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 انًعٓذ انثبَٕ٘ ثحًبو عٕعخ األعزبرح انغٛذح ثٕسخٛض

 

اداة 4:انمغى انزٕلٛذ عبعخ                             

 

 1فشع يشالجخ فٗ انزفكٛش اإلعاليٙ عذد
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:السىد  

نزظٕس ٚذعِٕ فٙ ٔالع يٍ انخشافخ فٙ اإلعزمبد أٔ فٙ ا انزحشس إر ٚذعٕ انفشد إنٗ انزٕحٛذٔ 

األيش إنٗ سفع انعمجبد انًعُٕٚخ ٔ انفكشٚخ انزٙ رحٕل ثُّٛ ٔ ثٍٛ اعزخذاو طبلزّ كئَغبٌ 

ْٛئذ نّ ٔعبئم انغٛبدح عهٗ األسع ثبنغعٙ فٛٓب ٔ انزًكٍ يٍ َعًٓب عهٗ اعبط يٍ ,يفكش

. كشفٓب ثعمهّ انطجٛعٙ انز٘ نى ٚزأثش ثعذ ثبإلَحشاف فٙ انزٕجّٛ

 يحًذ انجٓٙ

ٍٚ ٔ انحؼبسح اإلَغبَٛخانذ  

:أسئلة فهم السىد  

 اششح انًظطهحٍٛ انًغطشٍٚ-1
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: عهٗ ْزا انُحٕ" اإلَغبٌ انًفكش -انزحشس-انزٕحٛذ"رزظٕس انعاللبد ثٍٛ انعُبطش انزبنٛخ -2  

رٕحٛذ       

 
رحشس اإلَغبٌ انًفكش           

 

ٔسد فٙ انُض نزفغٛشْب يٍ خالل إكًبل فشاغبد انجذٔل اعزعٍ ثًب  

 

    

 آثبسْب  

 َٕع انعاللخ يؤشش يٍ انُض

رٕحٛذ       إَغبٌ يفكش    

َغبٌ يفكشإ    رحشس  رمذو انعهٕو  

ْٛئذ نّ ٔعبئم انغٛبدح عهٗ  

 األسع
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:تحزيز المقبلسؤال   

انفكشٚخد انًعُٕٚخ ٔاإلَغبٌ ٔ انزحشس جًهخ يٍ انًعٕلبرحٕل ثٍٛ   



  .ٔػحٓب يجُٛب دٔس عمٛذح انزٕحٛذ فٙ رجبٔصْب

اإلصالح 
 

 

 

 

:السؤال األول  

 

يفٕٓو يحٕس٘ فٙ انعمٛذح اإلعاليٛخ ٚعُٙ إفشاد اهلل : انزٕحٛذ -1

انزحشس فٙ انُض اعبعب  ثبإلالْٛخ فٙ رارّ ٔ طفبرّ ٔ افعبنّ ٔ لذ ثُٛذ فكشح

.عهٗ انزٕحٛذ  

:يٍ رحشس أ٘ خهض َفغّ يٍ انمٕٛد كبنزحشس يٍ : انزحشس -2  

.عهطخ انكُٓخ ٔلٕٖ انطجٛعخ فٙ اإلعزمبداد_   

. األفكبس انمجهٛخ فٙ انًعبسف-انزعظت-انخشافخ-انزمهٛذ_   

.انفٓى انطمٕعٙ نهعجبدح فٙ انعجبداد_   

دو احزشاو يجذأانًغبٔاح أيبو انعاللبد انٓشيٛخ فٙ انًعبيالد كع_ 

  انمبٌَٕ

.  يٍ انزجعٛخ نأليى األخشٖ فٙ انعاللبد انذٔنٛخ_   

 

:السؤال الثبوي  

          

 َٕع انعاللخ يؤشش يٍ انُض آثبسْب

سفغ انزمهٛذ -رجبٔص انججش سفع انعمجبد انفكشٚخ ٔ  

 انًعُٕٚخ

 رٕحٛذ      إَغبٌ يفكش

ٚزبثش  كشفٓب ثعمهّ انز٘ نى رمذو انعهٕو

 ثبإلَحشاف

 إَغبٌ يفكش      رحشس

ْٛئذ نّ ٔعبئم انغٛبدح عهٗ  رًُٛخ انكٌٕ ٔ حغٍ اعزثًبسِ

 األسع

 رحشس         رٕحٛذ

 

:المقبل  

 

:انًمذيخ-1  
 

إيكبَٛخ اإلَطالق يٍ ػشٔسح ٔعٙ انًغهى انٕٛو ثًغؤٔنٛزّ فٙ انًغبًْخ فٙ انجُبء : انزًٓٛذ

