماَص

غُت كبُلت وكُل: سمُذ مذًىت )مطماطت( على اسم ، ولم حسخطع بني هالل كذًمت لم حسخطع أن جلاوم جحافل أماَص

الخأكلم معهم، هاجش أهلها ئلى هزه املىطلت الىعشة، وحفشوا بُىتهم في باطنها حتى ال ًشاهم أحذ، وحتى ًخأكلمىا مع 

 في الشخاء، ومن املإكذ أهه كان سحًُما بهم أكثر من املىاخ، فباطن هزه الحفش كا
ً
 في الصُف، ودافئا

ً
 سطبا

ً
ن دوما

ن.   آلاخٍش

ش ال٣ضًم:  خ هزا املكان غير معشوف ئال من اللصص الخشافُت التي جىلل من جُل ئلى آخش. الخاٍع  جاٍس

ت مطماطت الخىوسُت عن باقي البُىث في اللشي الٗماعة:  ألاخشي بامخالكها لساحت أمامُت  العشبُت جخخلف بُىث كٍش

ت الخىوسُت هى أن جمُع بُىتها محفىسة في ألاسض فعىذ  ب في هزه اللٍش جإدي ئلى العذًذ من الغشف، ئال أن الغٍش

س وجه اللمش الخالل الىصىل ئليها ال جىاجهك ئال  .الجشداء التي حشبه جظاَس

ت كاملت حعِش في باطن الصخىس الشملُت، فكل  ت مىجىد في حفشة غائشة جحذ ألاسض، كٍش وكل ش يء في هزه اللٍش

نها الشسىم، وجخفشع منها حفش أخشي هي بلُت غشف املنزل.   حفشة أو منزل مكىن من باحت منزل سئِسُت جٍض

لت الذاخلُت للمذًىت جدبعها الاهحذاساث ًىجذ في مذًىت مطماطت كلعت كصش )جمعت( الشامخت والتي جطل على املىط

ت اللاحلت ومن فىكها الشمس الحاسكت. في مذًىت مطماطت حعخبر الحفش والفخحاث ألاسطُت املىغلت بعمم  الصخٍش

 .داخل الجبال مأوي آخش للسكان ألاصلُين طذ املعخذًن

ت حسخخ  ذم كغشف للىىم أو مكان هزه الكهىف )والتي حسخخذم كمىاصل( جخكىن من فىاء واسع وكهىف صخٍش

لها بعمم في الصخىس اللُىت وجصل  ن الحبىب باإلطافت ئلى املمشاث التي جخجمع فيها العائلت والتي حشم طٍش لخخٍض

 .فُما بُنها بممشاث

م أهفاق أو ساللم  الىصىل ئلى هزه الكهىف والحُاة الكاملت بذاخلها من ممشاث وما ٌشبه الغشف ًكىن عن طٍش

 .ن أن جضال عىذ الشعىس بالخطشوالتي من املمك

ت أو واملذهىهت جذسانها باللىن ألابُع الخالص جكىن سطبت مع ش يء  الكهىف أما من الذاخل فخلك البُىث الصخٍش

 ًحمي ساكني هزه الكهىف من الشمس الحاسكت في جلك الصحشاء اللاحلت.من البرودة الخفُفت في الصُف مما 

ش فُلم   كذ جم جصٍى
ً
من املإكذ أن طبُعت أسض مطماطت مألىفت عىذ سؤٍتها ورلك بسبب أن في هزه املذًىت جحذًذا

 حشب الىجىم الشهير والعالمي مما ًإكذ اهفشاد املكان بطبُعخه. 
 

 

  

WWW.KweduFiles.Com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81


وجُه فىصي الهمامي                                                                                                                                                                         

 الخلم اإلاغبذ

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

م ؤؾباب ٚلبت آلاعاء ٖلى الخ٣اث٤ ؤو ال٨ٗـ في خضًث ما 5 – 1 ِ
ُّ ٣ً 61 

 

 ًظ٦غ اإلاخٗلم وحهت بٌٗ آلاعاء والخ٣اث٤ التي وعصث في ال٣هت بلٛت ؾلُمت. -

 لبٌٗ ؤخالم ال٨ىاعر جهاًاث ؾُٗضة. مً آلاعاء:

 في  -: مً الخ٣اث٤
ً
ل  5عؤي الؿُض صًخمان خلما  م. 1965ؤبٍغ

ى( بـ)٧لُٟالهض(. -                      مخجغ الؿُض )صًخمان( ٣ً٘ في قإع )ؤوهخاٍع

 

 ًىضح وحهت هٍٓغ في جهٝغ الؿُض )صًخمان(. -

ىت الؿُض )صًخمان(.ؤعجبني جهٝغ الؿُض )صًخمان( ألهه ًض٫ ٖلى ط٧وحهت هٓغ اإلاخٗلم:    اء َو
   

ظ٦غ  -  ل٩ل منها.٣ًاعن اإلاخٗلم بين الخ٣ُ٣ت  والغؤي، ٍو
ً
 مثاال

 هي ألامغ اإلاخ٤ٟ ٖلُه وال ٣ًبل الازخالٝ. الخ٣ُ٣ت:

 في  -مثا٫:      
ً
ل  5عؤي الؿُض صًخمان خلما  م. 1965ؤبٍغ

ى( بـ)٧لُٟالهض(. -              مخجغ الؿُض )صًخمان( ٣ً٘ في قإع )ؤوهخاٍع
 

 مٗه و٢ض هسخل٠. وحهت هٓغ شخهُت ٌٗبر ًٖ مكاٖغ ؤو مٗخ٣ضاث اإلاخ٩لم، ٢ض هخ٤ٟ الغؤي:

 لبٌٗ ؤخالم ال٨ىاعر جهاًاث ؾُٗضة.مثا٫: 

 

 ًبين اإلاخٗلم ؾبب ٚلبت الخ٣اث٤ ٖلى آلاعاء في ال٣هت.  -

 ألجها ٢هت خ٣ُ٣ُت حغث ؤٚلب ؤخضاثها بالٟٗل م٘ الؿُض )صًخمان(. -

 

