
 (٦سخء ) ٢َحٖزٱ ح٣ٞسخؿي أسجٟش

أٍؿ٭ ٢َحؿًش حألؿ٭رش ٬حٞزلغ ٥٢ ٖز١ٟٛ حٞسخ٢ٱ ٖي أٚ٭٤ أهكؤص ْٳ٫خ أ٢خ رخ٧ٞسزش ٞألسجٟش  :٢الكهش ٪خ٢ش 

ح٫ٗٓٞٳش ٦ٟٗظ٫خ ٣ٚخ ٪ٱ ٢٭ؿ٭ىس رخأل٬ٍحٔ ال أي١ٟ ٢يٮ غلظ٫خ أريًح ِ ٲـذ سئحٜ أ٪ٝ ح١ًٟٞ ٬ح٣ٞوظػٳ٥ ْٳ٫خ 

  .ح١٫ٟٞ ا٦ٱ رُٟض ح١٫ٟٞ ْط٫ي ٲخ حهلل .. 

ي٧ي٢خ طلػٟ٭٤ يٟٯ حألؿ٭رش حٞػلٳلش ٬طظؤٚي٬ح ٥٢ ٢يٮ غلظ٫خ ٲخٍٲض ٥٢ سًخىط١ٛ  :٢الكهش ٪خ٢ش 

اٍسخ٫ٞخ ٜ ٢طَْش ح٬َٗٞد ٬٪ٳخ ط٫ِٞخ ٞٛٱ حٞـ٣ٳى ٲسظٓٳي ٫٧٢خ ٌٚٞٙ اًح ٍأٲظ١ٛ هكؤ رخألؿ٭رش يٟٯ ق٭ٜ رُٟ٭ح 

  ح٣ٞطَْش كظٯ ٲ٧٭٫ٞخ رخ٬َٗٞد ٟٞـ٣ٳى ،،

 .٢َح٠ ٢ل٣٭ى يال٠ : ال ط٧س٭٦ٱ ٥٢ هخٞع ىيخث١ٛ ْٱ ن٫َ حُٞٳذ ،، أهظ١ٛ 

 ٢ٟ٭٘ ١٫٧٢٬ ح٣ٟٞٙ يزي سزًش  ١ٚ ييى ح٣ٟٞ٭٘ حٌٞٲ٥ ٬ك٣ٛ٭ح ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٢ى ًَٚ٪١ ؟ -

حًِٞٲِ ٬٪٭ ٢ئسس٫خ ػ١ أر٧خث٩ ح٣ٟٞٙ سً٭ى ػ١ ْٳػٝ ػ١ هخٞي ػ١ ٫ْي ػ١ يزي حهلل ػ١ س٣ٟخ٤ ٬٪٭ ح٣ٟٞٙ 

 .حٞلخٞٱ ٣ٟٟٞٛش 

آٜ سً٭ى ٬٪٭ ا٢خ٠ حٞي٬ٞش ٢ل٣ي يزي حًِٞٲِ ر٥  حإل٢خ٠  ٞٗذ رخإل٢خ٠ ٥٢ آٜ سً٭ى ؟ح٥٢ٌٰٞ ٪٭  -

حٞسً٭ىٲش حٞؼخ٦ٳش ٬حٞلخ١ٚ حٞؼخٞغ ٥٢ أسَس آٜ سً٭ى ٬أ٢ٳَ ا٢خٍس حٞيٍيٳش حٞسخىّ يطَ ٬٪٭ حالر٥ 

. ر٥ سً٭ى حٞؼخٞغ ٞإل٢خ٠ ٢ل٣ي 

 .حهلل ٨ ح٣ٟٞٙ ٫ْي ر٥ يزي حًِٞٲِ آٜ سً٭ى ٍك١  ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ حسظوي٠ ٞٗذ هخى٠ حٞل٢َٳ٥ حٞطَٲٓٳ٥ ؟ -

 طسظ٣ي ك٫٣ٛخ حٞيسظ٭ٍٰ ٥٢ حٞطَٲًش حإلسال٢ٳش  ٥٢ ٢خًح طسظ٣ي ك٫٣ٛخ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟  -

طؤسسض   ْٱ يخ٠ ١ٚ طؤسسض ٬ُحٍس حٞطج٭٤ حإلسال٢ٳش ٬يٟٯ أٰ ٢س٣ٯ ٥٢٬ ٚخ٤ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٫ٞخ ؟ -

 (٬ُحٍس حٞطج٭٤ حإلسال٢ٳش ٬حأل٬ٖخِ ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى  )٪ـ طلض ٢س٣ٯ 1414 ٢ل٠َ يخ٠ 20يخ٠ 

٪ـ  ٬1437ْٱ يخ٠ ، ٬ٚخ٤ حٞيٚظ٭ٍ يزي حهلل ر٥ يزي ح٣ٞلس٥ حٞظَٚٱ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٫ٞخ ي٧ي طؤسٳس٫خ 

  .غيٍ أ٢َ ٢ٟٛٱ رظًيٲٝ ٢س٣خ٪خ ٞظػزق ٬ُحٍس حٞطج٭٤ حإلسال٢ٳش ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى

٪٭ ضًخٍ ٢ٛ٭٤ ٥٢ سٳٓخ٤ ٦٬وٟش ٧٢ٌ يخ٠  ٢خ ٪٭ ضًخٍ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٬ْٱ يخ٠ طؤسس ؟ -

 ٲظؤّٞ ٥٢ سٳٓٳ٥ يَرٳٳ٥ ٧٢ل٧ٳٳ٥ ٢ظٗخقًٳ٥ طًٟ٭٪٣خ ٦وٟش ٬ٲ٢َِ حٞسٳٓخ٤ ٟٞٗ٭س ٬ح٧٣ًٞش  1950

 .٬حٞظؿلٳش أ٢خ ح٧ٞوٟش ْظ٢َِ ٟٞلٳ٭ٲش ٬ح٣٧ٞخء ٬حَٞهخء ، ٬ىسظ٭ٍ٪خ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ 

-1420يزي حهلل حٞظَٚٱ . ى ؟ ييى حٞ٭ٍُحء حٌٞٲ٥ ط٭ٞ٭ح ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ٧٢ٌ طؤسٳس٫خ ٪١ -

 ٣ٞ٬يس ض٫َٲ٥ ٬ػ٣خ٦ٳش أٲخ٠ ْٗف  1436 ، سٟٳ٣خ٤ أرخ حٞوٳٝ  1420-1436 ، غخٞق آٜ حٞطٳن 1414

 . اٞٯ حٴ٤  1439يزي حٟٞكٳّ آٜ حٞطٳن ٥٢ . ، ى 1436-1439، ٢َس أهَ طًٳٳ٥ غخٞق آٜ حٞطٳن 

٪ٱ ٧٢ه٣ش اسال٢ٳش يخ٣ٞٳش ؿخ٢ًش ٢َٗ٪خ ٢ٛش ح٢َٛ٣ٞش رخ٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش طٗ٭٠  ٍحركش حًٞخ١ٞ حإلسال٢ٱ

  .1962-18-5 يخ٠ طؤسسضرخٞيي٭س ٞإلسال٠ ٬ضَف ٢زخىث٩ ٬طًخٞٳ٩٣ 

٪٭ أٚزَ ٢كز٩ً ْٱ حًٞخ١ٞ ٞكزخيش ح٣ٞػلّ ،  ٢ـ٣ى ح٣ٟٞٙ ٫ْي ٞكزخيش ح٣ٞػلّ حٞطَٲّ ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس

٬٪٭ أكي ح٣ًٞخ١ٞ ح٣ٞطَٖش حٞظٱ طٗي٫٢خ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٞوي٢ش حإلسال٠ ٬ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ ٢وظّٟ أٍؿخء 

٪ـ  1403حًٞخ١ٞ ، ٬ٖي ٬ؾى هخى٠ حٞل٢َٳ٥ حٞطَٲٓٳ٥ ح٣ٟٞٙ ٫ْي ر٥ يزي حًِٞٲِ كـَ حألسخّ ٣ٟٞـ٣ى يخ٠ 

 ٢ٟٳ٭٤ ٦سوش س٧٭ٲًخ ٢٭ُي٩ رٳ٥ ٢ػخكّ ٚخ٢ٟش 18٪ـ ٬طزٍٟ قخٖش ح٣ٞـ٣ى حإل٦ظخؿٳش  ٬1405حْظظل٩ يخ٠ 

٬أؿِحء ٬طَؿ٣خص ٬طسـٳالص ٬ٚظذ ًٟٞ٭٠ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٬َٳَ٪خ ، ٬ٖي أ٦ظؾ أٚؼَ ٥٢ ٢٭ُي٩ رٳ٥ ٢ػخكّ 

اغيحًٍح ٬  361ٚخ٢ٟش ٬أؿِحء ٬طَؿ٣خص ٬طسـٳالص ٬ٚظذ ًٟٞ٭٠ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٬َٳَ٪خ ، ٬ٖي أ٦ظؾ أٚؼَ ٥٢ 

٬ٲـَٰ ح٣ٞـ٣ى ىٍحسخص ٬أرلخػُخ ٢سظ٣َس ٞوي٢ش حٞٛظخد ٬حٞس٧ش ٬ٲؿ١ . 2019 ٢ٟٳ٭٤ ٦سوش كظٯ يخ٠ 300

 .أكيع ٢خ ٬غٟض اٞٳش ط٧ٗٳخص حٞكزخيش ْٱ حًٞخ١ٞ 



ٲ٭ؿي ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ،  ٬ُحٍس 22 ْٱ كٛ٭٢ش ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٲزٍٟ ييى حٞ٭ُحٍحص

 13 ؿخ٢ًش ، رخإلؾخْش اٞٯ ٢خ ٲٗخٍد 42 ، ربؿ٣خٞٱ  ؿخ٢ًش أ٪ٟٳش ٬هخغش12 ،  ؿخ٢ًش كٛ٭٢ٳش30ك٭حٞٱ 

.  ٪ـ 8 يخ٠ ، ْظلض ٢ٛش ح٢َٛ٣ٞش ٟٚٳخص يسَٛٲش 7ٟٚٳش كٛ٭٢ٳش ٬هخغش ٬أ٪ٟٳش ٬ 

  1945 ح٦ظ٫ض 1939 ريأص حٞؼخ٦ٳش ، حٞلَد حًٞخ٣ٞٳش 1918 ح٦ظ٫ض 1914 ريأص حأل٬ٞٯحٞلَد حًٞخ٣ٞٳش 

 . ٪ـ 1405 ؟ ٢ظٯ ط١ حْظظخف ٢ـ٣ى ح٣ٟٞٙ ٫ْي ٞكزخيش ح٣ٞػلّ حٞطَٲّ -

 . ٪ـ 5-10-1454//  ٠ 31-12-٢1935ظٯ ٬ٞي ح٣ٟٞٙ س٣ٟخ٤ ر٥ يزي حًِٞٲِ ؟  -

 . ٪ـ 15-12-1405//  ٠ 31-8-٢1985ظٯ ٬ٞي ٢ل٣ي ر٥ س٣ٟخ٤ ؟  -

 . ٪ـ 1370ر٧ٱ ْٱ يخ٠  ٢ًٟذ حٞػزخ٤ ؿيس ٢خ ٪٭ أ٬ٜ ٢ًٟذ ٍٲخؾٱ ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ -

 . ٠ 1965 ٢ظٯ ريأ حٞزغ حٞظِٟٓٲ٭٦ٱ ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ -

 . ٪ـ 1-10-1396//  ٠ 1976 ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ ((ح٣ٟٞ٭٤  )) ٢ظٯ ريأ حٞزغ حٞظِٟٓٲ٭٦ٱ -

 .حٞل٣يح٤  يزي حهلل حٞسٟٳ٣خ٤ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٢خٞٳش رخ٣٣ٟٞٛش ؟ -

 . حأل٢ٳَ هخٞي حٞٓٳػٝ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ ىيخ اٞٯ ط٧هٳ١ ى٬ٍس ْٱ حٞوٟٳؾ حًَٞرٱ َٞٛس حٞٗي٠ ؟ -

 ٪ـ 1390 ٢ظٯ أسسض أ٬ٜ ٟٚٳش ٟٞز٧خص ؟. //  ٪ـ 1380 ٢ظٯ أ٦طجض حَٞثخسش حًٞخ٢ش ٞظًٟٳ١ حٞز٧خص ؟ -

 .٬ٚخ٦ض ر٣يٲ٧ش حَٞٲخؼ 

 1157 يٟٯ ٲي ٢ل٣ي ر٥ سً٭ى ٢٬ل٣ي ر٥ يزي حٞ٭٪خد يخ٠ ٢ظٯ طؤسسض حٞي٬ٞش حٞسً٭ىٲش حأل٬ٞٯ ؟ -

 . ٠ 1744/ ٪ـ 

  .1824-1891 يٟٯ ٲي طَٚٱ ر٥ يزي حَٞك٥٣ يخ٠ ٢ظٯ طؤسسض حٞي٬ٞش حٞسً٭ىٲش حٞؼخ٦ٳش ؟ -

 يٟٯ ٲي يزي حًِٞٲِ آٜ سً٭ى ؟  ٢ظٯ طؤسسض حٞي٬ٞش حٞسً٭ىٲش حٞؼخٞؼش  -

ْٳػٝ ر٥ ر٧يٍ آٜ  ٥٢ ٪٭ أ٢ٳَ ٧٢كٗش حَٞٲخؼ ؟// . يزي حًِٞٲِ آٜ حٞطٳن ٥٢ ٪٭ ٢ٓظٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ -

 .سً٭ى 

 .٢ٛش ح٢َٛ٣ٞش  ٢خ ٪ٱ ح٣ٞيٲ٧ش حٞظٱ طًظزَ ٢َِٚ ٞألٍؼ حٞٳخرسش ؟ -

  .حأل٢ٳَ سٟكخ٤ ر٥ يزي حًِٞٲِ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٍِٟٞحيش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . سًٳي روص ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ قٳخٍ يسَٰٛ سً٭ىٰ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح. ) ٪ـ 2-7-1373 ؟ ٢ظٯ يٗي أ٬ٜ ٢ـٟس ٟٞ٭ٍُحء ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش -

 ) .(حٞز٧ٙ حٞسً٭ىٰ ح٫ٞ٭٧ٞيٰ )٬ٜ سخرًٗخ حٞز٧ٙ حأل ؟ ٢خ ٪٭ أ٬ٜ ر٧ٙ أ٦طت رخ٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش -

   (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .  ر٥ يزي حًِٞٲِْٳػٝحأل٢ٳَ  ؟ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٞألضُخٜ حًٞخ٢ش ٬حإلسٛخ٤ -

)  . 1380 ؟ حأل٢ٳَ ْٳػٝ ر٥ طَٚٱ ر٥ يزي حًِٞٲِ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٣ًٟٞٝ ٬حٞطئ٤٬ حالؿظ٣خيٳش -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ١ٚ 610 ١ٚ ٲزٍٟ ق٭ٜ س٭حكٝ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش يٟٯ حٞوٟٳؾ حًَٞرٱ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ١ٚ 1800 ١ٚ ٲزٍٟ ق٭ٜ س٭حكٝ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش يٟٯ حٞزلَ حألك٣َ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)  .أل٢ٳَ سٟكخ٤ ر٥ يزي حًِٞٲِ آٜ سً٭ى  ح٥٢ ٪٭ أٖي٠ ٬ُٲَ ْٱ حًٞخ١ٞ ؟ -

حٞػ٭ٞظٳش ٬غ٫ٓخ  ؟ ٢يٍسش ٢خ أٖي٠ ٢يٍسش سً٭ىٲش الُحٞض طلظٓم رخس٫٣خ ٧٢ٌ حٞظؤسٳس كظٯ حٴ٤ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ د أُ٪َ حٞسً٭ىٲش 

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)  . ٪ـ 1395كس٥ ر٥ يزي حهلل آٜ حٞطٳن  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٟٞظ١ًٟ حًٞخٞٱ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . 1937 أ٢خ٦ش رٟيٲش حَٞٲخؼ يخ٠ ٢خ أ٬ٜ رٟيٲش أ٦طجض ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ -

 . ٠ ، قَحُ ىٰ ٪خْٳال٦ي 1952  ؟اٞٯ ح٣٣ٟٞٛش حًٞسَٛٲش ىهٟض حٞكخثَحص ىهٟض حٞكخثَحص ٢ظٯ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٢ٳ٧خء 15 ١ٚ ييى ح٣ٞ٭ح٦ٱ حٞؼخ٦٭ٲش رخ٣٣ٟٞٛش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . 1979٠ ؟ ٢ظٯ أؿَٲض أ٬ٜ ي٣ٟٳش ٍُحيش ٟٚٯ ْٱ ح٣٣ٟٞٛش -

  ٪ـ ٬ط٭ْٱ19-12-٬1293ٞي ْٱ حَٞٲخؼ يخ٠  أٲ٥ ٢٬ظٯ ٬ٞي ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ ٢٬ظٯ ط٭ْٱ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)   . ٪ـ ْٱ ٢يٲ٧ش حٞكخث1373-3-2ّ 



 ٟٚٳش ح٣ٟٞٙ ْٳػٝ حٞـ٭ٲش ،  ؟٬حكيس ٥٢ أٖي٠ ٟٚٳخص حٞكٳَح٤ ْٱ حٞطَٔ حأل٬سف ٢خ ٪ٱ ٢٬ظٯ حْظظلض -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٪ـ 7-3-1387/  ٠ 14-6-1967 أ٦طجض ٠ ،،،، 1970/  ٪ـ 1390 يخ٠ حْظظلض

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٪ـ 19-1-1371/  ٠ 1952  ؟٢ظٯ ٬غٝ أ٬ٜ ٖكخٍ اٞٯ ٢يٲ٧ش حَٞٲخؼ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . َٖٲش س٣ٳَحء  َٖٲش ط٭ح٤ٍ ر٣يٲ٧ش كخثٝ ؟أٲ٥ ٲ٭ؿي رٗخٲخ ٧٢ِٜ كخط١ حٞكخثٱ -

 ؟ أًٖٟض ٥٢ يٓٳّ ، ٬٪زكض ْٱ ٥٢ أٲ٥ أًٖٟض ٬أٲ٥ ٪زكض أ٬ٜ قخثَس ٍٚز٫خ ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٪ـ 25-10-1364حٞل٭ٲش رخٞكخثّ 

 . ٢كخٍ يزخّ ر٥ ٦َْخّ ٢خ ٪٭ حس١ ٢كخٍ ؿيس ي٧ي٢خ أًٖٟض ٩٧٢ أ٬ٜ قخثَس ٲٗ٭ى٪خ قٳخٍ سً٭ىٰ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح) 

أطؤٚي٬ح )  . ٪ـ 1395حأل٢ٳَ ٢خؿي ر٥ يزي حًِٞٲِ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٟٞطئ٤٬ حٞزٟيٲش ٬ح٬َٗٞٲش ؟ -

  (٬حرلؼ٭ح

  .هخٞي ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٟٞظوكٳف ؟ -

 .٪ـ 1343  أ٠ حَٞٗٮؿَٲيس ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ غلٳٓش سً٭ىٲش ٲ٭٢ٳش ؟  -

 . ٪ـ 12-3-1395 ٲ٭٠ حٞؼالػخء ٢ظٯ يٳ٥ ح٣ٟٞٙ هخٞي ٬ٞٳًخ ٫ًٟٞي ؟ -

 . ؿٍِ ٢ط٫٭ٍس 405 ٫٧٢خ  ؿِٲَس ١ٚ1285 ٲزٍٟ ييى حٞـٍِ حٞسً٭ىٲش ْٱ حٞزلَ حألك٣َ ؟  -

  . ٪ـ1412/ ٠ 1992 ٢ظٯ أي٥ٟ ح٣ٟٞٙ ٫ْي ي٥ أ٦ه٣ش حٞل١ٛ ٬حٞط٭ٍٮ ٬ح٧٣ٞخقٕ؟ -

 . ٬حكش حإلكسخء  ؟٢خ أٚزَ ٬حكش ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش -

 . ؟ حأل٢ٳَ سٟكخ٤ ر٥ س٣ٟخ٤ ر٥ يزي حًِٞٲِ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٍحثي ْؿخء يَرٱ ٢س١ٟ -

ْٱ اكيٮ ح٧٣ٞخسزخص أي٥ٟ ح٣ٟٞٙ ٫ْي ْٳ٫خ حسظزيحٜ غخكذ حٞـالٞش ر٣س٣ٯ هخى٠ حٞل٢َٳ٥ حٞطَٲٓٳ٥   -

 هالٜ حْظظخك٩ ٣ٞز٧ٯ حٞظِٟٓٲ٭٤ رخ٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس ٢خ ٪ٱ ح٧٣ٞخسزش ٢٬ظٯ ؟
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ْٱ حٞسخرى يطَ  ٢ظٯ ط١ ط٭كٳي ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟ ٢ظٯ طؤسسض ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟ -

ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش حٞزالى ٬طس٣ٳظ٫خ رخس١ ٪ـ ٚخ٤ ايال٤ ط٭كٳي 1351يخ٠ ٥٢ ض٫َ ؿ٣خى حأل٬ٜ 

  . ؿ٣خى حأل21ٜ٬ٲ٭٠ حٞو٣س ح٣ٞ٭حْٕ حيظزخٍح ٥٢ 

 سزظ٣زَ ٥٢ ٚٝ 23أ٬ٜ رَؽ ح٣ٞٳِح٤ ح٣ٞ٭حْٕ  ٢ظٯ طلظٓٝ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش رخٞٳ٭٠ حٞ٭ق٧ٱ ؟  -

 .يخ٠ ٢ٳالىٰ 

 .ط٭كٳي ٬طؤسٳس ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٬ًَٚٮ  ٢خًح ٲ٧ًٱ ٞٙ حٞٳ٭٠ حٞ٭ق٧ٱ؟  -

 ٠ 1902 ٲ٧خٲَ 15 ٪ـ ح٣ٞ٭حْٕ 1319يخ٠  ْٱ حٞٳ٭٠ حٞوخ٢س ٥٢ ض٫َ ض٭حٜ ؟ ٢ظٯ ط١ ْظق حَٞٲخؼ  -

 .ْٱ ًٖٟش ح٣ٞػ٣ٙ 

 .طس٩ً ٬ػ٣خ٦٭٤ يخ٢ًخ  ؟ ١ٚ ٢ؿٯ يٟٯ طؤسٳس ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش  -

 .ك٫٣ٛخ ك١ٛ ٢ٟٛٱ  ٢خ ٦هخ٠ ك١ٛ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟  -

 . ىٲس٣زَ 15  ؟ حًٞخ٢ش ٟٞي٬ٞش حٞسً٭ىٲش ٢ظٯ ٢٭يي غي٬ٍ ح٣ٞٳِح٦ٳش -

 .ٚظخد حهلل ٬س٧ش ٍس٭٩ٞ غٝ حهلل يٟٳش ٬س١ٟ  ٢خ ٪٭ ٢ػيٍ حٞظطَٲى ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟  -

١ٚ ى٬ٞش ٫ٞخ كي٬ى ٢ى ح٣٣ٟٞٛش  // . َْيًخ 13 ١ٚ ييى ٬َْو حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟  -

 . ٍثٳسٳش 20 ٢يٲ٧ش ٫٧٢خ 46اىحٍٲش ٬ ٧٢كٗش 13 ؟ ١ٚ ييى ٧٢خقٕ ح٣٣ٟٞٛش // .ى٬ٜ  8 حًَٞرٳش؟

 . ٢يٲ٧ش ؿيس ٦خْ٭ٍس ح٣ٟٞٙ ٫ْيأٲ٥ طٗى أيٟٯ ٦خْ٭ٍس ْٱ حًٞخ١ٞ ٢٬خ حس٫٣خ ؟  -

 . ر٣كخٍ ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ غخٞش حٞلـخؽ٢خ ٪ٱ أٚزَ غخٞش ح٦ظهخٍ ٢ُكخس ْٱ حًٞخ١ٞ ؟  -

 .ٟٚٳش ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ حٞلَرٳش ٢خ أٖي٠ ٟٚٳش يسَٛٲش ْٱ حٞوٟٳؾ حًَٞرٱ ؟  -

  . ٪ـ٢1319ظٯ حسظَى ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ حَٞٲخؼ ؟  -

 .  ٠ ٢يٲ٧ش حَٞٲخؼ 25-5-٢1981ظٯ ٬أٲ٥ ط١ ايال٤ ٢ـٟس حٞظًخ٤٬ ٞي٬ٜ حٞوٟٳؾ حًَٞرٱ ؟  -

 . ٍٲخٜ 200 & 20 حهلل ؟ ٢خ ٪ٱ ح٣ًٟٞش حٞظٱ ُٞٳض يٟٯ ك١ٛ ح٣ٟٞٙ يزي -

هخى٠ حٞل٢َٳ٥ حٞطَٲٓٳ٥ ح٣ٟٞٙ ٫ْي ر٥ يزي  ٬ُٲَ ٣ًٟٞخٍِ ٢٬ظٯ طؤسسض ٪٨ٌ حٞ٭ُحٍس ؟ ٥٢ٜ٬ أ -

 . ٪ـ 1373حًِٞٲِ 



 . حهلل حٞكَٲٗٱ  يزي٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٟٞزظ٬َٜ ٬حٞؼ٬َس ح٣ًٞي٦ٳش ؟ -

 . ٪ـ 15-6-1365 ؟٢ظٯ ىهٟض حٞكخثَحص ح٣ٞي٦ٳش اٞٯ ح٣٣ٟٞٛش  -

 .؟ ؿِٲَس َْسخ٤ حٞـٍِ حٞزلَٲش حٞسً٭ىٲش  ٢خ ٪ٱ أٚزَ -

 ٬أ٬ٜ ٬ُٲَ ْٱ طخٍٲن حٞي٬ٞش ح٣ٟٞٙ ٬1930ُحٍس حٞوخٍؿٳش ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ٬ُحٍس أ٦طجض رخ٣٣ٟٞٛش ؟  -

  ..ْٳػٝ ر٥ يزي حًِٞٲِ 

 . ٬ٍُح٨ ١ٚ25 ييى حٞ٭ُحٍحص ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟  -

 . ٪ـ 1373 ٢خؿي حٞٗػزٱ. ى٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٟٞظـخٍس ؟  -

 . ٪ـ 1382  ؿ٣ٳٝ حٞلـٳال٤ ْٱ ح٣٣ٟٞٛش ؟ ٥٢ أ٬ٜ ٬ُٲَ ٞإليال٠ -

 . ٢يٲ٧ش ؿيس  يٗي أ٬ٜ ٢ئط٣َ ٞ٭ُحٍس هخٍؿٳش حٞي٬ٜ حإلسال٢ٳش ؟أٲ٥ -

 ٖػَ ضزَح حٞكخثّ ، ؟ (ٖػَ ضزَح ، ٖػَ هِح٠ ، ٖػَ ضيح  )أٲ٥ طٗى حٞٗػ٭ٍ ح٣ٞط٫٭ٍس حٞظخٞٳش  -

 .ٖػَ هِح٠ ؿيس ٬حألكسخء ، ٖػَ ضيح أر٫خ 

 .ْٱ ٢يٲ٧ش حألكسخء  كٗٝ حُٞ٭حٍ رخ٧٣ٞكٗش حٞطَٖٳش أٲ٥ ٲ٭ؿي أٚزَ كٗٝ رظ٬َٜ ْٱ حًٞخ١ٞ ؟ -

 .ؿخ٢ًش ح٬َٗٞٲٳ٥ ر٣يٲ٧ش ْؤّ رخ٣َُٞد ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ؿخ٢ًش ط١ طؤسٳس٫خ ْٱ حًٞخ١ٞ ؟  -

 . ٢ؿٳٕ حٞز٭سٓ٭ٍ ٢خ ٪٭ ح٣ٞؿٳٕ حٌٰٞ ٲَرف حٞزلَ حألك٣َ حألس٭ى رزلَ ح٢َ٣َٞس ؟ -

 .ْٱ حٞلَد حًٞخ٣ٞٳش حأل٬ٞٯ حٞزَٲكخ٦ٳ٭٤ ٪١ حٞـ٧٭ى  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ حسظ٣ًٝ سخيش حٞٳي ؟ -

 . ٢ٳ٧خء ؿيس حإلسال٢ٱ ٢خ ٪ٱ أؾو١ ٢٭ح٦ٱ ح٣٣ٟٞٛش ٥٢ كٳغ حَٞٚخد ٬حٞزؿخثى ؟ -

   ٢٭ح٦ٱ10؟  ١ٚ ييى ح٣ٞ٭ح٦ٱ حَٞثٳسٳش ْٱ ح٣٣ٟٞٛش -

ُح٤ ، ٢ٳ٧خء ٲ٧زى ح، ٢ٳ٧خء حٞـزٳٝ حٞظـخٍٰ ، ٢ٳ٧خء ؽ رخٞـزٳٝ ٢ٳ٧خء ؿيس حإلسال٢ٱ ، ٢ٳ٧خء ح٣ٟٞٙ ٫ْي حٞػ٧خيٱ 

، ٢ٳ٧خء ح٣ٟٞٙ يزي حهلل رَحرٍ ، حٞظـخٍٰ ، ٢ٳ٧خء ح٣ٟٞٙ ٫ْي حٞػ٧خيٱ ٲ٧زى ، ٢ٳ٧خء ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ رخٞي٢خ٠ 

 .٢ٳ٧خء ؾزخ ، ٢ٳ٧خء ٍأّ حٞوٳَ 

 ي٣ٟخء حٟٞٓٙ ح٣ٞػَٲٳ٥ حٞٗي٢خء  ٲ٭٠ ٬ْٱ أٰ ٢يٲ٧ش ؟٥٢365 ٪١ أ٬ٜ ٥٢ غ٧ً٭ح حٞظٗ٭ٲ١ حٞط٣سٱ  -

 .٢يٲ٧ش ٧٢ّ حٞٗيٲ٣ش 

 . ٫٦َ ح٧ٞٳٝ ح ؟ٰ٪٭ أق٭ٜ أ٫٦خٍ حٞي٤ ٢خ -

 طَ ٠ ٢2,158٭ؿ٭ى ْٳسخ٬ع اٲ٧ي ، اٲسٳٛس ٬ٲ٣ظي ٢ظي ىحهٝ حٞزلَ ْٱ حًٞخ١ٞ ؟ ٢ٰخ ٪٭ أق٭ٜ ٍغٳّ  -

 . ٪ـ ٢1331ظٯ ْظق ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ حألكسخء ؟  -

 . ٪ـَ  ؟٢خ ٪٭ حس١ حألكسخء ٖيٲ٣ًخ . // ي٥ ط٫خ٢ش أل٫٦خ طلـِ ٦ـي٣ٞخًح س٣ٳض حٞلـخُ ر٫ٌح حالس١ ؟  -

 أل٫٦خ طيي٭ح اٞٯ حإلٖظيحء رخٞسّٟ  ؟حٞسٟٓٳش ٣ٞخًح س٣ٳض ىي٭س حٞطٳن ٢ل٣ي ر٥ يزي حٞ٭٪خد رخٞيي٭س -

 .حٞػخٞق 

 . آٍح٢ٛ٭ ، حٞه٫َح٤ ٢خ ٪ٱ أٚزَ ضَٚش ُٲض ْٱ حًٞخ١ٞ ٬أٲ٥ طٗى ؟ -

يخغ٣ش ٚ٭٫٦خ ٬ٍَزظ١٫ ْٱ س٧ٛخ٪خ ٜ ٞظ٫خْض ح٧ٞخّ يٟٳ٫خ ٣ٞخًح س٣ٳض ٢يٲ٧ش ح٫ٞٓ٭ِ ر٫ٌح حالس١ ؟ -

حألكسخء ٢٬يٲ٧ش حٞظـخٍس ٬حٞزٳى ٬حٞطَحء ٬حألهٌ ٬حًٞكخء ٢٬َٗ حإل٢خٍس ٬يسَٛ حٞيْخو ٬حٞي٬حثَ 

  .حَٞس٣ٳش 

 حٞػٳ٧ٱ أ٬ٜ ٥٢ أٚظطّ حٞ٭ٍٔ ؟ //  .رٳطش سي ٬حىٰ ٢خ أٚزَ سي ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ؟ -

  . سٳٟ٭٤ أ٬ٜ ٥٢ حهظَو حٞ٭ٍٔ

 .٪ـ 1405-2-7  ْٱْٱ أٰ س٧ش أٖٳ١ ٫٢َؿخ٤ حٞـ٧خىٍٲش حأل٬ٜ ؟ -

 . ؟ ٢يٲ٧ش رَٲي٨ ْٱ أٰ ٢يٲ٧ش ٲٗى أٚزَ س٭ٔ ٞإلرٝ ْٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش -

  . ٢ظَح23.2 ٢ظَح ٬رًَؼ  25١ٚ ١ٚ ٲزٍٟ ق٭ٜ ؿسَ ح٣ٟٞٙ ٫ْي  حٌٰٞ ٲَرف ح٣٣ٟٞٛش رخٞزلَٲ٥ ؟ -