.انحؼبس٘ انًُشٕد  

عمٛذح رزأعظ ٔ رذعٕ إنٗ انزحشس:-الغ انًغهى انٕٛو ثٍٛ رٍ: اإلشكبنٛخ  

≠            



(  جًهخ يٍ انعٕائك) ٔالع يكجم                                           -  

:انزًشٙ انًمزشح  

يب اًْٛخ انحشٚخ ٔ انزحشس فٙ حٛبح اإلَغبٌ انًٕحذ؟/1  

يب ْٙ انًعٕلبد انزٙ رًُع اإلَغبٌ يٍ انزحشس ؟/2  

كٛف ٚغبْى انزٕحٛذ فٙ رحشس اإلَغبٌ ٔ رجبٔص يعٕلبرّ؟/3  

 

 

:انجْٕش-2   
:الحزية و التحزر في حيبة اإلوسبن/ 1   

يعُٗ انزٕحٛذ -  

يعُٗ انحشٚخ ٔ انزحشس -  

اسرجبؽ انزٕحٛذ كعمٛذح ٔ كًفٕٓو ثبنزحشس -  

اعزجبس انزحشس ششطب ػشٔسٚب نكم فعم حؼبس٘ -  

 

:التحزر المعىقبت اللتي تمىع اإلوسبن مه/ 1  

:يُٓب , جًهخ يٍ انًعٕلبد رحشس اإلَغبٌ يُعد-  

.....(ارجبع انشٕٓاد -انججش-انغهجٛخ -انكغم -انخجم -انخٕف :)انُفغٛخ-انًعُٕٚخ -أ-  

....(انخشافخ-األفكبس انمجهٛخ–انزعظت –انزمهٛذ –انجٓم :)انعمهٛخ-انفكشٚخ-ة-  

 

:مسبهمة التىحيد في تحزيز األوسبن مه هذي العىائق/3  

انًعُٕٚخ -أ  

ٚمزؼٙ انزٕحٛذ اإلًٚبٌ ثأَّ ال ػبس ٔ ال َبفع إال اهلل_           

ٚشعش ) ثبنزٕحٛذ ٚزحشس اإلَغبٌ يٍ اإلحغبط ثبنؼعف ٔ انخٕف ٔ انعجض                      

...   فٛكزغت انمٕح انشجبعخ ٔانفعم( أٌ اهلل يعّ     

ٔو عهٗ انًٕاصَخ ثٍٛ أثعبدِ انشٔحٛخ ٔ انعمهٛخ ٚمذو انزٕحٛذ رظٕسا يٕحذا نإلَغبٌ ٚك_         

   ٔ انجغذٚخ      

ثبنزٕحٛذ ٚشرمٙ اإلَغبٌ يٍ انًبد٘ إنٗ انشٔحٙ فٛزحشس                                      

يثال يٍ اإلعزغالو نهغشائض انحٕٛاَٛخ فٛطٕسْب ثأحكبو  انششٚعخ ثى ٚزجبٔصْب إنٗ انزٕق إنٗ   

...ٚب يثم رطٕٚش انًعبسفرحمٛك انمٛى انعم  

 

انفكشٚخ -ة  

ٚعطٙ انزٕحٛذ نهعمم انًكبَخانهزٙ ٚغزحمٓب ٔ ٚجعهّ ششطب يٍ ششٔؽ اإلًٚبٌ_         

انزحشس يٍ اإلًٚبٌ انزغهًٛٙ إنٗ اإلًٚبٌ انٕاعٙ يٍ خالل دعٕح انمشاٌ     

إنٗ إعًبل انعمم                 رعمم انكٌٕ                

     رذثش انمشآٌ   

انزحشس يٍ انْٕى ٔانخشافخ إنٗ طهت انعهى ٔ اإلَخشاؽ فٙ عهك انعهًبء ٔ انحشص              

عهٗ رطٕٚش انًعبسف                



انزحشس يٍ انزعظت ٔاألفكبس انًغجمخ ٔ انزمهٛذ إنٗ ثُبء لُبعبد لبئًخ عهٗ انحجخ ٔ             

انجشْبٌ   

          

ٚمذو انزٕحٛذ فًٓب نهذٍٚ ٚؤكذ عهٗ حشٚخ اإلَغبٌ ٔ دٔسِ اإلٚجبثٙ انفبعم فٙ 

انكٌٕ ٔ انحٛبح   

 

:انخبرًخ/3  
ٚزجٍٛ إرٌ أٌ انحشٚخ فٙ عمٛذح انزٕحٛذ نٛغذ فطشٚخ ثًعُٗ أَٓب ْجخ سثبَٛخ رفؼٙ إنٗ 

عمم ٔاإلسادح ٔ انغكٌٕ ٔإًَب ثًعُٗ أٌ اإلَغبٌ ٕٚنذ ٔ يعّ اعزعذاداد نهزحشس رزًثم فٙ ال

انعٛش فٙ عبنى يمشٔء ثبنعمم ٚؤْهّ نهغٛبدح عهّٛ ثمذس إٚجبثٛزّ ٔ ثمذس يب ٚكزشفّ يٍ 

فٓم عٛزًكٍ انًغهى انًعبطش يٍ رجبٔص يعٕلبرّ ٔ يٍ انمٛبو ثذٔسِ فٙ رحمٛك انشلٙ ,لٕاَُّٛ

انحؼبس٘ ؟ 
 


