
  

أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 اٌّبظٟ ٚاٌؾبظش (اٌٛؽذح اٌضبٌضخ ... ) ػبٌّٕب ث١ٓ  -

 - اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ :

 اٌىٍّخ اٌّزشادف اٌىٍّخ اٌّزشادف اٌىٍّخ اٌّزشادف

ػالِاخ -إشاساخ رزعشَ ذشرؼً رٙبٚد عمطد  ِخبئً 

 ٔمغ غثاس اٌّشزا اٌشائذح اٌط١ثح  
 

 

 - ربثغ اٌضشٚح اٌٍغ٠ٛخ :

 اٌعذ اٌىٍّخ اٌغّغ اٌىٍّخ اٌّفشد اٌىٍّخ

 إٌمض اٌىّبي ا١ٌٍاٌٟ ا١ًٌٍ شٙاب ُشٙت

 اٌؼشس إٌفغ أْوفاء ، ِوفاء وفء اٌخاسلح اٌخٛاسق 

ّٓ ، ِعٕاْ األعٕخ ح صِبَ ِع ِّ  اٌفٕاء اٌجمبء أص

 

 - اٌّؼٕٝ اٌغ١بلٟ ٌٍفؼً : ) ػّض ( : 

فشاق االتٓ ػٍٝ األب : شّك ػ١ٍٗ .ػّض  -اٌّغٍُ تذ٠ٕٗ : طاسا ػض٠ضا .                        ػّض  -   

ًّ .                     ػّض  - اٌشجً خظّٗ : َغٍََة .ػّض  -اٌّاء ٚلد اٌجفاف : َٔذس ٚل  

 

 - ظغ وٍّخ ) ػّض ( فٟ عٍّز١ٓ ثّؼ١١ٕٓ ِخزٍف١ٓ ثؾ١ش رىْٛ :

............................................................................................ـ       :اٌجٍّح األٌٚٝ فٟ ِجاي ) اٌطث١ؼح  (   

............................................................................................ـ      :اٌجٍّح اٌصا١ٔح فٟ ِجاي ) اٌّشاػش  (   

 

 - رصش٠ف وٍّخ ) خزُ ( : ) خبرُ  -  اٌخزبَ -  خبرّخ  - ِخزَٛ .....  (

. ............ .................ُٙ ٔغؤٌه ُدغٓ اٌٍ -اٌشعً.            ............ .................ِذّـذ ػ١ٍٗ اٌغالَ  -   

ِٓ ر٘ة . ............ .................اسذذخ اٌّشأج  -تخرُ اٌّذىّح .           ............ .................٘زا اٌؼمذ  -  
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 

 ( ٔ – ٖاٌؼًّ اإلٔغبٟٔ )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ- أوزت رمش٠شاً ؽٛي رأص١ً اٌزؼبْٚ اإلعالِٟ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ .

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 " إْ د٠ٕٕا اإلعالِٟ اٌذ١ٕف ٠ذػٛ إٌٝ اٌرؼاْٚ اإلٔغأٟ ، فاهلل ذؼاٌٝ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٠مشس أٔٗ خٍك إٌاط 

 شؼٛتا ٚلثائً ٌٍرؼاسف ، ٚوص١شا ِا ٠خاؽة هللا ذؼاٌٝ اٌثشش ج١ّؼا فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ تمٌٛٗ " ٠ؤ٠ٙا إٌاط " ،

غا١ٔح ، ٌزٌه فذ٠ٕٕا ٠ذس ػٍٝ اٌرؼاْٚ اإلٔغأٟ ِٓ أجً خذِح اٌثشش ج١ّؼا ، فاٌثشش ج١ّؼا أخٛج فٟ اإلٔ  

 فاٌٛلٛف تجأة إٌّىٛت١ٓ ٚػذا٠ا اٌذشٚب ٚاٌىٛاسز ٚاجة إٔغأٟ ٠ذػّٗ د٠ٕٕا ٚذذس ػ١ٍٗ ذؼا١ٌّٗ

 اٌؼظ١ّح ، فاهلل ذؼاٌٝ فٟ ػْٛ اٌؼثذ ؽاٌّا واْ اٌؼثذ فٟ ػْٛ أخ١ٗ "
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ٕ- أعّغً ثؾضب ػٓ دٚس اٌى٠ٛذ اإلٔغبٟٔ فٟ ِغبٔذح اٌشؼٛة إٌّىٛثخ :

 

 " ٌٍى٠ٛد دٚس وث١ش فٟ ِغأذج اٌشؼٛب إٌّىــــٛتح ، فؼً ِش اٌراس٠خ وأد اٌى٠ٛد عثالـــح فٟ اٌّغاسػح 