 ٌٗلل اإلاخٗلم ٢لت آلاعاء الىاعصة في الىو. -

 .صخهُاث ٞيهابؿبب ٢لت وحهاث الىٓغ  في ال٣هت و٢لت ال -
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 لٛت الخؿً )قٗغ(

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

ؿخيخج ما اؾخٟاص مىه 5 – 2 لخهه َو و ٍو
َّ
 62 ًدضص مىيٕى الى

 

 لٛت الخؿً، قٗغ، زالض الكاًجي

م ؤنَّ             ؼميمً نمىصي وَخ  الضَغُ  َب عِج ( 1)  الُج  ٚع
َ
 ؤَلي و٢ىمي ىاة

 قضحي. :خؼميزباحي وم٣اومتي.       :نمىصيالؼمان الُىٍل.          :الضَغ   :اإلاٟغصاث

ى: اإلاجغم واإلاظهب.     :الجىاة                 حم٘ )الجاوي( َو

م ؤن اإلاجغمين في خ٣ي َم ؤَلي و٢ىمي.  :الكغح  عجب الؼمان مً ٢ىحي وزباحي وم٣اومتي وقضحي ٚع
 

(2 ) 
ُ
ًِ  لٛـــت ــاِن  الخؿ ِ  والبُـــــــــــ

ّ
           ي وبو

َ
 ّمِ َح  مً البالٚــــــِت  غاٍء في ز

 ٦ثير. :َحمٚنى.            :زغاء :اإلاٟغصاث

 ، ٚىُت بالبالٚت والٟهاخت.اء والجما٫ؤها لٛت الخؿً والبه :الكغح
 

(3 ) 
ُ
  ُىُب لم جؼصوي الخ

َّ
 بال

ً
 ٖــؼمي ًؼصاصُ  الؼماِن  غِّ وبُم          ٦مــــــــــاال

 ٢ىحي. :ٖؼميالكضاثض واإلاهاثب.                 :الخُىب    :اإلاٟغصاث

ض ٖؼمي وبعاصحي. :الكغح ضوي ٢ىة وجٍؼ  اإلاهاثب والكضاثض جٍؼ
 

 ىبه( 4)
ٌ
  ـــــي آًـــــــــــــت

ُ
 يخمِ خٟٓي وَخ  هللاِ  و٦خـــاُب         ألب٣ـــــى  ؤجِذ

 يغوعي، واحب. :خخمي :اإلاٟغصاث

 ؤها آًت مً هللا ؤجِذ ألب٣ى و٦خاب هللا )ال٣غآن( َى خاٞٓي. :الكغح
 

 ُم ( 5)
ْ
 ى

ُ
 ُم           ٧ان ابخضاثــــي الؼمــــــاِن  بضِء  ظ

ُ
 ٗلىم ٢ض ٧ان ٖلميال بضِء  ىظ

لمي م٘ بضاًت الٗلىم. :الكغح  ابخضاجي مىظ بضاًت الؼمان، ٖو
 

 لل٨ىِن  ؤلالهُ  بي ٢ا٫َ ( 6)
ُ
  ٞاهـخَٓم            ًْ : ٦

ُ
 وهجِم  مً ؾمــاٍء  ال٨ىن

 لهظا ال٨ىن الٟؿُذ: ٦ً، ٩ٞان.  -ؾبداهه وحٗالى-باللٛت الٗغبُت ٢ا٫ عبىا  :الكغح
 

(7 ) 
ُ

  ٦ىذ
ً
         في الغؾاالِث  للىحي مى٣ُا

ً
 ي وصَ ًض َُ  حمُٗا

َ
 لِم َؾ  ٖــــــىة

 ؾالم. :َؾلم :اإلاٟغصاث

 الؿالم.، وصٖىة بلى مً الؿماء ٦ىذ لٛت الىحي في عؾاالجه :الكغح
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(8 ) 
َ
  الغؾى٫ِ  ولؿان

َّ
               ـــــى بالىحي خخ

َ
 ؤ
ْ
  هللاُ  ـــــــَل َم ٦

َ
  هُ صًى

َ
  صون

َ
 ز
ْ
  ِم ل

 ه٣و، ُٖب.  :زلم :اإلاٟغصاث

ه. الكغح
َ
 : باللٛت الٗغبُت بلٜ الىحي الغؾالت لغؾى٫ هللا ختى ؤ٦مل هللُا صًى

ــىِم  ٖاءَ وِ وَ ( 9)   الٗلــــ
ُ
٦ 
ْ
 ى

ُ
  وما ذ

ُ
          ػلذ

ً
ٍٝ  ب٩ّلِ  بُاها   وع٢ِم  خـــــــغ

٣اٍ والخغ٧اث :ع٢م :اإلاٟغصاث ِ
ّ
ن خغوٞه بىي٘ الى به وبيَّ

َ
م ال٨خاب: ٦خ

َ
 . ؤو: الغ٢م )الٗضص(.َع٢

دٟٔ ُٞه ٧ل الٗلىم، وؤها البُان لها. :الكغح
ُ
 ؤها الىٖاء الظي ج

 

(10 ) 
َ
  حاءَ  خين

ُ
 ال في بَ َح وَ           ؤبضي بُاوي ال٣ــــــغآن

َ
 ال

َ
ٚ 

ُ
 َِم وَ  لَّ تي ٧

م٦ك٠ وؤْهغ.                 :حالؤْهغ.            :ؤبضي اإلاٟغصاث:  جسُل وجهىع. :َو

م ؤْهغ ما في مً بُان وبالٚت ل٩ل مً جىَم ٚير طل٪.  :الكغح  ال٣غآن ال٨ٍغ
 

(11 ) 
َّ
 ِٟ ٢ض ُخ  ىِح ؤها في الل

ْ
ٓ 

ُ
ِ  ذ

ّ
       ـــــي وبه

َ
  ؾىٝ

ْ
  ًْ َم  ِم ؤب٣ى بٚغ

َ
  اصَ ٢

َ
 يّمِ ط

 بْهاع ُٖبي، قخمي، ؤلاؾاءة بلي. :طميال٨خاب اإلادٟىّ.             :اللىح :اإلاٟغصاث

