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  الوحدة األولى 

  :سر التجسد -١

  -:أكمل ما يأتي: ١س

  .الجسداهللا ظهر في  التقوىعظيم هو سر  -١
  .خطيةمنكم يبكتني على  من -٢
  إلهو  أبدي حيو  إنسانمن مواصفات الفادي المخلص  -٣
  -:ثبت لنا سر التجسد في العهد الجديد من خالل -٤

  .بشارة المالك للرعاة. ١  
  .شهادة سمعان الشيخ. ٢  

  .وإليه نأتي وعنده نصنع منزالً أبيويحبه  كالميإن أحبني أحد يحفظ  -٥
   :أمام العبارات الخاطئة) ×(بارات الصحيحة أو عالمة أمام الع) √√√√(ضع عالمة 

  )×(    .التوبة كافية لترجع عن  فساد الطبيعة البشرية -١
 )×(          .التجسد يجعل اهللا محدود -٢

 )√(      .غير مادية بل أزلية) المسيح(كلمة اهللا  -٣

 )√(      .تم الصلح بين اهللا والبشرية بتجسد االبن -٤

 )×(    . ب خطية الزنىالسقطة األولى لآلباء األولين بسب -٥

  -:بما تفسر: ٣س

  البد أن يكون المخلص حي إلى األبد -١
ليشفع وينوب عن األحياء واألموات ألن الذي يعجز عن القيامة من األموات ال  -

  .يستطيع أن يشفع في المؤمنين األحياء
  .بتجسد المسيح حل السالم على األرض -٢
  .ألنه رئيس السالم ورسالته إنجيل السالم -
  .يجب علينا أن نعيش في فرح دائم -٣
بانتصارنا بالسيد المسيح على العالم والشيطان والخطية والمـوت إلننـا فزنـا     -

  .بالحياة األبدية التي هي المسيح
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  للتجسد بركات عديدة أذكرها؟؟: ٤س

طريق التجسد شخص األب السماوي ومـدى حبـه لهـا    عرفت البشرية عن  .١
  .دسة معهودعوته إياها بالحياة المق

 .أبطل الرب بجسده ناموس الموت وأعاد البشر إلى عدم الفساد .٢

 .بالتجسد أعطى اهللا لطبيعتنا روح القوة والغلبة .٣

 .تم الصلح بين اهللا والبشرية التي تدنست بالخطية بالتجسد .٤

 .بتجسد المسيح حل السالم على األرض .٥

  وضح ماذا نفعل لنستحق بركات التجسد؟؟) أ: (٥س

 .ه أحبنا أوالًنحل اهللا ألن .١

 .نكرم السيد المسيح في أعمالنا ونظهر مجده فينا ونحمل طابعه .٢

 .يجب علينا أن نتصنع لنتمثل بالسيد المسيح .٣

 .يجب أن نفتح قلوبنا لكي يسكن اهللا فيها .٤

 .يجب علينا أن نشكر اهللا دائماً من أجل نعمته وبركاته .٥

  .يجب علينا أن نعيش في فرح دائم .٦
   عل لنحافظ على حلتنا األولى التي أخذناها بالمعمودية؟ماذا ينبغي أن نف) ب(

  .بالجهاد الروحي والصلوات والصوم والقراءات المقدسة
  سر الفداء -٢

  -:أكمل ما يأتي: ١س

  .وخدى للناتفين وجهي لم أستر على العار والبصق للضاربينبذلت ظهر  -١
 .كل من يؤمن بهلكي ال يهلك  الوحيد أبنهحتى بذل  العالمألنه هكذا أحب اهللا  -٢

 ذبيحـة كانت الذبائح التي أمرت بها شريعة العهد القديم في جملتها ترمز إلى  -٣
 .المسيح

كـان   الصـليب على األرض و  اللعنةمنذ سقط آدم وحواء في الخطية حلت  -٤
 .الطريقة الوحيدة ليحمل عن البشر الموت

 وروحـي نتيجة السقوط فسدت الطبيعة البشرية وكان العقاب مـوت جسـدي    -٥
 .أبديو  أدبيو
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   ):ب(يناسبه في العمود بما ) أ( العمودأختر من : ٢س

  )ب(العمود   )ا(العمود 

  ال تحصل مغفرة  -١  من كلمات المسيح على الصليب)  ٥( 
  تعني إعالناً لآلالم الجسدية -٢  نتيجة سقوط اإلنسان في الخطية ) ٣( 
  طرد آدم من الفردوس -٣  بدون سفك دم)  ١( 
  من الدروس التي نتعلمها من عملية الفداء -٤  عطشان أنا  ) ٢( 
  قد أًُكمل -٥  المحبة والمغفرة)  ٤( 
أمـام العبـارات   ) ×(أمام العبارات الصحيحة أو عالمـة  ) √√√√(ضع عالمة : ٣س

   :الخاطئة

  )×(    .أن تكون وسيط بين اإلنسان واهللاتصلح ) الذبيحة(الحيوان  .١
 )√(    .ألرض من لعنتهارأى الرب أن يصلب عوضاً عنا ليغسل ا .٢

 )√(        .ح لمغفرة ما فعله اليهود بهأوصى المسي .٣

   )√(          .الفداء إعالن لعدالة اهللا ومحبته للبشر .٤

 )√(    .ل الخالصة للجميع دون استثناءأكمل السيد المسيح عم .٥

  -:بما تفسر: ٤س

  .اختار المسيح أن يموت مصلوباً -١
 .ء في الخطيةليحمل اللعنة عن األرض بعد سقوط آدم وحوا .١

ليحمل عنا الموت الذي كان يشمل موت جسدي وموت روحـي ومـوت    .٢
 .أدبي وأبدي

 .اختار السيد المسيح الصليب حتى يسفك دمه ألجلنا .٣

 .لقد حمل السيد المسيح الصليب ليعلمنا إنكار الذات .٤

 .في الصليب يبين المسيح لنا أقوى درجات الحب .٥

  ذراعيهعلى الصليب باسطاً مات السيد المسيح  -٢
حتى بيد واحدة يجتذب الشعب القديم وباألخرى يجتذب الذين هـم مـن األمـم     -

  .ويتحد االثنان في شخصه
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  أذكرها؟ . لقد علمنا السيد المسيح دروس عديدة من عملية الفداء: ٥س

  .االنصياع والطاعة. ٢      .المحبة والمغفرة. ١
  .التمسك بالمبدأ. ٤    .االحتمال والصبر. ٣
  .م باآلخريناالهتما. ٥
  :الوعد بالمجيء الثاني -٣

  :أكمل ما يأتي: ١س

  .وهو خالص اإلنسان عظيمالمجيء األول للسيد المسيح كان هدفه  .١
وذلـك ليـدين    األرضإلى  السماءالمجيء الثاني للرب يسوع سيكون من  .٢

 .بالعدل المسكونة

 .وحدوث مضايقات ظهور مسحاء كذبةمن عالمات المجيء الثاني  .٣

 .كثيرين ويضلونكذبة كثيرون  اءأنبيويقوم  .٤

 .تأسيس العالمتعالوا إلى يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ  .٥

أمـام العبـارات   ) ×(أمام العبارات الصحيحة أو عالمـة  ) √√√√(ضع عالمة : ٢س

   :الخاطئة

 )×(     .بدأت بشارة السيد المسيح لتالميذه بالمجيء الثاني بعد الصليب .١

 )√(         .لسيد المسيح في مزود البقركان المجيء األول ل .٢

 )√(   .في المجيء الثاني سيأتي المسيح في كمال الهوته ووكل بهائمه وجماله .٣

 )√(         .في المجيء الثاني سيفصل اهللا األبرار عن األشرار .٤

 )×(      .أعطى الرب يسوع لتالميذه ميعاداً محدداً للمجيء الثاني .٥

   لعمود الثانيصل العمود األول بما يناسبه في ا: ٣س

   تأكيد وعد الرب بمجيئه الثاني -١  ظهور مسحاء كذبة)  ٥( 
ظهور مالكان للتالميذ أثناء  ) ١( 

