أٔال انمشاءح
يٍ كزبة األٚبو
انغؤال األٔل
جًغ ٔجم ٔ :جبل
يضبد فجبح َٕ :لغ
يؼُٗ الرع  :يٕجغ
خفك لهت انظج ٙألٌ أخبِ أخجشِ ثأَّ عٕف ٚؼمذ نّ ايزذبَب فٗ انمشآٌ ثؼذ عبػّ ٔانغجت فٗ ) ة (
اضطشاثّ ْٕ أَّ نى ٚشاجغ انمشآٌ يُز لذٔيّ إنٗ االصْش
ٔلذ رذٕل انٕجم إنٗ دغشح ٔأنى ٔرنك نٍ انظج ٙلبو ثبنزغًٛغ جٛذا ػهٗ انًًزذٍ فُبداِ انًًزجٍ
ألجم ٚب اػًٗ ٔطشفّ ثجًهّ فزخ هللا ػهٛك ٚب أػًٗ فخشط انظج ٙساضٛب ػٍ َفغّ عبخطب ػهٗ
انًًزذٍ ٔانًًذٍُٛ
ط ) ايزذٍ انظجٗ ايزذبَ ٍٛفٗ انمشآٌ (
األٔل ْٕٔ طغٛش فٗ ثهذرّ
ولم ٌكد ٌدخل الباب حتى دعاه أبوه بلقبه (الشٌخ) ,ػبد انظج ٙيٍ انكزبة ػظشا ساضٛب يطًئُب
ٔأجهغّ ف ٙسفك صى ثذأ ٌسأله أسئلة ,فأقبل علٌه األب ومعه صدٌقان له ,وهو (مبتهجا ) مسرور
فوقع علٌه ذلك الطلب وقع ) ,دزٗ طهت يُّ أٌ ٚمشأ (عٕسح انشؼشاء  ,عادٌة  ,والطفل ٌجٌب
,الصاعقة التً أحرقته  ,ولكنه فكر وتحفز ( تهٌأ واستعد ) ثم استعاذ باهلل من الشٌطان الرجٌم
كم يب  ,ثم بدأ ٌكررها وٌكررها وال ٌتذكر ما بعدها )ٔعًٗ هللا انشدًٍ انشدٛى ٔ ,لشأ (طغى
ٚززكشِ أَٓب إدذٖ صالس سور فً القرآن تبدأ ب(طسم) ففتح علٌه أبوه بما بعدها ولكنه لم ٌستطع أن
ٌ .كمل السورة
فتذكر أن أول (سورة النمل) كأول (سورة الشعراء) (طس) )فمبل نّ أثِٕ إرا فبلشأ (عٕسح انًُم
ففتح علٌه أبوه بما بعده ٔ,أخز ٚشدد ْزا انهفظ  ,ولكنه أٌضا لم ٌستطع أن ٌتقدم خطوة واحدة لألمام
فتذكر أنها السورة الثالثة التً تبدأ ب(طسم) ,فمبل نّ ألشأ عٕسح انمظض  ,فلم ٌستطع أن ٌكمل
 .وأخذ ٌردد دون أن ٌقدر على إتمام ما بعدها
لى فمذ كُذ أدغت أَك " ٔنى ٚفزخ ػه ّٛأثِٕ ْزِ المرة بما بعدها  ,فقد اكتفى بأن ٌقول له فً هدوء