م ٧ل مً ٖابني  :الكغح ؤها لٛت ٦خب هللا لها في اللىح اإلادٟىّ الخٟٔ والب٣اء، وؾىٝ ؤب٣ى ٚع

 وؤؾاء بلي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بحابت ؤؾئلت ال٨خاب

 الٟهم والاؾدُٗاب:

 ؤخىٍ بٌٗ ال٩لماث الهٗبت وؤحٗٝغ ٖلى مٗاهيها.  -ؤ، ب

 طمي زلم الخُىب حم زغاء نمىصي ال٩لمت

 ؾبي، قخمي ُٖب الكضاثض ٦ثير ٚنى زباحي مٗاَا

 

 للىو.      -ج
ً
 مىاؾبا

ً
 ؤ٢ترح ٖىىاها

 لٛت الًاص، لٛت ال٣غآن، لٛت الٟهاخت والبُان

 ؤبين ؤلاخؿاؽ الٛالب ٖلى الىو الؿاب٤.  -ص

تزاػ باللٛت الٗغبُت. -  الخؼن ٖلى ما ؤناب اللٛت الٗغبُت.  –خب اللٛت الٗغبُت.    –    الٟسغ والٖا

 ؤهثر بٌٗ ألابُاث التي ؤعجبخني.  -ٌ

 هثر )قغح( البِذ ع٢م البِذ

م ؤن اإلاجغمين في خ٣ي َم ؤَلي و٢ىمي. (1)  عجب الؼمان مً ٢ىحي وزباحي وم٣اومتي وقضحي ٚع

 والبهاء والجما٫ والبالٚت، وؤها لٛت ٚىُت بالبالٚت والٟهاخت. ؤها لٛت الخؿً (2)

ض ٖؼمي وبعاصحي. (3) ضوي ٢ىة وجٍؼ  اإلاهاثب والكضاثض جٍؼ
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 اإلاماعؾت: 

 ؤنٙى ٨ٞغة عثِؿت حٗبر ًٖ مًمىن ألابُاث في حملت اؾمُت. -ؤ

 اللٛت الٗغبُت لٛت الجما٫ والخؿً وال٣ىة والهمىص. -

 اللٛت الٗغبُت لٛت نالخت ل٩ل ػمان  ول٩ل الٗلىم.  -
 

 ؤ٦خب ؤَم مؼاًا اللٛت الٗغبُت التي وعصث في الىو الؿاب٤ في لٛت صخُدت.  -ب 

 
 ؤؾخيخج ؤزغ الاَخمام باللٛت الٗغبُت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘.  -ج

خه الٗغبُت وؤلاؾالمُت.: ٖلى الٟغص  بهٍى
ً
هاخت وجمؿ٩ا  ًؼصاص ٢ىة وبالٚت ٞو

 الخماؾ٪ والترابِ والاجداص.: ٖلى اإلاجخم٘

 

 ؤسجل ما اؾخٟضجه مً الىو. -ص

 الخمؿ٪ باللٛت الٗغبُت والخٟاّ ٖليها.  -1      

 الضٖىة بلى الخدضر بلٛخىا الٗغبُت. -2     

 الضٞإ ًٖ اللٛت الٗغبُت.   -3     
 

ت الىاخضة في لٛت صخُدت.    -ٌ  ؤلخو مًمىن بٌٗ ألابُاث طاث الىخضة ال٨ٍٟغ

 (11، 10، 9ألابُاث )

م ما ٞيها مً بُان      دٟٔ ُٞه ٧ل الٗلىم، و٢ض ؤْهغ ال٣غآن ال٨ٍغ
ُ
اللٛت الٗغبُت هي الىٖاء الظي ج

م ٧ل مً ٖابها  وبالٚت، وهي لٛت ٦خب هللا لها في اللىح اإلادٟىّ الخٟٔ والب٣اء، وؾىٝ جب٣ى ٚع

 وؤؾاء بليها.

 مضاًا اللغت العشبُت

 لغت اللشآن البالغت والبُان والفصاحت الصمىد واللىة
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 ألال٠ اللُىت

 الهٟدت اإلاُٗاع ع٢م ال٨ٟاًت

3 -5 /2 

ال٨خابُت )وسخ، وع٢ٗت( اإلاالثمت، م٘ مغاٖاة ٢ىاٖض الىدى  ٌؿخسضم الخُىٍ

)زانت بىاء الجملت( والخهجئت الصخُدت والتر٢ُم الؿلُم الظي ًجٗل 

ً  الغؾالت اإلا٨خىبت واضخت لآلزٍغ

65 

 

باث ال٨خاب ) -ألال٠ اللُىت   (67 – 65جضٍع

 ( الخمهُض:1)

 ؤ٢غؤ ال٣ٟغة آلاجُت ٢غاءة صخُدت مًبىَت بالك٩ل. -

،  ٖال بن هللا حٗالى    بما ٞيها مً  الضهُالىا ُٖٓم ٢ضعجه في َظٍ  وبضاال٨ىن،  َظااؾمه، ؤبضٕ  وؾماط٦ٍغ

 منهم ٦بري عجاثب 
ً
ت ٞإعؾل عؾال ِس ى مىس ى، و٢ض ؤوٗم ٖلى البكٍغ  ، وزخمهم بمدمض )ٖو

َّ
هللا ٖلُه وؾلم(  ىنل

غوؿا ٦ىضاللىاؽ، ٞىنل ؤلاؾالم  َضًي  ضاؤهداء الٗالم،  وقتى، ٞو ،  مضيالخ٤ ٖلى  نضي ٚو
ً
ال٣غون حلُا

دُا مت، ومً  ٍو  بلى الهال٥. مص ى وبغى ٖص ىمً جبٗه خُاة ٦ٍغ
     

 التي جدتها زِ في ال٣ٟغة الؿاب٣ت بها ؤل٠ لُىت، ؤمؤل الجضو٫ آلاحي بما َى مُلىب. ٩لماثال -