  الصعود
  من إشارات العهد القديم مجيء السيد المسيح -٢

  لبس صورة الهوان والضعف -٣   نبوءة يؤميل النبي  ) ٢( 
  لمسيح لالستعداد للمجيء الثاني مثل أعطاه ا -٤  صورة المسيح في المجيء األول ) ٣( 
  من عالمات المجيء الثاني -٥  مثل العذارى الحكمية )  ٤( 
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  أذكر بعض عالمات المجيء الثاني؟) أ: (٤س

  .حدوث مضايقات. ٢      .ظهور المسحاء الكذبة. ١
  .قيام حروب وحدوث كوارث عامة. ٤      .ظهور أنبياء كذبة. ٣
  .انهيار الطبيعة. ٥
  ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم؟ اسهروا إذا) ب(

  أذكر مثلين أعطاهم الرب يسوع يعلمنا أن نكون مستعدين لمجيء الرب؟ 
  .مثل الوزنات -
  .مثل العذارى الحكيمات -
  القيامة العامة -٤

  : أكمل ما يأتي: ١س

  .الموت الثانيمن يغلب فال تؤذيه  .١
  بإرادة اهللالقيامة الثانية  أما )بإرادة اإلنسان(اختيارية القيامة األولى  .٢

 .يسوع المسيح اهللا و األب ربناشاكرين كل حين على كل شيء في اسم  .٣

 .كحكماءبل  كجهالءال  بالتدقيقفانظروا كيف تسلكون  .٤

 .من له نصيب في القيامة األولى ومقدس مباركهذه هي القيامة األولى  .٥

  : اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين: ٢س

  ............ة العامة تعني القيام. ١
  ) كل ما سبق –القيامة الثانية  –قيامة الموتى  –قيامة األجساد (

  ...............كل ما يأتي يخص القيامة األولى ما عدا . ٢
  اختيارية  -ب    ممكنة في كل وقت -أ
  بإرادة اهللا -د      توبة صادقة هللا -ج
  ................نتيجة القيامة الثانية  .٣
  .ةالنجا -ج  الخالص  -ب    .ينال األبرار ملكوت اهللا -أ
  ............القيامة األولى ينال صاحبها . ٤
    أجراً صالحاً -ب      الجزاء المناسب  -أ
  .............القيامة األولى روحية ألنها . ٥
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  .إحياء ألجساد الراقدين -ب      قيامة من غفلة النزوات -أ
  مفرحة -د    .تتوقف على إرادة اإلنسان -ج

  : بما تفسر ٣س

  .القيامة األولى روحية أما القيامة الثانية جسدية. ١

القيامة األولى روحية ألنها قيامة من غفلة الشهوات والنزوات وحياة الجفـاف   -
الروحي أما القيامة الثانية فجسدية إلنها إعادة الحياة إلى أجسـاد الراقـدين فـي    

  .القبور
  

  .في كل وقتالقيامة األولى ممكنة . ٢

ألنه من الممكن أن يقدم اإلنسان توبة صادقة هللا في أية لحظة من حياته علـى   -
  .األرض وبالتالي يقوم من موت الخطية

  :قارن بين القيامة العامة والقيامة األولى: ٤س

  )العامة(القيامة الثانية   )التوبة(القيامة األولى 

  ممكنة في كل وقت . ١
  .إرادة اإلنساناختيارية تتوقف على . ٢
  .خاصة أي ليست للجميع. ٣
روحية ألنهـا قيامـة مـن غفلـة     . ٤

  .النزوات
  .ينال صاحبها أجراً صالحاً مباركاً. ٥
لها نتيجة واحدة مضـمونة وهـي   . ٦

  .الخالص والنجاة

مرجاة إلى نهاية الدهر عند المجيء . ١
  .الثاني

  .بإرادة اهللا وحدة. ٢
  .األبرار واألشرارعامة للجميع . ٣
جسدية ألنها إعادة الحياة إلى أجساد . ٤

  .الراقدين
ينال فيها اإلنسان الجزاء المناسـب  . ٥

  .ألعماله
فينال األبرار ملكوت اهللا واألشـرار  . ٦

  .الهالك األبدي
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  أذكر بعض األدلة الكتابية التي توضح إيمان المسيحية بالقيامة العامة؟) أ: (٥س

  :شاهد من العهد القديم. ١
ون من الراقدين في تراب األرض يستيقظون هؤالء إلـى الحيـاة األبديـة    وكثير(

  )٢:  ١٢دانيال ) (وهؤالء إلى العار لإلزدراء األبدي
ال تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميـع  : (شاهد من العهد الجديد. ٢

ين عملوا الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحة إلى قيامة الحياة والذ
  )٢٩ – ٢٨: ٥يو ) (السيئات إلى قيامة الدينونة

وضح ما الذي يمكنك أن تفعله استعداد لدينونة الرب يسوع بعد القيامـة   -)ب(

  العامة؟ ووضح كيف يمكنك تطبيق ذلك في حياتك العملية؟ 

يجب أن نحيا حياة االستعداد والسهر الروحـي باسـتمرار متمثلـين بالعـذارى     
  : على النحو التالي وذلك. الحكيمات

  .أن تكون محبتنا لبعض من نوع المحبة المضحية .١
 .السلوك كأبناء النور .٢

 .أن نطيع والدنيا في الرب .٣

 .التدقيق في السلوك والعبادة .٤
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  الوحدة الثانية

  سلطان السيد المسيح على الطبيعة  -١

  : أكمل: ١س

  .الفلك على سلطانهمثل  الهوتهللسيد المسيح سلطان على الطبيعة بقوة  .١
 .تخافواثقوا أنا هو ال  .٢

 .عظيماًفخافوا خوفاً  لكم اإليمانما بالكم خائفين هكذا فكيف  .٣

 .أبن اهللابالحقيقة أنت  .٤

 صيد السمكوعلى الحيوان في  التينةللسيد المسيح سلطان على النبات فلعن  .٥
 .نجم الميالدوعلى الفلك في 

  ).ب(بما يناسبه في العمود ) أ(صل العمود : ٢س

  )ب(العمود   )ا(ود العم

  نجم الميالد )  ٣(   سلطان المسيح على المياه -١
  لعن التينه ) ٤(   سلطان المسيح على الحيوان  -٢
  بعد القيامة في العليه )  ٥(  سلطان المسيح على الفلك  -٣
  في عرس قانا الجليل )  ١(  سلطان المسيح على النبات -٤
سلطان المسيح على دخول  -٥

  .مغلقةواألبواب 
  معجزة صيد السمك)  ٢( 

أمـام العبـارات   ) ×(أمام العبارات الصحيحة أو عالمـة  ) √√√√(ضع عالمة : ٢س

   :الخاطئة

 )×(     .كان المسيح على الشاطئ عندما هبت عاصفة ريح شديدة .١

 )×(  .لم يخف بطرس من المشي على المياه حتى بعد أن اشتدت الرباح .٢

 )√(   .ها ورق فقط ال يوجد بها ثمرلعن السيد المسيح التينة ألنه رأى ب .٣

 )√(     .السيد المسيح للتالميذ في العلية واألبواب مغلقةظهر  .٤

 )×(    ..لشمس أظلمت أثناء صلب السيد المسيح في الساعة الثالثة .٥
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  : بم تفسر: ٤س

  .دخول السيد المسيح العلية واألبواب مغلقة. ١
  .ألن له سلطان على هذا وبقوة الهوته -
  .يد المسيح التينةلعن الس. ٢
  .ألنه لم يجد بها ثمر إال ورق -
  