فقام خجال ٌتصبب عرقا ,وراح الرجالن ٌلتمسان له األعذار بأنه مازال صغٌر "دفظذ انمشآٌ
 .وٌشعر بالخجل
هل ٌلوم نفسه على نسٌانه القرآن ؟ أم ٌلوم سٌدنا الذي أهمله ٔ,نكٍ انظج ٙيضٗ ال ٚذس٘ يٍ ٚهٕو
فلم ٌراجع معه ما حفظ ؟ أم ٌلوم أباه ألنه امتحنه ؟
االخزجبس انضبَٗ ػُذيب اخجشِ أخِٕ أَّ عٕف ٚزى ػمذ ايزذبٌ نّ فٗ االصْش ثؼذ عبػّ فٗ انمشآ
ٔأجهظ انفزٗ االصْشٖ اخبِ انظجٗ فٗ صأٚخ انؼًٛبٌ
طهت إن ّٛأدذ انًًزذُ ٍٛأٌ ٚمشأ عٕسح انكٓف فًب لشأ ثؼض اٜٚبد ,دزٗ طهت يُّ أٚ ,مشأ عٕسح
"وما كاد يقرأ بعض آياتها األٔنٗ دزٗ لبل نّ "اَظشف ٚب أػًٗ فزخ هللا ػهٛك ,انؼُكجٕد
:أصش االيزذبٌ ػهٗ انظجٙ
رؼجت انظج ٙيٍ االيزذبٌ ٔطشٚمزّ انز ٙال رظٕس شٛئب ٔال رذل ػهٗ دفظٔ ,كبٌ ُٚزظش أٌ رًزذُّ

ولكنه انصرف راضيا ػٍ انُجبح عبخطب ,انهجُخ ػهٗ ألم رمذٚش كًب كبٌ ًٚزذُّ أثِٕ أٔ شٛخ انكزبة
(.كبسْب غبضجب) نًًزذُ ّٛيذزمشا اليزذبًَٓب
انغؤال انضبَٗ فٗ انمظخ
ٚزجًغ 1-
انٛأط 2-
اٌخبطشح 3-
,وّب وبْ ٠مض ٟصجبدٗ ف ٟاٌجبِؼخ فئرا ػبد إٌِٕ ٝضٌٗ آخش إٌٙبس ٌُ ٠جشدٗ دز٠ ٝصجخ -ة
واألصدقاء يلمون به
وذلك انه ٌ,ه ٠مغ اٌفز ٝف٘ ٟزٖ اٌخصِٛبد ٠ ٌُٚىٓ ٌٗ فِ ٟغؤٌخ اٌذت أسة (٘ذف) ٚال عجً١
,مكفوف ال ٠شٚ ٜج ٖٛاٌذغبْ ٚال ٠ؼشف و١ف ٠زذذس إٌ ,ٓٙ١أ ٚو١ف ٠جزغ ٟإٌ ٝساضب٘ٓ عج١ال
حتى أن هذه الوحدة كانت تذكره ثٛدذح اٌمبع١خ ف ٟدٛػ ػطب ف ٟاٌمب٘شح ٚاٌز٠ ٌُ ٟىٓ ) ج (
٠.ؤٔغٗ (٠فشدٗ ٠ٚز٘ت ٚدؾزٗ ) فٙ١ب إٌ ٝصٛد اٌصّذ أ ٚأص٠ض (صٛد) ثؼض اٌذؾشاد
حتى أن هذه الوحدة كانت تذكره ثٛدذح اٌمبع١خ ف ٟدٛػ ػطب ف ٟاٌمب٘شح ٚاٌز٠ ٌُ ٟىٓ ٠ؤٔغٗ
٠(.فشدٗ ٠ٚز٘ت ٚدؾزٗ ) فٙ١ب إٌ ٝصٛد اٌصّذ أ ٚأص٠ض (صٛد) ثؼض اٌذؾشاد
اٌمشاءح اٌّزؼذدح
أٚال ِٛضٛع اٌمذط
ِفشد األوبر١٠ت  :أوزٚثخ