  .13 ؟ ٢خ ٪٭ ييى ٢َحِٚ حٞيي٭س ٬حإلٍضخى ر٧٣خقٕ ح٣٣ٟٞٛش -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .200 ؟ ٢خ ٪٭ ييى ح٣ٞٛخطذ حٞظًخ٦٬ٳش ٬حٞظ٭يٳش حٞـخٞٳخص ر٧٣خقٕ ح٣٣ٟٞٛش -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .194  ؟٢خ ٪٭ ييى حٞـ٣ًٳخص حٞوٳَٲش ٞظلٓٳم حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ر٧٣خقٕ ح٣٣ٟٞٛش -

  .1933  ٢خ ٪٭ ح١َٖٞ ح٣ٞ٭كي حٌٰٞ ىض٧ظ٩ ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ؟ -



 . ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ٬ؾى أ٦طك٩ ٟٞزَح٢ؾ ح٧٢ِٞٳش ْٱ ح٣ٞسخؿي ٥٢ ٫٢خ٠؟ -

 ح٧ًٞخٲش رٛظذ حهلل طال٬س ٬طـ٭ٲيًح ٬كٓهًخ ، ىي٭س ح٧ٞخّ اٞٯ ٥٢ أ٪يحِ ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ؟ -

. حإلسال٠ ٬ط٭ؿٳ١٫٫ ، ح٧ًٞخٲش رزٳ٭ص حهلل ٬ط٣ًٳَ٪خ 

 ؟ حإلضَحِ يٟٯ ٢ـ٣ى ح٣ٟٞٙ ٫ْي ٞكزخيش ح٣ٞػلّ حٞطَٲّ ، حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ٥٢ ٫٢خ٠ ٬ُحٍس -

. ارَحُ ؿ٫٭ى ح٣٣ٟٞٛش ْٱ ىي١ ح٣ًٞٝ حإلسال٢ٱ ، ٢سخييس حألٖٟٳخص حإلسال٢ٳش ىحهٝ ٬هخٍؽ ح٣٣ٟٞٛش 

 حٞؼٗش رخ٧ٞٓس ، حال٪ظ٣خ٠ رخ٣ٞه٫َ ٬حٍطيحء حِٞٮ حَٞس٣ٱ ٥٢ أسزخد ٦ـخف ح٣ٞٗخرالص حٞطوػٳش ؟ -

 .حٞسً٭ىٰ ، ٬أ٤ طـٳذ يٟٯ أسجٟش حٟٞـ٧ش ربؿخرخص ٢وظػَس ٬يي٠ حإلقخٞش ْٱ حٞٛال٠ 

٬ٚخٞش ح٣ٞكز٭يخص / ٬ٚخٞش ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى  ٢خ ٪ٱ ٬ٚخالص ٬ُحٍس حٞطج٭٤ حإلسال٢ٳش ؟ -

 .٬ٚخٞش حٞظوكٳف ٬حٞظك٭ٲَ / ٬ٚخٞش حٞطج٭٤ حإلسال٢ٳش / ٬حٞزلغ ح٣ًٟٞٱ 

حإلضَحِ يٟٯ حأل٢٭ٍ  ٢خ ٪ٱ ح٫٣ٞخ٠ حٞظٱ طٗ٭٠ ر٫خ حٞ٭ُحٍس ؟ ٥٢ ٫٢خ٠ ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ؟ -

ح٣ٞظًٟٗش رخأل٬ٖخِ حٞوٳَٲش ٬ط٣٧ٳش أيٳخ٫٦خ ، ٬ضج٭٤ ح٣ٞسخؿي ٬ح٣ٞػٟٳخص ، ٬حإلضَحِ حًٞخ٠ يٟٯ 

٢ـ٣ى ح٣ٟٞٙ ٫ْي ٞكزخيش ح٣ٞػلّ حٞطَٲّ ، ٬ط٧هٳ١ حٞسخرٗخص ح٣ٞلٟٳش ٬حٞي٬ٞٳش ٞلٓم ٚظخد حهلل 

٬طال٬ط٩ ٬طـ٭ٲي٨ ،٬حٞس٧ش ح٣ٞك٫َس ، اٞٯ ؿخ٦ذ حٞيي٭س اٞٯ حهلل طًخٞٯ ْٱ حٞيحهٝ ٬حٞوخٍؽ ، 

٬حإلضَحِ يٟٯ ح٣َٞحِٚ حإلسال٢ٳش ، ٢٬سخييس حألٖٟٳخص ٬حٞـخٞٳخص حإلسال٢ٳش ْٱ حٞوخٍؽ ٬حٞظ٧سٳٕ 

 .٢ى ح٫ٞٳجخص حإلسال٢ٳش ٬ىي١ حٞـخ٢ًخص ٬ح٣ًٞخ٪ي حإلسال٢ٳش ْٱ حٞوخٍؽ ، حإلضَحِ يٟٯ ح٣ٞسخؿي 

-  

  ٢خ ٪ٱ أ٪يحِ حٞ٭ُحٍس ؟ -

  ارَحُ ؿ٫٭ى ح٣٣ٟٞٛش ْٱ ٢ـخٜ ح٣ًٞٝ حإلسال٢ٱ ٬ىي١ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ حٞوخٍؽ. 

  ح٣ًٞٝ يٟٯ ٍْى ح٣ٞسظ٭ٮ حَٰٞٓٛ ٬ح٣ًٟٞٱ ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ ْٱ حٞوخٍؽ ٬طؤٚٳي ٪٭ٲظ١٫ حإلسال٢ٳش. 

  ح٣ًٞٝ يٟٯ ٢سخ٦يس ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ حٞوخٍؽ ٞظ٣ٛٳ١٫٧ ٥٢ ٣٢خٍسش ضًخثَ٪١ حٞيٲ٧ٳش ٬طؤٚٳي كٗ٭١٫ٖ. 

  ح٧ًٞخٲش رخألٖٟٳخص ٬حٞـخٞٳخص حإلسال٢ٳش ْٱ حًٞخ١ٞ. 

  حإلس٫خ٠ ْٱ ىي١ ح٣ٞط٬َيخص ٬ح٣ًٞخ٪ي حإلسال٢ٳش ٣ٞوظّٟ ح٣َٞحكٝ حٞيٍحسٳش. 

 

ح٣ٞطخٍٚش ْٱ أي٣خٜ ٢٭حس١ حٞلؾ ٬ح٣ٞطخٍٚش أٲؿًخ ْٱ حْظظخف   ٢خ ٪٭ آهَ ح٦ـخُ ٖخ٢ض ر٩ حٞ٭ُحٍس ؟ -

 .ؿخ٢ى ْوَ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ أٚزَ ؿخ٢ى ْٱ حٞطٳطخ٤ 

طظَِٚ ْٱ حٞظ٭حغٝ ٢ى ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ٢زخضَس ي٥ قَٲٕ ٬سخثٝ   ٢خ ٪ٱ ٫٢خ٠ ٢َحٖذ ح٣ٞسخؿي ؟  -

إلرال١٫َ رخٞظًخ٢ٳ١  (حَٞسخثٝ ح٧ٞػٳش ، حٞ٭حطس آد ، حإلٲ٣ٳٝ ، ٬َٳَ٪خ  )حٞظ٭حغٝ حٞليٲؼش 

٬حٞظًٟٳ٣خص حًٞخؿٟش ، ٬حٞٗٳخ٠ رؤي٣خٜ ٢َحٖذ ح٣ٞسخؿي ح٣ّٟٞٛ ر٫خ ، ٬حٞ٭ٖ٭ِ يٟٳ٫خ ، ٬اييحى حٞظٗخٍٲَ 

حٞي٬ٍٲش ي٫٧خ ، ٬طٓٗي حكظٳخؿخط٫خ ، ٬حَْٞى ٞـ٫ش حالهظػخظ ي٥ أٰ ضٱء ٲ٧ٗػ٫خ ، ٬حٞظؤٚي ٥٢ 

ح٦ظهخ٠ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ْٱ يي٠ ا٦خرش َٳَ٪١ ى٤٬ ٢٭حْٗش حٞـ٫ش حالهظػخظ ٬حإلرالٌ ي٥ حٞٗػ٭ٍ 

ا٤ ٬ؿي ، ٬حٞظ٧سٳٕ ٬ح٣ٞظخرًش ٢ى حَٞٓو ك٭ٜ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ ٲكٟذ ٫ٞخ حألًح٤ ربٖخ٢ش غالس حٞـ٣ًش ، 

حٞظؤٚي ٥٢ ح٦ظهخ٠ حإل٢خ٠ ٬ح٣ٞئ٤ً رؤىحء ٫٢خ١٫٢ رخ٣ٞسـي ، اٲػخٜ حٞظًخ٢ٳ١ ٬حٞزالَخص ٞألث٣ش 

 .٬ح٣ٞئ٦ًٳ٥ ، اييحى طٗخٍٲَ ى٬ٍٲش ي٥ ح٣ٞسـي ح٣ّٟٞٛ ر٫خ 

 ٪٭ ٬ؿ٭د ٬ٖ٭ِ ٢َحٖذ ح٣ٞسـي يٟٯ ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى ح٣ّٟٞٛ ر٫خ :طًَٲّ ٢َحٖذ ح٣ٞسـي  -

رخسظ٣َحٍ ، ٬طٓٗي حكظٳخؿخط٫خ ،٬حٞظؤٚي ٥٢ ٖٳخ٠ ٧٢س٭رٳ٫خ ٢٬ظ٫ًيٰ غٳخ٦ظ٫خ ٦٬هخْظ٫خ رؤي٣خ١٫ٞ يٟٯ 

 .حٞ٭ؿ٩ ح٣ٞكٟ٭د 

 ٪٭ ٢ًَْش كخٞش ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى حإل٦طخثٳش ٬ح٣ً٣ٞخٍٲش ٢٬يٮ :ح٧ًٞػَ حأل٬ٜ ي٥ ح٣ٞسـي : أ٬اًل 

. حٞلخؿش اٞٯ حألػخع ٬حَٞٓش 

٢ًَْش حألي٣خٜ ح٧٣ٞ٭قش رخٞوكٳذ ٬حإل٢خ٠ ٬ح٣ٞئ٤ً ٬حٞوخى٠ : ح٧ًٞػَ حٞؼخ٦ٱ ي٥ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي : ػخ٦ٳًخ 

. ْٱ ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى 



 ٪ٱ ٢ئسسخص ٬ضَٚخص حٞػٳخ٦ش ح٣ٞظ٫ًيس رؤي٣خٜ حٞػٳخ٦ش :ح٧ًٞػَ حٞؼخٞغ ي٥ ٢ظ٫ًيٰ حٞػٳخ٦ش : ػخٞؼًخ 

. ٬ح٧ٞهخْش ٢٬ًَْش حألي٣خٜ ح٣ٞ٭ٟٚش ١٫ٞ ْٱ ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى 

 ٫٢خ٠ ٬٬حؿزخص ٢َحٖزٱ ح٣ٞسخؿي ؟  -

 .حٞٗٳخ٠ ر٣َحٖزش ح٣ٞسخؿي ح٣ّٟٞٛ ر٫خ ٬حٞ٭ٖ٭ِ يٟٳ٫خ ٬اييحى طٗخٍٲَ ي٫٧خ ٬طٓٗي حكظٳخؿخط٫خ  -

 .أ٤ ٲؿى ٢ّٟ ٞٛٝ ٢سـي  -

 .طٓٗي حكظٳخؿخص ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى ح٣ّٟٞٛ ر٫خ ٬حَْٞى ٟٞـ٫ش ي٥ أٰ ضٱء ٲ٧ٗػ٫خ  -

حٞظؤٚي ٥٢ ٖٳخ٠ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي رؤي٣خ١٫ٞ يٟٯ أ٣ٚٝ ٬ؿ٩ ٢٬ظ٫ًيٰ حٞػٳخ٦ش ٬ح٧ٞهخْش ٢٬ظ٫ًيٰ  -

 .ح٫َٛٞرخء ح٣ٞٳخ٨ ٬حيظ٣خى ض٫خىحص حإل٦ـخُ ٟٞػٳخ٦ش ٬ح٧ٞهخْش ٥٢ ٖزٝ حإل٢خ٠ أ٬ ح٣ٞئ٤ً 

 .حإلرالٌ ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ ٲظ٭ٞٯ ْٳ٫خ حإل٢خ٢ش ٬حألًح٤ أضوخظ َٳَ حٞسً٭ىٲٳ٥ ١ٞ ٲًٳ٧٭ح ٍس٣ٳًخ  -

حسظال٠ حٞظًخ٢ٳ١ ٬حٞوكخرخص ٬حٞظًٟٳ٣خص حٞػيحٍس ٥٢ ٖزٝ حإلىحٍس ح٣ٞوظػش ٬طسٟٳ٫٣خ ٧٣ٞس٭رٱ  -

 .ح٣ٞسخؿي ٬حٞظؤٚي ٥٢ حٞظِح١٫٢ ر٫خ ٬طٗيٲ١ ٢خ ٲؼزض حسظال١٫٢ ٫ٞخ 

 .حإلْخىس ي٥ ٢٭ؾ٭و هكزش حٞـ٣ًش ْٱ ٢خ ٲظزى ٥٣٫ٞ ؿ٭ح٢ى ْٱ كخٞش حٞكٟذ ٩٧٢  -

 .ح٣ٞسخييس ْٱ كٝ حٞوالْخص حٞظٱ ط٧طؤ رٳ٥ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ٥٢ ؿ٫ش ٬رٳ٥ ؿ٣خيش ح٣ٞسـي  -

حإلقالو يٟٯ قٟذ حإل٤ً ٬حُٞٳخد ٧٣ٞس٭رٱ ح٣ٞسخؿي رًي حٞـظؤٚي ٥٢ غالكٳش حٞ٭ٚٳٝ ٬حٞظ٭ٖٳى يٟٯ  -

 .قٟذ حإل٤ً ٬حُٞٳخد 

حَْٞى ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ ُط٫ـَ رسزذ ٬ِ٦ف حٞسٛخ٤ ي٫٧خ أ٬ حٞظٱ ١ٞ طًي حٞلخؿش ٖخث٣ش ٞ٭ؿ٭ى٪خ ألٰ  -

 .سزذ 

حَْٞى رخألٍحؾٱ حٞوخغش رخ٣ٞسخؿي حٞظٱ ٲالكم يٟٳ٫خ حيظيحء ٥٢ أٰ ؿ٫ش س٭حء ؿ٫ش كٛ٭٢ٳش أ٬  -

أ٪ٟٳش أ٬ أكي حألَْحى ٬اييحى طَٗٲًَح ٢ػ٭ًٍح ٢٭ؾق ْٳ٩ حإلكيحػٳخص ٬أٍٖخ٠ حٞٗكى رخٞظ٧سٳٕ ٢ى اىحٍس 

 .ح٣ٞط٬َيخص ْٱ حإلىحٍس 

حَْٞى ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ طسظوي٠ هي٢خط٫خ ٚخ٫َٛٞرخء ٬ح٣ٞخء ْٱ حالضظَح٘ ٢ى س٥ٛ حإل٢خ٠ أ٬ ح٣ٞئ٤ً  -

 .٢٭ػًٗخ رخٞػ٭ٍ ١ٍٖ٬ حالضظَح٘ 

 يي٠ حٞظُٳذ اال رب٤ً ٍس٣ٱ ٬يي٠ آٖخٜ ٢ػٟٳخص ح٧ٞسخء أى ى٬ٍحص ح٣ٞٳخ٨ ٬ٖض :٬حؿزخص يخ٢ش  -

 .حٞػالس ، ٬يي٠ اؾخْش اٰ أؿ٫ِس أ٬ طَٚٳزخص ٫َٚرخثٳش رخ٣ٞسـي اال رًي أهٌ حإل٤ً ٥٢ حَٞٓو 

 حٖظػخٍ حٞوكذ يٟٯ ٫ٓ٢٭٠ حٞ٭يم ٬حإلٍضخى ٬طٌٚٳَ ح٧ٞخّ رؤكٛخ٠ حٞيٲ٥ ٬أ٤ :٬حؿزخص حٞوكزخء  -

ٲٟظ٠ِ حٞوكٳذ رًي٠ حٞو٭ؼ ْٱ ٢سخثٝ حٞسٳخسٳش أ٬ حًٞػزٳش ، أ٬ حٞلِرٳش أ٬ حٞظًَؼ ألضوخظ أ٬ 

ى٬ٜ أ ٢ئسسخص طػَٲلًخ أ٬ ط٣ٟٳلًخ ، حٞظٗٳٳي ْٱ ٬ٖض ىه٭ٜ ٞوكزظٱ ٬غالس حٞـ٣ًش ر٭ٖض ح٬ِٞحٜ ، 

٬ْٱ حأليٳخى ٬حالسظسٗخء ر٣خ ٲ٩٣٣ً حَٞٓو ْٱ كٳ٩٧ ، حٞظٗٳي ر٣خ ٲ٩٣٣ً حَٞٓو رطؤ٤ حضظ٣خٜ رًؽ 

حٞوكذ يٟٯ ٢٭ؾ٭يخص ٢ًٳ٧ش ، حٞلَظ يٟٯ حالٞظِح٠ رخألىيٳش ح٣ٞط٬َيش ، ٬يي٠ حاليظيحء ْٱ 

حٞييخء ، اطزخو حٞس٧ش ْٱ ٖػَ حٞوكزش ٬ق٭ٜ حٞػالس ، ٬أ٤ ٲَحيٱ حٞس٧ش ح٧ٞز٭ٲش ْٱ أىحث٩ ٟٞػالس 

٢َحيخس كخؿخص ح٧ٞخّ أػ٧خء ط٧خ٬ٜ ح٣ٞ٭ؾ٭يخص ْٱ حٞوكزش ال ٢َحيخس ٍَزخط١٫ . أل٩٦ ٖي٬س ٥٣ٞ ه٩ٟٓ 

، يي٠ حإل٤ً ألٰ ضوع ْٱ حٞوكزش ٦ٳخرش ي٩٧ اال رًي حٞظ٧سٳٕ ٢ى اىحٍس حٞظ٭ؿٳ٩ رخَٞٓو ٬أهٌ 

 .ح٣ٞ٭حْٗش يٟٯ ًٞٙ ، يي٠ حٞس٣خف ألٰ ضوع ربٞٗخء ٣ٟٚش رًي غالس حٞـ٣ًش ٢كًٟٗخ 

 حإل٢خ٠ ٪٭ ح٣ٞسج٭ٜ حأل٬ٜ ٥ًٞ اىحٍس ح٣ٞسـي ٬ي٥ ٚٝ ٢خ ٲـَٰ ْٳ٩ ٥٢ ط٭ؿٳ٩ :٬حؿزخص حإل٢خ٠ -

٬أ٦طكش ٬أ٤ يٟٳ٩ حٞلؿ٭ٍ ٟٞػالس ر٭ٖض ٚخْٱ ٬ح٣ٞ٭حنزش يٟٯ ا٢خ٢ش حٞـ٣خيش ، ٬أ٤ يٟٳش ٢َحٖزش 

ي٣ٝ ح٣ٞئ٤ً ٬حٞوخى٠ ٬حَْٞى ي٥ أٰ َٳخد أ٬ طٗػٳَ ، ٬حٞظًخ٤٬ ٢ى ٢َحٖزٱ ح٣ٞسخؿي ْٳ٣خ ٲوي٠ 

ٍسخٞش ح٣ٞسـي ٬حٞلَظ يٟٯ اغالف ؿ٣خيش ح٣ٞسـي ٬كٝ ٢طٛالط١٫ ٢٬سخيي ح٣ٞلظخؽ ٬حٞ٭ٖ٭ِ 

١٫ً٢ ي٧ي ضيحثي٪١ ٬حَٞٓف َٞٓك١٫ ، ٬حٞل٤ِ ٞل١٫٦ِ ، يٟٯ حإل٢خ٠ ٚسذ ٖٟ٭د ح٧ٞخّ ، اٞٗخء 

حٞي٬ٍّ حٞيٲ٧ٳش ٬ح٣ٞ٭حيم ٬هػ٭غًخ رًي غالس حًٞػَ ٬ٖزٝ غالس حًٞطخء ، طًِٲِ ح٬َٞحرف 

٬حٞظ٭حغٝ رٳ٥ ؿ٣خيش ح٣ٞسـي ، ٢ظخرًش أي٣خٜ ٢ئسسش ح٧ٞهخْش ٬حٞػٳخ٦ش ٣ٟٞسـي ، حٞظٗٳٳي ر٣خ ٬ٍى 

 .ي٥ حَٞس٭ٜ ٥٢ س٥٧ حٞػالس 

 ٪٭ ح٣ٞسج٭ٜ حٞؼخ٦ٱ ي٥ ح٣ٞسـي ٬أ٤ يٟٳ٩ ْظق أر٭حد ح٣ٞسـي ْزٝ ٬ٖض حٞػالف :٬حؿزخص ح٣ٞئ٤ً  -

ٍِ ٬طـ٫ٳ٨ِ ، حيظ٣خى ٍْى حٴًح٤ كسذ ط٭ٖٳض أ٠ حَٞٗٮ ، ٬حإلٖخ٢ش رًي حٞٓظَس ح٧٢ِٞٳش  ر٭ٖض ٚخ



 ىٖٳٗش ، 20 ىٖخثٕ ٬حًٞطخء 10 ىٖٳٗش ح٣َُٞد 15حٞه٫َ ٬حًٞػَ –  ىٖٳٗش 25حٞٓـَ  )ح٣ٞليىس ٬٪ٱ 

يي٠ ا٦خرش َٳَ حٞسً٭ىٲٳ٥ رخٴًح٤ ، حالٞظِح٠ رؤ٤ ٲٛ٭٤ ٍْى آًح٤ حًٞطخء رًي ىه٭ٜ ٬ٖض غالس 

ح٣َُٞد ، طـ٫ٳِ ٢ٛزَحص حٞػ٭ص ٬ا٦خٍس ح٣ٞسـي ، ٌٚٞٙ ح٣ٞطخٍٚش ٢ى حإل٢خ٠ ْٱ طٗ٭ٲ١ أي٣خٜ 

 . ح٣ٞئسسش 

حٞٗٳخ٠ ر٣َحٖزش ح٣ٞسخؿي ح٣ّٟٞٛ ر٫خ ٬حٞ٭ٖ٭ِ يٟٳ٫خ ٬اييحى حٞظٗخٍٲَ ي٫٧خ : ٬حؿزخص ٢َحٖذ ح٣ٞسخؿي  -

 .، ٬أ٤ ٲؿى ٢ّٟ ٞٛٝ ٢سـي ٬حٞظؤٚي ٥٢ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي رؤي٣خ١٫ٞ يٟٯ أ٣ٚٝ ٬ؿ٩ 

 حٞٗٳخ٠ رؤي٣خٜ حٞظ٧هٳّ ر٩٣٫ ٦٬طخـ ٬ٲظًَؼ ٣ٟٞسخٞش ْٱ كخٞش حإل٪٣خٜ ، :٥٢ ٬حؿزخص حٞوخى٠  -

٢َحٖزش ٢ًيحص ٢ٳخ٨ حٞطَد ٬ى٬ٍحص ح٣ٞٳخ٨ ٬ط٧هٳ٫ٓخ رخسظ٣َحٍ ْٱ ٚٝ ٲ٭٠ ٬ْظل٫خ ٖزٝ حٞػالس ر٭ٖض 

ٍِ ٬اَال٫ٖخ رًي حٞػالس   .ٚخ

  ؟٥٢ أث٣ش ٢٬ئ٦ًٳ٥ ٬هي٠ ر٧٣س٭رٳ٫خ٫٢خ٠ ح٣َٞحٖذ ي٧ي ُٲخٍط٩ ٣ٟٞسخؿي ْٳ٣خ ٲظًٟٕ  -

. حٞظؤٚي ٥٢ ٖٳخ٠ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى ر١٫ٟ٣ً حٟٞٛٓٳ٥ ْٳ٩ / 1

 . (ٟٞػٳخ٦ش ، حَٞٓش ، ٞألؿ٫ِس ح٫َٛٞرخثٳش  )حٞظؤٚي ٥٢ كخؿش ح٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى / 2

حٞظؤٚي ٥٢ يي٠ ٬ؿ٭ى غ٧خىٲٕ طزَيخص رخ٣ٞسـي ٬ا٤ ٬ؿيص ٬ؿذ يٟٯ حإل٢خ٠ اُحٞظ٫خ رػٓظ٩ ح٣ٞسج٭ٜ  / 3

. ي٥ ح٣ٞسـي 

. حٞظؤٚي ٥٢ يي٠ ٬ؿ٭ى أٰ ٢ٛظزخص أ٬ ضخضخص ٢َثٳش َٳَ ٢ػَف ر٫خ ٥٢ ٖزٝ حٞ٭ُحٍس / 4

حٞظؤٚي ٥٢ يي٠ ٬ؿ٭ى ٧٢ط٭ٍحص أ٬ ٢ٟػٗخص رخ٣ٞسـي أٲخ ٚخ٤ ٢ؿ٣٭٫٦خ َٳَ حٞظٱ طل٣ٝ ضًخٍ حٞ٭ُحٍس  / 5

يي٠ ُٲخىس أٰ أؿ٫ِس ٬طَٚٳزخص ٫َٚرخثٳش رخ٣ٞسـي اال رًي أهٌ حإل٤ً ٥٢ ؿ٫ش حالهظػخظ ، ٢ى ح١ًٟٞ / 6

 ، ٬أ٤ طٛ٭٤ ىٍؿش حٞػ٭ص يٟٯ حٞيٍؿش حَٞحرًش حٴ٦ًش ٢ٛزَحص ٬طٛ٭٤ ْٱ  4أ٤ ح٣ٞٛزَحص ال طظـخ٬ُ ي٥ 

. ح٣ٞظ٭سكش 

. حٞظؤٚي ٥٢ يي٠ ٬ؿ٭ى أػخع ٍؿٳى أ٬ أؿ٫ِس ٢ًك٩ٟ أ٬ هخٍؿش طط٭٨ ح٧٣ٞهَ حًٞخ٠ / 7

. حٞظؤٚي ٥٢ حَُِٞ ٬ح٣ٞالكٕ حًٞخ٢ش ٢٬خ طلظ٭ٰ يٟٳ٩ ، ٬ٌٚٞٙ ٦٭و حسظويح٫٢خ / 8

حٞظؤٚي ٥٢ يي٠ ٬ؿ٭ى ططٗٗخص أ٬ طػييخص ْٱ ح٣ٞسـي أ٬ هخٍؿش ططٛٝ هك٭ٍس يٟٯ ٢َطخىٰ ح٣ٞسخؿي / 9

. ٬حٞـ٭ح٢ى ٬ي٥ ٢يٮ حٞلخؿش اٞٯ حٞظ٢َٳ١ أ٬ ايخىس حٞز٧خء 

 ر٣ظ٫ًيٰ غٳخ٦ظ٫خ ٦٬هخْظ٫خ ؟ ٫٢خ٠ ح٣َٞحٖذ ي٧ي ُٲخٍط٩ ٣ٟٞسخؿي ْٳ٣خ ٲظًٟٕ

حٞظؤٚي ٥٢ ٢سظ٭ٮ ح٧ٞهخْش حًٞخ٢ش رخ٣ٞسـي ٬ٲط٣ٝ حَٞٓش ٬ٍْ٭ِ ح٣ٞػخكّ ٬حٞسخكخص ٬حَُِٞ / 1

 (ىٲظ٭ٜ ، غخر٭٤ ، ْخٲ٥ ، ٢ك٫َحص  )٬ى٬ٍحص ح٣ٞٳخ٨ ، ٬حٞظؤٚي ٥٢ ط٭ْٳَ أى٬حص ح٧ٞهخْش ٥٢ ٖزٝ ح٣ٞظ٫ًي 

. ٬ٖٳخ٠ يخ٢ٝ ح٧ٞهخْش ر٩ٟ٣ً 

٢ًخٲ٧ش ى٬ٍح ح٣ٞٳخ٨ ٬حٞظؤٚي ٥٢ غ٧خرٳَ ح٣ٞٳخ٨ ٬حٞوالقخص ٬حٞسٳٓ٭٦خص ٬حٞسوخ٦خص ٬أ٫٦خ ط٣ًٝ ٬ال ٲ٭ؿي / 2

 . (هّٟ حألر٭حد  )ر٫خ طسَٲذ ٬ٌٚٞٙ حٞظؤٚي ٥٢ ٬ؿ٭ى كخ٢الص ضٓخـ ح٣ٞٳخ٨ ٬يي٠ ٬ؿ٭ى ٚظخرخص رخٞيحهٝ 

. حٞظؤٚي ٥٢ رَىحص ح٣ٞخء ٬ْالط٫خ ٬أ٫٦خ ط٣ًٝ رطٛٝ ؿٳي / 3

حٞظؤٚي ٥٢ أسال٘ ح٫َٛٞرخء ىحهٝ ٬هخٍؽ ح٣ٞسـي ٬ٌٚٞٙ ْٱ ى٬ٍحص ح٣ٞٳخ٨ ٬أ٫٦خ َٳَ ٢ٛط٭ْش ٬ال / 4

. طسزذ هك٭ٍس ٬هخغش حٞظٱ رَٗد حألؿ٫ِس ح٫َٛٞرخثٳش 

 . (حٞس٣خيخص حٞيحهٟٳش ٬ح٣ٞٛزَحص حٞوخٍؿٳش  )حٞظؤٚي ٥٢ أؿ٫ِس حٞػ٭ص ٬أ٫٦خ ط٣ًٝ رػ٭ٍس ؿٳيس / 5



. حٞظؤٚي ٥٢ أؿ٫ِس حٞظٛٳٳّ ٬ح٣َٞح٬ف ٬أ٫٦خ ؿٳيس ٬ط٣ًٝ / 6

. حٞظؤٚي ٥٢ حألر٭حد يخ٢ش ح٣ٞسـي ٬أ٫٦خ رلخٞش ؿٳي٨ ٬روخغش أر٭حد ى٬ٍحص ح٣ٞٳخ٨ / 7

حٞظؤٚي ٥٢ أ٤ يخ٢ٝ ح٧ٞهخْش طخرى ٣ٞظ٫ًي حٞػٳخ٦ش ٬ٲل٣ٝ اٖخ٢ش سخٍٲش ح٣ًٞٓ٭ٜ ٬أ٩٦ ٲسظ١ٟ ٍحطز٩ ى٤٬ / 8

طِٟٓٲ٭٦خص ، ضخضخص ، ٣ٚزٳ٭طَ ، أَٖحظ  )طؤهٳَ ٬أ٤ حَُْٞش ح٣ًٞيس ٩ٞ رخ٣ٞسـي ال ٲ٭ؿي ْٳ٫خ ٢وخٞٓخص 

 . (٢ي٢ـش 

حٞزالٌ ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ أ٢خ٫٢خ ٢٬ئ٫٦ًخ ٲظُٳذ ، حٞزالٌ ٚٳّ ٦سظؼ٣َ ٪ٌح ح١َٖٞ رػ٭ٍس اٲـخرٳش ؟  -

ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ ال ٲ٭ؿي ر٫خ يخ٢ٝ ٦هخْش ، حٞزالٌ ي٥ ح٣ٞسخؿي حٞظٱ طًخ٦ٱ يي٠ غٳخ٦ش ى٬ٍحص 

ح٣ٞٳخ٨ ، حٞزالٌ ي٥ حَٞٓش ح٣ٞظ٫خٞٙ ، حٞزالٌ ي٥ ح٦ٗكخو ح٣ٞٳخ٨ ْٱ رًؽ ح٣ٞسخؿي ، حٞزالٌ ي٥ 

ؾًّ حٞظٛٳٳّ ٬ؾًّ أك٣خٜ ح٫َٛٞرخء ، حٞزالٌ ي٥ طّٟ رَحىحص ح٣ٞٳخ٨ هػ٭غًخ ْٱ حألكٳخء حٞظٱ 

ر٫خ ي٣خٞش ، حٞزالٌ ي٥ حأل٢خ٥ٚ حٞظٱ طلظخؽ ر٧خء ٢سخؿي هػ٭غًخ ْٱ ٢ي٤ حألقَحِ أل٤ ٚؼٳَ ٥٢ 

 ح٣ٞلس٧ٳ٥ ٲظٗي٠ ٟٞ٭ُحٍس ٲزلغ ي٥ ٢٭ٖى ر٧خء ٢سـي ، ٬ح٪٣خ حسظؼ٣خٍ حٞظٳسٳَ ْٱ حٞ٭غ٭ٜ ٟٞ٭ُحٍس 

٢ٟٳخٍ ٍٲخٜ سً٭ىٰ  (100)٢سـي ٬ؿخ٢ى ٬ٲزٍٟ حإل٦ٓخٔ يٟٳ٫خ ك٭حٞٱ  (98.800) يٟٯ طلظ٭ٰ حٞسً٭ىٲش

أّٞ ٢سـي ٬ؿخ٢ى ر٧خ٪خ ح٣ٞلس٧٭٤ يٟٯ ٦ٓٗظ١٫ حٞوخغش أٰ طَٗٲزًخ ٢خ ٲ٣ؼٝ ٦ػّ  (42.5)س٧٭ٲًخ ١٫٧٢٬ 