  :سلطان المسيح على إقامة الموتى -٢

  : أكمل ما يأتي: ١س

  .فسيحيابي ولو مات  آمنمن  الحياةو  القيامةأنا هو  -١
إبنه بايرس وابـن أرملـة   من معجزات السيد المسيح على إقامة الموتى إقامة  -٢

 .ناكيين

 .قمأيها الشاب لك أقول  -٣

في القبر وقـال لـه    أنتبعد أن  بأربعة ايامالرب يسوع لعازر بعد دفنه  أقام -٤
 .لعازر هلم خارجاً

أمـام العبـارات   ) ×(أمام العبارات الصحيحة أو عالمـة  ) √√√√(ضع عالمة : ٢س

   :الخاطئة

 )×(       .كان ليايرس أوالد آخرين غير التي أقامها المسيح .١

 )×(         .ترك بايرس المعلم عندما علم بموته ابنته .٢

 )×(         .حضر التالميذ معجزة إقامة ابنة بايرس .٣

 )×.(ذهب السيد المسيح لبيت عنيا فور سماعه خبر موت لعازر في نفس اليوم .٤

 )×(       .قابلت مريم المسيح والتالميذ عند مدخل المدينة .٥
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  ).ب(بما يناسبه في العمود ) أ(صل العمود : ٣س

  )ب(العمود   )ا(العمود 

  ابنه بايرس (    )   فقط ال تخف آمن  -١
  لعازر  (    )  يا صبيه قومي  -٢
  مرثا (    )   ايها الشاب لك أقول قم  -٣
  قيلت لبايرس (    )  لعازر لعازر هلم خارجاً -٤
  ابن أرملة نايين(    )   سيقوم أخوك -٥

  بم تفسر : ٤س

  .إقامة الرب يسوع ابن أرملة نايين من الموت دون أن تطلب منه. ١

ألنه كان االبن الوحيد لتلك األرملة وتأثر الرب يسوع بهذا المشهد وتحنن عليها  -
  .وأقامه

  .لم يذهب الرب يسوع في الحال إلى بيت لعازر كي يشفيه. ٢

  .يقوم بمعجزة أعظم وهي إقامته من األموات بذلك يتمجد اسم اهللاكي ل -
  :الخطية عائق لاللتقاء بالرب يسوع -٣

  :أكمل ما يأتي -١

  .وصاياهوعن  محبة اهللاعن  انفصالالخطية هي . ١
  .موتأجرة الخطية هي . ٢
  .بسببك األرضملعونة . ٣
  .الخطية ثمارفمن  الحزن والكآبةمن ثمار الروح القدس أما  الفرح. ٤
  .وأنا اريحكم األحمال ثقيليو  المتعبينا إلى يا جميع تعالو. ٥

أمـام العبـارات   ) ×(و عالمـة  أمام العبارات الصحيحة أ) √√√√(ضع عالمة : ٢س

   :الخاطئة

 )√(           .الخطية إهانة مباشرة لمحبة اهللا .١

 )×(         .اإلنسان الخاطئ ال يفقد رجائه في الخالص .٢

 )√(           .الخطية تذل اإلنسان وتحط من قدره .٣
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 )√(       .محاسبة النفس هي الخطوة األولى في طريق التوبة .٤

 )√( .لفرح الكامل إال بالمسيح يسوعال يحصل اإلنسان عن الراحة الحقيقة وا .٥

  ).ب(بما يناسبه في العمود ) أ(صل العمود : ٣س
  )ب(العمود   )ا(العمود 

  قال إلهي لألشرار)  ٢(  سبب غضب اهللا -١
  محاسبة النفس )  ٤(   ليس سالم  -٢
  رباط الكمال )  ٥(  القلق  -٣
  ية قرين للخط ) ٣(   لاللتقاء بالرب يسوع البد أن تراعي  -٤
  خطية آدم وحواء)   ١(   المحبة -٥

فالخطية هي تعدي على اهللا وعصيان ضد اهللا وهي ضالل بل هي المـوت  ": ٤س

  ."عينه

  أذكر أثر الخطية على اإلنسان؟ 

  .تسبب غضب اهللا .١
 .فقدان السالم .٢

 .الحزن والكآبة .٣

 .فقدان الرجاء .٤

 .سوء عالقة اإلنسان باآلخرين .٥

 .تجلب العار واألمراض .٦

 .وفتجلب الخ .٧

  ما األسس التي يجب أن نراعيها لاللتقاء بالرب يسوع؟ -٢

 .محاسبة النفس .١

 ال تؤجل التوبة .٢

 .فكر في نتائج الخطية .٣

  .الراحة والخالص هما في السيد المسيح وحده .٤
  :السيد المسيح ينادي الخطاة للتوبة -٤

  : أكمل: ١س
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  .التوبةإلى  خطاةبل  أبراراًلم آت ألدعو  .١
 .خارجاً إلى ال أخرجه يقبلمن  .٢

 .بئر يعقوبعند  سوخارقابل الرب يسوع السامرية في مدينة تسمى  .٣

وكان يتميز بقصر  للعشارين رئيسويعمل  أريحاكان زكا يعيش في مدينة  .٤
 .قامته

  :اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين: ٢س

  )جبل الزيتون – شجرة الجميز –بحيرة طبرية (قابل زكا الرب يسوع عند . ١
  ) الهيكل – بئر يعقوب –سبتان جثيماني (الرب يسوع مع السامرية عند  تقابل. ٢
  اموال المساكين) كل –ربع  – نصف(اعطي زكا . ٣
  .أزواج) ٥ – ٧ – ٦(السامرية   كانت خط. ٣

  ).ب(بما يناسبه في العمود ) أ(صل العمود : ٣س
  )ب(العمود   )ا(العمود 

  زوج ليس لي )   ٣(   دم المسيح فيه الكفاية  -١
كل من يشرب من هذا الماء يعطش  -٢

  .أيضاً
  فليرمها أوالً بحجر)   ٤( 

المرأة التي أمسكت في ذات )   ٥(  أجابت المرأة السامرية للرب يسوع -٣
  الفعل

  لغفران الخطايا  )  ١(  من كان منكم بال خطيه -٤
ولكن من يشرب من الماء الذي )   ٢(  اذهبي وال تعودي تخطئي -٥

  أنا فلن يعطش إلى األبدأعطيه 
  " أبراراً بل خطاة إلى التوبة الدعوالم آت : "٤س
وضح كيف كان دور المسيح في حياة كل من السامرية والمرأة التي أمسـكت فـي ذات   . ١

  الفعل؟

المسيح يحب الخطاة ولكن يكره الخطية وأن مهمته األولى علـى األرض تـتلخص فـي     -
م من قبضة الشيطان الذي سلب إرادتهم وفقـد سـالمهم   خالص الخطاة من خطيتهم وانتزاعه

  .ورجائهم
  .يا زكا أسرع -٢
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Aا:و� X�0%ا� 
 ا��رس ا>ول

 -:ا�	Zال ا>ول 
اآ
& ا��"�رات 
 ا>��9

��� 0& ا��وح ا�+�س ��� ا��1:١
     H�	
Jم ا�% ا��,&  � 

٢:ا��Vر ا��ب ا�+�\ ����س ��E%ن 
   �U%�J,<ذا  ا%��� �(�V ا��
�9 

٣:-  H� 0�6^ �0%ل ا��وح ا�+�س 6%ت
 ا�	
�ء آ�%ت ه"%ب ا��T وا���6)�


	�H ا�'a ا�� ا�E��	� ��% `1`�ا>�� Jم ا�% �  -:٤
 �)\ �	"^ ا��/� ا��� ا�+�ه� ا�+�\ �#�س
 