 ألاٞٗا٫ الغباُٖت ألاٞٗا٫ الثالزُت ألاؾماء الغباُٖت ألاؾماء الثالزُت

ى ؾما -ٖال   ٦بري  –صهُا  َظا
َّ
 نل

 ًدُا ٚضا -بضا  ِٖس ى –مىس ى  َضي

  بغى - ٖص ى ٦ىضا نضي

ى مضي   مص ى قتَّ
 

 ( الخُب٤ُ:2)

 جدذ ألاؾماء التي بها ؤل٠ لُىت.  -ؽ
ً
ت بالك٩ل، وؤي٘ زُا  ؤ٢غؤ ألامثلت آلاجُت ٢غاءة مًبَى

 ؾهغ اللُالي.                      الٗال مً َلب  -

 هللا.  َضي الهضيبن  –

ِس ى مىس ىمً ؤهبُاء هللا  -  .-نلى هللا ٖليهما وؾلم- ٖو

 جدذ ألاؾماء التي بها ؤل٠ لُىت ممضوصة، وزُين  -ؽ
ً
ت بالك٩ل، وؤي٘ زُا ؤ٢غؤ ألامثلت آلاجُت ٢غاءة مًبَى

 .جدذ ألاؾماء التي جيخهي بإل٠ لُىت م٣هىعة ٖلى ق٩ل ًاء

 ٖمل.        ؤؾمىط٦غ هللا  -

لب  عياٞخاة حؿعى بلى  ؾلمى -  . الٗالهللا َو

 ًسص ى هللا.  ٞتىَظا  -

 ؤ٦مل الٟغاٙ في الجملخين آلاجِخين بإؾماء جيخهي بإل٠ لُىت.  -ؽ

 زظ ال٨خاب ب٣ىة.( ًديى) ًا  -      )ال٨بري(.                       بالجاثؼة( الٟتى) ٞاػ  -
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 جدذ ألاٞٗا٫ التي بها ؤل٠ لُىت.ؤ٢غؤ ألامثلت آلاجُت ٢غاءة مًبىَت بالك٩ل،  -ؽ
ً
 وؤي٘ زُا

 اإلاامً عبه.  صٖا -

 اإلاؿلم ًٖ الغطاثل.  ؾما -

 اإلاهلح في الخير.  ؾعى -

 هللا بٗبضٍ مً م٨ت بلى ال٣ضؽ.  ؤؾغي  -

 هللا ألاعى بٗض مىتها.  ؤخُا -
 

 جدذ ألاٞٗا٫ التي بها ؤل٠ -ؽ
ً
ت بالك٩ل، وؤي٘ زُا لُىت ممضوصة، وزُين  ؤ٢غؤ ألامثلت آلاجُت ٢غاءة مًبَى

 جدذ ألاٞٗا٫ التي جيخهي بإل٠ لُىت م٣هىعة ٖلى ق٩ل ًاء.

ً ؤبىاءٍ  هاصي -  الجمُ٘ الىضاء.  ٞلبىالَى

،  ؾما -
ً
، وما  وط٧امدمض زل٣ا

ً
 . ٚىي وال  َىي ٣ٖال

 بما بين ال٣ىؾين.  -ؽ
ً
 ؤ٢غؤ ال٣هت آلاجُت ٢غاءة صخُدت، زم ؤ٦مل الٟغاٙ ب٩لماث مسخىمت بإل٠ لُىت مؿخُٗىا

 (ٖٟا – الٟتى – ؤطي – صوي  – ٞتى – عؤي)

 اٖخضي ٖلى 
ً
..... (عؤي).....ٖغبي، زم ٞغَّ ختى اهخهى بلى بؿخان، ٞـ..... (ٞتى).....مً العجاثب ببان ٞخذ ألاهضلـ ؤن قابا

 ٞاؾدىجض به مً 
ً
إٍ ٖىضٍ، وبٗض طل٪ .... )ؤطي(....قُسا ، ..... )صوي(....ؤٖضاثه، ٞسبَّ

ً
نُاح، وصزل هٟغ ًدملىن ٢خُال

، زم اؾترح٘ وم٨ث 
ً
 قضًضا

ً
 ابىه، واٖخ٣ض ؤن الكاب الظي ازخبإ لضًه َى الظي ٢خله، ٞدؼن خؼها

ُ
ووحضٍ الكُش

، وصزل ٖلى 
ً
، ول٨ً الكُش في الهباح وؤزبٍر باألمغ .... (الٟتى)....٢لُال

ً
 ٦بيرا

ً
ٖىه، و٢ا٫ له: .... )ٖٟا(....ٞساٝ زىٞا

 زظ ما ٨ًٟي ؾٟغ٥ واعخل.    

 

ٟها في حملت مُٟضة مًبىَت بالك٩ل.  -ؽ  هإحي حم٘ ا٫ ٧لماث آلاجُت، زم هْى

 الجملت الجم٘ ال٩لمت

 جغ٥ الجِل وعاءٍ ال٨ثير  مً ال٣خلى  ٢خلى ٢خُل

ذ باء  حغحى حٍغ  الجغحىصاوي ألَا
  

 :( اإلاماعؾت3)

ت بالك٩ل ًٖ عخلت ٢مذ بها.  -ؤ  ؤ٦خب زالزت ؤٞٗا٫ جيخهي بإل٠ لُىت في حمل مُٟضة مًبَى

                    صٖا مىس ى ؤنض٢اءٍ بلى عخلت.  -

ى حمُ٘ ألانض٢اء َظٍ الضٖىة -   .لبَّ

  الخ٣ى ألانض٢اء حمُٗهم في َظٍ الغخلت. - 

 بإل٠ لُىت في حمل مُٟضة مًبىَت بالك٩ل ًٖ خٟلت خًغتها.ؤ٦خب زالزت ؤؾماء جيخهي  -ب

  ؤ٢امذ بصاعة اإلاضعؾت خٟلت ٦بري. -

  خًغ ؤولُاء ألامىع َظا اإلالخ٣ى الغاج٘.   -

- ً   . وػٖذ بصاعة اإلاضعؾت الهضاًا ٖلى حمُ٘ الخايٍغ
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 األلف اللينة

 األسماء الحروف األفعال

 ترسم ياءً 
  االسم الثالثي إذا كانت 1

: فىت, األلف منقلبة عن ياء
 وغى.