٢سخؿي حٞسً٭ىٲش ، ح٣ٞسخؿي ْٱ حٞسً٭ىٲش ٥٢ أض٫َ ح٣ٞسخؿي ْٱ حٞزٗخو ، ٬٪ٱ طؿ١ أٚؼَ ح٣ٞسخؿي ٖيسٳش 

 ط٭ٞٱ ح٣٣ٟٞٛش حًَٞرٳش حٞسً٭ىٲش ٬ح٣ٞسـي ح٧ٞز٭ٰ ٥٢٬ ٪ٌح ح٧٣ٞكٟٕ ٬٪٭ ح٣ٞسـي حٞلَح٬٠أٖي٫٢خ طخٍٲوًخ 

. ح٪ظ٣خ٢ًخ ٚزٳًَح ٬ٍيخٲش هخغش ٣ٟٞسخؿي 

اىحٍس ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س حإلٍضخى رخ٣ٞلخْهخص ؟  -

 ط٧ٓٳٌ هكف حَٞٓو ٬طًٟٳ٣خط٩ ْٳ٣خ ٲظًٟٕ رطئ٤٬ ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى ،  :-ح٫ٞيِ حًٞخ٠ ٫٧٢خ حٞظخٞٱ 

 . ٬طك٭ٲَ حألىحء ْٳ٣خ ٲلٕٗ حٞٛٓخٲش ٬حٞـ٭ىس ْٱ ط٧ٓٳٌ ح٫٣ٞخ٠

 .طَطزف اىحٍس ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى رخ٣ٞلخْهخص ر٣يٲَ يخ٠ حَٞٓو  :-حالٍطزخـ حٞظ٧هٳ٣ٱ 

:- ح٫٣ٞخ٠ ٬حالهظػخغخص 

. ٬ؾى حٞوكف ٬حٞزَح٢ؾ ٧ٞطخقخص حإلىحٍس ٬ط٧ٓٳٌ٪خ رًي اَٖحٍ٪خ # 

٬ؾى حٞزَح٢ؾ ح٧٢ِٞٳش حٞال٢ُش ٞظ٧ٓٳٌ أ٦طكش ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى رخ٣ٞلخْهش رخٞظ٧سٳٕ ٢ى حإلىحٍحص # 

. ٬حٞـ٫خص ح٧ً٣ٞٳش ْٱ ٚٝ ٥٢ َْو حٞ٭ُحٍس ٬ح٣ٞوظػٳ٥ رخ٣ٞلخْهش 

حإلضَحِ يٟٯ أي٣خٜ حإلىحٍس ، ٬٬ؾى حٞؿ٭حرف حٞظٱ طظؿ٥٣ حٞيٖش ٬حٞـ٭ىس ْٱ حألىحء ٬ًْٗخ ٟٞػالكٳخص # 

. ح٣ٞو٭ٞش ٬ر٣خ ٲلٕٗ حأل٪يحِ ح٣َٞؿ٭س 

اييحى طٗ٭ٲ١ حألىحء حٞ٭نٳٓٱ ٌٟٞٲ٥ ٲَطزك٭٤ رخإلىحٍس ٢زخضَس ، ٬حيظ٣خى٨ ٣َٟٞإ٬سٳ٥، ٬ح٣ًٞٝ يٟٯ طك٭ٲَ #

. ٖيٍحط١٫ ، ٬ط٣٧ٳش ٫٢خٍحط١٫ حإلىحٍٲش 

ططٛٳٝ حٟٞـخ٤ رلسذ ٢ػٟلش ح٣ًٞٝ ٬ًْٗخ ٟٞػالكٳخص ح٧٣٣ٞ٭كش ، ٬حالضظَح٘ ْٱ حٟٞـخ٤ حٞظٱ طئّٞ ْٱ ىحهٝ # 

. ح٣ٞلخْهش 

كغ أ٪ٝ حٞوٳَ يٟٯ ر٧خء ح٣ٞسخؿي رخ٣ٞلخْهش ٬ًْٗخ ٟٞط٬َـ ٬حٞؿ٭حرف ح٣ٞ٭ؾ٭يش  ٌٞٞٙ رخٞظ٧سٳٕ ٢ى اىحٍس # 

. ح٣ٞظزَيٳ٥ ٬حإلىحٍحص حألهَٮ ًحص حًٞالٖش 

٢َحٖزش هي٢خص ح٣ٞسخؿي ، ٬ط٭ْٳَ ح٣ٞظكٟزخص حٞال٢ُش ٞظؤىٲش أي٣خ٫ٞخ ، رخٞظ٧سٳٕ ٢ى حٞـ٫خص ٬حإلىحٍحص # 

. ح٧ً٣ٞٳش 



ا٫٦خء حألي٣خٜ حإلؿَحثٳش ح٣ٞظًٟٗش رُالٜ أ٬ٖخِ ح٣ٞسخؿي ٬أغ٭٫ٞخ ، ٢٬خ ٲوظع ر٫خ ٥٢ حيظ٣خى ٢لخؾَ # 

ح٣ِٞحٲيس ٬حٞـَى ٬حٞلسخرخص حٞط٫َٲش ، ٬ارَح٠ حًٞٗ٭ى حٞوخغش ربٲـخٍ َالٜ أ٬ٖخِ ح٣ٞسخؿي ٬أغ٭٫ٞخ ٥٢ 

. اؿَحءحص ٬أي٣خٜ 

حٞظ٧سٳٕ ٢ى حٞـ٫خص ح٧ً٣ٞٳش رخ٣ٞلخْهش ْٳ٣خ ٲظًٟٕ ربٞٗخء ح٣ٞلخؾَحص ٬ح٣ٟٛٞخص حٞظ٭ؿٳ٫ٳش ٬حإلٍضخىٲش # 

. ٬حأل٦طكش ٬حٞزَح٢ؾ حٞيي٭ٲش 

. طس٫ٳٝ اؿَحءحص حَٞحَزٳ٥ ْٱ حٞيه٭ٜ ْٱ حإلسال٠ ، رخٞظ٧سٳٕ ٢ى حٞـ٫خص ح٣ٞوظػش # 

. ط٭ْٳَ ٬طليٲغ حٞزٳخ٦خص حٞوخغش رخإلىحٍس # 

. طٗيٲ١ حالٖظَحكخص ح٧ٞخًْش ٞظك٭ٲَ ح٣ًٞٝ ْٱ ٦كخٔ حالهظػخظ # 

٬ؾى ط٧هٳ١ ىٖٳٕ ٣ًٟٞٝ حٞيحهٟٱ رخإلىحٍس ر٣خ ٲؿ٥٣ ٚٓخٲش حألىحء ، ٬سال٢ش حألي٣خٜ ٬حإلؿَحءحص حإلىحٍٲش # 

. ٬طك٭ٲَ٪خ 

ح٧ًٞخٲش رظ٧ٓٳٌ هكف حأل٥٢ ٬حٞسال٢ش ٞل٣خٲش حٞ٭ػخثٕ ٬ح٣ًٟٞ٭٢خص ٬أؿ٫ِس حٞلخس٭د ، ٬حٞظؤٚي ٥٢ ط٧ٓٳٌ # 

. حٞظ٭ؿٳ٫خص ٬حٞظًٟٳ٣خص حٞظٱ طٛٓٝ ًٞٙ 

اييحى حٞظٗخٍٲَ حٞي٬ٍٲش ي٥ أي٣خٜ حإلىحٍس ، ٬ا٦ـخُحط٫خ ٬ح٣ٞطٛالص ٬ح٣ٞػخيذ ٬ح٣ٞٗظَكخص حٞال٢ُش # 

. ٞظلسٳ٥ ح٣ًٞٝ ٬طك٭ٲ٨َ ٩ًٍْ٬ ٞػخكذ حٞػالكٳش 

. طكزٳٕ حأل٦ه٣ش ٬حٟٞ٭حثق ٬حٞظًٟٳ٣خص ْٱ كي٬ى حالهظػخظ # 

. حٞٗٳخ٠ رؤٲش ح٫٣ٞخ٠ أهَٮ ًحص يالٖش ركزٳًش ي٣ٝ حإلىحٍس # 

الضٙ أ٤ حٞيٲ٥ حإلسال٢ٱ ىٲ٥ ط٭سف ٬حيظيحٜ ، ال اَْحـ   ٫ٓ٢٭٠ حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ ْٱ حإلسال٠ ؟ -

٬ال طَٓٲف ، ٬ال َٟ٭ ْٳ٩ ٬ال ؿٓخء ، ٬ضَٲًظ٩ هخط٣ش حألىٲخ٤ ٬حٞطَحثى حٞس٣خ٬ٲش ح٧٣ِٞٞش ٥٢ حهلل 

٧ٟٞخّ ؿ٣ٳًًخ ْٱ ٢ُخٍد حألٍؼ ٢٬طخ٫ٍٖخ كخ٢ٝ ىي٭ط٫خ أضَِ ح٣َٞسٟٳ٥ ٦زٳ٩ ٢ل٣ي يٟٳش أْؿٝ 

حٞػالس ٬أط١ حٞظسٟٳ١ ٟٞٗ٭ٰ ٬حٞؿًٳّ ٬ٌَٟٞٚ ٬حأل٦ؼٯ ٧ُٟٞ٬ٱ ٬حٞٓٗٳَ ٣ٟٞ٬َٲؽ ٬حٞػلٳق ٬ْٱ ٪ٌح 

 .ح٣ٞٗخٜ س٭ِ طظ٧خ٬ٜ حٞليٲغ ي٥ ٫ٓ٢٭٠ حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ ْٱ حإلسال٠ 

٪٭ حالسظٗخ٢ش ٬حٞظِٚٳش ٬حالسظ٭حء ٬حٞظ٭سف رٳ٥ كخٞٳ٥ ٬٪٣خ ٢ـخ٬ُس حٞلي ح٣ٞكٟ٭د ٬حٞٗػ٭ٍ ي٩٧  :-حاليظيحٜ 

٣ٚخ ُٲًَِ حاليظيحٜ يٟٯ أ٩٦ حٞظ٭سف ٬حالٖظػخى ْٱ حأل٢٭ٍ ٬٪٭ أْؿٝ قَٲٗش ٲظز٫ًخ ح٣ٞس١ٟ ٥٢ أؿٝ طؤىٲش 

 .٬حؿزخط٩ حطـخ٨ ٍر٩ ٦ٓس٩ 

٪ٱ حًٞيٜ ٬حٞوٳخٍ ٬٪ٱ أْؿٝ حأل٢٭ٍ ٬أ٫ًٓ٦خ ٧ٟٞخّ ، ٣ٚخ طًَِ يٟٯ أ٫٦خ حاليظيحٜ ْٱ ٚٝ أ٢٭ٍ  :-حٞ٭سكٳش

حٞلٳخس ٧٢٬خ٪ـ٫خ ٢٬٭ح٫ٖٓخ ٬طػَْخط٫خ ، ْخٞ٭سكٳش ٞٳسض ٢ـَى ٢٭ّٖ رٳ٥ حٞظطيٲي ٬حال٦لالٜ رٝ طًظزَ ٢٭ًٖٓخ 

 .سٟ٭ٚٳًخ ٬أهالٖٳًخ ٫٧٢٬ـٳًخ َْٛٲًخ 

:- ض٬َـ حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ 

حٞظ٭سف ٬حاليظيحٜ ٲٛ٭٤ رخالسظٗخ٢ش يٟٯ قخيش حهلل ٬حٞوؿ٭و أل٬ح٨َ٢ ٦٬٭ح٪ٳ٩ ، ٬حٞزًي ي٥ ٢ًخغٳ٩ @ 

. رخق٧ًخ ٬نخ٪ًَح ى٤٬ حُٟٞ٭ ٬ال حٞظٗػٳَ ٬ال حإلَْحـ ٬ال حٞظَٓٲف 

حٞظ٭سف ٬حاليظيحٜ ٲٛ٭٤ ر٠٬ِٟ حٞػَحـ ح٣ٞسظٗٳ١ ، ْخٞيٲ٥ حٞ٭سف ٪٭ حٞػَحـ ح٣ٞسظٗٳ١ حٌٰٞ ال ح٦لَحِ @ 

. ْٳ٩ ٬ال حي٭ؿخؽ ٬ال ٲظَىى ْٳ٩ سخٞٛش ٬ال ٲظلٳَ ٬ال ُٲؿٝ 

٢ًخ١ٞ حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ حٞظٳسٳَ يٟٯ ح٧ٞخّ ٬حَْٕٞ ر١٫ حٞظٳسَ ٢ٗػي ٥٢ ٢ٗخغي ٪ٌح حٞيٲ٥ ٬غ٩ٓ @ 

يخ٩٢ ٟٞطَٲًش حإلسال٢ٳش ْٱ يٗخثي٪خ ٬أكٛخ٫٢خ ، ٢٬ًخ٢الط٫خ ٬َْ٬ي٫خ ، ْخهلل سزلخ٩٦ ٬طًخٞٯ ر٩٢َٛ ٬ْؿ٩ٟ 



 )١ٞ ٲّٟٛ يزخى٨ ر٣خ ٲظًز١٫ ٬ٲطٕ يٟٳ١٫ ١ٞ٬ ٲَى ر١٫ حٞلَؽ رٝ ح٦ِٜ يٟٳ١٫ ىٲ٧ًخ ٢ٳسًَح ٬س٫اًل ٖخٜ طًخٞٯ 

  (ٲَٲي حهلل ر١ٛ حٞٳسَ ٬ال ٲَٲي ر١ٛ حًٞسَ 

ح٣ٞ٭ح٦ُش رٳ٥ ٢ظكٟزخص ح٬َٞف ٬حٞزي٤ ال ٲـ٭ُ ألكي أ٤ ُٲل٠َ ٦ٓس٩ ٣٢خ أك٩ٟ حهلل طًخٞٯ ٩ٞ ، رٝ يٟٳ٩ أ٤ @ 

ٲظَٗد اٞٯ حهلل رًٓٝ حأل٢٭ٍ ر٩ ٬ح٣ٞزخف ، ٬حإل٦سخ٤ ؿسي ٬ٍ٬ف ٬ٟٞزي٤ ك٩ٗ ، ٬َٟٞ٬ف ك٫ٗخ ، ْٟٳًكٱ ٚٝ ًٰ 

. كًٗخ ك٩ٗ 

 حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ ْٱ حاليظٗخى ٲـذ أ٤ ٲٛ٭٤ حٞظ٭سف ٬حاليظيحٜ رٳ٥ ح٣ٞخىٲٳ٥ حٌٞٲ٥ ٲ٤٬َٛ٧ ٚٝ ٢خ ٬ٍحء @

حٞلس ٬ال ٲس٣ً٭٤ اٞٯ حًٞٗٝ ٬رٳ٥ ٢ظزًٱ حٞوَحْخص حٌٞٲ٥ ٲًٟٓ٭٤ ْٱ طػيٲٕ حاليظٗخىحص ، ٥٢ َٳَ أىٞش 

ٖخقًش ٬ال رَح٪ٳ٥ ، ٬رٳ٥ ْخإلسال٠ ٲيي٭ح اٞٯ حإلٲ٣خ٤ ٬حاليظٗخى رطَـ أ٤ ٲٛ٭٤ ٪٧خ٘ حٞيٞٳٝ ٬حإلػزخص حٞٗكًٱ 

ْٱ ٚٝ ضٱء ٢لزش حٞوٳَ ٧ٟٞخّ ٚخْش ْٱ ٪٨ٌ حٞس٣ش نخ٪٨َ ْٱ ٪ٌح حٞيٲ٥ ٬س٣ش ٥٢ س٣خص ططَٲًخط٩ ٬أكٛخ٩٢ 

. ، ٥٢٬ ط٣خ٠ حإلٲ٣خ٤ أ٤ ٲلذ ح٣َٞء ألهٳ٩ ح٣ٞس١ٟ ٢خ ٲلز٩ ٧ٞٓس٩ ، ٬أ٤ ٲلذ ح٧٣ًٞٓش ٧ٟٞخّ ٚخْش 

 .حس٧٣ض ٢خ ٪ٱ ح٣ٞخىس حٞظٱ طػ٧ى ٥٢ ٢ِؽ ح٣ٞخء ٬ح٢َٞٝ ٬حٞلػٯ ٬حٞظَحد ؟  -

ح٣ٞؼٝ ٖخٜ ٢ظٯ ر٧ٱ // .٬حَٞد ٍك٭٠  ح٣ٞؼٝ حُٞٳ١ ٲل٭٠// .أيٌٍ٪١ ٧ٟٞخّ   أيٗٝ ح٧ٞخّ:أ٣ٟٚٱ ٢خ ٲٟٱ  -

  .أر٭ روٳض روظٙ ٲخ// .حك٣َ حٞويٲ٥  ٢خ ٞٗ٭ح ْٱ حٞ٭ٍى يٳذ ٖخٞ٭ح// .أ٢س حًٞػَ  حٞٗػَ

 .أغخرى حٞٳي ٬ح١ٟٗٞ  سظش يٟٯ ىٍد ح٫ٞ٭ٮ ٲ٣ط٭٤ ه٣سش ٞٳس ١٫ٞ أػَ ٬حٞسخىّ ٩ٞ أػَ ؟  -

. حِٞ٪َحء حٞـ٣ٳٟش  ٢خ ٧ً٢ٯ حس١ أىٲس أرخرخ ؟// .حٞؿخرف  ٖي٢خ٨ ْٱ حألٍؼ ٬ٍأس٩ رٳ٥ ح٧ٞـ٭٠ ؟ -

 .ٞوخٍٔ ح أٲ٣٫خ ٥٢ أس٣خء ح٢َٞق حٞوخٍٔ أ٠ حألس٣َ ؟// .حٞـ٭ى ٬ح٠َٛٞ  ؟ ٢خ ٧ً٢ٯ حس١ ٪طخ٠ -

؟ ٖخٍس ٢خ ٪ٱ أٚؼَ حٞٗخٍحص ٚؼخْش رخٞسٛخ٤  // . ؿٳ٭د 8 ١ٚ ييى حٞـٳ٭د حأل٦ٓٳش ْٱ ؿس١ حإل٦سخ٤ ؟ -

  .آسٳخ

 . حُٞيى حٟٞٳ٣ٓخ٬ٲش ٢خ ٪ٱ حُٞيس حٞظٱ ط٣ًٝ يٟٯ طك٫ٳَ حٞي٠ ٬ط٧ٗٳش ٥٢ حٞس٣٭٠ ؟ -

.  ٖٟ٭د 3 ١ٚ ييى ٖٟ٭د حإلهكز٭ـ ؟// . ح٢َٞٝ ١٢ ٲظٛ٭٤ حِٞؿخؽ ْٱ حألسخّ ؟ -

 أ٢ظخٍ 8-6 ٫ْٱ ك٭حٞٱ  ٪ٱ حألق٭ٜ؟ حأل٢ًخء حٞيٖٳٗش أٲ٣٫خ أق٭ٜ حأل٢ًخء حُٟٞٳهش أ٠ حأل٢ًخء حٞيٖٳٗش  -

. ، أ٢خ حأل٢ًخء حُٟٞٳهش ٫ْٱ ك٭حٞٱ ٢ظَ 

٠ ، أ٢خ  1891حهظَي٫خ ٪٭ال ٦ي أ٢َٲٛٱ  حُٞ٭حغش أ٬اًلأٲ٣٫٣خ حهظَيض أ٬اًل حُٞ٭حغش أ٠ حٞيرخرش ؟   -

 ٠ ٬٪٣خ 1903 ٠ ، ٬ٖز٣٫ٟخ حهظَحو حأله٭ح٤ ٍحرض حٞكخثَس 1914حٞيرخرش حهظَي٫خ س٭ٲ٧ظ٭٤ ح٦ـٟٳِٰ 

 .أ٢َٲٛٳخ٤ 

 ٲ٣ُؽ يٳ٩٧ ي٧ي ح٧ٞ٭٠ ح٣ٞخيِ أ٠ حٞؼًٟذ ؟ أٲ٣٫خ ال //.حأله٭ح٤ ٍحٲض  ٥٢ ٪٭ ٢وظَو حٞكخثَس ؟  -

 .ح٣ٞخيِ 

٦ًيح٠ حٞلٳخس ْٳ٩ ْخٞٛخث٧خص حٞلٳش ال ٲ٫٧ٛ٣خ حًٞٳص ْٳ٩ رسزذ ال٣ٞخًح س٣ٳض حٞزلَ ح٣ٞٳض ر٫ٌح حالس١ ؟  -

 أؾًخِ ٢ٟ٭كش حٞزلَ حألرٳؽ ح٣ٞظ٭سف ٦خ٪ٳٙ ي٥ ح٧٣ٞخم 9أٰ % 34.2ضيس ٢ٟ٭كظ٩ حٞظٱ طػٝ اٞٯ 

 .حٞػلَح٬ٰ ٬ضيس حٞلَحٍس ٬حٞـٓخِ ٬ٚؼَس حٞظزوَ 

أطؤٚي٬ح )  . يٳ٭٤ 5 ٞش ؟ف١ٚ ييى يٳ٭٤ ح٥ٞ // .ح٣ٞق ٢خ ٪٭ حالس١ حٌٰٞ ٲكٟٕ يٟٯ غٓخٍ حٞزٳؽ ؟  -

  (٬حرلؼ٭ح

 . س٧ًخ ١ٚ32 ييى أس٧خ٤ حإل٦سخ٤ حٞزخٍٞ ؟ //  10  أ7٬ ١ٚ ٲزٍٟ ييى ح٣ًٟٞٗخص ؟ -

 .حأل٦ّ ٬حأل٤ً ٢خ ٪٣خ حًٞؿ٭ح٤ حٌٟٞح٤ ٲسظ٣َح٤ رخ٣٧ٞ٭ ق٭حٜ كٳخس حإل٦سخ٤ ؟  -

٬ٞٳخ٠ ٥٢ ٪٭ ٢ٛظطّ حٞي٬ٍس حٞي٢٭ٲش ؟ // ط٭٢خّ أىٲس٭٤ ٥٢ ٪٭ ٢وظَو ح٣ٞػزخف ح٫َٛٞرخثٱ ؟  -

 .٪خٍْٱ 

 .حألٚسـٳ٥ ٢خ ٪٭ أٚؼَ ي٧ػَ ٚٳ٣خثٱ ٢ظ٭حؿي ْٱ ؿس١ حإل٦سخ٤ ؟  -

حٞـٟي ٲًظزَ أٚزَ يؿ٭ ْٱ ؿس١ حإل٦سخ٤ أل٩٦ ٲظؤّٞ ٥٢ حًٞيٲي  ٢خ ٪٭ أٚزَ يؿ٭ ْٱ ؿس١ حإل٦سخ٤ ؟ -

  .٥٢ حأل٦سـش حٞظٱ طط٣ٝ حُٞيى حًَٖٞٳش ٬رػٳالص حٞطًَ

  .ح٫ٓٞي٢خ ٪٭ أسَو كٳ٭ح٤ ْٱ حًٞخ١ٞ ؟  //.  ؟ حٞل٭ص حأل٢ٍُٔخ ٪٭ أٚزَ كٳ٭ح٤ رخًٞخ١ٞ  -

 .٬َٳَ٪خ   ٬ا٦ي٦٬ٳسٳخحٞػ٭٢خ٫٧٢ٜخ ٢خ ٪ٱ حٞي٬ٞش حٞظٱ ٲ٣َ ر٫خ هف حالسظ٭حء ؟  -



 .ؿِٲَس غٟٗٳش ٢خ ٪ٱ أٚزَ ؿٍِ حٞزلَ حألرٳؽ ح٣ٞظ٭سف ؟  -

٬ٲس٣ٯ حٞزَظ أل٤ حٞ٭ٌُ ٚخ٤ ٲ٧ٓن ح٧ٞخٍ حٞ٭ٌُ ٢خ ٪ٱ حٞلطَس حٞ٭كٳيس حٞظٱ أ٢َ حَٞس٭ٜ رٗظ٫ٟخ ؟  -

 .يٟٯ سٳي٦خ ارَح٪ٳ١ كٳ٥ أٞٗٱ ْٳ٫خ 

٢خ ٪٭ حٞلٳ٭ح٤ حٌٰٞ ٲٟٗذ رسٓٳ٧ش حٞػلَحء  // .ٍٚخد حأُل٤ً ٢خ ٪ٱ أغَُ يه٣ش ْٱ ؿس١ حإل٦سخ٤ ؟  -

 .حٞـ٣ٝ  ؟

 .ح٣َُٞد  ؟ أٲ٥ ط٭ؿي َخرخص حألقٟس ٬٪ٱ حألٚزَ ٥٢ ٦٭ي٫خ ْٱ ح١ًٟٞ حًَٞرٱ -

 .٬٪٭ ٢ٟٙ حُٞخرش  حألسي  حس١ ْٱ حًَٞرٳش ؟1500حٞلٳ٭ح٤ حٌٰٞ ٩ٞ  ٢خ ٪٭  -

 . ح٫َٞحء ٢ًًخ أر٭ ٢س١ٟ ٥٢ ٪٭ ٬حؾى ي١ٟ حٞػَِ ؟. // ح٫٧َٞ حٞطيٲي حٞـَٲخ٤  ؟ ٢خ ٪٭ حٞٳًز٭د -

 .ح٧ٞخٖش ؟ أس١ أ٠ كخثٝ ٬ ٢خ ٪٭ حٞلٳ٭ح٤ حٌٰٞ أقٟٕ يٟٳ٩ حًَٞد أس١ أ٠ ٢سً٭ى  -

 .ح٧ٞسَ حألس٭ى ٬٪ٱ ٣ٟٚش طَٚٳش  ؟  ٣ٟٚش َٖحٖ٭ش٦ٱ٢خًح طى  -

 ح٫ٞٳٛٝ حٞظ٧هٳ٣ٱ ؟؟؟؟ ٣٫٢ش ؿيًح ؟؟؟؟؟

٦خثذ حٞ٭ُٲَ ٞطئ٤٬ ح٣ٞسخؿي ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى 

ػ١ حٞ٭ٚٳٝ حٞ٭ُحٍس ٞطئ٤٬ حٞيي٭س ٬حإلٍضخى 

اىحٍس ٢سظطخٍ حٞيي٭س ـــــ ٬ٚٳٝ حٞ٭ُحٍس ح٣ٞسخيي ـــــ حإلىحٍس حًٞخ٢ش ٟٞظ٭يٳش ح٣ًٟٞٳش ٬حَٞٓٛٲش ــــ حإلىحٍس 

. حًٞخ٢ش ٣ٟٞئسسخص حٞوٳَٲش 

حإلىحٍس حًٞخ٢ش ٟٞيي٭س ٬حإلٍضخى  

اىحٍس حٞزَح٢ؾ حٞيي٭ٲش  

اىحٍس حٞيي٭س حإلٞٛظ٦٬َٳش  

 ٬ٚٝ ٢ـخٜ ٩ٞ ييس أٍرى ٢ـخالص  ؟أًَٚ حٞظ٭ؿٳ٫خص حًٞخ٢ش ٞ٭ُحٍس حٞطئ٤٬ حٞيٲ٧ٳش ٟٞيي٭س ٬حإلٍضخى  -

.. ٢لخ٬ٍ 

  ٢٬لخ٬ٍ٪خ  ٢ـخٜ ٦طَ حإلسال٠ ٬حٞيي٭س اٞٳش ، ٬ٍيخٲش ضئ٤٬ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ،،/أ٬اًل 

. طًَٲّ حًٞخ١ٞ رخإلسال٠ ر٧٣كٕ ح١ًٟٞ ٬حًٞٗٝ ، إلٲؿخف ٥٢ ٲسَ ٬كٝ ٣ٞطٛالص حإل٦سخ٤ 

ىي٭س َٳَ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ٟٞيه٭ٜ ْٱ حإلسال٠ ، حال٪ظ٣خ٠ رخٞيي٭س ٬حإلٍضخى ْٱ حٞيحهٝ ٬حٞوخٍؽ ، حٞظػيٰ ٟٞطز٫خص 

حٞظٱ طؼخٍ ك٭ٜ حإلسال٠ ، ط٭ؿٳ٩ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ٞالٞظِح٠ رلٗٳٗش حإلسال٠ ، ٢٬ًخٞـش نخ٪َس حُٟٞ٭ ٬حٞظطيى ، ٦طَ 

ٚظخد حهلل ٬طَؿ٣ش ٢ًخ٦ٳ٩ اٞٯ ٢وظّٟ حُٟٞخص ، ٦٬طَ س٧ش ٍس٭٩ٞ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ، ٬يٟ٭٣٫٢خ، ٬ط٣٧ٳش 

٢ـخالص حٞزل٭ع حٞيٲ٧ٳش، ط٭سٳى ٢ـخالص هي٢ش حٞـخٞٳخص ٬حألٖٟٳخص حإلسال٢ٳش ، حال٪ظ٣خ٠ رظ٭ْٳَ ح٣ًٟٞ٭٢خص 

. ٬حإلكػخثٳخص حٞيٖٳٗش ي٥ أك٭حٜ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ح٣ُٞظَرٳ٥ ٬حطـخ٪خط١٫ 

 :٢٬لخ٬ٍ٪خ .  ٢ـخٜ اىحٍس حأل٬ٖخِ /ػخ٦ٳًخ 

ٚٓخٲش اىحٍس أ٢ال٘ حأل٬ٖخِ ، ٬طك٭ٲَ ٢ـخالص يخثيحط٫خ ٬ط٣٧ٳظ٫خ ، ٚسذ ػٗش أَْحى ح٣ٞـظ٣ى ، ٬حسظ٫٧خؼ ٪١ 

ح٣ٞ٭سَٲ٥ ٞٳسخ٪٣٭ح ْٱ ٢ـخالص حٞ٭ّٖ ، حٞظ٭يٳش رػٳٍ ؿيٲيس ٟٞ٭ّٖ ط٧خسذ ٢ظكٟزخص حًٞػَ ، كس٥ اىحٍس 

 .ح٣ٞٛظزخص حٞ٭ٖٓٳش ، ح٣ٞلخْهش يٟٯ حألٍركش ، ٬ىي٫٣خ ر٣خ ٲ٫٧ٛ٣خ ٥٢ طؤىٲش ٪ي٫ْخ حالؿظ٣خيٱ 

 : ٢٬لخ٬ٍ٪خ  ٢ـخٜ ضئ٤٬ ح٣ٞسخؿي/ػخٞؼًخ 

ح٧ًٞخٲش رَسخٞش ح٣ٞسـي ، ٬اييحى ألىحء ٣٫٢ظ٩ ، اٖخ٢ش ح٣ٞسخؿي حٞـيٲيس حٞظٱ طيي٭ح اٞٳ٫خ حٞلخؿش ، ط٬ِٲي 

ح٣ٞسخؿي رخكظٳخؿخط٫خ ٥٢ حألث٣ش ٬ح٣ٞئ٦ًٳ٥ ٬حٞوي٠ ، حالسظ٣َحٍ رخ٧ًٞخٲش رخ٣ٞسخؿي ٬حٞـ٭ح٢ى ٬ح٣ٞػٟٳخص 

حإلىحٍس حًٞخ٢ش ٣َٞحِٚ حٞيي٭س ٬ط٭ؿٳ٩ 

 حٞييخس

 ..اىحٍس  ط٭ؿٳ٩ حٞييخس 

 اىحٍس ٢َحِٚ حٞيي٭س ٬حإلٍضخى



 )٬ح٣َٞحِٚ حإلسال٢ٳش ، ٬طـ٫ٳِ٪خ ٬غٳخ٦ظ٫خ ٬ح٣ٞلخْهش يٟٯ ٦هخْظ٫خ ر٣خ ٲٟٳٕ ر٣ٛخ٦ظ٫خ ، طَسٳن أػَ ح٣ٞسـي 

 .ْٱ حٞظ٭ؿٳ٩ ٦٬طَ حٞٓؿٳٟش ٬حالٞظِح٠ رطَحثى حإلسال٠ ٬آىحر٩  (ر٭غ٩ٓ ٢َِٚ اضًخو 

 :٢٬لخ٬ٍ٪خ :  ٢ـخٜ طك٭ٲَ أسخٞٳذ حإلىحٍس /ٍحرًًخ 

 ؿًٝ هي٢ش ح٣ٞسظٓٳي ٪ٱ ح٣ٞل٭ٍ حَٞثٳس ٞوكف حٞ٭ُحٍس ٧٢٬طك٫خ حإلىحٍٲش ،  ط٣٧ٳش حٞٗ٭ٮ حًٞخ٢ٟش ، 

٬اييحى٪خ ، ٬ٍْى ٚٓخٲظ٫خ ، ْٱ ٖكخيخص حٞ٭ُحٍس ٚخْش ، حال٪ظ٣خ٠ رخٞظ٧هٳ١ ٬حٞظوكٳف ٬ر٧خء ٖ٭حيي ح٣ًٟٞ٭٢خص 

ٞظلسٳ٥ حألىحء ٬حألرلخع ٬حٞيٍحسخص ، ٬طك٭ٲَ ح٣ًٞٝ ر٣وظّٟ ٖكخيخص حٞ٭ُحٍس ، طكزٳٕ حألسخٞٳذ حٞليٲؼش 