�T6 ��1 او V#� ا��م ا��"�رات ا>Z:-  T���9 D� ��9ال ا�����ا�	 DW
 �#Jا� 


�ت ا�E��	� ا>�+	�م و0^ ا��ات  -:١, H�)×(  
e�"� a�'�� &fا H� آ� و ا��1ة�g��0ة ا� �	��Eت ا��
, H� 

9��  � اورa��h ا�H� ���E ا>W#�دات  -:٢�g� ��� �	��Eا� iW��9
)×(,%اء �H ا��وم وا�)�س   

 ��9 H� دات ,%اء�#W<ا H� ���Eا� a��hاور �  ��9�g� ��� �	��Eا� iW
 ا���%د و ا��و��ن

�%ا�& �(�ح آ�ازة �Vام آ��	� اورa��h ��7دة ا��وح ا�+�س-:٣ H�)ۦ(  
�� ا��وح ا�+�س ������1 ��� ه��l ا�	�� �H ا���رB 

٤:- H�	
Jم ا�% T�	
)ۦ(��g �#�س ا��,%ل ا���%د ���	�� ا�  

ا��Vر ا>���f ا������ �H�� H ا>7%اس  -:��Qا�	Zال ا��  
١:- �U%�J,<ذا ا%���� ا���Vر ����س �V)� ا�� H���Z
آ�ن ��د ا�  

 (١٢٠-٢٠٠-١٥٦) 
٢:- �����دف  T�	

	�H �+���� ا�	�� ا�Jم ا�%��� ... .      آ�ن 

 ا���%د
(H����gا� -T�(ل - ا��/
 (ا�
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٣:-�U H� ��
..... o ا��Vر ا�����1 ����س ا��  
)ا>`��ن ���  -ا�+���  -ا>���Jب (  
��ة ا�����1  � ا����J وآ�ن -:٤�	
� �	��
gا� H���Z
�� ا��
f ^Jا��

 aده��.....  
(١٢- ٧ -٧٠) 

 

 Dال ا��ا�Z	د  -:ا�%
)ب(����,"� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  

)ب )                         ( أ (      


�س                                        )                 ١(�%�\ h اول

���h)٣ (  

)                ٢(�#�س  ��ا                      �� �(�V ���+��� ���Vا
A#�J,<٤(ا (  

)                 ٣( ا,#)��%س  آ�ن ا,
�h Kول 7"& ان                
T�	
���ف ���)١(  

)             ٤(����س                                 K� �/�� Hا��  ٣ا�
\(�)٢(  

 �U%�J,<ذا ا%�)٥           (                        H� H�`1�� H;�V

) ٥(ا�)'�  

 \��Jال ا�Z	ري   -:ا��"fا  
 �	(9 a� 

١:- ���)gف ا�%Jا� H� T�	
��q9 �%�7 ���19 ا�	�� ا�
�a؟   ��� ��� �0%ل ا��وح ا�+�س 


�H ا>���f ا��1ء ا��� a���f ا��وح ا�+�س و H� ���1��

�%ن ر,��� ا>�(�&� H����6 

٢:- H� as���� a��hاور �	ام آ���V ح  آ�ازة�)�
�ة و ا,�ءة ������ ا�
	���H؟�gدات ا���#W<ا 

��دات -:#W<ا H� as���� a��hاور �	ام آ���V ح  آ�ازة�)�
��ة  H� 8ذ� Df� H���	
�ة و ا,�ءة ������ ا��gا�
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�%ا�& وه� 
��7دة ا��وح ا�+�س :١  
٢:�
9�'�� ا��Eازة �%,�;O ا���  
٣:�)
f%ه� ا��Eازة ه% ا�	�� ا�
	�T �� ا�  

 
 

 ا��رس ا�����
اf"�ري -:ا�	Zال ا>ول   

�� ا�� #'� H� ا��وح ا�+�س �9%ل H� ول وا��1ء�h �
����� ان ا

1ق ��%دي ����^ ا�� ر,%ل  Hه� و��)� :  

ا�	��+�      � W%ء ه�ة ا��"�رة  
؟  
��9�g ا>و��-:١   

�� �hول آ��	� اu؟ -:٢#Wآ�� ا ����<�� TWو  
�� ��E��	� ا�� �%�\  -:٣#'� H� ول�h آ�� �9%ل TWو

 ر,%ل ا�(��د؟
 ���f<ا 

١:-  ��� �
��9 H�%د Hو��  � ���� H� �,%,�U ا�%
 �
�>;�&  ��g� �l�� �  �gدة و ��"� ������ ا���%دs �


	����  �Eن�� ��#'�  
��د ا,#)��%س ا�6ر  -:٢g�,دورا��ى �7م ��  � ا ���

 Q�0 ogا�� د� �)���� اوا��هa ا�� �hول ان Eرو,�ء ا�
 H���Z
��� ا`� i�g9 ا� ����	
 ا���gت ا�

٣:- ���+� ا�� د�og و �U � �;�, ول�h آ�ن �
���
�� ا��ق 0%�� �%ر ,�H� DU ا�	
�ء و �
��gرف ه�ة ا�

�� H��ا��ب 	%ع ذا�9 وار�hة ا�� �� �"�q ان )��� ا  

٠x#Jا� T���9 D� x#V أو T6 ��1� DW /س٢ 

١:-  og�7 د��h ��77'� �%�\ ا��,%ل  � ا����اء ا�%ا

	� ,�%ات  � �V%ة �D ا���V)x(  

 7'� `1ث ,�%ات 
ا�H ا�%ا�� ,��f%س ���  +�ان ��� ��رg%ع ا�	��0 �	"^ 16ة  -:٢

)ۦ(�%�\   
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٣:-�#Wا���%+)ۦ(� ا���%د �%�\ و������  � ا�#�آ��  �ه"� ا�� ا  
٤:- ����f| ا��+� H��f�� �H#� H ا��  � �� &fر \�%� �(h

)x(ا�#�آ��  
�� �	��ة �� �  

  
Qال ا����Z	ا>7%اس  -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  

١:- ��.......و�� ا�+�\ �%�\ ا��,%ل  � ��  
 (اور�U – a��h,%س – ا�#�آ�� - )


� �hول ه%  -:٢�.......ا>,+� ا��ي   
 (������ – �#�س – 0����� )

� ا>و�� ��+�\ �%�\ 0%ا�� -:٣��g"ات ا����0 ا����......  
(٦٨ – ٥٠ – ٤٧) 

........h)� �%�\ ا��,%ل ا��+� &f�� �H#� H ا��  �  -:٤  
(���%+ (ا�#�آ�� – �	��ة – ا

 
  Dال  ا��ا�Z	"�رات ا>��9 -:ا��ا� &
اآ  

��"� ا�+�\ �%�\ ��o ر,%ل (ا�(��د)د -:   ١ 
 ٢:- ا6#�^ ا�+�\ �%�\  � ر���0 ا�� ,�%آ�� ا�+�\( ������)ا

� آ"��ة��g"9 ( ��1ث )ر10ت\�%� \ ٣:- �7م ا�+�

\ ��ات (اورa��h)  و ار�D ,�%ات ا,��ا  � V \�%� \٤:- زار ا�+�

���7� رو��) ) 
 

\��Jال ا�Z	د  -:ا�%
)ب(����,"� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  
)ب)                                                           (ا(  

)٣(و��  �� �hول)                                          ١(ا�#�آ��    
%�\ و������ �|ق  �� �)                                      ٢(�� %س   

a����`)٥(  
٢(��� ا�H ا�%ا�� ,��f%س)                                    ٣(�U,%س (  
  ���%+او�� ر10ت �%�\ )                                      ٤(ا
)١(ا��,%ل  
  )٤(�Uد ا���%د �%�\ و ������ )                                   ٥(�	�� ة  
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 Qا��رس ا����:-  
اf"�ري -:ا�	Zال ا>ول   