ِضبد ص٠فٛا  :أػٍٕٛا
ِؼٕٔ ٝؾشٚا  :أراػٛا
ةدبٌٛٚا إلٕبع اٌؼبٌُ صٚسا ٚثٙزبٔب ثؤٔ ُ٘ ُٙاٌز ٓ٠أٔؾؤٚا ِذٕ٠خ اٌمذط ٚلذ ألبِٛا ِؤرّشاد
 .عٕخ ػٍ ٝإٔؾبئٌٙ ُٙب ٚ3000ادزفبالد ضخّخ ثّٕبعجخ ِشٚس
رىؾف اٌّصبدس اٌزبس٠خ١خ ٚا٢صبس اٌمذّ٠خ أوبر٠ت اٌٛٙ١د د١ش ٠ذي اٌزبس٠خ ػٍ ٝأْ اٌمذط ِذٕ٠خ
ػشث١خ أٔؾؤ٘ب اٌؼشة اٌىٕؼـبِٕٔ ْٛ١ز آالف اٌغٕٚ ٓ١وبٔٛا ٠غّٙٔٛب " أٚس عبٌُ " أِ ٞذٕ٠خ اٌغالَ
ٚلذ ٚفذ اٌىٕؼبٔ ِٓ ْٛ١ؽجٗ اٌجض٠شح اٌؼشث١خ ف ٟاألٌف اٌشاثغ لجً اٌّ١الد ٚرفشع ِٕ ُٙثط ْٛػذح
 ِٓ .ػّٛس٠ٚ ٓ١٠جٛعٚ ٓ١١آساِٚ ٓ١١ف١ٕ١مٓ١١
جِٓ دالئً رغبِخ اإلعالَ ٚػظّزٗ أْ اٌٛجٛد اإلعالِ ٟثبٌمذط ٌُ ٠ؤد إٌ ٝرٛلف سدالد غ١ش 1-
 .اٌّغٍّ ٓ١إٌ ٝاألساض ٟاٌّمذعخ
2ِجزٍ ٟػِٛ ٓ١ع ِٞٛٙ – ٟلٍت ػ١غِ – ٟغشِٚ ٞؼشاج إٌجٟ
أ ٌٟٚاٌمجٍز – ٓ١صبٌش اٌذشِٓ١

يٍ يٕضٕع أعهٕة ٔأعهٕة
رؼًذِ 1-
رُزشش 2-
األدذاس 3 -
ة ) األعهٕثبٌ (
اٌ ثؼض انكزبة ٚفضهٌٕ انجذء ثبنجًهخ انفؼهٛخ 1-
.ألْ اٌمصخ رذزبج إٌ ٝأْ رؾ١غ فٙ١ب اٌذشوخ ٘ٚزا ِب رذممٗ اٌجٍّخ اٌفؼٍ١خ
دبٌٛٚا رمٍ١ذ أعٍٛة اٌّ ِّٛاي ف ٟاٌمصخ ٚلذِٛا اٌفبػً ػٍ ٝاٌفؼً ٌٚ -.ىٓ ٔزبئج 2 -
٘ .زا األعٍٛة ٌُ رزج ٓ١ثؼذ  ٌُٚرغزمش
ط )  -1ألَّ ٚغًٗ دذٚش انُفظ ْٕٔ ٔطف رزبثغ ركشٚبد دٕادس ثبنًمهٕة (
فبٔل انذٕادس ٚأرٗ فٗ االخش ٔأخش انذٕادس ٚبرٗ فٗ األٔل
كأٌ انكبرت عٓٗ ػٍ شٙء ٔٚشٚذ انؼٕدح ٔانشجٕع انّٛ
ٔخٛش ٔعٛهخ نزنك اعزذذاو كبٌ
ألٌ اعزخذاو ٔكُذ ٚؤدٖ إنٗ كجكجخ انززبثغ انضيُٗ 2 -

األدة
ألٌ يفٕٓو انشؼش ػُذْى انظزبق ثبنٕالغ ٔادغبط ثّ ٔيٍ صى رؼجٛش ػٍ أٔجّ انذٛبِ انًخزهفخ يٍ 1-
صٚف ٔطذق  ..إنخ
ارخزٔا انمظخ ٔعٛهخ نزذهٛم انًٕالف انشؼٕسٚخ ٔاالَغبَٛخ ٔيٍ رجغٛذ نهًؼبَٗ نزنك غهت ػهٗ 2-