 .ٞإلىحٍس ،  طلسٳ٥ ٢سظ٭ٮ حٞوي٢خص ٬ح٧٣ٞظـخص ، ٢ى هٓؽ ح٣ٞػ٬َْخص ٬ُٲخىس حإلٲَحىحص 

 حٞظ٭كٳي ، حٞس٧ش ، أغ٭ٜ حٞيٲ٥ ، ح٩ٗٓٞ حألٚزَ ، حٞطَٲًش ٬حإلٲ٣خ٤ ٢خ ٪ٱ أس٣خء حًٞٗٳيس حإلسال٢ٳش ؟  -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح) 

  . أ٫٦خ ٬حؾلش ، ْكَٲش ، ٬سكٳش ، ػخرظش ، طٗ٭٠ يٟٯ حٞزَ٪خ٤ ٢خ ٪ٱ ٣٢ٳِحص حًٞٗٳيس حإلسال٢ٳش ؟  -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح) 

 ، حإلؿ٣خو ، ى٬ٍ  حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ، ٬حٞس٧ش ح٧ٞز٭ٲش حٞطَٲٓش٢خ ٪ٱ ٢ػخىٍ طٟٗٱ حًٞٗٳيس حٞػلٳلش ؟  -

 .حًٞٗٝ  

حٞـ٫ٝ ْٱ حًٞٗٳيس حإلسال٢ٳش ، اطزخو أث٣ش حٞؿالٜ ، اطزخو  ٢خ ٪ٱ أسزخد حال٦لَحِ ْٱ حًٞٗٳيس ؟  -

ِٛزَ ، اطزخو حٞطٳكخ٤  ح٫ٞ٭ٮ ، حُٟٞ٭ ْٱ حٞػخٞلٳ٥ ، حٞ

 ٪٭ أس١ ؿخ٢ى ٞٛٝ ٢خ ٲلز٩ حهلل طًخٞٯ ٬ٲَؾخ٨ ٥٢ حألٖ٭حٜ ٬حألي٣خٜ حٞهخ٪َس ٢خ ٪٭ طًَٲّ حًٞزخىس ؟  -

. ٬حٞزخق٧ش 

.  ٪ٱ ٢ـ٣٭يش حٴٍحء ٬حألْٛخٍ حٞظٱ ٲًظٗي٪خ حإل٦سخ٤ ْٱ ؿ٣ٳى ؿ٭ح٦ذ كٳخط٩ ٢خ ٪٭ طًَٲّ ح٣ٌٞ٪ذ؟  -

سٓٱ ٲٗ٭٠ يٟٯ ا٦ٛخٍ ٬ؿ٭ى حهلل ح٦ظطَ رٳ٥ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ رًي سٗ٭ـ ٜ ٪٭ ٢ٌ٪ذ ٢ِخ ٪٭ طًَٲّ حإلٞلخى ؟  -

. حٞوالْش حإلسال٢ٳش 

 ٪٭ ٢ٌ٪ذ َْٰٛ ٲٗ٭٠ يٟٯ حإلٞلخى ٬ا٦ٛخٍ ٬ؿ٭ى حهلل طؤسس يٟٯ ٲي ٚخٍٜ  ٢خ ٪٭ طًَٲّ حٞطٳ٭يٳش ؟ -

. ٢خٍٚس 

حٞو٭حٍؽ قخثٓش ٢ئٖض غٓ٭ِ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ٬ٖخ٦ض رظطظٳض ض٣ٝ ح٣ٞ٭كيٲ٥ ،  ٥٢ ٪١ حٞو٭حٍؽ ؟  -

ْوَؿض يٟٯ حٞوٟٳٓش حٌٰٞ ط٣ض رٳًظ٩ ٥٢ أ٪ٝ حٞلٝ ٬حًٞٗي ٬ط٣ض ٩ٞ حإل٢خ٢ش يٟٯ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ، ٬٪١ 

 .٥٢ أ٪ٝ حأل٪٭حء ٬حٞزيو ، حٞوخٍؿٳ٥ ي٥ ٫٧٢ؾ أ٪ٝ حٞس٧ش ٬حٞـ٣خيش 

 ٬ًٞٙ ٞو٬َؿ١٫ يٟٯ حإل٢خ٠ يٟٱ ٍؾٱ حهلل ي٩٧ رًي ٖػش ٢خ ٪٭ سزذ طس٣ٳش حٞو٭حٍؽ ر٫ٌح حالس١ ؟  -

. حٞظلٛٳ١ 

.  ٪ٱ ؿًٝ حٞطٱء يخ٣ٞٱ أ٬ ؿًٝ حٞطٱء ى٬ٞٱ حال٦ظطخٍ ْٱ ٢يح٨ أ٬ طكزٳ٩ٗ ٢خ ٪ٱ حًٞ٭٣ٞش ؟  -

.  ٪٭ ىحٍسش ٚخْش حٞز٧ٱ حٞؼٗخْٳش ٟٞطَٔ ٥٢ ٬ؿ٫ش ٦هَ ََرٳش ٢خ ٪٭ حإلسظطَحٔ ؟  -

 ٪ٱ ٢ـ٣٭يش ٥٢ ح٣ًٞظٗيحص حٞظٱ طظ٣ل٭ٍ ؿ٭ٜ أ٤ حٞيٲ٥ ال ٲـذ أ٤ ٲطخٍ٘ ٢خ ٪٭ طًَٲّ ح٣ًٟٞخ٦ٳش ؟      - 

ْٱ حٞـ٭ح٦ذ حٞسٳخسٳش ٬حالؿظ٣خيٳش ٢ى أٰ ى٬ٞش  

 حٞظ٭حغٝ ٢ى ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ٬ارال١٫َ رخٞظًخ٢ٳ١ ، ٬حٞظؤٚي ٥٢ ٖٳخ٠ ٥٢ ٫٢خ٠ ٢َحٖزٱ ح٣ٞسخؿي ؟     - 

. ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي رخألًح٤ ٬حإلٖخ٢ش ٬يي٠ ا٦خرش َٳَ٪١ 

٢ط٬َو حٞكخثّ حٞـيٲي ، حٞيٍيٳش ، حٞٓٳػٟٳش ، ؿ٭ىس / ٢1طخٍٲى 10 ٪ٱ  ؟٢2030خ ٪ٱ ٢طخٍٲى ٍإٲش    -  

 ، حٞزلَ حألك٣َ ، ٢يٲ٧ش ٦ٳ٭٠ ، ٢يٲ٧ش ىح٤٬ طخ٤٬ ؿيس ، طك٭ٲَ ح٧٣ٞكٗش ح٣َِٞٚٲش ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش ، 2020حٞلٳخس 

 .أ٢خال ، حٞٓيٲش 

ُٲخىس حٞكخٖش حالسظٳًخرٳش السظٗزخٜ ؾٳ٭ِ حَٞك٥٣ ح٣ًٞظ٣َٲ٥   ؟٢2030خ ٪ٱ أ٪يحِ ٍإٲش حٞسً٭ىٲش  -

 ٢ٟٳ٭٤ ٢ًظ٣َ، ٍْى ييى ح٣ٞ٭حٖى حألػَٲش ح٣ٞسـٟش ْٱ حٞٳ٭٦سٛ٭ اٞٯ حٞؿًّ 30 ٢الٲٳ٥ اٞٯ ٥٢8 

 ٢يٲ٧ش ْٱ حًٞخ١ٞ ، ٍْى ا٦ٓخٔ حألسَ يٟٯ حٞؼٗخْش 100 ٢ي٤ سً٭ىٲش رٳ٥ أْؿٝ 3يٟٯ حألٖٝ ، طػ٧ٳّ 



 ، ٍْى ٦سزش ك٣خسٱ حَٞٲخؾش ٢َس يٟٯ حألٖٝ أسز٭يٳًخ %2,6 اٞٯ %٬2,9حٞظَْٳ٩ ىحهٝ ح٣٣ٟٞٛش ٥٢ 

،  10 اٞٯ ح٣َٞطزش 26حالٍطٗخء ر٣ئضَ ٍأّ ح٣ٞخٜ حالؿظ٣خيٱ ٥٢ ح٣َٞطزش ،  %40 اٞٯ ٥٢13% 

،  %7 اٞٯ %11,6طوٓٳؽ ٢ًيٜ حٞزكخٞش ٥٢ ،  يخ٢ًخ 80اٞٯ  74ُٲخىس ٢ظ٭سف ح٣ًَٞ ح٣ٞظ٭ٖى ٥٢ 

ٍْى ،  %35 اٞٯ %2ٍْى ٢سخ٪٣ش ح٧٣ٞطآص حٞػُٳَس ٬ح٣ٞظ٭سكش ْٱ اؿ٣خٞٱ ح٧ٞخطؾ ح٣ٞلٟٱ ٥٢ 

  .ط٧٭ٲى ٢ػخىٍ حٞيهٝ ٟٞي٬ٞش،  %30 اٞٯ %٦22سزش ٢طخٍٚش ح٣َٞأس ْٱ س٭ٔ ح٣ًٞٝ ٥٢ 

 ؟ غ٧ي٬ٔ سٳخىٰ ، حٞظلٍَ ٥٢ ح٧ٞٓف ، قَف آٍح٢ٛ٭ رخٞز٭ٍغش ، ٢2030خ ٪ٱ ٢َطِٛحص ٍإٲش  -

حٞزكخٖش حٞوؿَحء ، ُٲخىس ييى ح٣ًٞظ٣َٲ٥ س٧٭ٲًخ ، حٞظ٭نٳّ ٬حٞٗكخو حٞوخظ ، حإلسٛخ٤ 

 .٬ح٣ٞط٬َيخص ، ٢ٛخْلش حٞٓسخى 

 ، ر٦َخ٢ؾ ٍٲخىس حٞطَٚخص حٞ٭ق٧ٳش ، 2020 ر٦َخ٢ؾ حٞظل٭ٜ حٞ٭ق٧ٱ  ؟٢2030خ ٪ٱ رَح٢ؾ ٍإٲش  -

ر٦َخ٢ؾ طلٗٳٕ حٞظ٭ح٤ُ ح٣ٞخٞٱ ، ر٦َخ٢ؾ غ٧ي٬ٔ حالسظؼ٣خٍحص حًٞخ٢ش ، ر٦َخ٢ؾ حإلسٛخ٤ ، ر٦َخ٢ؾ 

طك٭ٲَ حٞٗكخو ح٣ٞخٞٱ ، ر٦َخ٢ؾ حٞطَحٚخص حإلسظَحطٳـٳش ، ر٦َخ٢ؾ هي٢ش ؾٳ٭ِ حَٞك٥٣ ، ر٦َخ٢ؾ 

ؿ٭ىس حٞلٳخس ، ر٦َخ٢ؾ حٞظوػٳع ، ر٦َخ٢ؾ طًِٲِ حٞطوػٳش حٞسً٭ىٲش ، ر٦َخ٢ؾ طك٭ٲَ حٞػ٧خيش 

. حٞ٭ق٧ٳش ٬حٞوي٢خص حٟٞ٭ؿسظٳ٩ 

  .؟ أل٩٦ ٚخ٤ ٲَٓٔ رٳ٥ حٞلٕ ٬حٞزخق٣ٞٝخًح س٣ٯ ي٣َ ر٥ حٞوكخد رخٞٓخ٬ٍٔ   -

 . ػ٣خ٦ٳش أر٭حد ى أر٭حد حٞـ٧ش؟ى١ٚ و// . ٢ًَٚش أكي ٢خ ٪ٱ ح٣ًَٞٚش حٞظٱ أ٠ِ٫٦ ْٳ٫خ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ ؟  -

 حٞؼٟغ حألهٳَ ٥٢ حٟٞٳٝ ، رٳ٥ حٴًح٤ ٬حإلٖخ٢ش ، آهَ سخيش ٥٢ ٲ٭٠ ٥٢ أ٬ٖخص حسظـخرش حٞييخء؟ -

 .  ؿ٣ٳى ٢خ سزٕحٞـ٣ًش ٖزٝ ٬ََد حٞط٣س، 

٢ل٣ي ر٥ يزي حهلل ر٥ يزي ح٣ٞكٟذ ر٥ يزي أر٭ حٞٗخس١  ٢خ ٪٭ حس١ ح٧ٞزٱ ٢ل٣ي غٝ حهلل يٟٳش ٬س١ٟ ؟ -

 .٧٢خِ 

 ؟ ٪٭ ىحٍ يزخىس ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ ٲئى٤٬ ْٳ٩ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ حٞػٟ٭حص حٞو٣س ح٬َٓ٣ٞؾش  ٢خ ٪٭ طًَٲّ ح٣ٞسـي -

؟ ٢َحٖذ ي٧ي كي٬ع هالِ رٳ٥ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسـي ٬ؿ٣خيش ح٣ٞسـي ٥٢ ٲظ٭ٞٯ كٝ هالِ رٳ١٫٧   -

. ح٣ٞسـي

 يي٠ حٍطيحء حِٞٮ حَٞس٣ٱ ، حالٍطزخ٘ ، ح٣ٞزخُٞش ْٱ ٥٢ أسزخد ْطٝ ح٣ٞٗخرالص حٞطوػٳش ٟٞ٭نخثّ ؟ -

. ٢يف ح٧ٞٓس 

؟ ح١٫ٟٞ ا٦ٙ يٓ٭ًح َٚٲ١ طلذ حًٞٓ٭ ٢خ ٪٭ حٞييخء حٌٰٞ ٚخ٤ ٲٛؼَ ٥٢ ٖ٭٩ٞ يٟٳ٩ حٞسال٠ ْٱ ٞٳٟش حٞٗيٍ  -

. ْخيّ ي٧خ 

أ٬ٜ ٬ أ٬ٜ ٥٢ ٖخٜ حٞطًَ ؟ ٬٪٭ أر٭ حٞزطَ ؟٬ ؟ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٖخٜ سال٠ يٟٳ١ٛ ٬ٍك٣ش حهلل ٬رَٚخط٩  -

 . آى٠ يٟٳش حٞسال٠ ؟٬أ٬ٜ ٥٢ قخِ رخٞزٳض حًٞظٳٕ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ هٟٕ ٥٢ طَحد ٬حأل٦زٳخء 

آى٠ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ أ٨َ٢ حهلل رز٧خء حًٞٛزش ػ١ رًي ًٞٙ ٦ِٜ ؿزَٲٝ يٟٳ٩ ؟ كَح٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ قخِ رخٞزٳض حٜ -

 . حٞسال٠ ٬٪٭ ٲل٣ٝ اٞٳ٩ أ٢َ حٞك٭حِ 

 . ٬رًي٨ ٦٭ف . أٲخ٠ ٥٢ ٚٝ ض٫َ 3 آى٠ يٟٳش حٞسال٠ غخ٠ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ غخ٠ ؟ -

٣ٞ٬خًح س٣ٱ رٌٰ   ٥٢٬ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٞٗذ رٌٰ ح٧ٞ٭ٍٲ٥٢٥ ٪٭ حٌٰٞ طسظلٱ ٩٧٢ ح٣ٞالثٛش -

. أل٩٦ ط٬ِؽ رز٧ظٱ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٬٪١ ٍٖٳ٩ ٬أ٠ ٟٚؼ٭٠ ،  يؼ٣خ٤ ر٥ يٓخ٤ ؟ح٧ٞ٭ٍٲ٥ 

  ؟ ك٣ِس ر٥ يزي ح٣ٞكٟذ ٥٢ ٪٭ أسي حهلل حُٞخٞذ // . ؟ حٞٓخطلش ٢خ ٪ٱ أيه١ س٭ٍس ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١  -

ٚٳٓٳش طٗيٲ١ قٟذ ي٣ٝ ٞيٮ ٧٢طؤ٨ أ٬ ؿ٫ش هخغش أ٬ كٛ٭٢ٳش ؟   -

قَٲ٩ٗ طٗيٲ١ ضٛ٭ٮ أ ٢الكهش يٟٯ ا٢خ٠ ح٣ٞسـي ٥٢ ٬ُحٍس حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش / 1 سئحٞٳ٥ ٣٫٢ش ؿيًح -

١ٚ ييى ٢سخؿي ٬ؿ٭ح٢ى ح٣٣ٟٞٛش ر٧خًء يٟٯ آهَ اكػخثٳش ٥٢ حٞ٭ُحٍس ؟ / 2 ؟

 . حٞٛ٭ػَ ٢خ أٖػَ س٭ٍس ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ // . حأليٟٯ ٢خ حٞس٭ٍس حٞظٱ هظ٣ض رخس١ ٦زٳٳ٥ ؟ -

 . يطَ َٖحءحص ١ٚ ييى حَٞٗحءحص حٞػلٳلش َٟٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

  . آٲش حَٞٛسٱ طًي سٳيس حٴٲخص ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟٬حٞظٱ  ٢خ أيه١ آٲش ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ -

 . سز٩ً أكَِ يٟٯ ١ٚ كَِ ٦ِٜ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ // . ح٣٧ٞٝ س٭ٍس ًَٚص ْٳ٫خ حٞزس٣ٟش ٢َطٳ٥ ؟ -

 . حٞٗيٍ ٬حٞٓـَ طٱ س٭ٍس٭ٍطخ٤ ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ريأص حأل٬ٞٯ ر٣ٟٛش ٬ح٦ظ٫ض ٲ٣٫خ حٞؼخ٦ٳش ؟ -

 . ؟ س٭ٍس حٞلؾ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ْٳ٫خ سـيطٳ٥ -



 .٬ٖض ح٬ِٞحٜ ي٧ي حٞه٫َ ٬٪٭ ٢ٳ٫ٟخ ٬َُٟٞد ٬٪٭ ٥٢ ح٬ِٞحٜ اٞٯ ح٬َُٞد  ٢خ ٧ً٢ٯ ىٞ٭٘ حٞط٣س ؟ -

 . أس٣خء ر٧ض أرٱ رَٛ ٥٢ ٪ٱ أ٬ٜ ْيحثٳش ْٱ حإلسال٠ ؟ -

 25 ٬ْٱ ٖخٜ  ٬َِسطظَح٬ف ٢خ رٳ٥ حٞظسًش يطَ ٬حٞؼالػٳ٥  ١ٚ ييى ٬َِحص ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

 ؟ ْٱ حٞس٧ش ْٱ أٰ س٩٧ كؾ ح٧ٞزٱ يٟٳش حٞسال٠ كـش حٞ٭ىحو//  ،  ٬َِس29 ٬رًؿ١٫ ٬27رًؿ١٫ 

  .حًٞخضَس ٫ٟٞـَس 

 ٖٳٝ ٢جش أّٞ ٬أٍرًش ٬يط٤٬َ أًٞٓخ ، حَٞسٝ ٫٧٢خ ١ٚ ييى حَٞسٝ حٌٞٲ٥ ٬ًَٚح ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

ًَُٚص أس٣خث١٫ ْٱ ٢٭ؾ٭و ٬حكي ٥٢  ٦زٱ 25 ػالع ٢جش ٬ه٣سش يطَ ؿ٣ًخ َٓٳًَح ٬ٖي ًَٚ ٬ٍس٭اًل 

 .حَٞٗآ٤ ْٱ س٭ٍس حأل٦ًخ٠ ٬حٞزخٖٱ ْٱ س٭ٍ ٢ظَٖٓش 

١٫٧٢ ْٱ ٢ٛش  س٧ش 23 ؟ ْٱ ْٱ ١ٚ س٧ش ط١ ٬ِ٦ٜ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ يٟٯ ٍس٭ٜ حهلل يٟٳ٩ حٞػالس ٬حٞسال٠ -

 . ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس 13 ٬

أ٪ٝ ػ١  أ٪ٝ ح٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس ؟ ٥٢ ٪١ أ٬ٜ ٖ٭٠ ٲطٓى ١٫ٞ حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞػالس ٬حٞسال٠ ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش -

 .ػ١ أ٪ٝ حٞكخثّ ٢ٛش ح٢َٛ٣ٞش 

 . س٭ٍس حٞٛخ٤٬َْ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ طًيٜ ٍرى حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

 . ٢ػَ أٲ٥ ط٣ض غ٧خيش ٚس٭س حًٞٛزش أل٬ٜ ٢َس ؟ -

 . ؟ ٍُٖخء حٞٳ٣خ٢ش ٥٢ ٪ٱ حٞظٱ ٚخ٦ض طسظكٳى حَٞإٲش ٥٢ ٢سٳَس ػالػش أٲخ٠ -

 . رخٌٞ٪ذ حألس٭ى ر٣خًح ٲطظ٫َ حٞزظ٬َٜ ؟ -

 حُٟٞٳم :أ٢خ حإلسظزَٔ ///  ٍٖٳٕ حٞيٲزخؽ أ٬ حٞلَٲَ :حٞس٧يّ  حَٞٓٔ رٳ٥ س٧يّ ٬اسظزَٔ ؟ ٢خ ٪٭ -

 .٥٢ حٞيٲزخؽ أ٬ حٞلَٲَ 

 .حٌٰٞ ٲؿ٣َ حًٞيح٬س ٥٢ ًٰ حَٞٗحرش ٪٭ حَٞٗٲذ  ح٣ٞٗػ٭ى رٌٰ حَٞك١ حٞٛخضق ؟ ٢خ ٪٭ -

؟ ُٲي ر٥ كخٍػش ، ؿًَٓ ٬يزي (..ٞٗي ًٍْ٭ح اٞٱ ْٱ حٞـ٧ش  ) ْٳ٣خ ٖخٜ ٍس٭ٜ حهلل يٟٳ٩ حٞػالس ٬حٞسال٠ -

 .حهلل ر٥ ٬ٍحك٩ ٍؾٱ حهلل ي٣٫٧خ 

 ، رًي ٪ـَط٩ ٥٢ ٢ٛش اٞٯ  ْٱ حٞس٧ش حأل٬ٞٯ ٥٢ ح٫ٞـَس٢ظٯ ط١ ر٧خء ٢سـي حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

 .ح٣ٞيٲ٧ش 

 . ي٬َ٣ ر٥ حًٞخظ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٪ي٠ غ١٧ س٭حو ؟ -

 .ح٣ُٞٳَس ر٥ ضًز٩ أر٭ سٓٳخ٤ ٬ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٪ي٠ غ١٧ حٞالص ؟ -

 . ٪٭ أر٭ قٟلش حأل٦ػخٍٰ ٥٢ حٌٰٞ كَٓ حٞٗزَ َٟٞس٭ٜ ؟ -

 . أر٭ يزٳيس ر٥ حٞـَحف ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ ح٣ٟٞٗذ رؤ٢ٳ٥ حأل٢ش ؟ -

 .سًي ر٥ أرٱ ٬ٖخظ ؟  ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٚخ٤ ٢سظـخد حٞيي٭س -

َْرخ٨ ؿي٨ يزي ح٣ٞكٟذ ٢يس يخ٢ٳ٥ ٣ٞ٬خ ط٭ْٱ  س٧٭حص 6 ١ٚ ٚخ٤ ي٣َ حَٞس٭ٜ ي٧ي٢خ ط٭ْض أ٢ش ؟ -

 .  س٩٧ ٩ْٟٓٛ50 ي٩٣ أر٭ قخٞذ اٞٯ أ٤ رٍٟ 

 . ٢خثش أّٞ غالس  ؟ حٞلَح١ٚ٠ غالس طسخ٬ٰ حٞػالس ْٱ ح٣ٞسـي -

 . حٞيٲ٧خٍ ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ي٩ٟ٣ ْٱ طخٍٲن حٞي٬ٞش حإلسال٢ٳش ؟ -

  .ٍك٥٣ س٭ٍس ح٢ٜخ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ أسظ٣ى ٫ٞخ حٞـ٥ ٬ٖخٞ٭ح س٧ً٣خ َٖآ٦ًخ يـزخ ؟ -

 أ٬  حٞلؾ حٞ٭غ٭ٜ اٞٯ حأل٢خ٥ٚ ح٣ٞٗيسش ألىحء ٨٥٢ حًٞي٬حٌٰٞ ٲ٧٣ى٪٭  ؟ يٟٯ ٥٢ ٲكٟٕ ح٣ٞػي٬ى -

  .ح٣ًَٞس رًي طٟزس٩ رخإلكَح٠

 . ًح حٞٛٓٝ ٥٢ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ٚخ٤ ٲس٣ٯ رطَٰ ؟ -

 . ٖظٳزش ر٥ ٢س١ٟ ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ٥٢ حىهٝ حٞو٭ح٢ٍُٱ ْٱ حإلسال٠ ؟ -

 .ٍؾٱ حهلل ي٩٧ حأل٦ػخٍٰ  هِٲ٣ش ر٥ ػخرض ٥٢ حٌٰٞ ييٞض ض٫خىط٩ ض٫خىس حَٞؿٟٳ٥ ؟ -

 . ح٣ٞظَىٲش ٢خًح طس٣ٯ ح٣ٞٳظش حٞظٱ طٗى ٥٢ ٢ٛخ٤ ٢َطٓى ؟ -

 . أ٬حهَ حٞزَٗس ٰ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٬٪٣خ ٥٢ ٧ٚ٭ُ حًَٞش ؟د٢خ ٪٣خ حٴٲظخ٤ حٟٞظخ٤ أيكٳخ ح٥ٞ -

 . ي٬َ٣ ر٥ حٞـ٣٭ف ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٞٗذ د حٞط٫ي حأليَؽ ؟ -

 . ر٥ أرٱ يخ٢َ ك٧ه٩ٟ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ س٣خ٨ حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ َسٳٝ ح٣ٞالثٛش ؟ -

 .ٍؾٱ حهلل ي٫٧خ  ر٧ض أرٱ أ٢ٳش حَٞٗضٳش  أ٠ س٩٣ٟ ٥٢ آهَ ٦سخء ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٢٭طًخ ؟ -



 . يزي حَٞك٥٣ ر٥ ي٭ِ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ أ٩٧٢ّ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ يٟٯ ٦سخث٩ رًي ٢٭ط٩ ؟ -

 . ؟ أر٭ ٢ل٨ٍ٬ٌ حٞـ٣لٱ ٥٢ ٪٭ ٢ئ٤ً حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ْٱ ٢ٛش -

  .لحَٞٗر٥  ؟ سًي ٥٢ ٪٭ ٢ئ٤ً حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ْٱ ٖزخء -

 .؟ ؿَٲَ ر٥ يزي حهلل  ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ ح٣ٟٞٗذ رٳ٭سّ ٪٨ٌ حأل٢ش -

 . س٧٭حص  10 ؟ ١ٚ ٢ٛغ ح٣ٟٞٙ يزي حًِٞٲِ رخٞٛ٭ٲض// . ى٢٬ش حٞـ٧يٜ أٲ٥ طٗى ًٖٟش ٢خٍى ؟ -

 سًي حَٞٗل ، أر٭  ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش ،٢ٛظ٭٬٠حر٥ أ٠  رالٜ ر٥ ٍرخف ، ٥٢ ٪١ ٢ئ٦ًٳ٥ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

 .ْٱ ٢ٛش ٢ل٨ٍ٬ٌ 

  ح٣ًَٞس ، ؟ حألغَٓؽ٢خ ٪٭ حٞق، ٥٢ أس٣خء ٦خٍ ؿ١٧٫ أل٫٦خ طلك١ ٢خ ٲ٢َٯ ْٳ٫خ  ٢خ ٪ٱ حٞلك٣ش ؟ -

 ٥٢ ٪١،  حٌٞٲ٥ يَْ٭ح حٞلٕ ٬ؾٟ٭ح ١ٞ٬ ٲظزً٭٨ ح٧ٞػخٍٮ ؟ ٥٢ ٪١ حٞؿخٞ٭٤ حٌٞٲ٥ ٲٗػي٪١ حهلل

 . ح٧ٞػخٍٮ ٬حٞؿخٞٳ٥ ؟ حٞٳ٫٭ى ح٣ُٞؿ٭د يٟٳ١٫ ي٧ي حهلل

 . س٭ٍس ق٩ ْٱ اسال٠ ي٣َ ر٥ حٞوكخد ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ؟ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ٚخ٦ض سززًخ -

حإل٦ـٳٝ يٳسٯ ، ،  حَٞٗآ٤ ٢ل٣ي ، حٞظ٭ٍحس ٢٭سٯ ٢خ ٪ٱ حٞٛظذ حٌٰٞ أ٫ِٞ٦خ حهلل يٟٯ أ٦زٳخث٩ ٬ٍس٩ٟ ؟ -

 .غلّ ارَح٪ٳ١ ، حِٞر٭ٍ ىح٬ى 

 . ٪ٱ س٭ٍس حَٞك٥٣ ي٬َّ حَٞٗآ٤ -

 ٬أٚؼَ٪١ي٣َ ر٥ حٞوكخد ، ي٬َ٣ ر٥ ٪طخ٠  ٥٢ُ ٪٭ أٚؼَ٪١ ؟٥٢ ٪١ أكذ ٍؿٟٳ٥ اٞٯ حهلل طًخٞٯ  -

 .ي٣َ ر٥ حٞوكخد 

 . أه٧خط٭٤ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٢ٟٙ َْي٭٦ٱ آ٥٢ رخٞظ٭كٳي ؟ -

 رٳ٥ ٰ ح٣ٞٛخ٤ ح٣َٞطٓى ٬٪٭ س٭ٍ يخٜ٪ٱ اكيٮ س٭ٍ حَٞٗآ٤ ٨٬ ٬أٲ٥ طٗى ؟ ٢خ ٧ً٢ٯ حأليَِ ؟ -

  .٦خٍ ٬حٜؿ٧شحٜ

 . س٭ٍس 13  أكَِ ؟١ٚ3 ييى حٞس٭ٍس حٞظٱ حْظظلض د  -

 . آٲش286 ، ٬حٞزَٗس آٲش 200 ييى آٲخص س٭ٍس آٜ ي٣َح٤ آٲش ، 6236؟  ١ٚ ييى آٲخص حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ -

حٞس٭ٍ حٞظٱ ٦ِٞض ر٣ٛش ٬٪ٱ ٚٝ ٢خ ٦ِٜ  ح٣ٞٛٳش ٪ٱ  ؟٢خ حَٞٓٔ رٳ٥ حٞس٭ٍ ح٣ٞٛٳش ٬حٞس٭ٍ ح٣ٞي٦ٳش -

 رًي ح٫ٞـَس ، ٬ٲٛؼَ ْٳ٫خ ًَٚ  ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش ، أ٢خ ح٣ٞي٦ٳش ٪ٱ حٞظٱ ٦ِٞضٖزٝ ح٫ٞـَس ٬ا٤ ٦ِٜ رُٳَ ٢ٛش

 .حٞظطَٲى ، ٬رٳخ٤ حألكٛخ٠ ٥٢ حٞلالٜ ٬حٞلَح٠ 

ظ ،  ) أ٫ٞ٬خ حٞزَٗس ٬آهَ٪خ ح١ٟٗٞ ، ٫٧٢٬خ حألكخىٲش 29  ؟١ٚ ييى حٞس٭ٍ ح٣ٞٓظظلش رخٞل٬َِ ح٣ٞٗكًش -

، ٫٧٢٬خ حٞؼالػٳش ٬حَٞرخيٳش ٬حٞو٣خسٳش ، ١ٞ٬ ٲؼزض ْٱ ( ق٩ ، ٲس ، ك١ ) ٫٧٢٬خ حٞؼ٧خثٳش  (ٔ ، ٤ 

طٓسٳَ٪خ ي٥ ح٧ٞزٱ ضٱء ،٬ٚ٭٫٦خ ٥٢ ح٣ٞظطخر٩ حٌٰٞ أسظؤػَ حهلل طًخٞٯ ر٩٣ًٟ أَٖد اٞٯ حٞػ٭حد ، ٌٞح 

 .ٲٗخٜ ْٳ٫خ حهلل أي١ٟ ر٣َحى٨ رٌٞٙ 

 . حٞٓخطلش ، حأل٦ًخ٠ ، ح٫ّٛٞ ، سزؤ ، ْخقَ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍ حٞظٱ ريأص رخٞل٣ي ؟ -

٥٢ ٬ً  10 ؟ ٢٬خ ٪ٱ حٟٞٳخٞٱ حًٞطَ ٬ً حًٞٗيس ، ٬ً حٞلـش ، ٢ل٠َ ، ٍؿذ ، ٢خ ٪ٱ حألض٫َ حٞل٠َ ؟ -

 .حٞلـش 

 . حٞظـ٭ٲي ، حَٞٗحءحص ، حٞظٓسٳَ ، يٟ٭٠ حَٞٗآ٤ ٢خ ٪ٱ أض٫َ حًٟٞ٭٠ حٞوخغش رخَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

 . كِرًخ 60 ؟ ١ٚ كِرًخ ْٱ حَٞٗآ٤/ .  ؿِحءًح 30 ؟ ١ٚ ييى أؿِحء حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ -

؟ حٞٗخٍيش ، حٞٗٳخ٢ش ، حٞلخٖش ، حٞسخيش ، ٢خ ٪ٱ أس٣خء ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش حٞظٱ ٬ٍىص ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١  -