 إٌٝ اٌٛلٛف تجأة اٌذٚي د١ٓ ذرؼشع ٌّذٓ أٚ وٛاسز ، فمذ ٚلفد اٌى٠ٛد ٚلفح ِششفـــح د١ٓ ذؼشّػد

، ٚلاَ عّٛ األ١ِش شخظ١ا ترٛج١ٗ اٌّغؤ١ٌٚٓ ترمذ٠ُ وً اإلِىأاخ ٌّغاػذج دٌٚح تاوغراْ ٌىاسشح اٌغ١ٛي    

 األشماء فٟ تاوغراْ ِٓ أجً ذجاٚص ٘زٖ اٌّذٕح ، ٚفٟ األصِح اٌغٛس٠ح واْ ٌٍى٠ٛد دٚس وث١ش فٟ ِغاػذج 

 األشماء اٌغٛس١٠ٓ داخً اٌى٠ٛد ٚخاسجٙـــــا ، ٚوـاْ ٌٍى٠ٛد دٚس وث١ش أ٠ؼا فٟ ِغاػـــــذج أً٘ اٌؼشاق  

 ٚتخاطح إٌّاؽك اٌرٟ ذؼشػد ٌضٌضاي فٟ ِٕطمح وشدعراْ اٌؼشاق ، ٌٍٚى٠ٛد ِغاّ٘ــــح ِؼشٚفح فٟ "

األٚٔشٚا " تمطاع غضج اٌفٍغط١ٕٟ ،   وّا واْ ٌٍى٠ٛد دٚس وث١ش فٟ ف١ؼأاخ اٌفٍث١ٓ ٚغ١ش٘ا ِٓ األِاوٓ    

 فٟ اٌذٚي اٌؼشت١ح ٚاألجٕث١ح فٟ اٌششق ٚاٌغشب ، فٕٙان ِؤعغاخ وص١شج ذمذَ ٘زٖ  اٌّغاػذاخ ٚػٍٝ سأعٙا 

 اٌٙالي األدّش اٌى٠ٛرٟ .

فٟ اٌؼًّ اإلٔغأٟ لاِد األُِ اٌّرذذج ترغ١ّح عّٛ األ١ِش ٚاػرشافا ِٓ اٌؼاٌُ تذٚس اٌى٠ٛد اٌؼظ١ُ   

لائذا ٌٍؼًّ اإلٔغأٟ ، ٚذغ١ّح اٌى٠ٛد ِشوضا ٌٍؼًّ اإلٔغأٟ .   

 

 

 ٖ- أػجّش ػٓ ِشبػشٞ الخز١بس صبؽت اٌغّٛ أ١ِش اٌجالد اٌش١خ صجبػ األؽّذ اٌصجبػ لبئذا ٌٍؼًّ اإلٔغبٟٔ :

ر١اس دؼشج طادة اٌغّٛ أ١ِش اٌثالد لائذا ٌٍؼًّ اإلٔغأٟ ،* ٌمذ شؼشخ تاٌفشح اٌشذ٠ذ ػٕذِا ػٍّد تاخ  

 وّا شؼشخ تفشح شذ٠ذ ترغ١ّح اٌى٠ٛد ِشوضا ٌٍؼًّ اإلٔغأٟ ، فٙزا ششف ٌٕا ج١ّؼا ٔذٓ أتٕاء اٌى٠ٛد ،

 ٌُٚ ٠ؤخ ٘زا االخر١اس ِٓ فشاؽ ، فثالدٔا اٌى٠ٛد عثالح فٟ ذمذ٠ُ اٌّغاػـــذاخ ٌىً اٌذٚي إٌّىٛتح ، ٚ٘زا 

١اس أشؼشٟٔ تاٌفخش ٚاالػرضاص تٛؽٕٟ ، ٚجؼٍٕٟ أشؼش تذة شذ٠ذ ذجاٖ ٚؽٕٟ اٌؼظ١ُ اٌزٞ أطثخ االخر  

 ِٛػغ ذمذ٠ش ٚادرشاَ اٌؼاٌُ وٍٗ .
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٘ – ٕٔٛس اٌٙذٜ .. ٌٍشبػش اٌى٠ٛزٟ : خبٌذ اٌفشط )  -

 