١:- �g� �  ���, 1���آ�ن �+�ء ا�+�\ ��7\ ا��,%ل و ا����%س 
��� �  ����	
 ا�

�H ه% ا����%س؟  -:ا  

�i ا�+�\ ��7\ ا��,%ل وا����%س؟-:بf ا�/�وف ا�����  
%س ��� ��g وTW آ�� ,��� �+�ء ��7\ ا��,%ل و ا���� -ج

 ا�
	���� � ��� ؟
���f<ا 

١:-  �ا����%س ه% رf& ا,�E �  � ا>,E��ر  
٢:-  ���ة ا9(� ا�� ���� H7\  � ا��آ�� \��� �� ��g ا�+�

ا>,E��ر� ���"��g و�U H%ل ا�	�� ��� ا>�7ام 9
|ق �0ا;K  �ه^ ا�� 
 ا,�E � وه% ا����%س


�ن  ا����%س واه& ���� و��fا�-:٣� زاد ��د ا�
H���Z واT"6 ��� ا
���� اول آ��	�  � ا>,E��ر� و,�
� ا����%س ا,+� و��K `1`� 7	%س 

�
%ا��6 ا��"��g  � ا �	E��ر� �	��
h ��",و 
 

ا��Vر ا>���f ا������ �H�� H ا>7%اس -:ا�	Zال ا�����   
١:-  \� ه% ا�+���
........آ�روز ا���ر ا�  

 (�#�س ا��,%ل- ا`��,�%س ا��,%ل- ��7\ ا��,%ل – %0�� ا��,%ل)
٢ :-  ��.........��g ا�+�\ ��7\ ا��,%ل  � ��  

(� ( ا�+��وان – رو�� – اورa��h  - ا>,E��ر
......اول ا,+� ر,
� ا�+�\ ��7\ ه%  -:٣  

 (������ – ا����%س –ار,#%�%�\ – ا`��,�%س)
�� ا�"���  -:٤�..... ...ا��� ر �ت ا�+�\ ��7\ ا�� ���  �   

 ( آ���\ ا���J\ آ���\ ا�	�دس- h�%دX ا����Q – ا`��,�%س)
 

 Qال ا����Z	"�رت ا>��9  -:ا��ا� &
اآ  
\7�� \ ١:- آ�ن اول آ��	�  � ا����a ه� ���� ا�+�
 ٢:- آ�ن اول آ��	�  � ا>,E��ر� ه� ��i ا����%س

 ٣:- دV& ا�+�\ ��7\ ا�� ا>,E��ر� ,�� ٦٠م
��� ا�+���� ,�� ٦٨م ���� �  \7�� \�� ا�+�g�,٤:- ا 
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 Dال ا��ا�Z	ا�:-  DW)��1 ) ۦ�ا��م ) ×(ا��م ا��"�رات ا�����K  و
�#Jا� T���9 D�  �lU�J"�رات ا��ا� 

)ۦ(و�� ا�+�\ ��7\ ا��,%ل  � ا�+��وان -:١  
�9
��ا -:٢ �g�)×(آ�ن ا�+�\ ��7\ ا��,%ل �H ا`��   

 آ�ن ا�+�\ ��7\ ا��,%ل �", H��H ر,%>
٣:- �)ۦ(9��a ا`��,�%س ا��,%ل  � ��ر,� ا>,E��ر  
)ۦ(9
� HE�e 9(�ر ���� ا�"����7 اf �V	� ا�+�\ ��7\ ا��,%ل -:٤  

 
 \��Jال ا�Z	د  -:ا�%
)ب(�� ��,"H� K ا��
%د )١(وH� &6 ا��  

  )ب)                                                  (ا(
K�  \,�9 اول ��ر,� ��را,�                     ا�+��اون               -:١

)٣(ا>ه%ت  
٢:-��� \7�� \) ٤(اورa��h                                    آ�ن f	� ا�+�  
�� ا�+�\ ��7\ ا6%ل -:٣� a��9                                 �ا>,E��ر

)٢(ا�����ت  
7\  ���       ا�"����7                                :٤�� \)١(و�� ا�+�  

 
 Dا��رس ا��ا�:-  
و�6 ا�(��د ا��ي �7م �K ا�+�\ ا`��,�%س ا��,%��  -:ا�	Zال ا>ول 

 ����"�رة ا������ 
 a���ا� �W ا`��,�%س و ا`��,�%س �W a���"�رة ( آ& ا��ء ه�ة ا�ZW � 

TWو 
�� ا`��,�%س  -:١�fا��� وا ����؟  ?�� ه� ا�"� �%
'���    
٢:- ��
D ا�
+�س ا��ي  ��ا  �� ا�+�\ ا`��,�%س ه�ة ا�"�)
؟��ا,a ا�  
\ ا`��,�%س؟  -:٣�+�� i�fذ�� ا��� و�Eت ا�����اذآ� ��e ا>9  
٤:- a��	ن ا��
\ ا`��,�%س  � ا�� �ع �H ا>�+��� &�

E�8 ا��؟آ��   

���f<ا 
ه� ��م از��� ا�	�� ا�
	�T   -ا,a ا�"��� ه� ���� ار%س -:١  
٢:- ��+�� D

D ه% �(�
ا,a ا�  

�8 �1د ��� ���
�ل وا��7%ا `1ث     -:ا-:٣�� ا��ي آ�ن �|م ان �	

�%د ���8h 
ا�K ار�h ^E9ورا ���� ا�	�� وا�+�&  -:ب  
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٤:-  T�	

D ان ا9
�& ����)�ت ا�	�� ا��)
+ ان اآ%ن �7وة 0	��  � ا�

� آ��i ا>,"�ب�� ���
 �a ا��Eا

 
���1  -:ا�	%ال ا�����  DW)��1   )ۦ�) ×(ا��م ا��"�رات ا�����K و 

 �#Jا� T���9 D�   �lU�J"�رات ا��ا��م ا� 
�� ا�+	#�#�� ��م  -:١�
)×(م٢٩٦و�� ا�+�\ ا`��,�%س ا��,%�� �  

��م  ��� ا>,E��ر�
م٢٩٦و�� ا�+�\ ا`��,�%س ا��,%�� �  
٢:- T�	
�� ار%س ��ز��� ا�	�� ا��� o���9)ۦ(  

D ا 	\د -:٣)� �  T�	
)×(ا D ا�+�\ ا`��,�%س �H ا�	�� ا�  

��+�� D
)� �  T�	
 دا D ا�+�\ ا`��,�%س �H ا�	�� ا�
٤:-  ���"�� �(�V آ���#� ���J�� < ا`��,�%س \,�� ا�+�

)×(ا�E	��روس  
 ا��J^ ا�+�\ ا`��,�%س �V)� ��"��� ا�E	��روس ���ء ��� و���6

 
 Qال ا����Z	" -:ا��ا� &
�رات ا>��9 اآ  


�ن ١:-�hرك ا�+�\ ا`��,�%س  � و�q�6 DW ��7%ن ا>
 ٢:- ,�a  ا�+�\ ا`��,�%س اول ا,+� >`�%���

� ا���ت ��0 ا,%ان%� ٣:-�7م ا�+�\ ا`��,�%س ����0 ر
 \�ا �+� ���٤:-آ�ن ا�+�\ ا`��,�%س اول �H �"\ زي ا��ه"�� 

 ا�#%��%س وf��K ز� �H� &E ا�"#�رآ� و ا>,�7)�
 

 Dال ا��ا�Z	ا>7%اس -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  
�H� K ا��)�  -:١%fر ��ا`��,�%س  ��ة � \,�%ات...... ا,�
� ا�+�  