حٞٳ٭٠ حٴهَ ، حٞزًغ ، ٲ٭٠ حٞظُخر٥ ، ح٧ٞزؤ حًٞهٳ١ ، حٞ٭حًٖش ، ٲ٭٠ حٞٓػٝ ، ٲ٭٠ حٞـ٣ى ، حٞكخ٢ش حٞٛزَٮ 

ٲ٭٠ ، حُٞخضٳش ، ٲ٭٠ حٞ٭يٳي ٬ح٣ٞ٭ي٭ى ، ٲ٭٠ حٞلسَس ، ٲ٭٠ حٞظ٧خى ، ٲ٭٠ حٞظالٔ ، ، حٞػخه٩ ، حَٞحؿٓش 

 .حٞيٲ٥ ، ٲ٭٠ حٞو٬َؽ ، حٞلطَ ، ح٧ٞط٭ٍ 

 . ؟ حٞظ٭رش ْٱ أٰ س٭ٍس ٬ٍى ًَٚ ٬َِس طز٭٘ -

 . حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ حٌٰٞ ٍطذ س٭ٍ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٣ٚخ ٪ٱ حٴ٤ ْٱ ح٣ٞػلّ ؟ -

 . ؟ كخٍػش حأل٦ػخٍٰ أ٬ٜ ٥٢ أسظط٫ي ٥٢ حأل٦ػخٍ رٳ٭٠ ريٍ -

 . ؟ ًحص حٞػ٭حٍٰ ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ٢ًَٚش رلَٲش اسال٢ٳش -

 . رس١ حهلل حَٞك٥٣ حَٞكٳ١  ٦ِٜ ٥٢ حٞظ٭ٍحس ؟ح٪٭ أ٬ٜ ٠ ٢خ -



 ؟ ٖػًش هزِ ٬س٧٣ًخ ٬ٞز٧ًخ ٬٪ٱ ٪يٲش ٥٢ ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ٪يٲش أ٪يٲض اٞٯ حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ رخ٣ٞيٲ٧ش -

 .ُٲي ر٥ كخٍػش 

 حألس٭ى ح٣ٞو٢٬ِٱ ٬ٖظ٩ٟ ك٣ِس ر٥ يزي ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٖظٝ ٥٢ ح٣ٞطَٚٳ٥ ْٱ ٬َِس ريٍ حٞٛزَٮ ؟ -

 .ح٣ٞكٟذ 

 .٨ ر٥ أرٱ ٢ًٳف د ؟ أ٠ ٟٚؼ٭٠ ر٥ ي٥٢ٕ ٪ٱ أ٬ٜ ح٢َأس رَٛ ٪خؿَص -

 غٟ٭ح حألٍكخ٠ ، ٬غٟ٭ح ح٧ٞخّ ٦ٳخ٠ ٢خ  أ٬ٜ ٢خ ط١ٟٛ ر٩ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ كٳ٥ ٖي٠ ٣ٟٞيٲ٧ش ؟ -

 .حٞـ٧ش رسال٠ ٬ح طيهٝ

 . ؟ ٢خٞٙ ر٥ أ٦س ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ غ٧ّ طٓسٳَ حَٞٗآ٤ رخإلس٧خى -

 . حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ١ٞ٬ ٲس٣ٯ أك٣ي ٖز٩ٟ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ س٣ٯ أك٣ي ؟ -

 . ارَح٪ٳ١ حٞوٟٳٝ أ٬ٜ ٥٢ ٞزس حٞس٬َحٜ ؟٬ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٖخطٝ د حٞسٳّ -

 . ؟ أر٭ يزٳي٨ حٞـَحف ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٬ٞٯ رٳض ح٣ٞخٜ -

 .يخ٢َ ر٥ ٬حػٟش ح٧ٛٞخ٦ٱ  أر٭ حٞكٓٳٝ  ؟ ٥٢ ٪٭ آهَ غلخرٱ ط٭ْٱ ٥٢ حٞػلخرش -

ر٧٣كٗش كَح٤ رالى ٢خ رٳ٥ ٬ٖٳٝ ، حًَٞحٔ ْٱ رخرٝ ٥٢ أٍؼ   ؟أٲ٥ ٬ٞي سٳي٦خ ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)  .ح٫٧َٞٲ٥ 

ٲ٭٠ طط٫ي يٟٳ١٫ أٞس٧ظ١٫  ) ٖخٜ طًخٞٯ  أ٬ٜ ٢خ ٲظ١ٟٛ ٥٢ حإل٦سخ٤ ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش ، ٬ٲط٫ي يٟٳ٩ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .ْو٨ٌ ، ٬ٚٓخ٨ ٬ٖٳٝ  ( ٬أٲيٲ١٫ ٬أٍؿ١٫ٟ

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح) س ٨ ٬ح٢ٜخ حس١ ح٢َأس ٦٭ف ؟  /.٬حًٞش  ٢خ حس١ ح٢َأس ٞ٭ـ ؟ -

أطؤٚي٬ح  )  .ض٣َ ر٥ ًٰ حٞـ٭ض٥ ْػٝ ٍأّ حٞلسٳ٥ ي٥ ؿسي٨ ٥٢ ٪٭ ٖخثٝ حٞلسٳ٥ ْٱ َٚرالء ؟ -

  (٬حرلؼ٭ح

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .٢ٗزَس ٬حىٰ حٞسال٠ ْٱ ح٧ٞـّ حألضَِ رخًَٞحٔ  ؟رَ ح٧ٞزٱ ٪٭ىٔأٲ٥ ٲ٭ؿي  -

١٫٧٢ ٥٢ ٖخٜ ح٧ٞػَ ، ١٫٧٢٬ ٥٢ ٖخٜ حٞظ٭رش ، ١٫٧٢٬ ٥٢ ٖخٜ ح٣ٞخثيس  ٢خ ٪ٱ آهَ س٭ٍس ٦ِٞض ٚخ٢ٟش ؟ -

   . (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح) 

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .ُٲي ٬ٖٳٝ ي٭ٲ٣َ ر٥ يخ٢َ ي٭ٲ٣َ ر٥  ؟٢خ ٪٭ حالس١ حٞلٗٳٗٱ ألرٱ حٞيٍىحء -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)  .أر٭ س٩٣ٟ ر٥ يزي حألسي  ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٪خؿَ ٥٢ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ اٞٯ حٞلزطش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . يٟٳش حٞسال٠  أ٦٭ش ر٥ ضٳغ ر٥ آى٠أ٬ٜ ٥٢ ََّ ضـَس ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح )  .يٟٱ ر٥ ٢ل٣ي حٞػٟٳلٱ أ٬ٜ ٥٢ ر٧خء غ٧ًخء حٞٳ٥٣ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . أر٭ ٢َٲ١ حٞل٧ٓٱ ٥٢ أ٬ٜ ٖخؾٱ ْٱ حٞزػَس ؟ -

أطؤٚي٬ح  )  .٢هً٭٤يؼ٣خ٤ ر٥ أسًي ر٥ ٍُح٨ٍ ٬ٖٳٝ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ ى٥ْ ْٱ حٞزٗٳى ٥٢ حٞػلخرش ؟ -

  (٬حرلؼ٭ح

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٖس ر٥ سخيي٨ ، ٩ٍٖ٬ ر٥ ٦٭ْٝ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أن٫َ حٞظ٭كٳي ر٣ٛش ؟ -

 ) .ي٬َ٣ ر٥ حًٞخظ هخٞي ر٥ حٞ٭ٞٳي ٬رًؿ١٫ ٖخٜ  ؟أ ٢ًَٚش ٚخن٣ش ٥٢ ٪٭ ٖخثي ٬َِس ًحص حٞسالسٝ  -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .ؿزٳَ ر٥ حٞٗط١ً ضَٲق ر٥ حٞلخٍع ح٧ٛٞيٰ ٬ٖٳٝ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٖخؾٱ رخٞٛ٭ْش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) . ٲ٭٠ حألكي ٢خ ٪٭ أ٬ٜ ٲ٭٠ هٟٗش حهلل ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)  .ْٱ ؿخ٢ى هخٞي ر٥ حٞ٭ٞٳي ك٣ع  ؟ ْٱ أٰ ٢يٲ٧ش ط٭ْٱ ٬ى٥ْ هخٞي ر٥ حٞ٭ٞٳي -

)  .١٫٧٢ ٥٢ ٖخٜ أر٭ ٦ًٳ١ ١٫٧٢٬ ٥٢ ٖخٜ أر٭ ح٫ٞٳؼ١ ر٥ حٞظٳ٫خ٤  ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أس١ٟ ٥٢ حأل٦ػخٍ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح

ٞٳٟش حٞٗيٍ ، ٢ٍؿخ٤ ، ٲ٭٠ ي٩َْ ٬يٳي حألؾلٯ ٍأّ حٞس٧ش ح٫ٞـَٲش ، يٳي  ٧٢خسزش ىٲ٧ٳش اسال٢ٳش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح)   .حٞٓكَ ، حالكظٓخٜ رٳ٭٠ يخض٭ٍح 

  أر٭ ٥٢ كٱ حَٞس٭ٜ رظلٳش حإلسال٠ ؟ أ٥٢٬ٜ٬ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ كَٓ حٟٞلي َٟٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠  -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .ًٍ حُٞٓخٍٰ 

أطؤٚي٬ح  ). ، ٬ٖٳٝ أر٭ حٞكٓٳٝ يخ٢َ ح٧ٛٞخ٦ٱ  أ٦س ر٥ ٢خٞٙ  ؟٥٢ ٪٭ آهَ ٥٢ ط٭ْٯ ٥٢ حٞػلخرش -

  (٬حرلؼ٭ح



 ) . يؼ٣خ٤ ر٥ يٓخ٤ أ٬ٜ ٥٢ حطوٌ ؿ٫خُ ضَقش ْٱ حإلسال٠ ٬ؿًٝ ٫ٞخ ؿ٫خًُح ٢سظٗزاًل ٞلٓم حأل٥٢ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح

 أ٬ٜ ٥٢ أىهٝ ٦هخ٠ حٞطَقش ْٱ حإلسال٠ ال ري ٥٢ ح٣ٞالكهش أ٤ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ أ٬ٜ ٥٢ أؿي٬ح ٦هخ٠ :٢ًٟ٭٢ش ٣٫٢ش 

حًٞسس ٬٪٭ حالس١ حألٖي٠ ٟٞطَقش ٬ٚخ٤ ْٱ ٥٢ُ حٞوٟٳٓش ي٣َ ر٥ حٞوكخد ٫ْ٭ حٌٰٞ أسس ٦هخ٠ حًٞسس ٣ٚخ 

 .ٲٗخٜ أ٤ أ٬ٜ ٥٢ أىهٝ ٦هخ٠ حٞطَقش ْٱ حإلسال٠ ٪٭ ي٬َ٣ ر٥ حًٞخظ ٬أ٩٦ ح٣ٞئسس حأل٬ٜ ٧ٟٞهخ٠ 

ُٖزٳس ْٱ ٢ٛش ٢خ أ٬ٜ ؿزٝ ٬ؾى ْٱ حألٍؼ ؟ -  .أل٤ حٞلـَ حألس٭ى أٖظزس ٩٧٢  ؿزٝ أرٱ 

 . حإل٢خ٠ حٞطخًْٱ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أّٞ ْٱ أكٛخ٠ حَٞٗآ٤ ؟ -

 .٢ػًذ ر٥ ي٣ٳَ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ىحيٳش اسال٢ٱ ؟  -

 .(ح٣ًٞظػ١ رخهلل )  ر٥ ٪خ٤٬ٍ حَٞضٳي ح٣ًٞظػ١حس١ حهلل اٞٯ حس٩٣ ٥٢ حٞوٟٓخء ؟ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أؾخِ -

 . حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠  ؟غلخرش٥٢ أ٬ٜ ٥٢ حسظ١ٟ حٞلـَ حألس٭ى ٥٢ حٜ -

 . حًٟٕٞ ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ س٭ٍس ٦ِٞض ْٱ ٢ٛش ؟ -

 .٦٭ف يٟٳش حٞسال٠ ٥٢ ػخ٦ٱ حأل٦زٳخء ؟  -

 .٢٭سٯ يٟٳ٩ حٞسال٠  س٭ٍس ٥٢ س٭ٍ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ ٨10 ْٱ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ًَٚ حس١ -

 . ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ س٭ٍ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟٨َ٢ ْٱ  ٨25 ْٱ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ًَٚ حس١ -

 .يٳسٯ يٟٳش حٞسال٠ ؟  (حٞسَٲَ  )٥٢ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ط١ٟٛ ْٱ ح٫٣ٞي  -

 .ٲ٭٦س يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ حرظًٟظ٩ حٞل٭ص ؟  -

 .ىح٬٬ى يٟٳ٩ حٞسال٠ ٦زٱ ٚخ٤ ٲػ٭٠ ٲ٭٠ ٬ٲ٭٠ ال ٲػ٭٠ ؟  -

  .يزي حهلل ر٥ ٬ٍحك٩غلخرٱ هٍِؿٯ ٥٢ ضًَحء ح٧ٞزٱ ض٫ي حًٞٗزش ٬حسظط٫ي ْٱ ٢ئطش ؟  -

  .ُٲييزي حهلل ر٥ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٍأٮ حألًح٤ ْٱ ٧٢خ٩٢ ؟  -

؟ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٖخٜ ٩ٞ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٤ حهلل أ٦َ٢ٱ أ٤ أَٖح يٟٳٙ ١ٞ ٲ٥ٛ حٌٞٲ٥ ٬َٓٚح  -

  .ُأّرٱ ر٥ ًٚذ

 . ٦ًٳ١ ر٥ ٢سً٭ى حألضـًٱ أ٬ٖى رٳ٥ حٞٳ٫٭ى ٬ح٣ٞطَٚٳ٥ ٲ٭٠ حٞو٧ئ ؟ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ -

 . أٲ٭د حأل٦ػخٍٰ ٰأد٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ُى٥ْ طلض أس٭حٍ حٞٗسك٧كٳ٧ٳش ؟  -

 . ْٳ٬َُ حٞيٲ٣ٟٱ ٖظٝ حألس٭ى ح٧ًٞسٱ ؟ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ -

َِٗ ْٱ ح٧ٞخٖ٭ٍ )ض٫ٕ ٢٬خص ي٧ي٢خ َٖأ  ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ -  . ٍُح٨ٍ ر٥ أرٱ أ٬ْٱ ؟ ( ْبًح ٦ُ

 .حٞكٓٳٝ ر٥ ي٬َ٣ حّٞي٬سٱ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٞٗذ رٌٰ ح٧ٞ٭ٍ ؟  -

 . سًي ر٥ ٢ًخً ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ٥٢ ٪٭ حٌٰٞ ح٪ظِ ٣ٞ٭ط٩ يَش حَٞك٥٣ ؟ -

 . ر٥ أرـَ ٬٪٭ ٦ـخضٱ أغل٣ش ٥٢ ٪٭ ح٧ٞـخضٱ ؟ -

  . ر٥ حٞػخ٢ض أ٬ُّ٬ؿ٫خ/ ؟ ه٭٩ٞ ر٧ض ػًٟزش ٥٢ ٪ٱ ح٣ٞـخىٞش ٥٢٬ ٬ُؿ٫خ  -

٥٢ أ٪ٝ حٞوٍِؽ حألُىٰ ٥٢ ٖزٳٟش  يزي حهلل ر٥ ُأرّٱ ٬ٲًَِ ر٥ سٟ٭ٜ ٥٢ ٚزٳَ ح٧٣ٞخْٗٳ٥ ْٱ حإلسال٠ ؟ -

 .ٲؼَد 

 . يٟٯ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ يٟٯ ٥٢ ٲكٟٕ ٞٗذ حر٥ حٌٞرٳلٳ٥ ؟ -

٢خ ٥٫٧٢ رخرخ٤ اال ٲسٳَ  ٬ح٣ٞٓسَٲ٥ ٲٗ٭ٞ٭٤ ا٤ ٞـ١٧٫ سزى قزٗخص  أر٭حد 7 ١ٚ ييى أر٭حد ح٧ٞخٍ ؟ -

 . يخ٢خ 70حَٞحٚذ رٳ٣٫٧خ 

 . ٢ٳسَس ٥٢ حُٞال٠ حٌٰٞ ٚخ٤ ٲَحْٕ حٞسٳيس هيٲـش ْزٝ أ٤ طظ٬ِؽ حَٞس٭ٜ ؟ -

، ٬٪٭ أ٪ٝ ٲؼَد حٌٞٲ٥ ٦خغ٬َح ٍس٭ٜ حهلل  ٪١ حٞوٍِؽ ٬٪ٱ ٖزٳٟش يَرٳش ٥٢ حألُى ٥٢ ٪١ حأل٦ػخٍ ؟ -

 .ْٱ حإلسال٠ 

  . ر٥ حٞوكخد كٓػش ر٧ض ي٥٢َ٣ ٪ٱ أ٠ ح٣ٞئ٧٢ٳ٥ حٞػ٭ح٢ش حٞٗ٭ح٢ش ؟ -

 . سًي ر٥ أرٱ ٬ٖخظ ٥٢ حٌٰٞ حْظيح٨ حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ رؤر٭ٲ٩ ٲ٭٠ أكي ؟ -

 ًَٚ ًٞٙ ْٱ 5000 ١ٚ ييى ح٣ٞالثٛش حٌٞٲ٥ ٖخطٟ٭ح ٢ى حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٬ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ ريٍ ؟ -

اً طٗ٭ٜ . ٬ٞٗي ٦ػ١َٚ حهلل رزيٍ ٬أ٦ظ١ ْخطٗ٭ح حهلل ١ًٟٛٞ طط٤٬َٛ  ) ٖخٜ طًخٞٯ  9س٭ٍس حأل٦ٓخٜ آٲش 

 . (٣ٟٞئ٧٢ٳ٥ أ٥ٞ ٲٛٓٳ١ٛ أ٤ ٲ٣ي١ٚ ٍر١ٛ رؼالػش آالِ ٥٢ ح٣ٞالثٛش ٧٢ِٞٳ٥



 . ك٧ش ر٧ض ْخٖ٭ًح ٢خ حس١ ٬حٞيس ٢َٲ١ حًٌٍٞحء ؟ -

 .حأل٢ٳَ ح٦ٍخـ ٥٢ ٪٭ أ٢ٳَ كػ٥ حَٞٛ٘ ْٱ ٢ًَٚش ككٳ٥ حٌٰٞ أٖس١ غالف حٞيٲ٥ أ٤ ٲٗ٭٠ رٗظ٩ٟ ؟  -

 .أ٬ٜ ٢سـي أسس٩ حَٞس٭ٜ  ؟ ٢سـي ٖزخء ٢خ ٪٭ أ٬ٜ ٢سـي ْٱ حإلسال٠ -

 ) ٖخٜ طًخٞٯ 94 ق٩ ٬ٍى ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ًَٚ حٟٞلٳش ؟ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس ٬حٴٲش حٞظٱ ٬ٍى ْٳ٫خ ًٞٙ ؟ -

 ( .ٖخٜ ٲخ ر٧ج٭٠ ال طؤهٌ رٟلٳظٱ ٬ال رَأسٱ 

 ٢َس ٬حكي ْٱ س٭ٍس حٞليٲي ٖخٜ  أس٣خء حهلل حٞلس٧ٯ ١ٚ ٢َس ًَٚ ٪ٌح حالس١ ْٱ حَٞٗآ٤ ؟ ٥٢(حأل٬ٜ)  -

 . ٬٪٭ رٛٝ ضٱء يٟٳ١ ( ٪٭ حأل٬ٜ ٬حٴهَ ٬حٞهخ٪َ ٬حٞزخق٥ )طًخٞٯ 

 . حٞزَٗس ٬آٜ ي٣َح٤ س٭ٍطخ٤ ٥٢ حَٞٗآ٤ طس٣ٯ رخِٞ٪َح٬ٲ٥ ؟ -

 . غالس حٞٓـَ ٢خ ح٣ٞٗػ٭ى رَٗآ٤ حٞٓـَ؟ -

 . ُٲ٧ذ ر٥ حٞلخٍع ٫٧ًٞخ حهلل ٥٢ ٪ٱ حٞظٱ ٬ؾًض حٞس١ َٟٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

 ٥٢ ٍرٳى حأل٬ٜ ْٱ حًٞخ٠ حٞلخىٰ يطَ 12ٲ٭٠ حالػ٧ٳ٥ ح٣ٞ٭حْٕ  ١ٚ ٚخ٤ ي٣َ حَٞس٭ٜ كٳ٥ ط٭ْٱ ؟ -

 . كـش ٬حكيس ١ٚ كـش كؾ حَٞس٭ٜ ؟/  يخ٠ ٬63ٚخ٤ ي٨َ٣ 

حٞٳ٭٠ حٞسخرى يطَ ٥٢ ض٫َ ٢ٍؿخ٤ ْٱ حًٞخ٠ حٞؼخ٦ٱ ٫ٟٞـَس  ْٱ أٰ ٬َِس ح٦ظػَ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ ؟ -

 .ْٱ ٬َِس ريٍ حأل٬ٞٯ ٬٪ٱ أ٬ٜ ٢ًَٚش ح٦ظػَ ْٳ٫خ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ح٧ٞز٭ٲش 

، ٬حًٞ٭ىس ٥٢  ٬َِس ريٍ ٬٪ٱ حأل٬ٞٯ ٬حٞؼخ٦ٳش ٬َِس ْظق ٢ٛش ٥٢ ٬َِحص حَٞس٭ٜ ْٱ ٢ٍؿخ٤ ؟ -

 .٬َِس طز٭٘ 

 . حٞو٭حٍؽ  ؟ ح٢َٞٳش ٥٢ حٞس١٫ ٣ٚخ ٲ٣َٔ ٥٢ حإلسال٠ٖخٜ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ي١٫٧ ٲ٣َٖ٭٤ -

 .حٞ٭٪خرٳش  ١٫٧٢٬ ٥٢ ٖخٜ  حٞو٭حٍؽ ٬حإلٍ٪خرٳ٭٤ ْجش طس٣ٯ ؟ -

 . أر٭ ٪َٲَس ٥٢ ٪٥ ٪ئالء ٞٳس ٥٢ ح٣ٞزطَٲ٥ رخٞـ٧ش ؟ -

 . ح٣ٞسـي ح٧ٞز٭ٰ ٢خ ٪٭ ػخ٦ٱ  ٢سـي ْٱ حإلسال٠ ؟ -

 . ه٭٩ٞ ر٧ض حأل٬ٍُ ٥٢ ٪ٱ حٞػلخرٳش حٞظٱ حسظكخيض أ٤ طوٟع أه٭٪خ ٥٢ حألسَ ؟ -

 . ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش ٢خ ٪٭ ٲ٭٠ حٞسزى ؟ -

 .أر٭ ٢٭سٯ حألضًَٰ غخكذ ٍس٭ٜ حهلل  ٥٢ حٌٰٞ أ٬طٯ ٢ِ٢خٍ ٥٢ ٢ِح٢ٳَ آٜ ىح٬ى ؟ -

 . ٢ٛش ٬حٞكخثّ ْٱ س٭ٍس حِٞهَِ ٢خ ٪٣خ ح٣ٞيٲ٧ظخ٤ حٟٞظخ٤ أقٟٕ يٟٳ٣٫خ حَٞٗٲظخ٤ ؟ -

.  كٳ٥ ٖظٝ ٖخرٳٝ ٬٪خرٳٝ أ٬ٜ ُِٞٞش ٚخ٦ض ْٱ حٞي٦ٳخ ؟/  ْٱ ى٢طٕ أٲ٥ ط٭ْٱ رالٜ ؟ -

 ٟٚؼ٭٠ أهض أ٬ٜ ٥٢ ؾَد حٞيِ ؟ .//  ٬ًٞٙ ٣ٞخ ٖظٝ أهخ٨ ٪خرٳٝ  ٖخرٳٝأ٬ٜ ٥٢ ٦ػذ ٦خًٍح ٬يزي٪خ ؟ -

 .٢٭سٯ يٟٳ٩ حٞسال٠

 . حٞ٭ٞٳي ر٥ ح٣ُٞٳَس أ٬ٜ ٥٢ س٥ هٟى ح٧ًٞخٜ ي٧ي ىه٭ٜ حًٞٛزش ؟ -

 .أ٠ اس٣خيٳٝ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٬ُؿش ح٧ٞزٱ ارَح٪ٳ١ ٬ ٪خؿَ أ٬ٜ ح٢َأس ػٗزض ُأ٦ًٳ٫خ ؟ -

 ْخطلش حٞٛظخد ، أ٠ 4 حس٣ًخ ْٱ حٞس٧ش ٬ٍى ٫٧٢خ 20 ٫ٞخ أٚؼَ ٥٢ ١ٚ ييى أس٣خء س٭ٍس حٞٓخطلش ؟ -

 .حَٞٗآ٤ ، حٞسزى ح٣ٞؼخ٦ٱ ، أ٠ حٞٛظخد 

 . ١ً٦ آٲش ٥٢ آٲخص س٭ٍس حٞٓخطلش ٪ٝ حٞزس٣ٟش آٲش ٥٢ آٲخص س٭ٍس حٞٓخطلش ؟ -

  ؟ ٪٭ى ٥٢َ ٥٢ِ ٪ئالء ٞٳس ٥٢ أ٬ٞ٭ ح٠ًِٞ -

 . ٢٭سٯ ، ٢ل٣ي ، يٳسٯ ، ارَح٪ٳ١ ، ٦٭ف ٥٢ ٪١ أ٬ٞ٭ ح٠ًِٞ ؟ -

 . ي٣خٍ ر٥ ٲخسَ ؟ ( ٢َكزًخ رخٞكٳذ ح٣ٞكٳذ )ٚخ٤ حَٞس٭ٜ ٲٗ٭ٜ ألكي أغلخر٩ ي٧ي٢خ ٲَح٨  -

 . ٢٭سٯ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ٲكٟٕ يٟٳ٩ ٟٚٳ١ حهلل ؟ -

 أًَٰٚ أس٣خء حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٢٬خ ٢ًخ٦ٳ٫خ ؟  -

٬س٣ٱ َٖح٦ًخ أل٩٦ // ١٫٧٢ ٥٢ ٖخٜ أ٩٦ ٢طظٕ ٥٢ حَٰٞٗ ٬٪٭ حٞـ٣ى  (ا٩٦ َٞٗآ٤ٌ  َٚٲ١  )حَٞٗآ٤ ْٗخٜ طًخٞٯ / 1

. ؿ٣ى حٞس٭ٍ رًؿ٫خ اٞٯ رًؽ ، ١٫٧٢٬ ٥٢ ٖخٜ حس١ حٞٛظخد ٲ٧ًٱ أ٩٦ حس١ ي١ٟ َٳَ ٢طظٕ 

س٣ٱ رٌٞٙ أل٩٦ ؿ٣ى أ٦٭حيًخ ٥٢ حٞٗػع ٬حٴٲخص ٬حألكٛخ٠  (٬حٞٛظخد ح٣ٞزٳ٥ * ك١  )ٚظخرًخ ٖخٜ طًخٞٯ / 2

. ٬حألهزخٍ 



. ٬س٣ٱ رٌٞٙ أل٩٦ ٲئػَ يٟٯ ً٪٥ حٞسخ٢ى ْخثيس ١ٞ ط٥ٛ ي٧ي٨  (كظٯ ٲس٣ى ٚال٠ حهلل  )ٚال٢ًخ ٖخٜ طًخٞٯ / 3

. أل٩٦ ٲيٍ٘ ر٩ َ٭ح٢ؽ حٞلالٜ ٬حٞلَح٠  (٬أ٧ِٞ٦خ اٞٳ١ٛ ٦٭ًٍح ٢زٳ٧ًخ  )٦٭ًٍح ٖخٜ طًخٞٯ / 4

. ْأل٤ ْٳ٩ ىال٩ٞ رٳ٩٧ اٞٯ حٞلٕ ٬طَٓٲًٗخ رٳ٩٧ ٬رٳ٥ حٞزخقٝ  (٪يٮ ٬ٍك٩٣ ٣ٟٞلس٧ٳ٥  )٪يٮ ٖخٜ طًخٞٯ / 5

. ْب٤ ٥٢ ٩٣٫ْ ٬ي٩ٟٗ ٚخ٤ ٍك٣ش ٩ٞ  (ٖٝ رٓؿٝ حهلل ٬رَك٣ظ٩ ْزٌٞٙ ْٟٳَٓك٭ح  )ٍك٩٣ ٖخٜ طًخٞٯ /  6

أل٩٦ َْٔ رٳ٥ حٞلٕ ٬حٞزخقٝ ٬ح٣ٞس١ٟ ٬حٞٛخَْ  (س٣خ٨ َْٖخ٦ًخ ٖخٜ طًخٞٯ طزخٍ٘ حٌٰٞ ٦ِٜ حَٖٞٓخ٤ يٟٯ يزي٨ / 7

. ٬ح٣ٞئ٥٢ ٬ح٧٣ٞخْٕ ٬رش س٣ٱ ي٣َ ر٥ حٞوكخد رخٞٓخ٬ٍٔ 

ْأل٩٦ ٲطٓٱ ٥٢ حأل٢َحؼ حٟٞٗزٳش ٚخَٞٛٓ  (٧٦٬ِٜ ٥٢ حَٞٗآ٤ ٢خ ٪٭ ضٓخء  )س٣ٱ رخٞطٓخء ٖخٜ طًخٞٯ / 8

. ٬حٞـ٫ٝ ٬حُٞٝ ٬حٞزي٦ٳش 

أٰ حٞظٌٚٳَ رخًٞ٭حٖذ س٭حء رخٞظََٳذ ٬حٞظَ٪ٳذ ٬٪٭ ٢خ  (٢٭يهش ٖخٜ طًخٞٯ ٖي ؿخءط١ٛ ٢٭يهش ٥٢ ٍر١ٛ / 9

. ٲظًؽ ر٩ ٥٢ َٖأ٨ ٬يَِ ٧ً٢خ٨ 

٣ْٟخ ْٳ٩ ٥٢ ح٣ٞ٭حيم ٬حٞظلٌٲَ ٬أهزخٍ حأل١٢ ح٣ٞخؾٳش ،  (٬٪ٌح ًَٚ ٢زخٍ٘ أ٧ِٞ٦خ٨  )ًًَِٚح ْٗخٜ طًخٞٯ / 10

. حٌَٞٚ حٞطَِ 

. أ ٩٢َٚ حهلل ٬أي٨ِ ٬ٍْى ٖي٨ٍ يٟٯ ؿ٣ٳى حٞٛظذ  (ا٩٦ َٞٗآ٤ َٚٲ١  )َٚٲ٣ًخ ْٗخٜ طًخٞٯ / 11

أهزخٍ ي٥ ٧٢ِٞظ٩ ٬ض٩َْ ٬ْؿ٩ٟ ْب٩٦  (٬ا٩٦ ْٱ أ٠ حٞٛظخد ٞيٲ٧خ ًٟٞٱ كٛٳ١  )س٣خ يّٟٳًخ ْٗخٜ طًخٞٯ / 12

. ضَٲّ ٍْٳى ٢ل١ٛ ٥٢ حٞزخقٝ 

. أل٩٦ ٢طظ٣ٝ يٟٯ حٞل٣ٛش  (س٣خ٨ ك٩٣ٛ ٖخٜ طًخٞٯ ك٣ٌٛش رخ٩ُٞ / 13

أل٤ آٲخط٩ أك٣ٛض رٌَٚ حٞلالٜ ٬حٞلَح٠ ْؤك٣ٛض ي٥  (طٟٙ آٲخص حٞٛظخد حٞلٛٳ١ * آَٞ  )كٛٳ٣ًخ ٖخٜ طًخٞٯ / 14

. حإلطٳخ٤ ر٣ؼ٫ٟخ ٥٢٬ ك٣ٛظ٩ أ٤ يال٢ظ٩ ٥٢ ي٩٣ٟ ٬ي٣ٝ ر٩ حٍطيو ي٥ حٞٓ٭حكص 

أل٩٦ حٞطخ٪ي ٟٞٛظذ ح٣ٞظٗي٢ش رؤ٫٦خ ٥٢  (٢ػيًٖخ ٣ٞخ رٳ٥ ٲيٲ٩ ٥٢ حٞٛظخد ٫٢٬ٳ٧٣ًخ يٟٳ٩  )٫٢ٳ٧٣ًخ ٖخٜ طًخٞٯ /15

. ي٧ي حهلل 

. ْٳ٩ ٥٢ حٞوٳَ حٞٛؼٳَ ٬حٞزَٚش  (ٚظخد أ٦٭٧ٞخ٨ اٞٳٙ ٢زخٍٚخً  )٢زخًٍٚخ ٖخٜ طًخٞٯ / 16

: أل٩٦ ٥٢ ط٣سٙ ر٩ ٬غٝ اٞٯ حٞـ٧ش أ٬ ح٫ٞيٮ ، ٬حٞلزٝ  (٬حيظػ٣٭ح رلزٝ حهلل ؿ٣ٳًًخ  )كزاًل ْٗخٜ طًخٞٯ / 17