كثر من ثالثة األ   االسم2
 مصطفى , ليلى . :أحرف

  االسم العلم الرباعي فأكثر 3
 .                          ىي: حيالمسبوق بياء

 ترسم ألفاً 
 احلروفيف كل 
ا عدا م )ما, ملا(

أربعة أحرف هي: 
, إىل, على, حىت

 بلى.

 ترسم ياءً 
أحرف  يف أربعة

هي: إىل, على, 
 .حىت, بلى

 ترسم ياءً 
  الفعل الثالثي إذا كانت 1

, بكى :األلف منقلبة عن ياء
 حكى, مشى, رمى.

كثر من ثالثة األ  الفعل 2
 :وليس قبل آخره ياء أحرف

 اعتدى, اهتدى. 

 ترسم ألفاً 
  الفعل الثالثي إذا  1 

كانت األلف منقلبة عن 
 دعا, عال, مسا. :واو

كثر من ثالثة األ  الفعل 2
: أحرف وقبل آخره ياء

    حييا, استحيا.

 ترسم ألفاً 
  االسم الثالثي إذا  1

كانت األلف منقلبة عن 
 : عصا، ُعال . ُخطاواو

كثر من األ  االسم 2
ثالثة أحرف وقبل آخره 

 .: زوايا ، ىدايا، دنياياء
 ماعدا العلم) يحيى(

   األسماء المبنية كلها3
( ما عدا ذا   ما   إذا)

خمسة: أنى، متى، لدى، 
 األلى ، أولى. 

 :* معرفة أصل األلف في الفعل
 : مشى يمشي.المضارعنأتي بالفعل  -1 

 : سعيُت. إسناد الفعل إلى تاء الفاعل -2
 : سعيًا.المصدر -3

 : األلف في االسم لأص* معرفة 
 .(فتيان :فتى) –( عصوان :عصا)الثنية أو الجمع: 

، يافا ،فرنسا ،مثل: إيطاليا ،: ترسم ألفاً مطلقاً * األسماء األعجمية
ىي: موسى، عيسى، كسرى،  ،ما عدا خمسة أسماء   شبرا.، أريحا

 .، متى ىبخار 
 

 ىي: األلف الساكنة المفتوح ما قبلها.
 في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة.* تكون 

 * تكون في: الحروف واألسماء واألفعال.

 إعداد المعلم: وجيو فوزي الهمامي
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 68 حماعي عجاثب الضهُا الؿب٘ الىخضة ألاولىمكغوٕ 

 (1)عجاثب الضهُا الؿب٘

 :عجاثب الضهُا الؿب٘

لٟهغؾت ؤ٦ثر ألاقُاء العجُبت التي مً نى٘  عجاثب الضهُا ٖلى مضي الٗهىع جم حم٘ ٢ىاثم مسخلٟت مً

 .ؤلاوؿان وجل٪ الُبُُٗت في الٗالم

٣ىم ٖلى  ؤلاوؿان هي ؤو٫ ٢اثمت ألَم ؤلابضاٖاث التي نىٗها عجاثب الضهُا الؿب٘ ال٣ضًمت بن في ال٣ضًم، ٍو

خًمً ٣ِٞ جل٪ التي ج٣٘ خى٫ مى٣ُت نيالهُلُيُ ٦خب الضلُل الؿُاخُت بين الؿاثدين البدغ ألابٌُ  ٍو

جم بوكاء   ،و٢ض جم ازخُاع ٖضص ؾبٗت ألن الُىهاهُين ٌٗخ٣ضون ؤن َظا الغ٢م ًمثل ال٨ما٫ والىٞغة ِ، اإلاخىؾ

  .والٗالم الخضًث ال٣غون الىؾُى ٢ىاثم ممازلت ٦ثيرة، بما ٞيها ٢ىاثم في

 :جم وي٘ ٖضة ٢ىاثم عؾمُت لعجاثب الضهُا الؿب٘ وهي ٧اآلحي

       .جاثب الضهُا الؿب٘ ال٣ضًمتع (1)

          .عجاثب الضهُا الؿب٘ الجضًضة (2)

 .عجاثب الضهُا الؿب٘ الُبُُٗت (3)

 

 :عجاثب الضهُا الؿب٘ ال٣ضًمت مً الٗالموؾىدىاو٫ 

ً ؤو شخاث مً ٧لُمازىؽ ٢بل اإلاُالص(، والباخث ١425 م خىالى.  484  َيروصوث اإلااعر  240-305 خىالى) ؾيًر

ت ٢بل اإلاُالص( في مخد٠ ، ٢اما في و٢ذ مب٨غ بدسجُل ٢ىاثم لعجاثب الضهُا الؿب٘ و ل٨ً ٦خاباتهم لم ؤلاؾ٨ىضٍع

 ًخم الٗثىع ٖليها ؾىي ٦مغاح٘. 

 : عجاثب الضهُا الؿب٘

 ة.غم الجيز َ -1

 ت.ضاث٤ بابل اإلاٗل٣خ -2

 ا.ولُمبُؤجمثا٫ ػوؽ في  -3

 ـ.مٗبض ؤعجمِـ في بِٞؿ -4

ذ مىؾىلىؽ  -5  ؽ.ي مضًىت َل٩ُاعهاؾى فيٍغ

 ؽ.جمثا٫ عوص -6

 ت.مىاعة ؤلاؾ٨ىضٍع-7

 (.َغم الجيزة ألا٦بر)العجُبت الىخُضة اإلاخب٣ُت الُىم مً الٗالم ال٣ضًم هي ، ؤ٦ثر جل٪ اإلاىا٢٘ لم ٌٗض لها وحىص 

 

 

 

 

 
                                                 

٨بُضًا.1  ٍو
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 (1)عجاثب الضهُا الؿب٘

 ة.غم الجيز ( 1َ)

٣٘ بمى٣ُتعجاثب الضهُا الؿب٘ َى ألازغ الىخُض الباقي مً َغم زىٞى ؤو لهغم ألا٦برا  ؤَغام ، ٍو