 ُُ ُُ اٌّظٍ ًُ اٌج١ٙ  ثّؾـٍّذ صٍّٛا ػ١ٍٗ ٚعٍّّٛا لذ أششق ا١ٌٍ

د  أٔغُُ فٙٛد ثٗ شٌٙت ٚخشَّ ًٌ ػ١ٍٗ اٌششُن ِذَّ سٚالٗ   ١ٌ 

 ُُ  ٟ٘ وبٌٕضبس ِٓ اٌّالئه ٌٍٛسٜ فشؽبً ثٗ ٌٚىً ػبٍد رشع

 ُُ ِٖ اٌمُغٛط ٌٙب ٚؽبَس اٌم١ّ  ٚرمذَِّزٗ ِٓ اٌخٛاسق عٍّخٌ  ُشذ

 َُ ذد ٔبُس اٌّغٛط ٌُٚ رؼْذ رزعّش ِّ  ٔٛس اٌٙذٜ وبٌصجؼ الَػ فأُخ

 ُُ ػ١ٍبئٙبٚرٙبٚد األصٕبَ ِٓ  وبدد ٌفشِغ عمٛغٙب رزؾطَّ  

 ُُ  ٌٚذرُْٗ ) إِٓخُ ( أغشاً أْثٍغب ثششاً ثٕبِٛط إٌجٛح ٠ُْخز

 ُُ ًُ  رُغٍٝ إرا ِب شبِٙب اٌّزّٛع  ٚػ١ٍٗ ِٓ ع١ّب اٌىّبي ِخبئ

 ُُ ّّ ٍْمبً را ٌزاَن ِز  ِز١ٌّض عَّغ اٌفعبئً وٍّٙب ُخٍُمبً َٚخ

 ُُ ٌٓ ِّٕٚغ  ثُؼَش إٌجٟ ِؾٌّذ فٟ فزشحٍ  لذ عبد ف١ٙب وب٘

ُُ لذ عبءُٖ ِٕٗ  اٌىزبُة اٌّؾى  ٚ ) ِؾّـٌذ ( ٘ٛ ػجذٖ ٚسعٌٛٗ 

 ُُ  ٘زا ) وزبُة هللا ( فٟ إػغبصٖ ٌٓ ٠أر١ٓ ثّضٍٗ ِزىٍّ
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ٔ - ؽذد اٌّشبػش اٌّغ١طشح فٟ األث١بد .      - دة اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚاٌفخش ٚاالػرضاص ٚاإلػجاب تٗ .
 

 ٕ - ِب أُ٘ ِؼغضاد اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚأخٍذ٘ب ؟    - اٌمشآْ اٌىش٠ُ .
 

 ٖ - ظغ ػٕٛأب آخش ٌٍٕص .                     - سعٌٕٛا اٌؼظ١ُ    أٚ   - خاذُ األٔث١اء .
 

 ٗ - عّغً ثؼط اٌم١ُ ٚاٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ إٌص.

٠ّح اٌم٠ٛح ٚاإلطشاس ػٍٝ ِٛاجٙح اٌظؼٛتاخ .اٌؼض -اٌرذٍّٟ تاٌخٍك اٌط١ة اٌىش٠ُ .          -  
 

 ٘ - اروش وٍّخ ٚاؽذح رخزصش ثٙب إٌص .            - اٌؼظ١ُ .
 

 ٙ - أعزخٍص ٌىً ث١ذ ف١ّب ٠أرٟ فىشح :

ٔٛس اٌٙذٜ وبٌصجؼ الػ فأُخّذد              ٔبس اٌّغٛط ٌُٚ رؼذ رزعشَ . -أ   

ٌشعٌٕٛا ِؼجضاخ خاسلح ٚػجائة ِثٙشج . -  

ٍْمب را ٌزان ِزُّ .       -ة  ٍْك . -ِز١ّّض عّغ اٌفعبئً وٍٙب ُخٍمب             َٚخ سعٌٕٛا ػظ١ُ اٌُخٍك ٚاٌَخ  
 

 7 - أوزت ِب رٕبٌٚٗ إٌّص ِٓ ِؼغضاد سافمذ ٌِٛذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص .

ٌذ ٔث١ٕا اٌؼظ١ُ ذغالطد اٌشٙة ِٓ اٌغّاء ، ٚعمطد ٔجَٛ فشدا تّمذِٗ ملسو هيلع هللا ىلص - ُٚ   ، ٚأطفؤخ ٔاسد١ٓ 

ج ػٍٝ جغذٖ اٌشش٠ف  ّٛ  اٌّجٛط، ٚذىغشخ تؼغ األطٕاَ اٌرٟ وأد ِٕظٛتح دٛي اٌىؼثح، ٚظٙش خاذُ إٌث
 

ٍْما ، ِٚؼجضاذٗ وص١شج ِٚرٕٛػح .  8 - أؽذد اٌفىشح اٌشئ١غخ ٌٍّٕص .        - سعٌٕٛا أػظُ اٌثشش ُخٍما ٚخ
 

 9 - أٔضش إٌّص اٌغبثك ثأعٍٛثٟ ، ِغزٛف١ب ل١ّٗ اٌّغزفبدح فٟ ٌغخ ع١ٍّخ ٚاظؾخ .

" اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٔٛس أػاء ظالَ اٌثشش٠ح ، فمذ لؼٝ ػٍٝ اٌششن ٚاٌٛش١ٕح ٚػثادج األطٕاَ،  ٚلذ طادة -  

ٌِٛذٖ اٌىص١ش ِٓ اٌّؼجضاخ ، فمذ عمطد اٌشٙة ِٓ اٌغّاء ، ٚأطفؤخ ٔاس اٌّجٛط ،ٚعمطد األطٕـــاَ   

اْ اٌشعٛي اٌىش٠ُ أػظُ إٌاط خٍما ، فٙٛ اٌظادق األ١ِٓ اٌّرٛاػـــغ  اٌؼــــادي اٌّذةدٛي اٌىؼثح ، ٚو   

ٌٍفم١ش ٚاٌّغى١ٓ ٚا١ٌر١ُ ، ِٚٓ أػظُ ِؼجضاذٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌزٞ جاء ٘اد٠ا ٌٍثشش ١ِٕٚشا ٌطش٠مُٙ ، فٙزا    

أخاللٗ ٚاٌغ١ش ػٍٝ ٔٙجٗ .سعٌٕٛا اٌؼظ١ُ ِصال أػٍٝ فٟ أخاللٗ ٚطفاذٗ ، ٚالتذ ٌٕا وّغ١ٍّٓ إذثاػٗ فٟ   
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٕ – ٖسعبي دؽشٚا اٌغضاح  )  -

 

 

 

 

 

 - ألذَ ػشظب ِؼٍِٛبر١ب ألُ٘ األؽذاس أصٕبء اٌغضٚ اٌؼشالٟ اٌغبشُ، ِغطشاً ِالؽُ اٌزعؾ١خ ٚؽت اٌٛغٓ.
 

َ ، ٚاعيرّش االديرالي اٌؼشاليٟ 99ٓٔأغغيطظ  ٕشٕد لٛاخ االدرالي اٌؼشاليٟ ٘جِٛٙيا ػٍيٝ اٌى٠ٛيد فيٟ 

، ٚليذ ذجٍيد خيالي ذٍيه  99ٔٔفثشا٠يش  2ٕشيٙٛس ، ٚأرٙيٝ االديرالي ترذش٠يش اٌى٠ٛيد فيٟ  7ٌٍى٠ٛد فريشج 

ائُٙ اٌطييا٘شج اٌفرييشج ِالدييُ اٌرؼييذ١ح اٌى٠ٛر١ييح ٚديية اٌييٛؽٓ ، ٚعييمٛؽ اٌؼذ٠ييذ ِييٓ اٌشييٙذاء اٌييز٠ٓ سٚٚا تييذِ

أسع اٌييٛؽٓ ، فمييذ تييذأخ اٌّماِٚييح اٌى٠ٛر١ييح ذرشييىً تؼييذ دخييٛي اٌّماِٚييح اٌى٠ٛر١ييح تغيياػاخ ، د١ييس ذىٛٔييد 

تشىً أعاعٟ ِٓ اٌّماذ١ٍٓ اٌز٠ٓ خاػٛا اٌّؼاسن ٕ٘ا ٕٚ٘ان ،ٚلذ ٔشؤخ أعاعاً تغشع اٌريؤش١ش ػٍيٝ اٌجي١  

ؼييشال١١ٓ ٚسفييغ ِؼ٠ٕٛيياخ اٌشييؼة اٌؼشالييٟ ٚذٛج١ييٗ ػييشتاخ ِٛجؼييح ٌييٗ، ٚتييس اٌييزػش فييٟ ٔفييٛط اٌجٕييٛد اٌ

اٌىيي٠ٛرٟ ٚدّا٠رييٗ ، ٚلييذ ذؼييذدخ أشييىاي اٌّماِٚييح فٕٙييان اٌّماِٚييح اٌّذ١ٔييح ٚاٌرييٟ لاِييد تاٌؼظيي١اْ اٌّييذٟٔ ، 

ٚذٛص٠غ اٌرّي٠ٛٓ ٚاٌغيزاء ػٍيٝ اٌث١يٛخ ٚاألد١ياء اٌى٠ٛر١يح ، ٕٚ٘يان اٌّماِٚيح اٌؼغيىش٠ح اٌّغيٍذح اٌريٟ وأيد 

ٌؼييذٚ اٌغاشييُ ػٕييذ ٔميياؽ اٌرفريي١  ، ٚذؼّييً ػٍييٝ ذٕف١ييز اٌٙجّيياخ ذمييَٛ ػٍييٝ اعييرخذاَ األعييٍذح اٌّخرٍفييح ػييذ ا

اٌّخرٍفح ٕ٘ا ٕٚ٘ان ، ٚٔظة األوّٕح ٌجٕٛد االديرالي اٌؼشاليٟ ، ٚػٍيٝ جأية آخيش ذّصٍيد أػّياي اٌّماِٚيح 