\ ,�%ات)V - ات%�, Q�` – ن���,) 
��م...... B& ا�+�\ ا`��,�%س �#��آ� �
�ة  -:٢  

(٥٥ – ٨٨ – ٤٦) 
....ا�� ا�+�\ ا`��,�%س ا�� آ�,�� ��م  -:٣  

(٣٦٨ -٣٧٣ – ٣٢٦) 
�آ�  -:٤�#� �����, ���
� ا�+�\ ا`��,�%س �.....آ�ن   

 (٤٥ -٦٠ -٢٨) 
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 \� �Jال ا�Z	د  -:ا�%
) ب(�� ��,"� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  
) ب)                                                                        (ا(   

)      ٢(م٣٢٦)                               ١(,������0 ا�+�\ ا`��,�%س 
)٣(م٣٢٥)                             ٢(,�a   ا�+�\ ا`��,�%س ,��  

                               (
 ��, ��+"� D
)٤(م٢٩٦)                                     ٣(ا��+� �(  

)       ١(م ٣٧٣)                          ٤(+�\ ا`��,�%س ,�� و��     ا�
  

       
 \��Jا��رس ا� 

�� داود ا��"�  � ا�
|�%ر -:ا�	Zال ا>ول�Wا��� او ����
؟ ��١٢٢ ا�  
�� داود ا��"�  � ا�
|�%ر �Wا��� او ����
ه�١٢٢ا�  

١:- uا &Eه�ب ا�� ه���� K7%hو H�Z
ا�)�ح ا��ي g�� �K ا�  
٢:-  �  ��E	��� aر;�,� ا��ب ا�%ا�0 و %زه i�9 H����Z
ا��9د ا�

��;�
 اورa��h ا�	
٣:- ��"�h و ��ا�#�^ �H ا��ب ا�	�"�� ��1��K ور,�  

 
اآ
& ا��"�رات ا>��9  -:ا�	Zال ا�����   

 ١:-  �H��;�+��� i0 �� ا�� ��i ا��ب ��ه^ 
 ٢:- >ن ه��ك ا,�%ت ا�+'�ء آ�اس ��i داود
 ٣:-��HE ,1م  � ا��ا8f را�0  � �7%رك 

  a��hاور � ٤:- 9+� ار�f��  � ا�%ا�8 
 

 Qال ا����Z	ا>7%ا س -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  
١:-  ��g�...............  uا &Eذه���� ا�� ه� ���  

 (ا��|ن + ا�
�ح + ا�)�ح)
> H�%7 ,1م �8  ............و �H اf& اV%ا�9  -:٢  

 (ز�1;� + ا�7�6;� + ا����6 )
٣:-  8� \
.............�H اi�� &f ا��ب ا����ا��  

( ��� �
 (�hا + ��Vا + آ1ه
٤:-  T��	�� a��hا,��%ا ,��1 ارو...........  

( ��� �
 (��"%ك + �"q'%ك آ1ه
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 Dال ا��ا�Z	��1  -:ا�� DW)ا��م )ۦ �#V ��1�ا��م ا��"�رات ا�����K و
 �lU�J"�رات ا��ا�)×( �#Jا� T���9 D�  

١:-  O+  ��	(ا� &fا H� ����)×(  
 ���� �H اf& اV%ا�9 و ا����6

٢:-  ��"�hو ��	)ۦ(�#�^ �H ا��ب ا�	�"� ��1��K ور,��� و �7  
ا�
H����Z اذا آ��%ا ����H ا��اي  � اا��1ح i�9 ر;�,� ا��ب  -:٣

)ۦ(ا�%ا�0   
٤ :- X���19و X1م �%ا,#� ا�"��ؤ	ا� uا ���#�ا��H د��هa اK9%V و  ا

)ۦ(ا�7ر��   
 

\��Jال ا�Z	د  -:ا�%
)ب(�� ��,^ �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  
) ب)                                                  (ا(  
����� ��^ ��'�� ��e       ا�)�ح                                  ) ١()٣(  
��� ا��ه�ب ����E& اu                               ا��|ن   )٢( K� ��g�)١(  
%دي ا�� ���� ��0��          ا�	1م                               ) ٣()٤ (  
����� ��|ي ��'�� ��e                               د�ا>�9)٤( K� ��g�)٢ (  
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 Kا�%�0ة ا����� 
 ا��رس ا>ول 

�|ة؟ �9
 -:ا�	Zال ا>ول 
�� �H ا�	
�ت ا�%
)
� �	��Eا� |�  


�|ة ��E��	�؟  -:١
�� ه� ا�	
�ت ا�  

H���Z؟  -:٢�� �	��Eا� ���� ا>دوار ا��� 9+%م �  

  ���f<ا 
١:-  �	��E�� ة|�

ا�	
�ت ا�  
آ��	� ��f��  -:٣آ��	� �+�,�          -:٢آ��	�وا�0ة                -:١

آ��	�  ر,%���-:٤        
٢:-  H���Z
�� �	��Eا� ��ا>دوار ا��� 9+%م �  

�ن  -:١��� S(0 ا> �	��Eا� H
9Z9  
٢:- a�<ب وا%�gا� D�
f �g"9ز و�E9  
�h�9 و9	�� >1V &fص ا��)%س  -:٣  
٤:-a���ورا��h H� ا���ءه� H��9  
��� ���V ا>�	�ن-:٥ &
�9  

D ��& ا�����a  ا���� -:٦�)
9+�م ���Vت ��  

 
اآ
&  ا��"�رات ا>��9 -:ا�	Zال ا�����   

H�E"� �	��E١:- ا��'%ر ا�� ا� 
uا D� ��� ة%V<ع ا�
�fن ا�E� �	��Eن ا�< ������ ا�
%ا �/ ��
 ٢:- ا�

��م ا>���اف 7"& ا����ء ا�+�ا,�ت و ا���%ات -:٣ 
�	��Eام  � ا��J9�� ا�ZV< ام����م ا,��Jام ا,�%ب ا��+� ا�-:٤ 

 
  Qال ا����Z	��1 -:ا�� DW)��1 ) ۦ�) ×(ا��م ا��"�رات ا����� و 

�#Jا� T���9 D� �lU�J"�رات ا��ا��م ا� 
١:-  Hوا>آ"� ,�� آ+%ل ا>��ء ا� �	��Eا� &
� ��� H�
�� ا�+�;�U

���� ا�"�آ� &�9 ��)ۦ(ا�#�  
��م �	���ة آ"�ر ا�	H وا�
�H�7% وا�
�ض ��� ا��
�D ����1ة  -:٢

)×(و9% ��,"& ا��ا�0 >�)	��  
��ة آ"�ر ا�	H وا�
�H�7% وا�
�ض ��� ا��
�D ����1ة و%9 ��,"& �	�

a� ا��ا�0 �
9+�a ا������ ��q61 ,�� ���)�ظ ��� �/�م ا�E��	� و�/� �  -:٣

a�)ۦ(ا�E��	� وان �E%ن �7وة �  
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٤:-  &Vدا &������ �����ء ا��ي ��"� �H ا>,\ ا��"E%ك ا��	ا9"�ع ا�
�	��Eا�)×(  

 DW%ك ا��%ا�	ا9"�ع ا� &Vدا &������ ����ا��ي ��"� �H ا>,\ ا�
 �	��Eا� 

 
 Dال ا��ا�Z	د -:ا�%
)ب(�� ��,"� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  

)ب)                                                         (ا(  
)١ ( o�	�دور    ا�� �	��Eا� �  %'� &E� Q�0 �	��Eا� H� ��
����)٤(  

�ر �%اه^ آ&  �د ���  ��H   ا��gآ�   ) ٢(��,< �	��Eء ا��'�)٢(ا  
)٣ (����)٣(��"� ا��ات                             9��
�� ا�E��	� ا>����د   
)٤ (T�	

�D ا�
H���Z ا�'�ء  � f	� ا�)      ���
) ٢(ا��
& ا�(  
 

 \��Jال ا�Z	ا>7%اس  -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  
١:- �� �/ ��
(^ ا�H� �	��Eت ا��%��� �..............  