 ي.مىا٢٘ الُىهِؿ٨ى للترار الٗاإلا اإلاسجلت يمً مهغ في الجيزة

ىن  ٢بل اإلاُالص خُث قُض ٦م٣برة 2560ٌٗىص بىاء الهغم بلى هدى ؾىت  واؾخمغ بىاثه ، ىزىٞ ألاؾغة الغابٗت لٟٖغ

ش مهغ ال٣ضًم، و٢ض جإزغ زىٞى بإبُه  20لٟترة  ت ٦بري في جاٍع ٖام. ٌٗض بىاء الهغم ألا٦بر ه٣لت خًاٍع

لخا٦م ٖلى ألاعى، وؤنبذ مً الًغوعي ؤن ٨ًٟغ في ٞبٗض مىجه ؤنبذ زىٞى ؤلاله ا ،في بىاء َغمه ؾىٟغو  اإلال٪

ىن مً حمُ٘  بىاء م٣برجه والتي حٗض اإلاكغوٕ ال٣ىمي ألاو٫ في مهغ ال٣ضًمت، الظي اقتر٥ في بىاثه ٖما٫ مدتٞر

ل الهغم ألا٦بر باعجٟ  متر 148اٖه ألانلي الظي ٧ان ًهل بلى ؤهداء مهغ. ْو
ً
ؤٖلى بىاء ؤجمه ؤلاوؿان ٖلى ألاعى  ا

 .ؾىت 3800ٖلى مضي 

ىحض له جمثا٫ ؤ٦بر مً الدجم الٗاصي مً الدجغ الجيري ، َى مهىضؽ اإلال٪ زىٞى  خم بًىهى ٧ان ألامير ٍو

ىؽ-مخد٠ عومغ مدٟىّ في و٢ض ؤعؾل ال٨هىت واإلاهىضؾين بلى ا، ؤإلااهُ في َُلضؾهاًم في مضًىت بُليًز

 للهغم، و٧ان طل٪ الاؾم َى:  ؤون  مضًىت
ً
ٞهى ًمثل (، ؤ٤ٞ زىٞى) ، ؤي بمٗنى(آزذ زىٞى)٧ي ًسخاعوا اؾما

٣خل بمجاصًٟها ألاعواح  مغا٦ب الكمـ ٕع ألا٤ٞ الظي ؾِؿخ٣ل مىه ؤلاله ٧ي ًبدغ بها وججضٝ له الىجىم، ٍو

غة في الٗالم آلازغ لُٟنى الكغ ٣ُٞضؾه قٗبه. واإلال٪ زىٞى َى ؤو٫ مل٪ ٌٗخبر هٟؿه  <ألاعى ٖلى ؤلاله ٕع الكٍغ

 .ٕع ًضزل في اؾمهما اؾم ؤلاله مى٣ٕغ وخُٟضٍ زٟٕغ وهالخٔ ؤن ؤبىه 

 

  ت.ضاث٤ بابل اإلاٗل٣خ (2)

ًٓ بإجها الٗالم ال٣ضًم في عجاثب الضهُا الؿب٘ بخضي خضاث٤ بابل اإلاٗل٣ت ًُ ، وهي العجُبت الىخُضة التي 

م بإجها بىِذ في اإلاضًىت ال٣ضًمت ٖؼ ب مً مضًىت بابل ؤؾُىعة، وٍُ ٞٓت بمدا الخلت ومى٢ٗها الخالي ٢ٍغ

   ١.الٗغا ،بابل

، ل٣ض ٧ان َىال٪ ؤؾىاع اإلاضًىت بابل خضاث٤ بابل اإلاٗل٣ت لِؿذ هي اإلابنى اإلاميز الىخُض الظي ٧ان مىحىصا في

 مً عجاثب اإلاضًىت ؾميرامِـ ومبنى اإلاؿلت التي وؿبذ بلى اإلال٨ت
ً
 .ؤًًا

٢بل  605و  562الثاوي، الظي خ٨م بين الٗامين  ههغ هبىزظ البابليول٣ض وؿبذ خضاث٤ بابل اإلاٗل٣ت بلى اإلال٪ 

اإلاُالص. وط٦غ بإن ؾبب بىائها َى بعياء ػوحخه مل٨ت بابل والتي ٧اهذ ابىت ؤخض ٢اصة الجُىف التي جدالٟذ م٘ 

والتي اٞخ٣ضث اإلاِٗكت في جال٫  اإلاُضوهُت مُدـبؤبُه، والظي بظ٫ الجهض ال٨بير في ٢هغ آلاقىعٍين. و٧اهذ جضعى 

ؤن ٌؿ٨نها  ههغ هبىزظ  لظل٪ ٢غع  ،بالص ٞاعؽ و٧اهذ ج٨ٍغ الِٗل في ؤعى بابل اإلاؿُدت

لى ق٩ل جل ٞى١  مبنى في  .بها جغاؾاث خضاث٤ اإلاهىىٖت بإًضي الغحا٫، ٖو
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 ( جمثا٫ ػوؽ في ؤولُمبُا. 3)

ىؽ    ٤ َى ٦بير آلهتٍػ ٍغ ٣ُت الكهيرة التي خُٓذ بةحال٫ وج٣ضًغ  ألاؾاَير ال٣ضماء، وؤخض شخهُاث ؤلٚا ٍغ ؤلٚا

٣ي وطل٪ ل٣ىجه التي ً ٍغ مخ٘ بها وبُىلخه وشجاٖخه، بدؿب ما حاء في بخضي ألاؾاَير التي جغوي خالكٗب ؤلٚا

مااؤهه ؤنٛغ ؤبىاء  التي جؼوحها  َيرا ،بىػٍضون  ، بِىما ٧ان ب٣ُت ازىجهوعٍا ٦غوهىؽ زىين مً آلالهت الجبابغة، َو

ِؿِخا ،)صًمتر) ُٞما بٗض ىؽ ابخلٗهم ٞىع والصتهم ماٖضا ٦غوهىؽ ص ألامىاث ألن ؤباَمفي ٖضا َو ، الظي ٍػ