شؼشاء انشًبل انُضش اكضش يٍ انشؼش ٔيٍ ُْب كبَذ انمظخ انشؼشٚخ نَٕب يٍ انٕاٌ انجالغخ انجذٚذح
ػُذ شؼشاء انًٓجش
يذًٕد رًٕٛس يضط ث ٍٛانًغشدٛخ االجزًبػٛخ ٔانزبسٚخ كًب فؼم فٗ يغشدٛخ انٕٛو خًش ػٍ 3-
ايش٘ء انمٛظ
لذ رشًم انمظخ انمظٛشح دٕاسا ٔلذ ال رشًم يؼزًذح ػهٗ يب ٚغًٗ دٕاس انظًذ ْٕٔ دٕاس 4-
لٕٖ يؤد ٔنكٍ إرا ٔجذ فٗ انمظخ دٕاسا الثذ اٌ ٚكٌٕ نّ ْذف ْٕ كشف ياليخ ٔطجٛؼخ انشخظٛخ

اٌجالغخ
)أ(
رذذ٠ذ اٌؼبطفخ  +ؽشح األث١بد 1-

دذد اٌؼبطفخ صُ ٔمٛي ٚلذ ٌٔٛذ اٌؼبطفخ اٌفبظ اٌؾبػش ػٍ ٝإٌذ ٛاٌزبٌ2- ٝ
ٔٚخشج وٍّخ أ ٚاصٕزٔٚ ٓ١مٛي ٠ٛ٠ذبْ ثــٔ ٝ٘ٚ ..فظ ػبطفخ اٌؾبػش
ِّب دمك إِبرؼب ٌذ ٜاٌّزٍمٝ
)ة(
اٌغؼخ ٚاالٔزؾبس ٚاعزّشاس االًِ 1 -
رٛد ٝثبٌغفٍخ ػٓ اٌزذم١ك 2-
رٕبِ : ٓ١اعزؼبسح ِىٕ١١خ صٛس األدالَ إٔغبٔب ٕ٠بَ ٚعش جبٌّٙب اٌزؾخ١ص
انُظٕص
انظغٛشاٌ
يؼُٗ سعخذ  :اعزمشد
جًغ انٕدٗٔ :أ ػهٓٛب ضًّ ح ػهٓٛب كغشِ ٔانٛبء ػهٓٛب شذِ
يضبد افبضّ  :عهجزّ ...
ة ) :فٗ انفمشِ يشٓذ اصبس ادزًبالد يزُٕػّ (
انجُذ أعُذد اخبْب ٔشذد ػهٚ ٙذ ّٚثٛذْب يؼب ْٔزا جغ انكبرت فٗ دٛشح ْم عجت رنك ثهزذًم -
ػُّ ثؼض رؼجّ فال ٚغمظ أ نهٛكٌٕ اكجش يٍ جغًّ انضئٛم فال ٚخبف أٔ آَب نى رغزطغ اٌ رفًّٓ يب
لهجٓب ثهغخ انهغبٌ افبضزّ ػهٗ جغًّ ثهغخ انهًظ أٔ آَب رذبٔل اٌ رغزًذ يٍ سجٕنزّ انظغٛشح دًبٚخ
الَٔضزٓب انزٗ سعخذ فٓٛب ثٕدٗ انطجٛؼخ
)ط(
يب َٕع انخٛبل فٗ لٕل انشبػش ثهغّ انهًظ1- :
ط:رشج ّٛثهٛغ شجّ انهًظ ثهغّ عش جًبنّ رٕضٛخ
عجت ثًغجت 2-
طجبق ٚجشص انًؼُٗ ٕٔٚضذّ ٔٚمٕ3- ّٚ
عًبد ارجبِ انًذبفظ4 - ٍٛ
أ ) انًٛم نإلطُبة (
ة ) االلزجبط يٍ انمشآٌ انكشٚى (
ِٓ ٔص غشثخ ٚدٕٓ١
االخز١بس ) أ (

األٔٙش 1 -
اٌذثٛس 2 -
إغفبءح لٍٍ١خ 3 -