(o", �� &آ�^ رو��0+آ + O;0%ا + ���+�) 
0	9 ^����a ا>�(�&...............�
�ر,� U+%س ا�E��	� وا,�اره� -:٢  

(o", �� &م + ا��0ام +آ�/� + ^��) 
٣:-  H� aده�Uو ��...........ا�	�� ا�
	��W Tب ا�"�  

 (��i اu + ا��gرع + ا�	%ق + ا�|�7ق)
H ا`��ء  -:٤�V<ا D� م ا����ث��  ...............ال

(o", �� &رع + آ�g/�ت+  � ا��ا��1ة وا� + ���% (ا�
�gه�ة ا���)|
 
 

 ا��رس ا����� 

D ا�
��ى و ا���E	� a�7 را,�J  � ا�����& �D  -:ا�	Zال ا>ول �)
��

 HU%ا� �  A9ا%Vا 
  � W%ء ه�ة ا��"�رة وTW ه�ة ا�+�a؟ 

١:- �    HU%ا� �  A9ا%Vرآ�  -:٣ا��'���        - :�٢"� آ& ا�g
ا�
ا��#�ء -:٤ا�%�fا���          

٥:-                �
ا>����          - :��0٧ة ا>��|ام         -:���V٦ت ا��0
ا>9'�ع-:٨             

     ا�#���   -:١١ا��/�م                 -:١٠ا��/� �                       -:٩
ا��1ة -:١٢          
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١٣:-  D
�)
ا��0ام ا�
�اة ودوره�  � ا�  
 

اآ
& ا��"�رات ا>��9  -:ا�	Zال ا�����   
 &E� HJ'%ا ����,�ت وا�	H�U1 و#��%ا وE%�%ا �	��� a١:- ذآ�ه

T��6 &
� 
 ٢:- �H ��� د�%ت ا���

��� �"�h ٣:- �"�رك 
H  � ا�%HU ا�
�"� وا��'���و ا��#�ء�V<ا D� &���اداب ا�� H� -:٤ 

 
 Qال ا����Z	��1  -:ا�� DW)��1 ) ۦ�) ×(ا��م ا��"�رات ا������ و

�#Jا� T���9 D� �lU�J"�رات ا��ا��م ا� 
(^ ا�
�gرآ�  � ا>�����Jت  �  ���8 و��ر,�8 و � ا���Vر ا ��9د -:١

)ۦ(ا�#1ب   
٢:- O+  ��	(ارث وا�|>زل و��^ ا�%Eا� �����م ا�
�gرآ� )×(  

���
f &
� ا�
�gرآ� ��� ا�E%ارث وا�|>زل  � 
ا�
�gرآ�  � 0& ا�
1Egت ا�"��l وا>��hاك  � D�#+9 ا>h(�ر  -:٣

)×(وا�+�ء ا�+
���  � ا�
�ر,� وا��gرع  
ا�
�gرآ�  � 0& ا�
1Egت ا�"��l وا>��hاك  � g9(�� ا�g%ارع و�/� � 

 ا�
�ر,�
٤:- |��
��م ا>��hاك  � ا�	�%آ��ت ��s ا� &�� ����	
�K ��>داب ا�

H�Vۦ(ا���(  
  
  Dال ا��ا�Z	ا>7%اس  -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  

١:-  T�	
�+%ب  .............�+�ء ا�	�� ا� �l� ���  
 (زآ� + ا�
�اة ا�	���� +ا�(
%ع)

٢:-  &�
� K��fا �"...........,�ل ا�	�� ا�
	�H� T ه% �7  
(Tي ا�������	دل + ا�|ارع +ا��J0"� ا�) 

٣:-  ��� &
� T��6 HUا%
��� ا>رض آ T�	
��ش ا�	�� ا�.........  
( o", �� &ا������ + آ a�+ا� a���9 + + ا���س ���V) 

و9�#� روح ا�
�"� .............ا�
	���� ��9رب  -:٤  
 (�"�
 (ا��)��7 و ا��
�| + ا�
�gرآ� +ا�

  
 \��Jال ا�Z	د  -:ا�%
)ب (�,"� �H ا��
%د���) ا(وH� &6 ا��  
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)ب)                                                               (ا(  
��h%ا��0ة) ١( H�
�	
)٣(ا>د�ن ............ا���آ�"� �H ا�
	���H وا�  
)٢( ���  ���� ��� i	�� ���           ........ ���  ���9 ��� ٤(�& ه� (  
)٣ (���V 9+�م ���
)١(ا��gآ� ............. ت دون 9
�|��H ا�E��	� ا�  
)٢(ا>�"��ء.........                     ��� ��� �+�,� زاره� )٤(  
 
 

 Qا��رس ا����:  
ا�	Zال ا>ول-  
ا���Eب ا�
+�س %�6�� ��,�'� � ا����qء   

وTW اه
�� ا�	��g�� �0�^ ا�
��ى؟  -:١  
�� ه� اداب ا�����& �D ا>��f^ و ا�	�;��H؟ -:٢  

 ���f<ا 
١:- ^�g��  ��%+ا� &V�� درا��
9��"�  اه
�� ا�	��H� �0 اهa ا�

 ا�
��ي
٢:- H��;�	و ا� ^��f<ا D� &���اداب ا��  H�  
� ا�	�;T  -:٢ا����0^ و0	H ا>,�+"�ل                -:١�
^ و (0�qا�

) ا�'��  
٣:-          H��;�	وا� ^��f<ت ا�q� � ��د ا> -:�٤�hة وار���	� ^��f

Hا�� ا>��آ  
٥:-            H��;�	دات و9+���� ا���9% �� ا��ا�� �0	�H��;  -:٦ا��0ام   
٧:- H��;�	1ل ا�q�,م ا��  
  

اآ
& ا��"�رات ا>��9  -:ا�	Zال ا�����   
 ١:- ا,�'�ف ا��اه����q�� aء  � وi7 �0 ا����ر

 ٢:- ا,�'�ف �%ط �����qء ا�
1آ�ن 
���)
 ٣:- ا,�'� � ا�
�اة ا�)+��ة ا��� وi7 ا�

���)
%,� ا���o و0
i ا����H� a ا� ��� i �'�,٤:- ا 
 

 Qال ا����Z	د  -:ا�%
)ب(�� ��,"� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  
) ب)                                                                 (ا(    

)١ (�	
�a وار�hدهa ا��     Tا,�'�ف ا�	�� ا���
ا>��آH ا�	��0  ��0
)٣  (  
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)١(زآ� ا���gر                                  .......  �H ا>`�ر ا�+"#��) ٢(  
)٣ ( H��; �	ا� D� &���اداب ا�� H�........             �+��
)٢(آ��	� ا�  

� �H ا���ص                   .........�H ا>`�ر ا>,���1 ) ٤(� D��f)٤(  
 

���1  -:�ا�D ا�	Zال ا� DW)��1 ) ۦ�) ×(ا��م ا��"�رات ا������ و 
 �#Jا� T���9 D� �lU�J"�رات ا��ا��م ا� 

��� ا��"� -:١< &
�9 a� و ��)×(اi"0 ا�
�اة ا�)+��ة �)	�� وا��  
 اi"0 ا�
�اة ا�)+��ة ا����qء

٢:-  ��)ۦ(�fء %,� ا���o ا�� ��� �"�ا �"�  
٣:-H��;�	ا� D� &���ادب ا�� H� aو9+����ه a�)ۦ(ا��0ام ��دا�9  
)ۦ(�H ا�%اع ا�	���0 ,���0 ا�
%ا9
�ات  -:٤  