اٌى٠ٛر١ح فٟ اٌذفاظ ػٍٝ سِٛص اٌغ١ادج اٌٛؽ١ٕيح ٚاٌشيشػ١ح اٌى٠ٛر١يح ٚسفيغ األػيالَ اٌى٠ٛر١يح فيٟ ويً ِىياْ ، 

ٌٕغيياء اٌى٠ٛر١يياخ أسٚع طييفذاخ اٌرؼييذ١ح ٚاٌييذفاع ػييٓ اٌييٛؽٓ ، ٚخييشجٓ فييٟ اٌؼذ٠ييذ ِييٓ وّييا عييطشخ ا

اٌّظييييا٘شاخ ٠ٕييييذدْ تيييياالدرالي  اٌغاشييييُ ٠ٚٙييييرفٓ : ػاشييييد اٌى٠ٛييييد دييييشج أت١ييييح ، ٠غييييمؾ االدييييرالي .                     

                         

WWW.KweduFiles.Com



  

أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٙ  – ٕفزؼ ِىخ )  -
 

٘بػذِٕب  رض١ش إٌمَغ ِٛػُذ٘ب وذاءُ  ْٚ ْْ ٌُ رش خ١ٍٕب إ  

ًُ اٌّظّبءُ  ُِصؼذادٍ  ػٍٝ أوزبفٙب األع  ٠ُجبس٠ٓ األعَٕخ 

َّٓ ثبٌُخِّش إٌغبءُ  زّّطشادٍ  رٍُّطّٙ ُِ ًُّ ع١بدٔب   رظ

 فئِب رُؼشظٛا ػّٕب اػزّشٔب ٚوبْ اٌفزُؼ ٚأىشف اٌغطبء

ٍَ  ٠ُؼضُّ هللاُ ف١ٗ ِٓ ٠شبءُ   ٚإال فبصجشٚا ٌغالِد ٠ٛ

ِوفبءُ ٚسٚػ اٌمذط ١ٌظ ٌٗ  ُٓ هللا ف١ٕب  ًٌ أ١ِ  ٚعجش٠

 ٚلبي هللا لذ أسعٍذ ػجذاً  ٠مٛي اٌؾك إْ ٔفَغ اٌجالءُ 

َُ ٚال ٔشبءُ  ذُد ثٗ فمِٛٛا صذلٖٛ فمٍزُ ال ٔمٛ ِٙ  ش

 ٚلبي هللا لذ ٠غَّشَد ُعٕذاً  ُ٘ األٔصبس ػشظزُٙب اٌٍمبءُ 

َْ ػّٕٟ فأٔذ ِغٌٛف ِٔخٌت ٘ٛاءُ   أال أثٍْغ أثب عف١ب

اٌغضاءُ ٚػٕذ هللا فٟ ران   ٘غَٛد ِؾـّذاً فأعْجُذ ػٕٗ 

 أرغٖٛ ٌٚغذ ٌٗ ثِىفءٍ  فششوّب ٌخ١شوّب اٌِفذاءُ 

َٓ هللاِ ش١ّزُٗ اٌٛفبءُ  ً  أ١ِ جبسوبً ثّشاً ؽ١ٕفب ُِ  ٘غَٛد 

 فّٓ ٠ٙغٛ سعٛي هللاِ ِٕىُ ٠ّٚذُؽُٗ ٠ٕٚصشُٖ عٛاءُ 

ؾّـذاً ِٕىُ ٚلبءُ  ُِ ٌِؼشِض  َّْ أثٟ ٚٚاٌذٖ ِٚػشظٟ   فئ
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ٔ - اإلؽغبعبد اٌغبٌجخ ػٍٝ إٌص .      - دة اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚاالػرضاص تٗ .
 

 - أُ٘ اٌذسٚط ٚاٌؼجش اٌّغزفبدح ِٓ فزؼ ِىخ :     - اٌصمح تٕظش هللا .        - اإلعالَ د٠ٓ اٌؼفٛ ٚاٌرغاِخ .
 

 - ػٕٛاْ آخش ٌٍٕص:  ) فرخ ػظ١ُ (                       - ث١ذ أػغجٕٟ : اٌث١د األخ١ش
 

 - األعجبة اٌزٟ دػذ اٌشعٛي ٌفزؼ ِىخ : تغثة ٔمغ لش٠  ٌٍؼٙذ ت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌشعٛي فٟ طٍخ اٌذذ٠ث١ح.
 

 ٕ- أؽذد األٌفبظ اٌزٟ رٛؽٟ ثزأصش اٌشبػش ثبٌج١ئخ اٌصؾشا٠ٚخ .