. حٞسزذ 

. أل٩٦ حٞكَٲٕ اٞٯ حٞـ٧ش ، ٖ٭ٲ١ ال ي٭ؽ ْٳ٩  (٬أ٤ ٪ٌح غَحقٱ ٢سظٗٳ٣ًخ  )حٞػَحـ ح٣ٞسظٗٳ١ ٖخٜ طًخٞٯ / 18

  (..ٖٳ٣ًخ * حٞل٣ي هلل حٌٰٞ أ٦ِٜ يٟٯ يزي٨ حٞٛظخد ١ٞ٬ ٲـًٝ ٩ٞ ي٭ؿخ  )حٞٗٳ١ ٖخٜ طًخٞٯ / 19

ٌٜ ْػٝ  )س٣خ٨ ْػاًل ْٗخٜ طًخٞٯ / 20   (ا٩٦ ٞٗ٭

 . (ي٥ ح٧ٞزؤ حًٞهٳ١ * ي١ ٲظسخءٞ٭٤  )س٣خ٨ ٦زؤ يهٳ٣ًخ ْٗخٜ طًخٞٯ / 21

أل٩٦ ٧٢ِٜ ٥٢ ي٧ي حهلل يٟٯ ٞسخ٤ ؿزَٲٝ ، أل٤ حهلل  (٬ا٩٦ ٞظ٧٭ٲٝ ٍد حًٞخ٣ٞٳ٥  )س٣خ٨ ط٧ِٲاًل ٖخٜ طًخٞٯ / 22

. طًخٞٯ أس٣ى ؿزَٲٝ ٚال٩٢ ٩٣٫ْ٬ 

. أل٩٦ طلٳٯ ر٩ حٟٞٗ٭د ٬حأل٦ٓس  (٬ٌٚٞٙ أ٬كٳ٧خ اٞٳٙ ٬ٍكًخ ٥٢ حٞليٲغ  )س٣خ٨ ٬ٍكًخ ٖخٜ طًخٞٯ / 23



٧ً٢خ٨ طًَٲّ حٞطٱء حٞوٓٱ س٭حء ٚخ٤ رخٞٛال٠ ٚخأل٦زٳخء  (ا٣٦خ أ٦ٌٍط١ٛ رخٞ٭كٱ  )س٣خ٨ ٬كٳًخ ٖخٜ طًخٞٯ / 24

. ٬ح٣ٞالثٛش أ٬ رخإل٫ٞخ٠ ٚخ٧ٞلٝ 

 . ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ٲكٟٕ يٟٳ٩ هٟٳٝ حهلل ؟ -

 . آسٳخ ر٧ض ٢ِحك١ ٢خ حس١ ٬ُؿش َْي٭٤ ح٣ٞئ٧٢ش ح٣ٌٞٚ٭ٍس ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

ر٥ ٲسخٍ ٪ٱ أ٬ٜ ض٫ٳيس ْٱ حٞظخٍٲن أ٠ ي٣خٍ  ر٧ض حٞوٳخـ  س٣ٳش ٥٢ أ٬ٜ ض٫ٳيس ْٱ حإلسال٠ ؟ -

 .حإلسال٢ٱ 

٪٭ ٥٢٬ حٌٰٞ ٪ي٠ غ١٧ حًِٞٮ ٬  (ْال ٦خ٢ض أيٳ٥ حٞـز٧خء )٥٢ حٞٗخثٝ ٥٢٬ ٪٭ سٳّ حهلل ح٣ٞسٟ٭ٜ  -

  .هخٞي ر٥ حٞ٭ٞٳي ٍؾٱ حهلل ي٩٧حٞػلخرٱ حٌٰٞ أىٮ َْٲؿش حٞلؾ رسَٲش طخ٢ش ؟ 

 .  ي٣َ ر٥ يزي حًِٞٲِ ٥٢ ٪٭ هخ٢س هٟٓخء حَٞحضيٲ٥ ؟ -

٬أ٬ٜ ٥٢ كٓم حَٞٗآ٤ ي٥ ن٫َ ٖٟذ رًي   ٬أ٬ٜ ٥٢ أس١ٟ ٥٢ حٞػزٳخ٥٢٤ ٪٭ أ٬ٜ ْيحثٱ ْٱ حإلسال٠ -

٪٭ ٬ٚخطذ ح٫ًٞ٭ى اًح يخ٪ي حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ ٬اًح غخٞق ٢ل٣ي ٬أ٬ٜ ٥٢ ر٧ٯ حٞسـ٭٤ ْٱ حإلسال٠ ٬

 . يٟٱ ر٥ أرٱ قخٞذ حٞػلخرٱ حٌٰٞ َسٝ حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ رًي ٬ْخط٩ ؟

 . س٩٧ 950 ١ٚ ٞزغ ٦٭ف يٟٳ٩ حٞسال٠ ٲيي٭ ٖ٭٩٢ اٞٯ حٞظ٭كٳي ؟ -

  ٥٢ ٖخثٝ ٞ٭ال أ٤ ح٣ٞ٭ص أطخ٦ٱ ٞـًٟض ٚٝ حٞي٬ٜ حأل٬ٍرٳش اسال٢ٳش ؟٥٢٬ ٪٭ ٖخثي ٢ًَٚش ككٳ٥  -

 .غالف حٞيٲ٥ حألٲ٭رٱ 

 . ؟ ح٣ٞٗيحى ر٥ حألس٭ى أ٬ٜ ٥٢ ييح رَٓس٩ ْٱ سزٳٝ حهلل -

 . ر٧٭ ي٨ٌٍ حر٥ سًي أ٬ٜ كٱ ٥٢ حًَٞد أى٬ح حٞػيٖش قخثًٳ٥ ؟ -

 . ٦زٱ حهلل اىٍٲس ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ هف ٬هخـ ؟ // . ٖخرٳٝ أ٬ٜ أ٬الى آى٠ يٟٳش حٞسال٠ ؟ -

  . حٌٰٞ ٚظذ ر٩ ٢ٗخىٲَ حٞوٟٕ ح١ٟٗٞأ٬ٜ ٢خ هٟٕ حهلل طًخٞٯ ؟ -

ا٤ أ٬ٜ رٳض ٬ؾى ٧ٟٞخّ ٌٰٟٞ رزٛش  )حٞزٳض حٞلَح٠ ٞٗ٭٩ٞ طًخٞٯ   ؟ ًٟٞزخىسأ٬ٜ رٳض ر٧ٱ ْٱ حألٍؼ -

  .(٢زخًٍٚخ ٬٪يٮ ًٟٞخ٣ٞٳ٥ 

 . ىحٍس ح٧ٞي٬س أ٬ٜ ىحٍ ر٧ٳض ْٱ ٢ٛش ؟٪ٱ ٢خ  // . سٳي٦خ ارَح٪ٳ١ أ٬ٜ ٥٢ حهظظ٥ ٬ؾخِ حٞؿٳّ ؟ -

 .أل٤ كٗ٭ٔ حًٞزخى ٢ز٧ٳش يٟٯ ح٣ٞطخكش ْخرظية ر٫خ  حٞي٢خء أ٬ٜ ٢خ ٲٗؿٱ رٳ٥ ح٧ٞخّ ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش ؟ -

 . ٢ػًذ ر٥ ي٣ٳَ ح٣ٞيٲ٧ش ٥٢ ح٫٣ٞخؿَٲ٥ ؟ أ٬ٜ ٥٢ ٖي٠ -

(  أ٤ً ٌٟٞٲ٥ ٲٗخطٟ٭٤ رؤ١٫٦ ن٣ٟ٭ح ٬ا٤ حهلل يٟٯ ٦ػَ٪١ ٞٗيٲَ ) ٖ٭٩ٞ طًخٞٯ؟ أ٬ٜ آٲش ٦ِٞض ْٱ حٞٗظخٜ  -

  .39س٭ٍس حٞلؾ 

 . حٞ٭ٞٳي ر٥ ح٣ُٞٳَس أ٬ٜ ٥٢ ك١ٛ رٗكى حٞسخٍٔ ْٱ حٞـخ٪ٟٳش ؟ -

 . ٲ٭سّ يٟٳش حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ حطوٌ حٞيْخطَ ٟٞي٬ٞش ؟ -

 . حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٲٓٳٕ رًي ح٧ٞٓن ْٱ حٞػ٭ٍ ؟ -

 . ؟ يزي حهلل ر٥ ؿلص حألسيٰ ٥٢ أ٬ٜ أ٢ٳَ ْٱ حإلسال٠ -

 . ٲ٫٭ى ر٧ٱ ٖٳ٧ٗخو ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٦ٗؽ ح٫ًٞي ٢ى حَٞس٭ٜ ٥٢ حٞٗزخثٝ حٞٳ٫٭ىٲش ؟ -

 .حٞلـخؽ ر٥ ٲ٭سّ حٞؼٗٓٱ  ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٚظذ ال ا٩ٞ اال حهلل ٢ل٣ي ٍس٭ٜ حهلل يٟٯ ح٣ًٟٞش ؟ -

 . ؟ أر٭ هِحيش ي٬َ٣ ر٥ ٞلٱ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أىهٝ يزخىس حألغ٧خ٠ -

 .٬رًي َْي٭٤  ؟ ح٬َ٣٧ٞى ٥٢ أ٬ٜ ؿزخٍ ْٱ حألٍؼ ٩٧ًٞ حهلل -

 . ٢ًخ٬ٲش ر٥ أرٱ سٓٳخ٤ ٥٢ أ٬ٜ ٢س١ٟ ٍٚذ رلَ ح٠٬َٞ ؟ -

 . كخقذ ر٥ أرٱ رٟظًش  ؟٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ك٣ٝ ٍسخٞش ح٧ٞزٱ اٞٯ ٢ٗ٭ٖس ٢ػَ -

  . غلخرٱ ٥٢ حأل٦ػخ12ٍ ؟  حٞؼخ٦ٳشح٧ٞٗزخء ْٱ رٳًش حًٞٗزش ١ٚ ييى -

 . ؟ غٓ٭ح٤ ر٥ ح٣ًٞكٝ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ ح٣ٞٓظَٮ يٟٳ٩ ْٱ كخىػش حإلْٙ -

 .أر٭ ٞئٞئس ح٣ٞـ٭سٱ  ؟ ٥٢ حٌٰٞ ٖظٝ ي٣َ ر٥ حٞوكخد -

 .ح٣ٞيٞـٱ سَحٖش ر٥ ٢خٞٙ  ؟ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٬يي٨ حَٞس٭ٜ رس٭حٍٰ ٚسَٮ -

 .س٣ٟخ٤ حٞٓخٍسٱ  ؟ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ أضخٍ رلَٓ حٞو٧ئ -

 . ؟ ٖٳس ر٥ أرٱ حًٞخظ ٥٢ أ٬ ٖخؾٱ ْٱ ٢ػَ -

 . ؟ حٞلـخؽ ر٥ ٲ٭سّ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ي٣ٝ حأل٬ُح٤ -



٥٢ أضي حأل٢ش ْٱ  ٬٪٭ حٌٰٞ ٚخ٤ ٲل٭ٜ رٳ٥ حٞٓظ٩٧ ٬٬ٖ٭ي٫خ٬ رخء٥٢ أ٬ٜ ٥٢ َْش ح٣ٞسـي رخٞلع -

  .ي٣َ ر٥ حٞوكخدحأل٬ٜ حٌٰٞ ٚظذ حٞظخٍٲن ح٫ٞـَٰ ؟  ٬٪٭ أ٢َ حهلل طًخٞٯ

 . ؟ حٞ٭ٞٳي ر٥ يزي ح٣ٟٞٙ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أ٢َ رظـ٭ٲّ ح٣ٞلخٍٲذ -

 .أسخ٩٢ ر٥ ُٲي  ؿٳص ٢خ أ٬ٜ ؿٳص هَؽ ٥٢ ح٣ٞيٲ٧ش رًي ٬ْخس حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

 . ٲ٭سّ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ط٧٣ٯ ح٣ٞ٭ص ؟ -

 . ؿزَٲٝ يٟٳش حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أ٤ً ْٱ حٞس٣خء ؟ -

 . ؟ ٦٭ف يٟٳ٩ حٞسال٠ ْٱ حٞسٓٳ٧ش ٞٳًَِ ٢٭حٖٳض حٞػالس ٥٢ أ٬ٜ ٖيٍ حٞسخيخص حألػ٧ٯ يطَس -

٬ر٧ٱ اسَحثٳٝ ْٱ ي٫ي ٦زٱ  ٖػش حٞزَٗس أل٫٦خ طلظ٭ٰ يٟٯ ٣ٞخًح س٣ٳض س٭ٍس حٞزَٗس ر٫ٌح حالس١ ؟ -

 حٞس٭ٍس حٞظٱ حضظ٣ٟض يٟٯ أّٞ أ٢َ ٬أّٞ ٫٦ٱ ٬أّٞ ك١ٛ 73 اٞٯ 67حهلل ٢٭سٯ ْٱ حٴٲخص ٥٢ 

  .٬أّٞ هزَ

 . ؟ ح٣٧ٟٞش ٬ح٫ٞيى ٢خ ٪ٱ حٞلطَس ٬حٞكخثَ حٌٟٞح٤ ط٣ٟٛخ ٣ٚخ ؿخء ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ -

 . ح٣ٞـخىٞش ْٱ ٚٝ آٲش ٥٢ آٲخط٫خ ؟ (حهلل  )٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ٬ٍى ٞٓم حٞـالٜ  -

 . س٭ٍس ح٣ٞـخىٞش ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ال طوٟ٭ ٥٢ ٞٓم حٞـالٞش ؟ -

 حٞزَحءس ، ٢خ ٪ٱ أس٣خء س٭ٍس حٞظ٭رش ؟ // . حٞلطَ ٞض ْٱ ٲ٫٭ى ر٧ٱ ح٧ٞؿٳَ ؟٢ُخ حٞس٭ٍس حٞظٱ ٤ -

 .أ٬ حٞٓخؾلش حٞٛخضٓش 

  ( .٬حٞطًَحء ٲظز١٫ً حُٞخ٤٬٬ )ٖخٜ طًخٞٯ  حٞطًَحء ْٱ أٰ س٭ٍس ٬ٍى ًَٚ حٞطًَحء ٬غٓخط١٫ ؟ -

أٍسٟ٭ح يخ٢َ ر٥ حٞكٓٳٝ ٞٳسؤٜ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠  أ٤ ح٣ٞطَٚٳ٥ ٢خ ٪٭ سزذ ٬ِ٦ٜ س٭ٍس حإلهالظ ؟ -

 .أ٤ ٲز٥ ١٫ٞ ؿ٧س ٢ًز٭ى٨ ْؤ٦ِٜ حهلل س٭ٍس حإلهالظ ، ٬ٖخٜ آه٤٬َ رسزذ سئحٜ ٦ػخٍٮ ٦ـَح٤ 

 أٰ ٲسظزٗٱ ٦سخث١٫ رخٞوي٢ش  ؟4 حٞٗػع ْٱ س٭ٍس ( ٬ٲسظلٱ ٦سخث١٫  )ٖ٭٩ٞ طًخٞٯ٢خ ٧ً٢ٯ  -

 ٬ًٞٙ  رًي ٍإٲش َْي٭٤ رؤ٤ ٪٧خ٘ ٬ٞي سٳ٧ـذ ٥٢ ر٧ٱ اسَحثٳٝ سٳٛ٭٤ سززًخ ْٱ ٬ال ٲٗظ٬٥٫ٟح٣ٞظًش 

 .٬ُحٜ ٩ٟٛ٢ ْؤ٢َ َْي٭٤ رٗظٝ ٚٝ ٢٭ٞ٭ى ًَٚ ٥٢ ر٧ٱ اسَحثٳٝ ٬ارٗخء ح٧ٞسخء

 . سـيس 15 ١ٚ سـيس ْٱ حَٞٗآ٤ ؟ // . حإلسَحء ٢خ ٪ٱ س٭ٍس ر٧ٱ اسَحثٳٝ ؟ -

٢ؼٝ حٞـ٧ش حٞظٱ ٬يي ح٣ٞظٗ٭٤ ْٳ٫خ أ٫٦خٍ ٥٢ ٢خء َٳَ  ) ؟ ٖخٜ طًخٞٯ (حٟٞز٥)أًَٚ حٴٲش حٞظٱ ٬ٍى ْٳ٫خ  -

٬ا٤ ١ٛٞ ْٱ حأل٦ًخ٠ ًٞزَس ٦سٗٳ١ٛ  )، ٬ٖخٜ طًخٞٯ  ٢15ل٣ي  . ( آس٥ ٬أ٫٦خٍ ٥٢ ٞز٥ٍ ١ٞ سظُٳَ ق٩٣ً

  .66ح٧ٞلٝ  ( ٣٢خ ْٱ رك٭٫٦خ ٥٢ رٳ٥ َْع ٬ى٠ ٞز٧ًخ هخٞػًخ سخثًُخ ٟٞطخٍرٳ٥

 . أ٦خ حٞظ٭حد أط٭د يٟٯ ٥٢ طخد ٢خ أ٬ٜ ٥٢ ٚظز٩ ح١ٟٗٞ ؟// .  حٞس٣خء ٢خ أ٬ٜ ضٱء ر٧خ٨ حهلل طًخٞٯ ؟ -

 . يٟٳ١٫ حٞسال٠  حألضًَٰر٥ ٢سً٭ى ، أر٭ ٢٭سٯيزي حهلل  أر٭ رَٛ ، ي٣َ ، ٥٢ ٪١ حٞٗؿخء حًَٞد ؟ -

  ر٥ أرٳ٩، ُٲخىر٥ ضًز٩  ، ح٣ُٞٳَس  ر٥ حًٞخظ ، ي٬َ٣ ر٥ أرٱ سٓٳخ٤ ؟ ٢ًخ٬ٲش٥٢ ٪١ حٞي٪خس حألٍرًش -

 .ٍؾٱ حهلل ي١٫٧ 

 . ؟ ٢سـي ؿ٭حػخ ٢خ ٪٭ ػخ٦ٱ ٢سـي غٟٯ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ْٳ٩ حٞـ٣ًش -

 10 أر٭ رَٛ س٧ظٳ٥ ، ي٣َ أرٱ رَٛ ، ٬ي٣َ ، ٬يؼ٣خ٤ ، ٬يٟٱ ؟ ١ٚ ىح٢ض س٧٭حص هالْش ٚاًل ٥٢ -

 . س٧٭حص 6 س٩٧ ، يٟٱ 12س٧٭حص ، يؼ٣خ٤ 

 . ٢سـي حٞٛ٭ْش ٢خ ٪٭ ح٣ٞسـي حٌٰٞ حسظط٫ي ْٳ٩ يٟٱ ر٥ أرٱ قخٞذ ؟ -

 . ٬كطٱ ر٥ كَد ٥٢ حٌٰٞ ٖظٝ ٢سٳ٣ٟش حٌٞٛحد ؟ -

٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ال طلظ٭ٰ يٟٯ  // . ؟ حٞٛ٭ػَ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ال طلظ٭ٰ يٟٯ كَِ ح٣ٞٳ١ -

 . َٖٲص ، حٟٕٞٓ ، حًٞػَ كَِ حٞٛخِ ؟

 .ك٣ِس ر٥ يزي ح٣ٞكٟذ ح٣ٟٞٗذ رسٳي حٞط٫يحء ؟ ٥٢٬ ٪٭ أسي حهلل  -

 .  ؟ ح٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس حس١ أ٬ٜ يخغ٣ش ْٱ طخٍٲن حٞي٬ٞش حإلسال٢ٳش ٢خ -

 . حٞظ٭رش ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ طس٣ٯ رس٭ٍس ح٧٣ٞخْٗٳ٥ ؟ -

 .  ؟ كٌٲٓش ر٥ حٞٳ٣خ٤ ٥٢ ٪٭ غخكذ سَ ٍس٭ٜ حهلل غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ -

  س٭ٍس ق٩ ؟ ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ٚخ٦ض سززخًَ ْٱ اسال٠ ي٣َ -

 . ٲ٭٦س يٟٳ٩ حٞسال٠  ؟٢خ ٪٭ حس١ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ آ٥٢ ر٩ ؿ٣ٳى ٖ٭٩٢ -

 . سز٩ً ٢٭حؾى ١ٚ ييى ح٣ٞ٭حؾى حٞظٱ حٖس١ حهلل ر٧ٓس٩ ْٱ حَٞٗآ٤ ؟ -



 .؟ ٬َِس ك٧ٳ٥ حَٞؾخيش  ْٱ أٰ ح٬ُِٞحص أسَص حٞطٳ٣خء أهض حَٞس٭ٜ ٥٢ -

 ٬أٲ٥ ط٭ْٱ ؟ ٪ـ ، 11  ؟٬ْٱ أٰ يخ٠ ٬ط٭ْٱ يخ٠ حٞٓٳٝ ،  ؟ْٱ أٰ يخ٠ ٬ٞي ح٧ٞزٱ ٢ل٣ي يٟٳ٩ حٞسال٠ -

 .ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش 

 .  هيٲـش ر٧ض ه٭ٲٟي  ؟٥٢ ٪ٱ أ٬ٜ ح٢َأس أس٣ٟض ٬ آ٧٢ض رخَٞس٭ٜ -

 .حسَحْٳٝ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟  ((سزلخ٤ ٍرٱ حأليٟٯ  ))٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٖخٜ  -

 .؟ ي٣َح٤ ر٥ كػٳ٥ ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٚخ٦ض ح٣ٞالثٛش طس١ٟ يٟٳ٩  -

يزي حهلل ر٥ حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠ ٍؾٱ حهلل  ْٱ حإلسال٠ ؟ ٢٭ٞ٭ىأ٬ٜ  ٥٢٬ أ٬ٜ غلخرٱ ٬ٞي رًي ح٫ٞـَس  -

 .ي٩٧ 

 . ر٥ حٞلخٍع ر٥ يزي ح٣ٞكٟذ ٨يزٳي٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أسظط٫ي ٥٢ حٞػلخرش ْٱ ح٣ًٞخٍ٘ ؟  -

  . حس٩٣ يزي حهلل ر٥ ٖٳس حألضًَٰأر٭ ٢٭سٯ حألض٥٢ًَٰ غخكذ ح٫ٞـَحص حٞؼالع ؟  -

 .قٟل٩ ر٥ يزٳي حهلل ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ىحْى ي٥ ح٧ٞزٱ ْٱ ٢ًَٚش أكي كظٯ ضٟض ٲ٣ٳ٩٧ ؟  -

 .سًي ر٥ ٢خٞٙ ر٥ س٧خ٤ ٢خ حس١ حٞػلخرٱ أر٭ سًٳي حٞويٍٰ ؟  -

 .ػ١ ي٣ٝ ْٱ حٞظـخٍس حَٞيٱ ٢خ ٪ٱ ٧٫٢ش حَٞس٭ٜ ٖزٝ حٞزًؼش حإل٫ٞٳش ؟  -

٢خ ٪٭ حس١ َٖٲش ٖ٭٠ ٞ٭ـ // .ٍؾ٭ح٤ ٢خ ٪٭ حس١ هخ٤ُ حٞـ٧ش ؟ //  .٢خٞٙ ٢خ ٪٭ حس١ هخ٤ُ ؿ١٧٫ ؟  -

 .سي٠٬ ؟ 

 .٢ًخً ر٥ ؿزٝ ٍؾٱ حهلل ي٩٧  ؟  ْٱ ي٫ي ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ ا٢خ٠ حَٞٗحء -

 .ُٲي ر٥ كخٍػش ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أس١ٟ ٥٢ حٞػلخرش ٥٢ ح٣ٞ٭حٞٱ ؟  -

٤ًّ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ أس١ٟ ٥٢ حٞػلخرش ٥٢ حًٞزٳي  -  .رالٜ ر٥ ٍرخف ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ؟ ٬أ٬ٜ ٥٢ أ

 حٞلخٍع ر٥ أرٱ ٪خٞش ، حسظط٫ي طلض ح٥َٚٞ حٞٳ٣خ٦ٱ ْٱ ٥٢ أ٬ٜ ض٫ٳي ْٱ حإلسال٠ ٥٢ حَٞؿخٜ ؟ -

 ح٣ٞسـي ي٧ي٢خ ٚخ٤ ٲٗخطٝ ٚٓخٍ َٖٲص

 .سزؤ ر٥ ٲطـذ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ هكذ ْٱ حٞـخ٪ٟٳش ؟ .// ْٟسكٳ٥ أ٬ٜ ٖزٟش ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ ٚخ٦ض ْٱ ؟  -

أ٬ٜ ٥٢ أٞزس حًٞٛزش حٟٞ٭٤  // .٢ٟٙ حٞٳ٥٣ أ٬ٜ ٥٢ ٚسٯ حًٞٛزش ؟  // .ح٣ٞالثٛش أ٬ٜ ٥٢ ر٧ٯ حًٞٛزش ؟  -

 .حَٞس٭ٜ يٟٳش حٞسال٠ حألرٳؽ ؟ 

 .يؼ٣خ٤ ر٥ يٓخ٤ ٥٢ أغئ حٞػلخرش ٬حأل٢ش كٳخًء ؟  -

 .ُٲي ر٥ كخٍع ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ؟  (ي١ٟ ح٣ٞ٭حٍٲغ  )٥٢ أَْؼ حٞػلخرش ٬حأل٢ش  -

.  ؟ ًٚذ ر٥ ٢خٞٙ ، ٢َحٍس ر٥ حَٞرٳى ، ٪الٜ ر٥ أ٢ٳ٩ ٥٢ ٪١ حٞؼالػش حٌٞٲ٥ طوٟٓ٭ح ي٥ ٬َِس طز٭٘ -

 .ارَح٪ٳ١   ؟أٞٗخ٨ ٖ٭٩٢ ْٱ ح٧ٞخٍ ٦٬زٱ س٣ٳض س٭ٍس ٥٢ حَٞٗآ٤ رخس٣ش ؟ -

. أر٭ يزٳيس حٞؼٗٓٱ  ٪ـ ؟ ٢13ًَٚش ح٣٧ٞخٍٔ س٩٧ ٬ ٥٢ ٪٭ ٖخثي ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ ٢ًَٚش حٞـسَ -

 .أس٣خء ر٧ض أر٭ رَٛ حٞػيٲٕ   ؟ال ٲؿَ حٞطخ٨ سٟو٫خ رًي ًرل٫خغخكزش ح٣ٞٗ٭ٞش حٞط٫ٳَس  -

. ا٦كخٚٳش  يخغ٣ش ٖيٲ٣ش ٟٞطخ٠ أٲخ٠ حٞزٳ٦ِكٳٳ٥ ؟  -

 .حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١  آهَ حٞٛظذ حٞس٣خ٬ٲش ؟ // .ح١ٟٗٞ  ٢خ ٧ً٢ٯ حس١ حأل١ٍٖ ؟  -

 . ٞٳٓ٭٤ ٮحٞٛس ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ هكؤ رٗي٢ٳ٩ ْٱ حٞٓؿخء ؟  -

ح٧ٞخّ ٞكَٲٕ  حهظخٍ حهلل حَٞسٝ ٫ٞيحٲش// .حٞزطَ حهظخٍ٪١ حهلل  .حَٞسٝ ٪١ أْؿٝ :أ٣ٟٚٱ ٢خ ٲٟٱ   -

 .حٞوٳَ ٬حٞٓالف 

 .أر٭ سًٳي حٞٛ٭ْٱ   حٞـخ٢ى ح٣ٞٓٳي ٬ح٣ًٞظزَ ؟ٰغخكذ ٚظخد  -

أ٬ٜ ٥٢ ٬أ٢َ رـ٣ى حَٞٗآ٤ رًي ٬ْخس حَٞس٭ٜ ٬ٍْٳٕ حَٞس٭ٜ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ْٱ ٍكٟش ح٫ٞـَس   -

 أ٬ٜ ٥٢ س٣ٯ حَٞٗآ٤ رخ٣ٞػل٬ّ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ أ٢َ رـ٣ى حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٬طَطٳز٩ أس١ٟ ٥٢ حَٞؿخٜ

 . ٬ًٞٙ أػَ ك٬َد حَٞىس أر٭ رَٛ حٞػيٲٕ؟ أل٢ظ٩ ٥٢ أٍك١ أ٩٢ ٢ل٣ي غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ٬

 . ؟ ىح٬ى يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٬ٜ ٥٢ ٖخٜ ٬أ٢خ رًي -

 .ىح٬٬ى يٟٳ٩ حٞسال٠ ٚخ٤ ٲ٧خ٠ ٦ػّ حٟٞٳٝ ٬ٲٗ٭٠ ػٟؼ٩ ٬ٲ٧خ٠ سيس٩  غالس٢خ ٪ٱ أْؿٝ غالس ؟  -

 . ر٥ أرٱ ٖلخْش هلليزي ح ٢خ ٪٭ حالس١ حألغٟٱ ألد رَٛ حٞػيٲٕ ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ؟  -

 .حٞلطَ  ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ طس٣ٯ ر٧ٱ ح٧ٞؿٳَ ؟  -

   حٟٞٳ٢ٝخ ٪ٱ ح٣ٟٛٞش حٞظٱ ٚخ٦ض حٞـٳ٭ش حإلسال٢ٳش ٖيٲ٣ًخ طسظوي٫٢خ ؟ -



 .حٞـٳٝ   يخ٠ ؟20ر٣خًح طس٣ٯ ٢يس   -

 .أر٭ حألس٭ى حٞيإٞٱ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ ضٛٝ ح٣ٞػلّ حٞطَٲّ ؟  -

 أ٬ٜ ٥٢ سٝ سٳّ ْٱ سزٳٝ  حهلل ؟ ٬غٓٳش ر٧ض يزي ح٣ٞكٟذ ٥٢ حًٞطَس ح٣ٞزطَٲ٥ رخٞـ٧ش أ٩٢  -

 .حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠ 

ٖظٝ يٟٯ ٲي ٢ً٭ً ٢٬ًخً أر٧خء أر٭ ؿ٫ٝ ٧ًٞش حهلل يٟٳ٩  ؿ٫ٝ ؟ أٲ٫٣خ ٖظٝ ْٱ ريٍ أر٭ ٫ٞذ أ٠ أر٭  -

 .يَٓحء 

 .٬ُٲ٧ذ ٬أ٠ ٟٚؼ٭٠ ٢٬لس٥ حٞلس٥ ٬حٞلسٳ٥  ٥٢ ٪١ أ٬الى ْخق٣ش ر٧ض ح٧ٞزٱ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ؟  -

 .حٞٗػ٭حء  ؟ ٢خ ٪٭ حس١ ٦خٖش ح٧ٞزٱ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ  -

 .ح٧ٞخّ س٭ٍس ط٧ظ٫ٱ ؿ٣ٳى آٲخط٫خ رلَِ حٞسٳ٥ ؟   -

. حٞٛ٭ْٱح ؟  طٛظذ حُٟٞش حًَٞرٳش رًيس هك٭ـ ٫٧٢خ حًَٖٞش ٬ح٧ٞسن ٬حٞٛ٭ْٱ ْؤٰ طٟٙ حٞوك٭ـ أٖي٩٢ -

ْٱ حألر٭حء رٳ٥ ٢ٛش ٬ح٣ٞيٲ٧ش ، آ٧٢ش ر٧ض ٬٪ذ  أٲ٥ ٢خطض ؟٬ٰ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ د٥٢ ٪ٱ أ٠ ح٥ٞ  -

 .٬٪ٱ يخثيس ٥٢ ي٧ي أ٪٫ٟخ

ييى حٞس٭ٍ  ، 18 حٞس٭ٍ ح٣ٞي٦ٳش ، 82 حٞس٭ٍ ح٣ٞٛٳش ،  س٭ٍس114 ٢خ ٪ٱ ييى س٭ٍ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١  -

 . 12 ح٣ٞوظّٟ ْٳ٫خ

  ..(حَٖأ رخس١ ٍرٙ حٌٰٞ هٟٕ)ٖخٜ حهلل طًخٞٯ   ٦ِٞض رخَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟آٲش٢خ ٪ٱ أ٬ٜ   -

 . حًٟٕٞ  س٭ٍس  ؟ ٦ِٞض ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١س٭ٍس٢خ ٪ٱ أ٬ٜ  -

  ..(٬حطٗ٭ح ٲ٭٢ًخ طَؿً٭٤ ْٳ٩ اٞٯ حهلل)ٖخٜ حهلل طًخٞٯ  آهَ آٲش ٦ِٞض ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟  -

حٞزوخٍٰ ، ٢س١ٟ ، أرٱ ىح٬٬ى ، حٞظ٢ٌَٰ ، حر٥ ٢خؿ٩ ، ح٧ٞسخثٱ ، أك٣ي أر٥  ٢خ ٪ٱ ٚظذ حٞليٲغ ؟  -

 .ك٧زٝ 

٪٭ ٚال٠ حهلل ح٣ًٞـِ ، ح٧٣ِٜٞ اٞٯ ٢ل٣ي غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ر٭حسكش   ٢خ ٪٭ طًَٲّ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

ؿزَٲٝ يٟٳش حٞسال٠ ، ٬٪٭ ح٧٣ٞٗ٭ٜ رخٞظ٭حطَ ، ح٣ٞٛظ٭د ْٱ ح٣ٞػلّ ، ح٣ٞظًزي رظال٬ط٩ ح٣ٞزي٬ء 