غةاؾخُاٖذ ؤمه  ذ اه٣اطٍ ٖىضما زبإجه في حٍؼ ٕغ بها ٦ٍغ  .التي وكإ وجٖغ

ىضما ٦بر ؤحبر والضٍ ىضما ٞٗل ألاب طل٪ اجدض ؤلازىة حمُٗا  ىؽ٦غوه ٖو ٖلى بعحإ ازىجه الظًً ابخلٗهم، ٖو

امت ىؽ بٖؼ ىؽ وبزىجه جد٤ُ٣ الىهغ  ٍػ لالهخ٣ام مً ألاب الظي جدال٠ م٘ آلهت آزغي. ول٣ض اؾخُإ ٍػ

 .لجبابغة، وؤنبذ مل٩ا ٖلى الؿماء، وناخب الًٟلُت وال٩لمت الٗلُا بين حمُ٘ آلالهتوال٣ًاء ٖلى ا

ىؽ وجسلًُضا وجمجًُضا لظل٪ ؤلاله ٢غع مجلـ ألاوإلابُا بىاء جمثا٫ ضخم لئلله ، خُث ٖهض ١.م 438 ٖام ٍػ

 متر  13بىدذ الخمثا٫ الظي بلٜ اعجٟاٖه ٞى١ ال٣اٖضة ؤ٦ثر مً  ُٞضًاؽ للىداث الُىهاوي الكهير
ً
، بِىما بلٜ ا

 .ؤمخاع 6اعجٟإ ال٣اٖضة خىالي 

ىؽ في الخمثا٫ مً الظَب الخالو،  وجم نى٘ حؿض الخمثا٫ مً الٗاج، بِىما نىٗذ الٗباءة التي ًغجضحها ٍػ

 .ؤما ال٣اٖضة ٩ٞاهذ مً الغزام ألاؾىص، وحٗض ألازغ الىخُض اإلاخب٣ي مً ؤحؼاء الخمثا٫

 

 .مٗبض ؤعجمِـ في بٞؿِـ( 4)

 .بٞؿىؽ م٩ان اإلاٗبض ال٣ضًم في، همىطج للمٗبض ٢ضًما مً خض٣ًت مُني جىع٥ في بؾُىبى٫  

 ت.اإلاُثىلىحُا الغوماهُ في صًاها ؤو مً ٧اهذ جضعى) عجمِـ)آ ؤلالهت الُىهاهُت َى مٗبض ٩َُل آعجمِـ

 ) بٞؿىؽ في١.م  550)جم الاهتهاء مً بىاثه خىالي  
ً
ٗخبر (وال ًىحض ش يء مً ب٣اًاٍ آلان (جغ٦ُا ج٣٘ في خالُا ، َو

 
ً
 .عجاثب الضهُا الؿب٘ مً آلان واخضا

ووَب اإلاٗبض للمٗبىصة  ض، بال٣غمُ ُبني اله٩ُل ب٩امله مً الغزام باؾخثىاء الؿ٠٣ الخكبي اإلاُٛىَّ 

٣ُت ٍغ ؿٟغون اإلاٗماعي و٢ض ٢ام بخهمُمه  ـ، آعجُمِ ؤلٚا جهل ؤبٗاص ؤؾاؾاث اإلاٗبض بلى  ـ، مُخاُٚي ، وابىه٦َغ

 فيمتر  115
ً
  55 ا

ً
 12، وبه ؤٖمضة ًهل اعجٟإ الىاخض منها بلى مترا

ً
٢ضؽ  ، جيخٓم في نٟين خى٫ مترا

مضة لُضًا مل٪ ٦غوَؿىؽ الؿاخت الضازلُت. و٢ض ٢ام ألا٢ضاؽ  .الثري بالخبٕر ببٌٗ ألٖا

م، ولم  262اإلاٗبض الثاوي ٖام  ال٣ىٍ ١.م وُبني مٗبض آزغ قبُه ٖلى ؤؾاؾاجه. زم ؤخغ١  356ؤخِغ١ اإلاٗبض ٖام 

دىي  ُاوي جب٤ ؾىي ألاؾاؾاث وحؼء مً اإلاٗبض الثاوي. ٍو  .مىدىجخين مً اإلاٗبض الثاوي اإلاخد٠ البًر

 

ذ مىؾىلىؽ في مضًىت َل٩ُاعهاؾىؽ5)  . ( يٍغ

ذ مىؾىلىؽ  ٖانمت  َل٩ُاعهاؾىؽ مً مضًىت .(١.م 337 ٖام (مىػو٫  اجسظ اإلال٪ الُىهاوي ال٣ضًم: يٍغ

ا إلامل٨خه   جغ٦ُا) ألاهايى٫  ٚغب التي ج٣٘ ٧اٍع
ً
  (، جمخ٘ َظا اإلال٪ بكهغة واؾٗت فيخالُا

ً
 ٖهٍغ خُث ٧ان مُاال

 
ً
دا ى ٖلى ٢ُض الخُاة يٍغ ، مما صٞٗه ألن ٌكُض لىٟؿه َو ٞسًما ًدىاؾب م٘ م٩اهخه، والظي  لخُاة البظر والتٝر

ان ما ها التي جدؿم  ؾٖغ اٖخبر مً عجاثب الضهُا الؿب٘ ال٣ضًمت لطخامخه، وه٣ىقه البآَت الخ٩ال٠ُ، وػزاٞع

 .بالبظر والٗٓمت
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 3بٖضاص اإلاٗلم/ وحُه ٞىػي الهمامي.     