وذاء     -اٌظّاء    -إٌمغ                              

ػاللح ذؼاد -زب١ٌز١ٓ : ) ٠ٙغٛ ، ٠ّذؽٗ ( :             أٚظؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌىٍّز١ٓ اٌ -ٖ  
 

 ٗ- أؽٛغ اٌىٍّبد اٌزٟ رذي ػٍٝ رأصش اٌشبػش ثبإلعالَ .

ٚػٕذ هللا فٟ ران اٌجضاء   -سٚح اٌمذط         -جثش٠ً أ١ِٓ هللا          -اٌذك            -اػرّشٔا        -  

 8 - أؽذد ث١زب أػغجٕٟ ِج١ٕب عجت إػغبثٟ فٟ ٌغخ صؾ١ؾخ.   

فئْ أتٟ ٚٚاٌذٖ ٚػشػٟ     ٌِؼشع ِذّـذ ِٕىُ ٚلاء .  -  

اٌغثة : ٠ثشص اٌث١د ِذٜ دة اٌشاػش ٌٍشعٛي ػ١ٍٗ اٌغالَ  ٚذؤو١ذٖ ػٍٝ فذاء اٌشعٛي تؤٍ٘ٗ ِٚػشػٗ . -  
 

 9- أث١ٓ ٔٛع األعٍٛة فٟ اٌشطش ا٢رٟ :

 - أرٙغٖٛ ٌٚغذ ٌٗ ثىفء ؟           - ٔٛع األعٍٛة  : اعرفٙاَ .
 

 ٓٔ- أخزبس صفخ اٌخ١ً اٌزٟ ٚسدد فٟ اٌج١ذ اٌزبٌٟ :

: ِغشػح فٟ اٌظؼٛد .صفخ اٌخ١ً  -٠ثاس٠ٓ األعٕح ِظؼذاخ    ػٍٝ أورافٙا األعً اٌظّاء             
 

 ٔٔ- أخشط ِٓ اٌج١ذ اٌزبٌٟ ػاللخ رعبد :   أذٙجٖٛ ٌٚغد ٌٗ تىفء                فشّشوّب ٌخ١شوّب اٌفذاء
 

 ٕٔ- أدًٌ ِٓ إٌص ػٍٝ ؽت اٌشبػش ٌٍشعٛي - ملسو هيلع هللا ىلص - ِغزخذِب ٌغزٟ اٌغ١ٍّخ .

 ٠ظٙش رٌه فٟ دفاػٗ ػٓ اٌشعٛي ، ٚٚطفٗ ٌٍٕثٟ ػ١ٍٗ اٌغالَ تمٌٛٗ : ) ٘جٛخ ِثاسواً تّشاً د١ٕفاً ( ،

ٌشعٛي تؤٍ٘ٗ ٚػشػٗ فٟ اٌث١د األخ١ش . ٚذؤو١ذٖ ػٍٝ فذاء ا   
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٔ  – ٖأ١ّ٘خ اٌّبء فٟ ؽ١بح اإلٔغبْ  )  -

 

 أذكر بعض المعلومات عن مصادر الماء فً دول الخلٌج العربً قدٌماً وحدٌثاً . -أ

-  ً : اعتمد أهل الخليج في الحصول على الماء من خالل مياه األمطار ، ومياه اآلبار الجوفية التي  قدٌما

 تستخرج من باطن األرض .

-  ً : اعتمد أهل الخليج على الوسائل الحديثة التي تستخدم في  تحلية مياه الخليج ، كما قاموا بتخزين  حدٌثا

 للحد من تبخرها . المياه في خزانات جوفية طبيعية تحت سطح األرض

 

 

 .أسجل تقرٌراً عن معاناة شعب الكوٌت قدٌماً فً الحصول على الماء من خالل الصور اآلتٌة  -ب 

 

 

 

 

 

 

الماء أساس الحياة على سطح األرض ، وسبب تواجد اإلنسان والنبات والحيوان ، ونظررا  ألن الكويرت بلرد 

اعتمرد سركانق قرديما  علرى المصرادر الباطنيرة  وهرري صرحراو  جراال ت تتروفر بارا األنارار والبحيررات ف ررد 

اآلبار ف اموا بحفرها بواسطة وسائل حفر بدائية فكانت تحفر يدويا  ، ونظرا  لالستخدام المتزايد لآلبار ومر  

مرور الزمن وكثرة اتستاالك وزيادة عدد السركان قلرت الميراه وزادت نسربة الملوحرة ممرا أدب ثلرى بحرثام 

 مياه حيث قاموا بجلب المياه من شط العرب لسد الن ص في المياه .عن مصادر أخرب لل
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٘  – ٕاٌؼّالق ا١ٌبثبٟٔ  )  -

 

 