 .رس٭ٍس حٞٓخطلش ، ح٣ٞوظ٭٠ رس٭ٍس ح٧ٞخّ 

٢ًـِس سٳي٦خ ارَح٪ٳ١ ٪ٱ ٦ـخط٩ ٥٢ ح٧ٞخٍ ، ٢ًـِس سٳي٦خ ٲ٭سّ ٪ٱ  ٢خ ٪ٱ ٢ًـِحص حأل٦زٳخء ؟ -

طٓسٳَ حألكال٠ ، ٢ًـِس سٳي٦خ ٢٭سٯ ٪ٱ حًٞػخ ٬ٲي٨ حٞظٱ طوَؽ رٳؿخء ٢ًـِس سٳي٦خ ىح٬٬ى ٪ٱ 

حٞٗ٭س ، ٢ًـِس سٳي٦خ غخٞق ٪ٱ ح٧ٞخٖش ، ٢ًـِس سٳي٦خ ٲ٭٦س ٪ٱ ه٬َؿ٩ كٳًخ ، ٥٢ رك٥ حٞل٭ص ، 

  .٢ًـِس سٳي٦خ يٳسٯ ٪ٱ اكٳخء ح٣ٞ٭طٯ ٬اضٓخء ح٣َٞؾٯ ، ٢ًـِس هخط١ حأل٦زٳخء ٪ٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١

يٟٱ ر٥ / يؼ٣خ٤ ر٥ يٓخ٤ / ي٣َ ر٥ حٞوكخد / أر٭ رَٛ حٞػيٲٕ  ؟٥٢ ٪١ حًٞطَ ح٣ٞزطَٲ٥ رخٞـ٧ش  -

/ سًي ر٥ أرٱ ٬ٖخظ / حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠ ، يزي حَٞك٥٣ ر٥ ي٭ِ / قٟل٩ ر٥ يزٳي حهلل / أرٱ قخٞذ 

 .أر٭ يزٳيس ر٥ حٞـَحف / سًٳي ر٥ ُٲي 

 .اسك٧ز٭ٜ ٢خ ح٣ٞيٲ٧ش حٞظٱ ٚخ٦ض طس٣ٯ حٞٗسك٧كٳ٧ٳش ؟  -

 .٪١ أسَس ٢ل٣ي يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪١ أ٪ٝ حٞزٳض حٌٰٞ هػ١٫ حهلل ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟  -

يٟٱ ر٥ أرٱ قخٞذ ، س٣ٟخ٤ حٞٓخٍسٱ ، ي٣خٍ ٥٢ ٪١ حٞؼالػش ٥٢ حٞػلخرش حٌٞٲ٥ ططظخٔ اٞٳ١٫ حٞـ٧ش ؟  -

 .ر٥ ٲخسَ 

٦٭ٍ ، حٞظ٧ِٲٝ ، حٞٛال٠ ، حَٖٞٓخ٤ ، حٞٛظخد ، ح٢ٜخ ٪ٱ حألس٣خء حٞظٱ أقٟٗض يٟٯ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟  -

حٞليٲغ ، ح٣ٞ٭يهش ، ح٫ٞخىٰ ، حٞلٕ ، حٞزٳخ٤ ، ح٧٣ٞٳَ ، حٞطٓخء ، حًٞهٳ١ ، حَٞٛٲ١ ، ح٣ٞـٳي ، حًِٞٲِ ، 

  .ح٣ً٧ٞش

أل٤ ٣ٟٚش ؿ٣ًش ٥٢ ؿ٣ى ْٱ حُٟٞش حًَٞرٳش أٰ ٬كي ٬حٞظج١ ٫٧٢٬خ ٣ٞخًح س٣ٱ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ر٫ٌح حالس١ ؟  -

حٞـ٣ى ٬حٞظـ٣ى ٬حالؿظ٣خو ْٓٱ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ٲئ٥٢ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ أ٤ حٞسخيش سظٗ٭٠ ٬أ٤ حهلل سٳـ٣ى 

 .حٞوٟٕ يٟٯ غًٳي ٬حكي ٟٞلسخ ٬حٞـِحء يٟٯ أي٣خ١٫ٞ حٞي٦ٳ٭ٲش 

 .أ٪ٝ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٥٢ ٪١ هخٞػش حهلل ٬أ٪٩ٟ ؟  -

  .٢ػًذ ر٥ ي٣ٳَ ٍؾٱ حهلل ي٩٧ أ٬ٜ سٓٳَ رخإلسال٠ ؟ ٥٢ -

  .يزي حهلل ر٥ ٢سً٭ى ٍؾٱ حهلل ي٩٧ ؟  ْٱ ٢ٛش٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ؿ٫َ رخَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ -

  .سًي أرٱ ٬ٖخظ ٍؾٱ حهلل ي٥٢٩٧ أ٬ٜ ٥٢ ٢ٍٯ رس١٫ ْٱ سزٳٝ حهلل ؟  -



  .٬َِطٱ حٞو٧ئ ٬هٳزَ ْٱ ؟ ٍْٳي٨ ر٧ض سًي حألس٣ٟٳش٥٢ ٪ٱ أ٬ٜ ٣٢َؾش ْٱ حإلسال٠  -

  .يزي حهلل ر٥ يزخّ ٍؾٱ حهلل ي٥٢٩٧ ٪٭ طَؿ٣خ٤ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ٬كزَ حأل٢ش ؟  -

  .٢ًخً ر٥ ؿزٝ ٍؾٱ حهلل ي٥٢٩٧ أي١ٟ أ٢ش ٢ل٣ي يٟٳ٩ حٞسال٠ رخٞلالٜ ٬حٞلَح٠ ؟  -

 .اٞٯ ٢خ٢ُٱ يَْش اٞٯ ٬حىٰ ٢لسَ ٢ِىٞٓش ٪٭ ح٣ٞطًَ حٞلَح٠ ٢خ رٳ٥ ؿزٟٱ حٜ؟ ٢خ ٪٭ ح٣ٞطًَ  -

 .س٭ٍس حٞلخٖش ٬س٭ٍس حٞ٭حًٖش ٢خ ٪ٱ حٞس٭ٍس حٞظٱ ح٦ظ٫ض ر٧ٓس حٴٲش ؟  -

 .حٞػلخْش يٟٯ ٢خًح ٲكٟٕ ٞٗذ غخكزش حٞـالٞش ٬حٞسٟكش حَٞحرًش ؟  -

 .حٞلخؿِ ٢خ ٧ً٢ٯ حٞزَُم ؟  -

 .يزي ح٣ٟٞٙ ر٥ ٬َ٢ح٤ ٥٢ حٌٰٞ ر٧ٱ ٖزش حٞػوَس ؟  -

ر٨َ ٥٢ ٪ٱ حٞسٳيس حٞظٱ ٚخ٤ ٖزَ٪خ ٦ٓس ٢ٛخ٤ ُْخ٫ْخ ؟ ٢٬خ ٪٭ حس١ آهَ ٬ُؿخص ح٧ٞٱ يٟٳش حٞسال٠  -

 .٢ٳ٣٭٦ش ر٧ض حٞلخٍع أ٬ 

 .حٞزػَٰ حٞلس٥ ر٥ ح٫ٞٳؼ١  أر٭ يٟٱ٥٢ ٪٭ ٢ئسس ي١ٟ حٞؿ٭ء ؟  -

 . ٢َحص ١ٚ4 ٨َ٢ حيظ٣َ ْٳ٫خ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟  -

،  حإلسَحء ٬ح٣ًَٞحؽ هزَأل٩٦ ٚخ٤ غئ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ ْٱ ٣ٞخًح س٣ٯ أر٭ رَٛ حٞػيٲٕ رخٞػيٲٕ ؟  -

 أل٤ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ ٲس٣ٯ رخًٞظٳٕ ٬ٌٚٞٙ ٚخ٬٤ٖٳٝ أل٩٦ ٚخ٤ ٲػئ ْٱ ٚٝ هزَ ٲـٳج٩ ٥٢ حٞس٣خء ، 

  ( .ٲخ أرخ رَٛ أ٦ض يظٳٕ حهلل ٥٢ ح٧ٞخٍ ): حٞسال٠ ٖخٜ ٩ٞ 

  .يؼ٣خ٤ ر٥ قٟل٥٢٩ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٧٢ل٩ حَٞس٭ٜ ٢ٓظخف حًٞٛزش ؟  -

١ٚ ٚخ٤ ييى ح٣ٞئ٦ًٳ٥ حٌٞٲ٥ ٚخ٦٭ح ٲئ٦ً٭٤ ْٱ ٬ٖض ٬حكي ْٱ حٞل٠َ ح٣ٞٛٱ ٖزٝ ىه٭ٜ ٢ٛزَحص حٞػ٭ص  -

  . ٢ئ٦ًٳ7٥؟ 

  .أٴّ ضـَس ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ ضـَس ََسض رًي ق٭ْخ٤ سٳي٦خ ٦٭ف ؟ -

حُٞٓخٍٰ ٬٪٭ ٍحرى سٳي٦خ ؿ٧يد ر٥ ؿ٧خى٨ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٞـٟٳٝ حٌٰٞ ٚخ٤ ٲ٧ٛٯ رؤرٱ ًٍ حُٞٓخٍٰ ؟  -

 .أ٬ هخ٢س ٥٢ ىهٝ ْٱ حإلسال٠ ٬أكي حٌٞٲ٥ ؿ٬َ٫ح رخإلسال٠ ْٱ ٢ٛش ٖزٝ ح٫ٞـَس 

  .كؿَ ٢٭ص رخٞٳ٥٣ ؟ ح٠ٍ ًحص ح٣ًٞخى٢خ ٪٭ ح٣ٞٛخ٤ حٌٰٞ ٚخ٦ض طس٩٧ٛ  -

هخ٦ًُخ ٬ٍثٳس١٫ ٪٭ ٢خٞٙ ْٱ س٭ٍس ح٣ٞيػَ ٖخٜ  ٢19خ ييى ه٦ِش ؿ١٧٫ ح٣ٌٞٚ٭ٍس ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟  -

  .(سؤغٟٳ٩ سَٗ ٢٬خ أىٍح٘ ٢خ سَٗ ال طزٗٱ ٬ال طٌٍ ٞ٭حكش ٟٞزطَ يٟٳ٫خ طسًش يطَ  )طًخٞٯ 

 .ح٣ٞخٜ ٬حٞز٧٭٤  ُٲ٧ش حٞلٳخس حٞي٦ٳخ ح٣ٌٞٚ٭ٍس رخَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟  ٪ٱ٢خ -

 14 اس٣خيٳٝ ٬٪٭ حر٥ أ٬ٜ ٥٢ ْظٕ ٞسخ٩٦ رخًَٞرٳش ؟٥٢٬ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ ٖخ٠ رَٚ٭د ٬ط٬َٲؽ حٞوٳٝ  -

 .س٩٧ 

  .سخىحص َٖٲص ْٱ ٢يٲ٧ش رٟزٳس٢سـي ٢خ ٪٭ أ٬ٜ ٢سـي ُر٧ٱ ْٱ ٢ػَ ؟  -

 .أر٭ س٩٣ٟ ر٥ يزي حألسي ر٥ ٪الٜ  ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ ٪خؿَ ٥٢ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ اٞٯ حٞلزطش ؟ -

  .٨ ُٲي ر٥ كخٍع٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٚخ٤ ٢َحْٕ َٟٞس٭ٜ أػ٧خء ه٬َؿ٩ اٞٯ حٞكخثّ ؟ -

 .ي٣َ ر٥ حٞوكخد أر٭ رَٛ ر٣ط٭ٍس  ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٍَٖ طي٬ٲ٥ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

  . ر٥ أرٱ حألْٟؾ يخغ١ ر٥ ػخرضٲ٣س ٢طَ٘ ؟ال ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٍَٖ أ٤  -

 . ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٖخطٝ رخٞسٳّ ؟ -

 . حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ كٓم حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

 .٦ٌٓ حر٥ ٢ٟـ١ ؿَٲ٣ظ٢٩سـي حٞٛ٭ْش ٢خ ٪٭ ح٣ٞسـي حٌٰٞ حسظط٫ي ْٳ٩ سٳي٦خ يٟٱ ر٥ أرٱ قخٞذ ؟  -

٬ٖٳٝ ح٣ُٞٳَس ٖؼ١ ر٥ حًٞزخّ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٚخ٤ آهَ ٥٢ هَؽ ٥٢ ٖزَ حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟  -

 .ر٥ ضًزش 

 .يٛخضش ر٥ ٢لػ٥ ٬غ٩ٓ حَٞس٭ٜ رؤ٩٦ ْخٍّ حًَٞد ٬أيكخ٨ ٲ٭٠ ريٍ ي٭ىًح ٨ِ٫ْ ْس٣ّخ٨ حًٞ٭٤ ؟  -

 .٢ل٣ي ر٥ ٢س٩٣ٟ ٬أٍس٩ٟ اٞٯ ًٚذ ر٥ حألضَِ ْٗظ٩ٟ ؟  ( ال طؿَ٘ ْظ٧ش )٥٢ حٌٰٞ ٖخٜ ٩ٞ حَٞس٭ٜ  -

 ًٚذ  ؿَكًخ ؟٥٢11 ٪٭ حٞطخيَ حٌٰٞ طوّٟ ي٥ ٬َِس طز٭٘ ٬طخد حهلل يٟٳ٩ ٬ٚخ٤ ٖي ؿَف ٲ٭٠ أكي  -

 .حأل٦ػخٍٰ ر٥ ٢خٞٙ 

 . ؟ ٖٳس ر٥ سًي ر٥ يزخىس ٥٢ ح٣ٟٞٗذ رخٞـ٭حى ر٥ حٞـ٭حى -

 . ح٣ُٞٳَس ر٥ ضًز٩ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٲؿَد ري٪خث٩ ح٣ٞؼٝ ً٪ذ يٳ٩٧ ٲ٭٠ حٞٳ٢َ٭٘ ؟ -



 ٥٢ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ٣ٞ٬خ يخى ٖزٝ ي٣َ ر٥ حٞوكخد ٥٢80 حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٖزٝ ٍأّ ٢ٟٙ ح٠٬َٞ ٞٳٓٙ أسَ  -

 .  يزي حهلل ر٥ كٌحْش حٞس٣٫ٱ ٍأس٩ ؟

  .  ْٱ ٞز٧خ٤ رًٟز٢ٙخ ٪ٱ ح٣ٞيٲ٧ش حٞظٱ طًَِ ر٣يٲ٧ش حٞط٣س ؟ -

غَٓ يٟٯ ٍأّ حػ٧ٱ ْٱ هَؽ ٍس٭ٜ حهلل يٟٳ٩ حٞسال٠ ٢ظٯ ٚخ٦ض ٬َِس حألر٭حء ٬َِ٬س أ٬ ىح٤ ؟  -

 . ٠ ٲَٲي يٳَح َٞٗٲص ٬ر٧ٱ ؾ٣َس 623يطَ ض٫ًَح ٥٢ ح٫ٞـَس ٲ٭٦ٳ٭ س٧ش 

ٚخ٤ ْٱ حٞٳ٭٠ حٞسخرى يطَ ٥٢ ض٫َ ٍؿذ ْٱ حًٞخ٠ حٞؼخ٦ٱ رًي ح٫ٞـَس ح٧ٞز٭ٲش  ٢ظٯ ط١ طل٭ٲٝ حٞٗزٟش ؟ -

اٞٯ ح٣ٞيٲ٧ش طل٭ٰ حٞػالس ٖزٟش ٥٢ ح٣ٞسـي حألٖػٯ اٞٯ ح٣ٞسـي حٞلَح٠ ٣ٚخ ٖٳٝ أ٤ ًٞٙ ٚخ٤ ْٱ ػخ٥٢ 

 .أٲخ٠ ح٣ٞل٠َ ٥٢ حًٞخ٠ يٳ٧ش أػ٧خء حًَٞٚش حٞؼخ٦ٳش ٥٢ غالس حٞه٫َ ٣ٚخ ٖٳٝ أ٤ ًٞٙ ْٱ ٦ػّ ضًزخ٤ 

 . ؟ حٞٓسكخـ ٢خ حس١ أ٬ٜ ٢يٲ٧ش ر٧خ٪خ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ ْٱ ٢ػَ ٬ر٧خ٪خ ي٬َ٣ ر٥ حًٞخظ -

  .س آٰطش ٬يطَٲ٥ ّآٲش ْٱ حَٞٗآ٤ طليػض ي٥ حٞـ٫خى ؟ ١ٚ -

 . أرٱ ر٥ ًٚذ ٥٢ ٪٭ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٞٗذ رسٳي حَٞٗحء ؟ -

 . ٢ػًذ ر٥ ي٣ٳَ ٥٢ ٪٭ حٞيحيٳش حإلسال٢ٱ حأل٬ٜ ؟ -

 . ؟ ٲ٭سّ يٟٳش حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حأل٬ٜ حٌٰٞ ي٣ٝ ْٱ ىْخطَ حٞي٬ٞش -

  .س َُٚ ر٥ ي٢١ًٟٗخ١ٞ حٞل٠َ ح٣ٞٛٱ كظٯ ٬ٖظ٧خ ٪ٌح ؟ ٥٢ حٞػلخرٱ حٌٰٞ ٖخ٠ رظػ٣ٳ١ -

 .سٟٳ٣خ٤ يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٬ٜ ٦زٱ ٚظذ رس١ حهلل حَٞك٥٣ حَٞكٳ١ ؟  -

  .حٞسٓٳ٧ش٢ًـِس ٦٭ف ٪ٱ ؟ // ٢سـي ٖزخء أ٬ٜ ٢سـي ر٧ٱ ْٱ حإلسال٠ ؟  -

 .٢ل٣ي يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٬ٜ ٥٢ ٬ؾى حٞلـَ حألس٭ى رًي سٗ٭ـ حًٞٛزش ؟  -

 // ٲ٭٦س يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ ح٧ٞزٱ حٌٰٞ ٞٗذ رٌٰ ح٧ٞ٭٤ ؟  -

ؿًٟض رَىًح ٬سال٢ًخ ٩ٞ كٳ٣٧خ كَٖ٭٨ ٖ٭٩٢ ؟   //.غخٞق يٟٳش حٞسال٠ ح٧ٞخٖش ٥٢ ٢ًـِحص ح٧ٞزٱ ؟  -

 .ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ 

 .؟ ٢٭سٯ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٢ًـِحص ح٦ٓالٔ حٞزلَ ٬حٞٳي ٬حًٞػخ ٞٱ  -

ٲػ٧ى ٥٢ حٞكٳ٥ قٳًَح ػ١ ٲ٧ٓن ْٳ٩ ْٳكٳَ رؤ٢َ حهلل ٬أ٩٦ ٚخ٤ ُٲزَة حأل٩٣ٚ ٬حألرَظ رب٤ً حهلل ٬ُٲ٧زت ح٧ٞخّ ر٣خ 

. ٲيه٤٬َ ْٱ رٳ٭ط١٫ ٣ٚخ ٚخ٤ يٳسٯ يٟٳ٩ حٞسال٠ ، ٲلٱ ح٣ٞ٭طٯ رؤ٢َ حهلل ، ٬أٲؿًخ ط١ٟٛ رخ٫٣ٞي 

 . ؟ آ٩٧٢ ، ػ٭رٳ٩ ، كٟٳ٣ش حٞسًيٲش ، أ٠ أٲ٥٣ ٢خ ٪ٱ أس٣خء ٢َؾًخص حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ -

 . يزيحهلل ، أ٦ٳسش ، هٌح٩٢ ٬٪ٱ حٞطٳ٣خء ٥٢ ٪١ أه٭ح٤ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٍؾخو كٟٳ٣ش ؟ -

 . س٧٭حص ػ١ ٍىط٩ اٞٯ أ٢ش رًي كخىػش ضٕ حٞػيٍ 4 ١ٚ رٗٱ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ي٧ي كٟٳ٣ش ؟ -

 . ١ً٦ ٪ٝ أس٣ٟض كٟٳ٣ش ٬ُ٬ؿ٫خ ؟ -

 هيٲـش ر٧ض ه٭ٲٟي ، س٭ى٨ ر٧ض ٩ً٢ُ ر٥ ٖٳس ، كٓػش ر٧ض ييىٰ ٬ُؿخص ح٧ٞزٱ يٟٳش حٞسال٠ ؟ -

ي٣َ ، ُٲ٧ذ ر٧ض هِٲ٣ش ، يخثطش ر٧ض أرٱ رَٛ ، أ٠ س٩٣ٟ ر٧ض أ٢ٳش ، ؿ٭ٲَٲ٩ ر٧ض حٞلخٍع ،ُٲ٧ذ 

 .ر٧ض ؿلص ، أ٠ كزٳزش ر٧ض أرٱ سٓٳخ٤ ، ٢ٳ٣٭٦ش ر٧ض حٞلخٍع ، غٓٳش ر٧ض كٳٱ 

حر٥ ي١  ) ؿًَٓ ر٥ أرٱ قخٞذ ٥٢ ٪١ حٞو٣سش ٥٢ حٞػلخرش حٌٞٲ٥ ٲطز٫٭٤ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟ -

حر٥ ي١ ) ، ٖؼ١ ر٥ يزخّ ( حر٥ ي١ حَٞس٭ٜ ٬أه٭س ٥٢ حَٞؾخيش ) ، أر٭ سٓٳخ٤ ر٥ كخٍع  (حَٞس٭ٜ 

، حٞلس٥ ر٥ يٟٱ ر٥ أرٱ قخٞذ ٬٪٭ أضي حٞو٣سش ( ؿي حٞطخًْٱ ) ، حٞسخثذ ر٥ يزٳي  (حَٞس٭ٜ 

 .ضز٫ًخ رَس٭ٜ حهلل يٟٳ٩ حٞسال٠ 

 . ضًٳذ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ هكٳذ حأل٦زٳخء يٟٳ١٫ حٞسال٠ ؟ -

٢٭سٯ  / (٢ِحٍيًخ  )آى٠  / (٦ـخًٍح  )٦٭ف  / (٧ْخغخ  ) اس٣خيٳٝ ٢خ ٪ٱ ٥٫٢ حأل٦زٳخء يٟٳ١٫ حٞسال٠ ؟ -

 )ٍس٭ٜ حهلل  (كيحىًح  )ىح٬ى  / (٦سخؿًخ  )اٞٳخّ  / (ٍحيٳًخ  )اسلخٔ  / (هٳخقًخ  )اىٍٲس  / (حَٞيٱ  )

  .(ٍحيٳًخ ح١٧ُٞ ػ١ طخؿًَح 

 . كسخ٤ ر٥ ػخرض ٥٢ ٪٭ ضخيَ ٍس٭ٜ حهلل ؟ -

 آ٥٢ ر٧ض ٬٪ذ حِٞ٪َٲش حَٞٗضٳش ٪ٱ أ٠ ٍس٭ٜ حإلسال٠ ٢ل٣ي ر٥ يزي حهلل ٥٢ ٪ٱ آ٧٢ش ر٧ض ٬٪ذ ؟ -

٢خص ي٫٧خ ٬ُؿ٫خ يزي حهلل ر٥ يزي ح٣ٞكٟذ ٬حَٞس٭ٜ ٢خ ُحٜ ؿ٧ٳ٧ًخ ْٱ رك٫٧خ ط٭ْٳض ٬حَٞس٭ٜ ٢ل٣ي 

 .حر٥ حٞسض س٧٭حص كٳغ ط٭ْٳض ْٱ حألر٭حء ٬٪ٱ ٢٭ؾى رٳ٥ ٢ٛش ٬ح٣ٞيٲ٧ش ح٧٣ٞ٭ٍس 



أ٤ حهلل ٲ٫يٲٙ حٞط٫خىس ٬َٰٖ ْٱ رٳظٙ ْب٦ٙ ض٫ٳيس ٥٢  )غلخرٳش ٖخٜ ي٫٧خ أْؿٝ حٞػالس ٬حٞسال٠  -

؟ أ٠ ٬ٍٖش حأل٦ػخٍٲش أس٣ٟض ٬رخٲًض حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٬٪ٱ ٬حكيس ٥٢ حأل٦ػخٍٲخص  (طٛ٭٤ 

 .حٞالثٱ سك٤َ أ٬ٍو حٞػٓلخص ْٱ طخٍٲن حإلسال٠ 

 أ٫٦خ ٦طؤص يٟٯ كذ ٚظخد حهلل ٬طَٗأ آٲخط٩ آ٦خء حٟٞٳٝ ٬أقَحِ ح٫٧ٞخٍ كظٯ َيص اكيٮ :٢ًٟ٭٢خص ي٫٧خ 

حًٞخريحص ْـ٣ًض حَٞٗآ٤ ٬ٚخ٦ض طظيرَ ٢ًخ٦ٳش ٬طظ٥ٗ ٩٣٫ْ ٬كٓه٩ ٬حضظ٫َص رٛؼَس حٞػالس ٬ؿ٣ى حٴٲخص ٬ٌٚٞٙ 

ح٦ػَْض اٞٯ حٞظ٩ٗٓ ْٱ ٢ًخ٦ٱ حٴٲخص ، ٬يٛٓض يٟٯ ؿ٣ى آٲخط٩ ٢ٛظ٭رش يٟٯ حًٞه١ ٬حٞـٟي ٬حَٖٞخثٕ ْٱ ىحٍ٪خ 

٢َطزش ٣ٚخ أ٢َ ٍس٭ٜ حهلل يٟٳ٩ حٞسال٠ ، ٌٚٞٙ ٚخ٤ رٳظ٫خ ٢َؿًًخ ألرٱ رَٛ ْٱ ؿ٣ى حَٞٗآ٤ ٥٢ حٞزٳ٭ص ٥٢٬ 

غي٬ٍ حٞلٓهش ، ٬ٚخ٤ ح٧ٞزٱ ٲؤ٢َ رؤىحء حٞػالس ْٱ رٳظ٫خ ، ٬ٚخ٦ض ٍؾٱ حهلل ي٫٧خ طظ٧٣ٯ حالسظط٫خى ٬ي٧ي٢خ 

ىيخ ىحيٱ حٞـ٫خى اٞٯ ريٍ قٟزض ربغَحٍ ٥٢ ح٧ٞٱ أ٤ ٲؤ٤ً ٫ٞخ أ٤ طسخ٪١ ْٱ ح٬ُِٞس رؤ٤ طٗ٭٠ ر٣يح٬حس حٞـَكٯ 

، ٣ٚخ حسظؤ٦ًض ٥٢ ح٧ٞزٱ أ٤ طـًٝ ىحٍ٪خ ٢ئ٦ًًخ ْؤ٤ً ٫ٞخ ٬أ٢َ٪خ أ٤ طئ٠ أ٪ٝ ىحٍ٪خ ٬طػٟٱ ر١٫ ، ْٛخ٦ض طئ٠ 

ح٣ٞئ٧٢خص ح٫٣ٞخؿَحص ،ٚخ٦ض طٗٳش ٬ٍكٳ٣ش ٬رخ٨ٍ رٛٝ ٥٢ ك٭٫ٞخ ، ١ٞ ط٥ٛ ط٬ِؿض ٬ال أ٦ـزض طًٳص ْٱ ىحٍ 

حٞٓسٳلش ٫ً٢٬خ َال٠ ٬ؿخٍٲش ٲٗ٭٢خ٤ يٟٯ هي٢ظ٫خ طًخ٣٫ٟ٢خ ٢ًخ٢ٟش حأل٠ ٞ٭ٞيٲ٫خ ، ٣ْخطض َٳٟش ٬أغزلض 

 .ض٫ٳيس حُٞيٍ ٬حٞه١ٟ ٥٢ حُٞال٠ ٬حٞـخٍٲش 

 حٞـٟٳٟش أ٠ كَح٠ ٬٪ٱ هخٞش حٞػلخرٱ أ٦س ر٥ ٢خٞٙ ٬ُ٬ؿش ٥٢ ٪ٱ حٞػخكزٳ٩ ض٫ٳيس حٞزلَ ؟ -

حٞػلخرٱ يزخىس ر٥ حٞػخ٢ض ، ٍٚزض حٞزلَ ٢ى ٬ُؿ٫خ ٬رًؽ حٞػلخرش ْٱ س٧ش ػالع ٬يطَٲ٥ ٥٢ 

 .ح٫ٞـَس ح٧ٞز٭ٲش 

أل٫٦خ أ٬ٜ غالس غال٪خ ؿزَٲٝ رخ٧ٞزٱ رًي  ؟ غالس حٞه٫َ ٢خ ٪ٱ أ٬ٜ غالس َْؾض يٟٯ حَٞس٭ٜ -

 .َْؼ حٞػالس 

 ٞٳٟش ح٣ًَٞحؽ كٳ٥ يَؽ ح٧ٞزٱ يٟٳش حٞسال٠ ٬ًٞٙ ٖزٝ ح٫ٞـَس ر٧ل٭ ػالع  ؟ ْٱ٢ظٯ َْؾض حٞػالس -

 َْؼ حٞلؾ ٪ـ ، 2 س٧ش َْؾض حِٞٚخس ٪ـ ، 2 س٩٧ َْؼ حٞػٳخ٠، س٧٭حص ْٱ حٞؼخ٦ٳش ٥٢ ح٫ٞـَس 

.  ٪ـ 3 ْٱ حٞس٧ش َْؼ غٳخ٠ ض٫َ ٢ٍؿخ٤ ٪ـ ، 9س٧ش 

 ٬طؤسس ْٱ ح٣ٞيٲ٧ش  ح٣ٞخٞٛٱ  طؤسس ْٱ رُيحى حًَٞحٔ ،حٞل٧ٓٱ ؟ رخٞظَطٳذ ٢خ ٪ٱ ح٣ٌٞح٪ذ حألٍرًش  -

  . طؤسس ْٱ رُيحى حًَٞحٔ حٞل٧زٟٱ ٬طؤسس ْٱ رُيحى حًَٞحٔ ،حٞطخًْٱح٧٣ٞ٭ٍس حٞلـخُ ، 

 .حًٞػَ  غالس٢خ أ٬ٜ غالس غال٪خ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ ٖزٝ طل٭ٲٝ حٞٗزٟش ٥٢ حألٖػٯ اٞٯ ٢ٛش ح٢َٛ٣ٞش ؟  -

٥٢ ٧٢خسٙ حٞلؾ حٞك٭حِ ك٭ٜ حًٞٛزش ح٣ٞطَْش ٬حٞسًٱ رٳ٥ حٞػٓخ ٬ح٬َ٣ٞس ؟ أٲ٫٣خ ٲـذ أ٤ ٲظ٩٣٣  -

  .حٞك٭حِ أ٬اًل ٬٪٭ ق٭حِ حٞٗي٠٬ ٬ٲًظزَ طلٳش ح٣ٞسـي حٞلَح٠ حٞلخؽ أ٬اًل حٞسًٱ أ٠ حٞك٭حِ ؟

 . ٦ٳش حإلكَح٠ ، حٞ٭ٖ٭ِ رًَْش ، ق٭حِ حإلْخؾش ، حٞسًٱ ٥٢ أٍٚخ٤ حٞلؾ ؟ -

  ..طس٩ً ض٬َـ ال طػق حٞػالس اال ر٫خ   ٢خ ٪ٱ ض٬َـ حٞػالس ؟ -

. حإلسال٠ ٬ؾي٨ حَٞٛٓ ، ٬حٞٛخَْ ي٩ٟ٣ ٢َى٬ى ٬ٞ٭ ي٣ٝ أٰ ي٣ٝ ، ْال طػق ٥٢ حٞٛخَْ " 1"

. حًٞٗٝ ٬ؾي٨ حٞـ٧٭٤ ٬ح٣ٞـ٧٭٤ ٢َْ٭و ي٩٧ ح١ٟٗٞ كظٯ ٲٓٳٕ ، ْال طػق ٥٢ ح٣ٞـ٧٭٤ " 2"

٬َ٢ح أر٧خث١ٛ رخٞػالس ٞسزى ،  )حٞظ٣ٳٳِ ٬ؾي٨ حٞػَُ ، ٬كي٨ سزى س٧ٳ٥ ػ١ ٲئ٢َ رخٞػالس ٞٗ٭٩ٞ " 3"

. ، ْال طػق ٥٢ حٞػُٳَ ، ٬ًكُي حِٞػَُ سزى س٧ٳ٥  (٬حؾَر٭٪خ يٟٳ٫خ ًٞطَ ، ٬َْٖ٭ح رٳ١٫٧ ْٱ ح٣ٞؿخؿى 

ٍْى حٞليع ٬٪٭ حٞ٭ؾ٭ء ح٬ًَ٣ِٞ ٢٬٭ؿزش حٞليع ، حٞك٫خٍس ٥٢ حٞليع ْال طػق حٞػالس ٥٢ ح٣ٞليع " 4"