رؤصش ؽٛل ٝثبٌمذِبء فّ١ب  ) 1 - ٍٝ٠ة (
ٚدذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  ,اٌزصش٠غ ف ٟاٌج١ذ األٚي ِٕ ,بجبح اٌصبدج ٓ١ػٍ ٝػبدح اٌمذِبء  ,اٌجذء
ثبٌذىّخ ِ ٛ٘ٚب ٠غّ ٝثشاػخ االعزٙبالي ِ ,ؼبسضزٗ ٌٍجذزش ٜف ٝع١ٕ١زٗ
٘زا إٌص ِٓ اٌؾؼش اٌٛطٕ٠ ٛ٘ٚ ٝذي ػٍ ٝدت ؽمٌٛ ٜٛطٕٗ ٚدٕ ٕٗ١اٌٚ ٗ١دفبػٗ ػٕٗ ضذ 2 -
االعزؼّبس ٚوً رٌه دٌ ً١ػٍٚ ٝطٕ١خ ؽٛلٚ ٝأٗ ػشثِ ٟخٍص ٌؼشٚثزٗ ٚصبدق ٌٙب
)ج(
اٌصجب اٌٍؼٛة  :اعزؼبسح ِىٕ١خ صٛس اٌصجب فزبح سؽ١مخ  ٝ٘ٚرٛد ٝثٍطف إٌغٚ ُ١خفزٗ 1 -
اٌخجش  :غشضٗ اٌزمش٠ش ٚاٌز٠ٛذ ٚرذغشٖ ػٍ ٝا٠بَ اٌّبض ٛ٘ٚ ٝثشاػخ اعزٙالي ِٓ ؽٛل ٝد١ش 2-
ار ٝثذىّخ رؼط ٝرؾجٙ١ب ضّٕ١ب
اٌغٕؾبئ : ٟغشضٗ االٌزّبط ٚفٙ١ب دٕ ِٓ ٓ١ؽٛلٌٛ ٝطٕٗ
)د(
اروشا ِغ اٌصجب دل١مخ ألْ اٌصجب فزشح ثؼ١ذح ِؼشضخ ٌٍٕغ١بْ ٕ٠بعجٙب اروشا
أَ صفب دل١مخ ِغ اٌّالٚح فبٌّالٚح ف ٝفزشح اٌؾجبة اٌٍّٟء ثبٌّغبِشاد فبٌّبغبِشاد رُٛصف
ِٓ ٔص صخشح اٌٍّزمٝ
) االخز١بس (
أطٛاء 1-
٠فىش 2-
اٌّجبٚص 3-
)ة(
ً
أ٠زٙب اٌصٛسح اٌّشعِٛخ ف ٟاألفك  ,رجّغ عٛاد اٌغٕ٠: َٛ١بج ٟاٌؾبػش اٌغذبة األدّش لبئال 1-
ٚدّشح اٌؾفك ِ ,ب أٔذ إال صٛسح ِؼجشح ػٓ دضٕٔب اٌؼّ١ك اٌز٠ ٞغشق ٔفٛعٕب ّ٠ٚأل٘ب وآثخ
٠ٚزؼجت ِٓ ٘زٖ اٌصٛسح اٌذضٕ٠خ اٌز ٟرؼ١ؼ ف ٟضّ١شٖ ٚرغ١طش ػٍ ٝفىشٖ وٍّب خال ثٕفغٗ
ٚػبٚدرٗ اٌزوش٠بد ٠ٚ ,طٍت ِٓ هللا  -ػض ٚجً  -اٌؼ ْٛػٍِٛ ٝاجٙخ أدضأٗ  ِّٗٛ٘ٚاٌز ٟال
طٕ٠ٛب ػٍٙ١ب األفئذح اٌٍّزٙجخ اٌز ٟرشفض اٌؾفبء ِٓ ٔ١شاْ ٠ :مٛي اٌؾبػش ػٓ جشاح لٍجٗ.رٕزٟٙ
ِٓ آالَ اٌذت (فٙزٖ اٌمٍٛة رؤث ٝاالٌزئبَ ٚرشفض اٌؾفبء .اٌذت ؛ ٌزظً ٚف١خ ٌؼٛٙد٘ب
رٍخ ثمغٛرٙب ٚرض٠ذ٘ب )اٌزوش٠بد ِغ اٌذج١جخ(رؤو١ذاً ٌّجذأ اٌٛفبء ٌٍزوش ٜثّٕ١ب اٌزوش٠بد )اٌّغزّشح