 ِب اٌّغبالد اٌزٟ ثشع ثٙب ا١ٌبثب١ْٔٛ ؟ -ٔ

 تشع ا١ٌاتا١ْٔٛ فٟ اٌظٕاػاخ ٚاالخرشاػاخ اٌرم١ٕح فٟ اٌؼاٌُ . -
 

 و١ف أطٍمذ اٌز١ّٕخ فٟ ا١ٌبثبْ ثؼذ اٌؾشة ؟ -ٕ

اٌٙض٠ّح اٌرٟ ٌذمد تا١ٌاتاْ فٟ ٔفٛط أتٕائٙا اٌذّاعح ٚاٌذشص ػٍٝ تٕاء اٌّغرمثً ، ٌٚٙزا طّّٛا أشاسخ  -

 ػٍٝ اٌثذس ػٓ عثً اٌرمذَ ٚاٌشلٟ ِٓ خالي اال٘رّاَ تاٌؼٍُ ٚاأل٠ذٞ اٌؼاٍِح .

 

 أدًٌ ِٓ إٌص ػٍٝ لذسح ا١ٌبثبْ ػٍٝ ثٕبء ٔفغٙب . -ٖ

 رظاداً ٚذمذِاً ّٔٛرج١اً ذمرذٞ تٗ وص١ش ِٓ اٌذٚي .اعرطاػد أْ ذٕٙغ ِٓ ذذد اٌشواَ ، ٌرثٕٟ ال -

 

 اٌّّبسعخ : -
 

 أوزت فٟ ص١بغخ ع١ٍّخ اٌّغبالد اٌزٟ ثشع ف١ٙب ا١ٌبثب١ْٔٛ . -ٔ

 اٌظٕاػاخ ٚاالخرشاػاخ اٌرم١ٕح فٟ اٌؼاٌُ . -

 

 أعزخٍص أعجبة ٔٙعخ ا١ٌبثبْ ٚرمذِٙب . -ٕ

 غ١شج أتٕاء ا١ٌاتاْ ػٍٝ تالدُ٘ . -            اٌثؼذ ػٓ اٌرفى١ش فٟ اٌّاػٟ ٚاالٔشغاي تاٌّغرمثً . -

 اال٘رّاَ تاٌؼٍُ ٚذذس٠ة األ٠ذٞ اٌؼاٍِح . -اٌذّاعح فٟ طذٚس شثاتٙا ِٓ أجً تٕاء اٌّغرمثً .             -

 

 أعزٕزظ أُ٘ اٌم١ُ اٌّغزفبدح ِٓ إٌص . -ٖ

 ػذَ ا١ٌؤط ٚاٌرذٍٟ تشٚح اٌرذذٞ . -

 اٌرذٍٟ تاٌؼض٠ّح ٚاإلسادج اٌم٠ٛح . -                اال٘رّاَ تاٌؼٍُ ٚاٌؼًّ .         -
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٙ  – ٕأثٛاة اٌغّبء  )  -
 

ّْ ِب أصجزٗ ػٍّبء اٌفعبء ٠زفك ِغ ِب عبء ثٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ . -ٔ  أدًٌ ِٓ إٌص ػٍٝ أ

اٌغّاء " تزاخ اٌُذثُه " أٞ تزاخ اٌطشق ، ٌٚىً ؽش٠ك أتٛاب ػذج ، ٌُٚ ٠ٕفز  -ػضٚجً  -ٚطف اٌٌّٛٝ  -

 ّاء اٌفٍه ِٓ اٌغالف اٌجٛٞ األسػٟ إال ِٓ خالي األتٛاب ٚاٌطشائك اٌّٛجٛدج فٟ اٌغّاء .ػٍ
 

 أث١ٓ دالٌخ األعب١ٌت ا٢ر١خ : -ٕ

 أعٍٛب اعرفٙاَ . -ً٘ ٌٍغّاء أتٛاب ؟                                              -

 أعٍٛب ٔفٟ . - ٌُ ٠ٕفز ػٍّاء اٌفٍه ِٓ اٌغالف اٌجٛٞ .                    -
 

 أخزبس ِٓ إٌص ػجبساد ، صُ أػ١ذ ص١بغزٙب ثأؽذ األعب١ٌت ا٢ر١خ : -ٖ

 األعٍٛة اٌؼجبسح

 ِا اٌّمظٛد تمٌٛٗ " ٚاٌغّاء راخ اٌُذثُه؟ - ٌمذ ٚطف اٌٌّٛٝ اٌغّاَء" تزاخ اٌُذثُه " أٞ تزاخ اٌطشق . -

 ٚاألسع !ِا أتذع خٍك اٌغّاٚاخ  - فشأٜ تذ٠غ خٍك اٌغّاٚاخ ٚاألسع . -

 