 
 \��Jال ا�Z	ا� 

 ا��Vر ا>���f ا������ �H�� H ا>7%اس
.............�H ا�	���0 ا����� ز�رة  -:١  

 (�
 (ا>,E��ر� – ا>ه�ا��ت - ا>د�ة وا�
	��f ا�+�
واه�ا��ت ا�(�|ة .......... .�H ا�	���0 ا>`�� ز�رة ����� -:٢  

���� + ا��qد�7 و ا�"�� ا>0
� – ا>��7 وا,%ان)�
 (ا�	%\ وا>,
٣:-  H� ات ا��و����
9%
..............ا���7 ا�  

 (�9%
�ات - ا�	���0 ا����� – ا�	���0 ا>`�
 ا�	���0 ا�

��ت ا�#"����  �  -:٤��.............. a���د  � ا�%f%درة ا���  

 (ا�)�%م –د���ط و آ)� ا���g– ا�"�� ا>0
� و,���ء)
 

 Dا��رس ا��ا� 
 ا�	Zال ا:ول 


��ح  a� �
��� H�	�(ا� i�Wاة ا�)+��ة ا��� و�
ا���ح ا�	�� ا�
	�T ا�
وDW ذه"� –ا�q�� ا��ي   

��ة ا�
�اة ا�)+��ة؟  -:١� T�	
T ا�	�� ا��� ^", ��  
��� اu؟ -:٢ ��%"+

�ت ا��#�� ا�, ��  
���fا>  
��ة ا�
�اة ا�)+��ة >�K وW�i  آ& ��  -:١� T�	
T ا�	�� ا��� ^",

X��� �� e;�  H� DWو ��q8 وا�� ا��
9 
٢:- uا ��� ��%"+
  ه� ,
�ت ا��#�� ا�
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١:-       H-:��٤>رادة و ا��s"�     -:��٣وح ا�
�"�      -:٢و �ء ���
�)�ح و,�ور -:�٦	�Jء   -:٥ � ا�J)�ء     

 
اآ
& ا��"�رات ا>��9  -:ل ا����� ا�	Zا  

 ١:- آ�ن ا��اه�a و ا>�"� ا��ام ا���� ���#�ء �	�Jء
 ٢:- �H ��آ�ت ا��#�ء H� I�J9 ا��gور-H� �)�9 ا�'�+�ت

HE ا�0 +%ل ان H��l�h ا�%ا�K �� �& آ�ن ���هa آ&  a� ا�E٣:- ه
 �hء�H ا�	
�ء

 ٤:- ��H�����V aE9��, HE ��"�ا�
�ل  
  

�Q���:-  ��1ا�	Zال ا� DW)��1) ۦ�ا��م ) ×(ا��م ا��"�رات ا������ و
�#Jا� T���9 D� �lU�J"�رات ا��ا� 

9��"�ا��#�ء �D ا��1ة وا��%م هa 0"& ا�	��1 وا��(�ة ���)\  -:١
 ����	
)ۦ(ا�  

٢:-  K� ع%	  )×(�'� ا��gب ا�q��  �ر�0 �	"^ آ1م ا��ب 
��  �	"^ آ1م ا��ب |0 ��qب ا��gا� �'�K� ع%	  

٣:-  �
� و ��\ و,��� >o�+�9 &f ��0ة آ��s ل�
)×(ا�  
��s \و�� �
 ا�
�ل و,��� >o�+�9 &f ��0ة آ�

)ۦ(>	�#�D ا>�	�ن ان �Jم اu وا�
�ل  -:٤  
 

 Dال ا��ا�Z	ا>7%اس -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  
١:-  �#�
�"K ا��ب ..................ا�  

 (ا��|H – ا�
l�E^ –ا�
	�ور ) 
٢:-  D�
f ه�9%ا............  ��%��f و  

 ( ا>�1ك – ا��g%ر – ا>ر��ح )
�� و  -: ٣� &
�   a� 0�6^ ا�%ز�� ا�%ا�0ة...............  

��  � ا�"�8 – د ���  � ا���اب) �Wي – و�Vا Tره� ور��
 ( ا,��
٤:-  <^)��9   �7 H� ي�����#9"�� ���
�ل ا�
%دع  i"�رة ا��ل ه�ة ا�

...............  
 ( ا>�"� ا��ام – ا��اه�a ا�% ا>��ء – ا�
��a ا��اه�a ا�(%ه�ي) 


�اة ا�)+��ة ..........ا�#� ا>�"� ا��ام  -:٥��  
 ( ا�
�ل – ا��gل – ا�#��م )
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 \��Jال ا�Z	د  -:ا�%
)ب(�� ��,"ى� �H ا��
%د ) ا(وH� &6 ا��  
)ب(                             )                       ا(  
)١ ( H� #�ء اآ���ط ه% ا�%"q�                        .......ور�	
)٣( ا�  
�� ا��"� ا����T و) ٢()٤(ا�
�ل   ........                            ��
� ا  
)٣ (�#�
�"K ا��ب                                  ا>�V .......ا�)١(  
)٢(ا>��H.........                       +�رون ان ��J9%ا اu و >9)٤(  
 
 

 \��Jا��رس ا� 
��V%ن ��E%ت اu -:ا�	Zال ا>ول  H+�م ا�
|�%ر و�6 ���  

 H� ��� ��� � W%ء ه�ة ا��"�رة وTW �� ه� ا��)�ت ا��� (^ ان 
�`%ن ��E%ت ا�	
%ات؟ 

 ���f<ث -:١ -:ا���� اي >�h%م ا��� a����s �  H�V<ا �W  
٢ :-  �"�7 ��� <  
٣:- K"0��� ا�h D��<  

اآ
& ا��"�رات ا>��9   -:ا�	Zال ا�����  
 8,�7 &"f �  HE	 H� 8�E	� �  ل|� H� رب� -:١ 

K"�7 �  ق و����� a�E�

�ل و ا����& ����o و ا�E��� 8��	٢:- ا� 
 ���
& 9����ا �٣:- ا��ي > ��� �gq	��K و> ���h Dا ���K"0 و> 

�"�7 
 ��q����� و �Eم �V;)� ا��ب ��� ��'�ر و>  �  �+��� &٤:- و ا��ذ

  
 Qال ا����Z	ا>7%اس -:ا� H�� H� ا������ ���f<ر ا��Vا  

.....ه% ١٥آ�9^ ا�
|�%ر  -:١  
(&9�
 (داود ا��"� -  �%س ا��"�  - ا,�ف ا�

وا����& ����o........ ا�	��8 -:٢  

�ل )  E���  - مZ���� – �g��� ) 

٣:-  .......���� �� ���#� <  
(K��� – K�'  – �"ه�� ) 

٤:-  a�E�
  � K"�7.... ا�
 ( ����Eب- �����ق  - ����Zم)
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 Dال ا��ا�Z	��1 -:ا�� DW)��1) ۦ�ا��م ) ×(ا��م ا��"�رات ا������ و
�#Jا� T���9 D� �lU�J"�رات ا��ا� 

)ۦ(���ء ,%اX آ�ن ��W�7 ام �hه�ا��V رh%ة �1+�ع ��> -:١  
�a ا�
�ل ������ -:٢� �#�H  و�V<ا���0ج ا H�Z
	�q& ا�)×(  

������ K��� �#�< H�%
 ا�
٣:- K"0�6 ا�� �' �� &�()ۦ(> ���h  Dا ���K"0 اي >   
� و ا>�hار-:٤�gا� ^���+� ا��ذ& اي )×(  

� و ا>�hار �gا� X�E��+� ا��ذ& اي                                         
          

�"��X �+%م و�"�� (   H�� ا��(�ح و ���#�)ا�K ا�	
�ء   
 

9
���o� %���� �9 وا��(�ح D� 
��7�h ا�0%
�د ا�	��ة ا���راء آ��	�  
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	ترم أول
	ترم ثاني