ٔ .ضفًب ٚاٌزٙبثب ً ٚرؼزثٗ د ْٚسدّخ أ ٚؽفمخ
اٌغضي اٌز ٞرطٛس ػٍ ٝأ٠ذ ٞاٌشِٚبٔغ ٓ١١فؤصجخ ِٕبجبح ٌألِبوٓ ٚدٕٕ١ب ً إٌ ٝاٌزوش٠بد ٚاِزضاجب ً 2-
.ثبٌطج١ؼخ
)ج(
اعزؼبسح رصش٠ذ١خ  ,رصٛس آالَ اٌؾٛق ثبٌجشح اٌزٕ٠ ٞضف ثبعزّشاس ٠ ٌُٚ ,ىٓ ] :اٌجشح[ 1 -
ؽبف ٌٙزا اٌجشح إال دٚاء اٌٍمبء ثبٌّذجٛثخ
ٕ٘.بن دٚاء
ٍ
٠ب صٛسح  :أعٍٛة إٔؾبئٔ ٝذاء ٠ف١ذ اٌزذغش 2-
ٚ .وٍّخ سإٔ٠ب  :اعٍٛة خجشٚ ٜرٛد ٟثغ١طشح اٌذضْ ٚاٌذغشح ػٍٗ١
أعٍٛة لصش ثزمذ ُ٠اٌخجش ؽجٗ اٌجٍّخ ٌٕب ػٍ ٝاٌّجزذأ اٌّؼشفخ هللا أ١ٌ( ٞظ ٌٕب ٌٕ] :ب هللا[ ) د (
ِ.ؼٚ ٓ١عٕذ إال هللا)  ..وّب أٔٗ أعٍٛة خجشٌ ٞفظب ً إٔؾبئِ ٟؼٌٍٕ ٝذػبء

انُذٕ
االػشاة
يجبالد  :يجزذأ صبٌ يؤخش ( أٔ يجزذأ يؤخش فمظ ) االجبثز ٍٛطخ
انضًشح فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ
انؼهى يفؼٕل ثّ يُظٕة ثبنفزذخ نفؼم يذزٔف جٕاصا رمذٚشِ انضو
انغجٛم خجش يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ
االعزخشاط
اعى انًفؼٕل  :يٓٛجخ يؼًٕنٓب يكبَزّ َ :بئت فبػم يشفٕع ثبنضًخ ٔانٓبء ضًٛش يجُٗ فٗ يذم جش
يضبف انّٛ
انًًُٕع يٍ انظشف يغبع
ٔانغجت طٛغخ يُزٓٗ انجًٕع
فؼم انششٔع ثذأ
دكى الزشاٌ خجشِ ثبٌ ًٚزُغ
انُؼذ انجًهخ رذزبط إنٗ يغبع
َؼذ جًهخ فؼهٛخ فٗ يذم سفغ
) انجًهخ نهجًغ انًزكش (( أَزى رؼهٌٕ ثبنؼهى )) ٔصٌ انفؼم رؼهٌٕ ( رفؼٌٕ
) انجًهخ نجًغ انًؤَش (( اَزٍ رؼهٌٕ ثبنؼهى )) ٔصٌ انفؼم رؼهٌٕ ( رفؼهٍ
اسثظ ث ٍٛانجًهزٍٛ
يزٗ ٚغغ االَغبٌ نطهت انؼهى ٚكٍ يذممب انًشاد
اثُبءا نجًهخ نهًجٕٓل (( ث ُِٕدئذ ثبنزذٛخ )9
رشرٛت انكهًبد نهكشف فٗ انًؼجى
اضطشاة  :ضشة
يٛذاٌ  :يٛذ
يُٛبء َٗٔ :
يٕلغ االيزذبٌ انزؼهًٗٛ
www.exam-eg.com
أثٕثغًهخ ٚبعش خهٛفخ انطذبٖٔ