 أث١ٓ ِب رذي ػ١ٍٗ اٌؼجشاد ا٢ر١خ : -ٗ

 ذذي ػٍٝ اٌرؼجة ٚاالٔثٙاس . -                   ً٘ أٔب فٟ ؽٍُ أَ ُعؾشد ػ١ٕبٞ ؟ -أ

ًّ اٌؼٍّبء ٠ؤِئز ٠ؾجغْٛ أٔفبعُٙ -ة  ذذي ػٍٝ شذج اٌرشلة .  -.               ظ

ّْ ِب أوزشفٗ اإلٔغبْ ِٓ أثٛاة ٚغشائك فٟ اٌغّبء ِب ٘ٛ إال اٌم١ًٍ .  -ط  إ

 ذذي ػٍٝ ػآٌح ػٍُ اإلٔغاْ ِماسٔح تؼٍُ ػالَ اٌغ١ٛب . - 

 

 أخشط ِٓ إٌص وٍّز١ٓ ِزعبدر١ٓ ِج١ٕبً اصشّ٘ب فٟ اٌّؼٕٝ . -٘

 أشش اٌرؼاد : ٠ٛػخ اٌّؼٕٝ ٠ٚثشصٖ . -) ِرؼشض ، ِغرم١ُ  (            -

 

 أث١ٓ ِب ارغّذ ثٗ أٌفبظ اٌىبرت اٌزٟ اعزخذِٙب فٟ إٌص . -ٙ

 اٌرؤشش تاٌمشآْ اٌىش٠ُ . -اٌغٌٙٛح  -اذغّد أٌفاظ اٌىاذة تـ : اٌٛػٛح  -

 

 أوزت ثأعٍٛثٟ فمشح ػٓ ِظب٘ش لذسح هللا فٟ اٌغّبء، ِغزخذِب األعب١ٌت اٌجالغ١خ اٌّخزٍفخ . -7

ك سرترب السرماء وقرد رفعارا   برال عمرد ، سرتراها  وقرد هل أمعنت النظر يوما  في السرماء   ثاا فعلرت الر

بررالنجوم والكواكررب ، وترررب الليررل وقررد توسررطق ال مررر يبرردد ظالمررق ، وترررب الليررل  -عررز وجررل  -زيناررا   

 والناار يتعاقبان وت ينفصالن ، وترب السحاب يمر مرور الجبال ، ثنق صن  اإللق ، فما أعظم الخالق !
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أ / أحمد عشماوي                                            أ/ محمــد فــوزي                                      إعداد :      
  

 ( ٗ  – ٖاٌؾذ٠ضخ  ) ِٓ ِؼبٌُ اٌى٠ٛذ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أكتب وصفاً للمركز العلمً وموقعه ، مستخدماً المصطلحات والتراكٌب اللغوٌة بشكل سلٌم -

ٌقععا المركععز العلمععً علععى شععاط  الخلععٌج ، وقععد جععاء إنشععاام امتثععادً لرابععة سععامٌة  مٌععر دولععة الكوٌععت 

الراحل الشٌخ جابر ا حمد الجابر الصباح طٌب هللا ثرام ، وٌعد  المركز العلمً إنجعازاً حاعارٌاً وصعرحاً 

المً بجعدارٌات تراثٌعة علمٌاً تاٌق أروقته وتتسا بتصعامٌم نندسعٌة راةععة تعكعع روععة المعمعار ا سع

منسععوجة مععن قطععا السععٌرامٌت التععً تتنععاام لتكمععل قصصععاً احتاععنتسا صععحراء الكوٌععت وأسععوارنا ، كمععا 

ٌحمععل المبنععً واجسععات بععالوان ترابٌععة دافةععة تعٌععد إلٌنععا ذكععرن تلععت اللبنععات الطٌنٌععة التععً عرفتسععا عمععارة 

بحري ، وللمركز ممشى ٌمتد على طول الكوٌت قدٌماً ، وتوجت أسقفه باشرعة تعبر عن تراث الكوٌت ال

كٌلو متر ٌحاذي الشاط  فً تعرجه وكانعه معوا الخلعٌج ، كمعا ٌاعم المركعز أٌاعاً رصعٌفٌن لسعواة صعٌد 

متراً داخل البحر، كما تنتشعر مالعالت معن النسعٌج علعى شعكل أشعرعة خعارا المبنعى  07ا سمات ٌمتدان 

ن ، وتععذك ر الممععرات وا روقععة الطوٌلععة بالصععحراء إلععى جانععب أشععجار النخٌععل لتععامن فٌةععاً إاععافٌاً للمكععا

الكوٌتٌععة ، بٌنمععا ترمععز ا شععرعة المقامععة أسععفل نوافععذ ا نععارة السععقفٌة فععً المبنععً إلععى تععراث الكوٌععت 

البحــعـري ، كمععا ٌاععم المركععز العلمعً ثالثععة مرافععق رةٌسععٌة نعً ا كوارٌععوم وقاعععة ادستكشععا  وصععالة 

 .العرض السٌنماةً 
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