 

  (مىػوو٫)وفي الٗهغ الغوماوي ؤنبدذ ٧لمت  م(،اإلاىػولُى ) ي طل٪ الى٢ذؤَل٤ ٖلى َظا البىاء ف
ً
  لٟٓا

ً
 ٖاما

 
ً
ذ ؤنبدذ جغحمتها بالٗغبُت في الٗهغ الخالي ٌٗني ؤي م٣برة ضخمت، ختى ؤن جل٪ ال٩لمت ؤًًا ، خُث يٍغ

ت ضخمت  .ًُل٤ ٖلى ؤي م٣برة طاث جهمُماث مٗماٍع

خ٣اص بإن ػو  هي التي قُضث لؼوحها  آعجمِـ التي ٧اهذ جضعى مىػو٫  حت اإلال٪ًظَب بٌٗ الباخثين بلى الٖا

ذ الظي لم ًدب٤ مىه ش يء الُىم، ٖباعة ًٖ بىاء مؿخُُل الك٩ل، اعجٟاٖه ال٨لي  اجه. ٧ان الًٍغ ذ بٗض ٞو الًٍغ

  45ًبلٜ خىالي 
ً
 ٌ.مىه ٖباعة ًٖ ٢اٖت ضخمت مً الغزام ألابُ :اإلاؿخىي الؿٟلي: ، ًخ٨ىن مً زالزت ؤحؼاءمترا

  36الثاوي الظي ًىحض به ًلُه اإلاؿخىي 
ً
مضة ؾ٣ٟا ٖلى  ٖمىًصا، مىػٖت ٖلى حمُ٘ ؤحؼاء البىاء، جدمل جل٪ ألٖا

 .ق٩ل َغم مضعج، حٗلٍى ٖغبت ٞازغة طاث ؤعبٗت حُاص

مضة،  ذ ألاعجىبت َى الى٣ىف الباعػة، والؼزاٝع اإلاىدىجت والخمازُل اإلاخٟاوجت ألاحجام ٖلى ألٖا ما ًميز الًٍغ

لى حمُ٘ ؤع٧ان الًغ   ٖو
ً
مهىعة لبٌٗ اإلاٗاع٥ ألاؾُىعٍت، ٦ما ًىحض ب٣اٖضجه  ٍذ، التي ٧اهذ جد٩ي ٢هها

ٓام اة ٖو ت بها ال٨ثير مً ال٨ىىػ والخد٠ الظَبُت، ٦ظل٪ ٧اهذ ٞع التي جم خغ٢ها  مىػو٫  صَليز ًاصي بلى ٚٞغ

ث مً الغزام ألابٌُ الٟازغ. ، مىيىٖت صازل جابى مُغػ بالظَب َب٣ا لل٣ُىؽ الُىهاهُت، ملٟىٞت في ٢ماف

ذ  .ًىحض آلان مسجض في هٟـ اإلاى٣ُت التي ٧ان ًىحض بها الًٍغ

 

 ( ٖمال١ عوصؽ.6)

غة الخاّنت بالبدغ  جمثا٫ عوصؽ ؤو َلُىؽ عوصؽ ؤو ؤبىلى عوصؽ ؤو ٖمال١ عوصؽ في اإلاضزل مً مُىاء الجٍؼ

ألابٌُ اإلاخىّؾِ مً عوصؽ في الُىهان. ٧ان َلُىؽ عوصؽ مً ؤقهغ الخمازُل الطخمت ال٣ضًمت ، و٢ض خُمه 

 مً البروهؼ اإلا٣ىي بالخضًض (١. م 227) ػلؼا٫ في ٖام
ً
 . و٧ان َظا الخمثا٫ مهىىٖا

 
ً
إ، مً ٢بل اإلاثا٫ ٧اعؽ ُنى٘ َظا الخمثا٫ البروهؼي الطخم إلله الكمـ َلُىؽ، والظي ههب مُال   ٖلى اإلاٞغ

 
ً
ؾىت ٢بل ؤن ٌؿ٣ِ بٟٗل الؼلؼا٫، وب٣ي  200في م٩اهه  في جهاًت ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص، ْل الخمثا٫ مىخهبا

 َىا٥ ختى ٖام 
ً
واث اإلاٗضهُت وه٣لٍى ٖلى ْهغ الجما٫ بلى ٖىضما اؾخىلى ٖلُه ججاع الخغص (م654)مُغوخا

 .ؾىعٍا

 

ت. 7)  ( مىاعة ؤلاؾ٨ىضٍع

ت   ٤، و٧ان مى٢ٗها ٖلى َٝغ قبه عجاثب الضهُا الؿب٘ مًمىاعة ؤلاؾ٨ىضٍع ٍغ ا ؤلٚا غة ٞاعوؽ التي ط٦َغ وهي  حٍؼ

ت بمضًىت ل٣لٗت ٢اًدباي اإلا٩ان الخالي ت. حٗخبر ؤو٫  ؤلاؾ٨ىضٍع في  ؾىؾتراجىؽ ؤ٢امهام، في الٗال مىاعة اإلاهٍغ

  120جغجٟ٘  و٧اهذ  )١.م (270 ٖام بُلُمىؽ الثاوي ٖهض
ً
 .1323 وصمغث في ػلؼا٫ ٖام  مترا

 ؤن ٞىاع
ً
سُا ت الثابذ جاٍع وكإث ٖامعجاثب الضهُا الؿب٘ التي ٧اهذ مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ُ
 ٖهغ ، في١.م 280 ، ٢ض ؤ

٣ي ، و٢ض بىاَا اإلاٗماعي (بُلُمىؽ الثاوي) ٍغ ٗخ٣ض ؽ(ؾىؾتراجى ) ؤلٚا ، َو
ً
ً مترا كٍغ ، و٧ان َىلها البالٜ ماثت ٖو

هي مً ؤحجاع الٟىاع اإلاضمغ، ٦ما ؤن مى٢٘ ال٣لٗت َى طاجه  ٢لٗت ٢اًدباي البٌٗ ؤن الدجاعة اإلاؿخسضمت في بىاء

ع اعجٟاٖها بدىالي م 944 ، في ٖام)اإلاؿٗىصي) ون٠ مى٢٘ ٞىاع اإلانهاع، و٢ض ، و٢ضَّ
ً
 ؤمُىا

ً
. طعا 230، الٟىاع ونٟا

ً
ٖا

، ًٞغب قغ١ البدغ اإلاخىؾِ، وصمغ ن(الىانغ مدمض بً ٢الوو ) الؿلُان في ٖهض م 1303 و٢ض خضر ػلؼا٫

ا ومىاعتها ت وؤؾىاَع  .خهىن ؤلاؾ٨ىضٍع
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