
ٌّّ ّوأخىاحهاّّّّّّّّّّّأ.و.د.ّأحًذّعبذّهللاّانًُصىس ٌَّ  يحاضشاثّعهىّانُحىّّّّّّّّّّّإ

(ّوكسشهاّ(ّّ: ٌَّ   ثانثاً:ّجىاصّاأليشٍَّ)ّفخحّ)إ

 

 قٕل انشاعش :  َحٕ:,  ارا ٔقعج بعذ )ارا( انفجائيت انذانت عهٗ انًفاجأةّ-1

َُْمَّسُِّذاّ****ّإَراّإََّهَُّعْبُذّاْنقَفَاّوانهََّهاِصُوّ اّقِ ًَ َْذاَّك ُْجّأَُسيَّص َّوُك

ّ

 َحٕ : قٕل انشاعش :  ,ارا ٔقعج جٕاب نقسى ٔنيس في خبشْا انالو  -2

ّ ٍِّ ٍِّّ ****أوّححهفٍّبشبكّانعه بِ ّأٍَّّّأبىَّّرََّانَِكّّّانصَّ

 

 (يٍَّأحٍُّفإَهّيكشوَحٕ: ), بعذ فاء انجزاء  -3

 

( قٕل , ٔانقائم ٔاحذ , َحٕ :  -4 ٌّ ( بعذ يبخذأ ْٕ في انًعُٗ قٕل , ٔخبش)أ ٌّ خُشّارا ٔقعج )أ

 . انقىلّإٍَّأحًذّهللا

  

ّاالبــــــــــــخذاءالوّ

يٍ  شبيٓاحٓايٍ بيٍ انحشٔف انًشبٓت بانفعم بخاصيت ييزحٓا عٍ  إٌ يكسٕسة انًٓزةاخخصج 

في ْٔي دخٕل الو االبخذاء ْٔزِ انخاصيت ْي  )إٌ انُافيت ٔانششطيت(االدٔاث االخشٖ فيًا بعذ 

 جًهخٓا.

 بانالوّانًضحهقتألٌ االصم فيٓا اٌ حأحي ابخذاء انكالو )يع انًبخذأ( , ٔحسًٗ  : بالوّاالبخذاءسًيج 

ٌّ يكسٕسة انًٓزة عهٗ انجًهت , ْٔي حفيذ  : ألَٓا سخزحهق يٍ االبخذاء إنٗ انخبش بعذ دخٕل إ

( انًؤكذة انعايهت كشِ انعشب اجخًاع يؤكذيٍ  ٌّ انخٕكيذ كًا ركش عهًاء انبالغت , فهًا دخهج )إ

ِِ انًٕاضع  عهٗ اسى ٔاحذ فزحهقج انالو يٍ يٕضعٓا في ابخذاء انكالو إنٗ يٕاضع اخشٖ ٔيٍ ْز

 : 

 

( يكسٕسة انًٓزة )يفشداّ كاٌ أٔ جًهت أٔ شبّ جًهت ( , َحٕ : حأحي في خبش  -1 ٌّ  )إ

ّبَْطَشَّسبَِّكّنََشِذَذّ ل حعانٗ: ))اقانًفشد /  -أ ٌَّ  ] 21انبشٔج:[ ((إِ



ٌّّ ّوأخىاحهاّّّّّّّّّّّأ.و.د.ّأحًذّعبذّهللاّانًُصىس ٌَّ  يحاضشاثّعهىّانُحىّّّّّّّّّّّإ

ٌَّ)) حعانٗ:ل اقجًهت فعهيت /  -ب ُّصُذوُسهُْىَّوَياَُّْعهُُِى ٍُّ َّسبََّكّنََُْعهَُىَّياّحُِك ٌَّ ّ] 43انًُم: [ ((َوإِ

ٌَّ)) ل حعانٗ:اق/ ّجًهت اسًيت -جـ  ّاْنَىاِسثُى ٍُ ُُجَّوََْح ًِ َُّْحٍَُِّوَُ ٍُ ّ] 12انحجش:[ ((َوإََِّاّنََُْح

ًّ ل حعانٗ: ))اقشبّ جًهت /  -د  ّ] 3:قهىان[ ((ُخهٍُقَّعِظُىٍَّّوإَََِّكّنََعهَ

ّ

ّهللاّنذعاءّانًظهىوّنسًُع.يعًٕل خبش إٌ يكسٕسة انًٓزة كقٕنُا :  -2 ٌَّ ّإ

  

ّحعانٗ: )) ّنٕقعٍ انخبش , َحٕ :  حذخم الو انخٕكيذ عهٗ اسى إٌ انًخأخش -3 ٍْ ًَ ّفٍَِّرنَِكّنَِعْبَشةًّنِ ٌَّ إِ

 ((ََْخَشً

 

ْٕٔ يا يقع انكٕفيٌٕ )بانعًاد(  َّٕيسً, ٔانفصم  حذخم الو انخٕكيذ عهٗ ضًيش انفصمقذّّ-4

 –أََج  –ْى  –ًْا  –ْي  –فصالً بيٍ كم يعشفخيٍ ال يسخغُي احذًْا عٍ اآلخش انضًائش ) ْٕ 

أَخى ( , ٔقذ يقع بيٍ يعشفت َٔكشة اشبٓج انًعشفت ) قذ قاسبج انًعشفت ( , َحٕ  –أَخًا  –أَِج 

َّهَزاّنَُهَىّ))ّحعانٗ: ّنٕق ٌَّ ّ]21ال عًشاٌ: [ ((اْنقََصُصّاْنَحقُّّإ

ّ

 

ّّّّّّّ  

 