 يط٨َ  <<٬ض٬َق٩>> ري٤٬ ٬ؾ٭ء أ٬ طٳ١٣ ، 

حإلسال٠ ، حًٞٗٝ ، حٞظ٣ٳٳِ ، ح٧ٞٳش ، حسظػلخد ، ك٫٣ٛخ رؤ٤ ال ٲ٧٭ٰ ٖك٫ًخ كظٯ طظ١ حٞك٫خٍس ، ٬ح٦ٗكخو ٢٭ؿذ 

، ٬حسظ٧ـخء أ٬ حالسظـ٣خٍ ٖز٩ٟ ، ٬ق٫٭ٍٲش ٢خء ٬ارخكظ٩ ، ٬اُحٞش ٢خ ٲ٧٣ى ٬غ٭٩ٞ اٞٯ حٞزطَس ، ٬ىه٭ٜ ٬ٖض 

. يٟٯ ٥٢ كيػ٩ ىحث١ َٞٓؾ٩ 

 &&سظش && ٬َْؾش 



َسٝ حٞ٭ؿ٩ ٩٧٢٬ ح٣ٞؿ٣ؿش ٬حالسظ٧طخٔ ٬كي٨ ق٭اًل ٥٢ ٧٢خرض ضًَ حَٞأّ اٞٯ ح٥ٌٖٞ ٬يَؾًخ اٞٯ ٬َْو 

حأل٦ًٳ٥ ، ٬َسٝ حٞٳيٲ٥ اٞٯ ح٣َٞحْٗٳ٥ ، ٢٬سق ؿ٣ٳى حَٞأّ ، ٩٧٢٬ حأل٦ًخ٤ ، ٬َسٝ حَٞؿٟٳ٥ اٞٯ حًٞٛزٳ٥ ، 

. ٬حٞظَطٳذ ، ٬ح٣ٞ٭حالس 

 ٦٬٭حٖؿش ػ٣خ٦ٳش

حٞوخٍؽ ٥٢ حٞسزٳٟٳ٥ ، ٬حٞوخٍؽ حٞٓخكص ح٧ٞـس ٥٢ حٞـسي ، ٬ُ٬حٜ حًٞٗٝ ، ٢٬س ح٣َٞأس رط٫٭س ، ٢٬س 

. حَٞٓؽ رخٞٳي ٖزاًل ٚخ٤ أ٬ ىرَح ، ٬أٚٝ ٞل١ حٞـ٬ٍِ ، ٬طُسٳٝ ح٣ٞٳض ، ٬حَٞىس ي٥ حإلسال٠ أيخ٦ًخ حهلل ٥٢ ًٞٙ 

اُحٞش ح٧ٞـخسش ٥٢ ػالع ٥٢ حٞزي٤ ٬حٞؼ٭د ٬حٞزًٗش ، ْال طػق اال ربُحٞش ح٧ٞـخسش ي٥ حٞـس١ ، ٬حٞؼ٭د ، " 5"

. ٢٬ٛخ٤ حٞػالس 

أؿ٣ى أ٪ٝ ح١ًٟٞ يٟٯ ْسخى غالس ٥٢ غٝ يَٲخ٦ًخ ٬٪٭ ٲٗيٍ ، ٬كي٨ ي٭ٍس حَٞؿٝ ٥٢ : سظَ حًٞ٭ٍس " 6"

ََّس اٞٯ حَٞٚزش ، ٬حأل٢ش ٌٚٞٙ ، ٬حٞلَس ٫ٟٚخ ي٭ٍس اال ٬ؿ٫٫ًخ ، ْال طػق غالس ٥٢ ٚطّ ضٳجًخ ٫٧٢خ  حٞسُّ

. ىه٭ٜ حٞ٭ٖض ْال طػق ٖزٝ ىه٭ٜ ٬ٖظ٫خ" 7"

. حسظٗزخٜ حٞٗزٟش ٬حٞٗزٟش ٪ٱ حًٞٛزش " 8"

. ح٧ٞٳش ٢٬ل٫ٟخ حٟٞٗذ ٬حٞظٟٓم ر٫خ رييش رؤ٤ ٲسظلؿَ حٞػالس حٞظٱ ٲَٲي أ٤ ٲػٟٳ٫خ ٚخٞه٫َ ٬حًٞػَ ٬٪ٌٛح" 9"

  14٥ٍٚ ٢خ ٪ٱ أٍٚخ٤ حٞػالس ؟  -

 حٞٗٳخ٠ ٢ى حٞٗيٍس ، ٬طٛزٳَس حإلكَح٠ ، ٬َٖحءس حٞٓخطلش ، ٬حَٞٚ٭و ، ٬حَْٞى ٩٧٢ ، ٬حٞسـ٭ى يٟٯ حأليؿخء 

حٞسزًش ، ٬حاليظيحٜ ٩٧٢ ، ٬حٞـٟسش رٳ٥ حٞسـيطٳ٥ ، ٬حٞك٣ؤ٦ٳ٧ش ْٱ ؿ٣ٳى حألٍٚخ٤ ، ٬حٞظَطٳذ ، ٬حٞظط٫ي 

. حألهٳَ ، ٬حٞـٟ٭ّ ٩ٞ ، ٬حٞػالس يٟٯ ح٧ٞزٱ ، ٬حٞظسٟٳ٣ظخ٤ 

  ػ٣خ٦ٳش ٬حؿزخص ٬٪ٱ ٢خ ٪ٱ ٬حؿزخص حٞػالس؟  -

ؿ٣ٳى حٞظٛزٳَحص ٢خ ييٮ طٛزٳَس حإلكَح٠ ، ٖ٭ٜ سزلخ٤ ٍرٱ حًٞهٳ١ ، ٖ٭ٜ س٣ى حهلل ٥٣ٞ ك٣ي٨ ، ٖ٭ٜ ٍر٧خ ٬ٞٙ 

. حٞل٣ي ، ٖ٭ٜ سزلخ٤ ٍد حأليٟٯ ، ٖ٭ٜ ٍد حََٓ ٞٱ ، حٞظط٫ي حأل٬ٜ ، حٞـٟ٭ّ ٩ٞ 

 حٞطَـ ٲزكٝ حٞػالس ٚخ٢ٟش ٢ؼٝ ٥٢ غٟٯ ١ٞ٬ ٲظئؾخ ٬ح٥َٚٞ ٲزكٝ حًَٞٚش حٞظٱ ٬ٖى ْٳ٫خ :-حَٞٓٔ رٳ٣٫٧خ 

. ٬حٞ٭حؿذ ٲـزَ رسـ٭ى حٞس٫٭ 

طط٫ي أ٤ ال ا٩ٞ اال حهلل ٬أ٤ ٢ل٣يًح ٍس٭ٜ حهلل ، ٬اٖخ٢ش حٞػالس ، ٬اٲظخء   ٢خ ٪ٱ أٍٚخ٤ حٞػالس ؟ -

حِٞٚخس ، ٬غ٭٠ ٢ٍؿخ٤ ، ٬كؾ حٞزٳض ٥٣ٞ حسظكخو اٞٳ٩ سزٳ٩ٟ ، أ٤ طئ٥٢ رخهلل ٢٬الثٛظ٩ ٬ٚظز٩ 

 .٬ٍس٩ٟ ٬حٞٳ٭٠ حٴهَ ٬رخٞٗيٍ هٳ٨َ ٬ض٨َ 

ٍْى حٞٳيٲ٥ ٢ى طٛزٳَس حإلكَح٠ ٬ي٧ي حَٞٚ٭و ، ٬ي٧ي حَْٞى ٩٧٢ ،٬ي٧ي حٞٗٳخ٠  ٢خ ٪ٱ س٥٧ حٞػالس ؟  -

 .اٞٯ حًَٞٚش حٞؼخٞؼش 

٬ؾى حٞٳي حٞٳ٧٣ٯ يٟٯ حٞٳسَٮ ْٱ حٞٗٳخ٠ ، ٦هَس اٞٯ ٢٭ؾى سـ٭ى٨ ، طَٖٓظ٩ رٳ٥ ٖي٢ٳ٩ ٖخث٣ًخ ، حٞـ٫َ 

رخَٞٗحءس ْٱ حٞػالس حٞـ٫٭ٍٲش ، ىيخء حالسظٓظخف ٬حإلسظًخ٨ً رًي حٞظٛزٳَ حإلكَح٠ ، َٖحءس ضٱء ٥٢ حَٞٗح٤ رًي 

. حٞٓخطلش ْٱ حًَٞٚظٳ٥ حأل٬ٞٳٳ٥ ، ٢خ ُحى ي٥ ٬حكي٨ ْٱ طسزٳق حَٞٚ٭و ٬حٞسـ٭ى 

 . ٢َحطذ حإلسال٠ ، حإلٲ٣خ٤ ، حإلكسخ٤ ػالع ٢خ ٪ٱ ٢َحطذ حٞيٲ٥ ؟

أ٤ ٲٛ٭٤ ح٣ٞئ٤ً ًًَٚح ، أ٤ ٲٛ٭٤ حألًح٤ ٢َطزًخ ، أ٤ ٲٛ٭٤ حألًح٤ ٢ظ٭حٞٳًخ ، أ٤  ٢خ ٪ٱ ض٬َـ حألًح٤ ؟/ 21

 .ٲٛ٭٤ حألًح٤ رًي ىه٭ٜ حٞ٭ٖض 



رًي أ٤ ضَو أك٣ي ْٱ حألًح٤ طٌَٚ أ٩٦ ١ٞ ٲظ٭ؾؤ ، ْٗكى حألًح٤ ، ػ١ ً٪ذ ٬ط٭ؾؤ ٬أيخى حألًح٤ ٢َس  -

. ٪ٌح َٳَ غلٳق أل٤ حٞ٭ؾ٭ء ٞٳسض ٥٢ ض٬َـ حألًح٤ أهَٮ ؟ 

حسظٗزخٜ حٞٗزٟش ، ق٫خٍس ح٣ٞئ٤ً ٥٢ حٞليػٳ٥ ، حالٞظٓخص ْٱ حٞلٳًٟظٳ٥ ٬٪ٱ   ٢خ ٪ٱ س٥٧ حألًح٤ ؟ -

ٖ٭٩ٞ كٱ يٟٯ حٞػالس ٬كٱ يٟٯ حٞٓالف ٲ٣ٳ٧ًخ ٬ض٣خاًل ، أ٤ ٲؿى ح٣ٞئ٤ً اغزًٳ٩ حٞسزخرظٳ٥ ْٱ أ٦ًٳ٩ 

 .، أ٤ ٲٛ٭٤ ح٣ٞئ٤ً ًح غ٭ص كس٥ ٖ٭ٰ ، طَطٳٝ حألًح٤ ٬حٞظؤ٦ٱ ْٳ٩ 

.  ْٱ حٞس٧ش حأل٬ٞٯ ٫ٟٞـَس ، ضَو ْٱ ٢ٛش ٖزٝ ح٫ٞـَس أ٬ ْٱ حإلسَحء ال طؼزض ٢ظٯ ضَو حٴًح٤ ؟ -

 َسٝ حٞ٭ؿ٩ ، ح٣ٞؿ٣ؿش ٬حالسظ٧طخٔ ، َسٝ حٞٳيٲ٥ اٞٯ  ٬َْؼ6 ١ٚ ييى ٬َْؼ حٞ٭ؾ٭ء ؟ -

 .ح٣َٞحْٗٳ٥ ، ٢سق حَٞأّ ، َسٝ حَٞؿٟٳ٥ اٞٯ حًٞٛزٳ٥ ، حٞظَطٳذ ٬ح٣ٞ٭حالس 

 .ه٬َؽ حٞز٭ٜ / ه٬َؽ حٞي٠ /  ه٬َؽ حُٞخثف أًَٰٚ ٢زكالص حٞ٭ؾ٭ء؟   -

 يٟٯ ح٣ٞس١ٟ حٞزخٍٞ حًٞخٖٝ حٞلَ حًٞخ١ٞ ر٭ؿ٭د يٟٯ ٥٢ طـذ حِٞٚخس ؟. // س٧ش ٢ئٚيس غالس حٞـ٣خيش ؟ -

 أ٤ ٲٛ٭٤ ح٣ٞخٜ ٣٢ٟ٭ًٚخ ٣ّٟٟٞٛ ٢ى ٖيٍط٩ يٟٯ حٞظػَِ ْٳ٩ ، أ٤ ٲٛ٭٤ ح٣ٞخٜ ٥٢٬ ض٬َق٩ ؟حِٞٚخس 

 .ٖي رٍٟ ح٧ٞػخد 

 حألٚٝ ٬حٞطَد ، حٞٛال٠ حٞوخٍؽ ي٫٧خ ، حٞؿلٙ ٬ح٫ٗ٫ٗٞش ، ط٣ًي طَ٘ أكي ٢خ ٪ٱ ٢زكالص حٞػالس ؟ -

أٍٚخ٫٦خ أ٬ ٬حؿزخط٫خ، ط٣ًي ُٲخىس ًٍٚش أ٬ ٥ٍٚ ، ط٣ًي حٞسال٠ ٖزٝ حإل٢خ٠ ، حٞلَٚش حٞٛؼٳَس ح٣ٞظ٭ٞٳش 

٥٢ َٳَ ؿ٧س حٞػالس ُٞٳَ حٞلخؿش ، حإلطٳخ٤ ر٣خ ٲ٧خْٱ أكي ض٬َـ حٞػالس ٚخ٦ظٗخؼ حٞ٭ؾ٭ء ٬ٚطّ 

. حًٞ٭ٍس ي٣يًح ٬حال٦لَحِ حٞٛؼٳَ رخٞزي٤ ي٥ حٞٗزٟش ُٞٳَ ؾ٬ٍَس ٬ٖكى ح٧ٞٳش 

 ٖ٭ٜ ٍر٧خ ٬ٞٙ حٞل٣ي ٬حؿزخص حٞػالس ٥٢ أٍٚخ٤ حٞػالس ، ٥٢ حٞظط٫ي حألهٳ٥ٍَٚ ،  14 أٍٚخ٤ حٞػالس -

 ٥٢ ض٬َـ حٞػالس ، ٥٢ ىه٭ٜ ٬ٖض حٞػالس٬حٞظط٫ي حأل٬ٜ ٬ؿ٣ٳى حٞظٛزٳَحص َٳَ طٛزٳَس حإلكَح٠ ، 

 . ٥٢ س٥٧ حٞػالس ىيخء حالسظٓظخف

 ٚػالس حٞه٫َ ٥٢ رًي ح٬ِٞحٜ اٞٯ أ٤ ٲػٳَ نٝ ٚٝ ضٱء :٬٬ٖظ٫خ  َْؼ يٳ٥ ، ك١ٛ غالس حٞـ٣ًش ؟ -

 ككزٳظٳ٥ ٖزٝ حٞػالس  : ٢٭ؾ٭و حٞوكزشحأليٟٯ ٬حُٞخضٳش ، /  َٖحءس حٞـ٣ًش ٬ح٧٣ٞخْٗ٭٤ :ٲس٥ ٢ؼ٩ٟ ، 

ٚػالس حٞؿلٯ رًي حٍطٓخو حٞط٣س ٖيٍ ٢ٍق اٞٯ ٬ٖض  :  ٬ٖظ٫خ َْؼ ٚٓخٲش ،:حًٞٳيٲ٥ ك٫٣ٛخ  -

 .هكٳظٳ٥ رًي حٞػالس  : ٢٭ؾ٭و حٞوكزشر٫خ حأليٟٯ ٬حُٞخضٳش أ٬ ٔ ٬ح٣َٗٞ ،  : ، ٲَٗأح٬ِٞحٜ 

 أل٩٦ ٲً٭ى ٬ٲظٍَٛ ٚٝ يخ٠ ٬أل٩٦ ٲً٭ى رخَٞٓف ٬حٞس٬ٍَ ٬ٲً٭ى حهلل ْٳ٩ رخإلكسخ٤ يٟٯ س٣ٱ حًٞٳي يٳيًح -

 .يزخى٨ يٟٯ اػَ أىحث١٫ ٞكخيظ٩ رخٞػٳخ٠ ٬حٞلؾ 

 . طٗيٲ١ غالس حألؾلٯ ٬طؤهٳَ غالس حٞٓكَ ٌٚٞٙ ٲس٥ -

 حأليٟٯ ٬حُٞخضٳش أ٬ ٔ ٬ح٣َٗٞ ، :، ٲَٗأ  ٚػالس حًٞٳي :، ٬ٖظ٫خ  س٧ش ٢ئٚي٨ :حالسظسٗخء ك٫٣ٛخ  -

 . هكزش ٬حكي رًي حٞػالس :٢٭ؾى حٞوكزش 

 س٭ٍس ق٭ٲٟش ٲَٗأ ر٫خ ٥٢ حرظيأ حٞٛس٭ِ اٞٯ ٬ُح٩ٞ ، :٬ٖظ٫خ  س٧ش ٢ئٚيس ، ك٫٣ٛخ :غالس حٞٛس٭ِ  -

 . طس١ رًي حٞػالس ٲلٌٍ٪١ ٥٢ حًٟٞٓش :٢٭ؾ٭و حٞوكزش ، 

 .ض٬َـ حٞلؾ ؟ ه٣سش حإلسال٠ ، حًٞٗٝ، حٞزٟ٭ٌ ، حٞلَٲش ، حالسظكخيش  -

 .٥٢ أٍٚخ٤ حٞلؾ ؟ حإلكَح٠ ٬حٞ٭ٖ٭ِ ر٩ًَْ ، ق٭حِ حإلْخؾش ، سًٱ حٞلـخؽ رٳ٥ حٞػٓخ ٬ح٬َ٣ٞس  -

٥٢ ٬حؿزخص حٞلؾ ؟ أ٤ ٲٛ٭٤ حٞلؾ ٥٢ ح٣ٞٳٗخص ، أ٤ ٲٛ٭٤ ٬ٖ٭ِ حٞلـخؽ ر٩ًَْ ، ح٣ٞزٳض ر٣ِىٞٓش ،  -

 .ح٣ٞزٳض ر٧٣ٯ ، ٢ٍٱ حٞـ٣َحص ، حٞظٗػٳَ ٬حٞلٟٕ ، ق٭حِ حٞ٭ىحو 

 .٢زكالص حٞلؾ ؟ حٞـ٣خو ٬ طَ٘ ٥ٍٚ ٥٢ أٍٚخ٤ حٞلؾ  -

 .٥٢ أٍٚخ٤ حٞػٳخ٠ ؟ ح٧ٞٳش ، حإل٢سخ٘ ، حال٢ظ٧خو ٥٢ ٚٝ ضٱء ٲٗ٭٠ ربركخٜ حٞػ٭٠  -

 .٥٢ ض٬َـ حٞػٳخ٠ ؟ ػ٣خ٦ٳش حإلسال٠ ، حٞزٟ٭ٌ ، حًٞٗٝ ، حٞٗيٍس ، حإلٖخ٢ش ، حٞوٟ٭ ٥٢ ح٣ٞ٭ح٦ى  -

 .آىحد حٞػٳخ٠ ح٣ٞسظلزش،٥٢ آىحد حٞػٳخ٠ ؟ آىحد حٞػٳخ٠ حٞ٭حؿزش  -

٥٢ ٢زكالص حٞػٳخ٠ ؟ حألٚٝ ٬حٞطَد ، حَٞؿ٭و ي٥ ىٲ٥ حإلسال٠ ، ي٣ٝ حٞلـخ٢ش ٬حٞظزَو رخٞي٠ ،  -

حإلرَ حًٞالؿٳش ح٣ٞؤه٭ًس ي٥ قَٲٕ حٞ٭ٍٲي ٬َسٝ حٟٞٛٯ ، حٞظ٣ًي ْٱ حٞظٗٳئ ، حٞـ٧٭٤ ، حٞـ٣خو 

 .٬حالكظال٠ ، ه٬َؽ ى٠ ح٧ٞٓخّ 

 .٥٢ أٍٚخ٤ ح٣ًَٞس ؟ حإلكَح٠ ، حٞك٭حِ ، حٞسًٱ  -

 .٥٢ ٬حؿزخص ح٣ًَٞس ؟ حٞلٟٕ أ٬ حٞظٗػٳَ ، حإلكَح٠ ٥٢ ح٣ٞٳٗخص  -



 .٥٢ أٍٚخ٤ حإلكسخ٤ ؟ أ٤ طًزي حهلل ٚؤ٦ٙ طَح٨ سزلخ٩٦  -

أ٦٭حو حٞك٫خٍس ؟ ق٫خٍس حٞـس١ ٬حٞؼٳخد ٥٢ أٰ ٦ـخسش ، ق٫خٍس حٞـس١ ٥٢ حٞليع ، ق٫خٍس ح٣ٞٛخ٤  -

 . حٌٰٞ س٭ِ ٲػٟٯ ْٳ٩ 

. حإلهالظ هلل طًخٞٯ ، ح٣ٞظخرًش َٞس٭ٜ حهلل غٟٯ حهلل يٟٳش ٬س١ٟ  ٥٢ ض٬َـ ٖز٭ٜ حًٞزخىس ؟ -

.  ؟ طٛزٳَس حإلكَح٠ ٬حَٞٚ٭و ٬حٞظط٫ي حألهٳَ  ٥٢ أٍٚخ٤ حٞػالس -

.  ؟ سظَ حًٞ٭ٍس ، حسظٗزخٜ حٞٗزٟش ، اُحٞش ح٧ٞـخسش ٥٢ ض٬َـ حٞػالس  -

.  ؟ ؿ٣ٳى حٞظٛزٳَحص ٢خ ييح طٛزٳَس حإلكَح٠ ، حٞظط٫ي حأل٬ٜ ٥٢ ٬حؿزخص حٞػالس  -

.  طٛزٳَحص 4 ١ٚ ييى طٛزٳَحص غالس حٞـ٧خُس ؟  -

.  حإلكَح٠ ، ق٭حِ حإلْخؾش ، حٞ٭ٖ٭ِ ر٩ًَْ  ٢خ ٪ٱ أٍٚخ٤ حٞلؾ ؟ -

.  ٢ل٠َ ٪٭ ك١ٛ كٟٕ حٟٞلٳش ؟ ٢خ  -

 . ؟ اٖخ٢ش حٞػالس ، غ٭٠ ٢ٍؿخ٤ ٪ٱ أٍٚخ٤ حإلسال٠ ٢خ  -

 حٞػالس ؟ ١ٚ ييى ٬حؿزخص//  ض٬َـ 9 ؟ ١ٚ ييى ض٬َـ حٞػالس//  ٧ًٍٚخ 14 ١ٚ ييى أٍٚخ٤ حٞػالس؟ -

 .ػ٣خ٦ٳش 

 . ح٣ٞٗزَس أٰ ح٣ٞ٭حؾٳى حٞظخٞٳش حٞظٱ ال طؿى ْٳ٫خ غالس حَٞٓٲؿش ؟ -

 . ؟ رًي ىه٭ٜ ٬ٖض حٞػالس ٢ظٯ ٲٛ٭٤ حٞظٳ١٣ َٟٞٓٲؿش -

 . ْٱ أٖ٭حٜ ٬أًْخٜ ٢ٓظظلش رخٞظٛزٳَ ٢٬وظظ٣ش رخٞظسٟٳ١ طًَٲّ حٞػالس حغكالكخ ؟ -

 . ؟حَٞٚ٭و طيٍ٘ حٞـ٣ًش ربىٍح٘. /  َٖحءس حٞٓخطلش ٥٢ أٍٚخ٤ حٞػالس ؟ -

 . ٪ٱ حٞظٱ ُحٞض ْال ٲيٍ٘ ق١ً ٬ال ٞ٭٤ ٬ال ٍٲق ٫ٞخ طًَٲّ ح٧ٞـخسش حٞل٣ٛٳش ؟ -

 . ي٭ى حَٞحٚى اٞٯ ٢خ ٚخ٤ يٟٳ٩ ٖزٝ ٍٚ٭ي٩ ٲًَِ حاليظيحٜ ْٱ حٞػالس رؤ٩٦ ؟ -

 . اٖالد ؟ (س٣ٳى رػٳَ  )٢خ ٪٭ حٞل١ٛ حٞظـ٭ٲيٰ ْٱ ٖ٭٩ٞ طًخٞٯ  -

  . غالس حٞوس٭ِ ٬حٞٛس٭٢َِحص ؟ ٢خ ٪ٱ حٞػالس حٞظٱ ٲَٚى ْٳ٫خ أٍرى ٢َحص ٬ٲسـي أٍرى -

أ٪٣ٳش ح٣ٞ٭ؾ٭و ٧٢٬خسزظ٩ / 3سال٢ش حُٟٞش ، / 2ؿ٭ىس حألىحء  ، / 1 طٗ٭٠ هكزش حٞـ٣ًش ٥٢ هالٜ ؟ -

  .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ / 4. ٞ٭حٖى حٞلخٜ 

اٲـخى ٬ط٭ْٳَ أ٢٭حٜ ٞإل٦ٓخٔ ٫٧٢خ يٟٯ أ٬ؿ٩ حٞزَ ٬حٞوٳَ / 1 ٢خ ٪ٱ حٞل٣ٛش ٥٢ ٢ط٬َيٳش حٞ٭ٖ٭ِ ؟ -

  .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ/ 4طَٗد حٞ٭ّٖ اٞٯ حهلل ، / 3ٍؿخء ْٱ ُٲخىس حٞلس٧خص ، / 2، 

 ٖخ٠ ًَٟٞٚش حٞؼخٞؼش ١ٞ٬ ٲـٟس ٟٞظط٫ي أٰ حٞػ٭ٍ حٞظخٞٳش ٲسـي ْٳ٫خ ح٣ٞػٟٱ ٟٞس٫٭ ٖزٝ حٞسال٠ ؟ -

 .حأل٬ٜ 

= ح٣ٞخٜ ح٣ٞ٭ٖ٭ِ ، = حٞـ٫ش ح٣َٞحى ٫ٖٓ٬خ ، = حٞطوع حٞ٭حّٖ ،  = ٥٢ أٍٚخ٤ حٞ٭ٖ٭ِ ح٣ٞخىٲش ؟ -

 .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ 

ٲيي٭ ىيخء حٞو٬َؽ ٬ٲوَؽ * ٲظئؾخ ْٱ رٳظ٩ ٬ٲسزٍ حٞ٭ؾ٭ء ،  * ٥٢ آىحد ح٣ٞطٱ اٞٯ ح٣ٞسـي ؟ -

  .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ* ٲزظًي ي٥ ح٬َٞحثق حَٞٛٲ٫ش ، * ر٧ٳش حٞػالس ، 

 ٥٢ حإلؿَحءحص ح٣ًٟٞٳش ٣َٞحٖذ ح٣ٞسخؿي ي٧ي ُٲخٍط٩ ٣ٟٞسـي ؟ -

  ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ/ ى. رٳخ٤ حَُٞؼ ٥٢ حِٞٲخٍس / ؽ. ارَحُ ركخٖش ح٣ًٞٝ / د. حٞظًَٲّ ر٧ٓس٩ ٞإل٢خ٠ ٬ح٣ٞئ٤ً / أ

 ؟ ٍْى رالٌ يٟٯ ح٣ٞسـي كظٯ ٲظ١ ٢سـي ُر٧ٱ ٥٢ ْخيٝ هٳَ ري٤٬ طَهٳع ٢خًح ٲظَطذ يٟٯ ح٣َٞحٖذ -

 .طَهٳػ٩ 

 ٍْى هكخد اٞٯ حٞلخٞش ؟ ْٱ كخٞش ٪ـَح٤ ح٣ٞسـي ٬ِ٦٬ف حأل٪خٞٱ ي٩٧ ٲ٧زُٱ يٟٯ ح٣َٞحٖذ ْٱ ٪٨ٌ -

 .حَٞٓو ي٥ كخٞش ح٣ٞسـي 

 . ٢َحٖذ ح٣ٞسـي أ٤ ٲؿى ٢ًٟٓخ هخغًخ ٞٛٝ ٢سـي ٥٢ ٫٢خ٠ ؟ -

 . ٩ًْٟ غلٳق ٬٪٭ ٥٢ ٫٢خ٩٢ ٢َحٖذ ٢سـي ٍْى هكخد ي٥ ا٢خ٠ ٚؼٳَ حُٞٳخد ؟ -

 . ٩ًْٟ هخقت ٢َحٖذ ٢سـي ٍْى هكخد ي٥ أ٢خ٠ ٲكٳٝ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . ٩ًْٟ غلٳق ٬٪ٌح ٥٢ ٫٢خ٩٢ ٢َحٖذ ٢سـي ٲظؤٚي ٥٢ غٳخ٦ش ح٣ٞسـي ٥٢٬ ٦هخْظ٩ ؟ -



 ٩ًْٟ غلٳق ٬٪ٌح ٥٢ كػٝ هالِ رٳ٥ حإل٢خ٠ ٬ؿ٣خيش ح٣ٞسـي ْظيهٝ ح٣َٞحٖذ ٞلٝ ح٣ٞطٟٛش ؟ -

. ٫٢خ٩٢ 

 .غلٳلش ٢ى حَٞٛح٪ٳش ٞ٭ غٟٯ حإل٢خ٠ رخ٧ٞخّ غالس حٞٓـَ ١ٞ٬ ٲَٗأ س٭ٍس رًي حٞٓخطلش ْب٤ غالط٩ ؟  -

 . أ٤ حٞ٭حؿذ ٲـز٨َ سـ٭ى حٞس٫٭ ٢خ ٲ٣ٳِ ٬حؿزخص حٞػالس ي٥ أٍٚخ٫٦خ ٪٭ أ٤ حٞ٭حؿذ ؟ -

 . ضيس ح٣ٞكَ ٬حٞ٭كٝ ي٧ي ؟ ((غٟ٭ح ْٱ ٍكخ١ٛٞ))ٲطَو أ٤ ٲٗ٭ٜ ح٣ٞئ٤ً  -

 . َٖحءحص حٞٛظخرش حٞػلٳلش ٞـ٣ى ٣ٟٚش َٖحءس ؟ -

 .٬حؿذ حٞظط٫ي حأل٬ٜ ْٱ حٞػالس ؟  -

 .غالس حًٞػَ أ٬ٜ غالس أٖخ٫٢خ ح٣ٞس٣ٟ٭٤ رًي طل٭ٲٝ حًٞٛزش ؟  -

  .غالس حًٞػ٢َخ ٪٭ ح٣ٞٗػ٭ى رخٞػالس حٞ٭سكٯ ؟  -

 . حَْٞى ي٣خ ٲلظخؿ٩ ح٣ٞسـي ٥٢ ٫٢خ٠ ٢َحٖذ ح٣ٞسخؿي ؟ -

 ح٣ٞسخ٬حس ْٱ حِٞٲخٍحص ح٣ٞٳيح٦ٳش ٞـ٣ٳى ح٣ٞ٭حٖى ٬ح٣ٞسخؿي ح٧٣ٞخـ ٥٢ حألهالٖٳخص حًٞخ٢ش ٟٞ٭نٳٓش ؟ -

 .ح٣ًٞٝ ر٫خ 

 ح٣ٞ٭نّ ح٣ّٟٞٛ رِٲخٍس ح٣ٞسـي ح٣ّٟٞٛ ر٩ رطٛٝ ٢سظ٣َ ٬حَْٞى ي٥ ر٣خًح ٲًَِ ٢َحٖذ ح٣ٞسخؿي ؟ -

 .٢خال كه٩ 

 . حإل٢خ٠ اٞٗخء ى٬ٍّ ٬يهٳش يٟٯ ؿ٣خيش ح٣ٞسـي رًي غالس حًٞػَ ٬ٖزٝ حًٞطخء ٥٢ ٫٢خ٠ ؟ -

 . ْٱ حٞس٧ش حأل٬ٞٯ ٫ٟٞـَس ح٧ٞز٭ٲش ٢ظٯ ضَو حٴًح٤؟ -

 . غق ٲزيأ ي٧ي ٬ُحٜ حٞط٣س٢ظٯ ٲزيأ ٬ٖض غالس حٞه٫َ ٢ى ريحٲش ح٬ِٞحٜ ٬ٲ٧ظ٫ٱ ر٫٧خٲظ٩ ؟ -

 . حٞسـيس ٬حإل٦سخ٤ حٞس٧ش ْٱ غالس حٞٓـَ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش طَٗأ ؟ -

 . غق ٲ٧ظ٫ٱ ٬ٖض غالس ح٣َُٞد رُٳخد حٞطٕٓ حألك٣َ ؟ -

 . كسذ حٞظٗ٭ٲ١ ح٣ًٞظ٣ي ٬ٖض ٍْى حٴًح٤ أ٤ ٲٛ٭٤ رخٴطٱ ؟ -

 (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح). َْو حٞ٭ُحٍس  ، اىحٍس حٞظخرى ٫ٞخ حسظجٌح٤ ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسخؿي ٲٛ٭٤ ٥٢ حهظػخظ ؟ -

 . ٖز٭ٜ ًٞٙ ٲلٕ ٣َٟٞحٖذ ْٱ كخٜ ط٭ؿ٩٫ رظ٭ُٲى حٞظًخ٢ٳ١ ح٣ٞ٭ؿ٫ش ٧٣ٞس٭رٱ ح٣ٞسخؿي ؟ -

 . ٍْى طَٗٲَ ي٥ كخؿخص ح٣ٞسـي ٥٢ ٬حؿزخص ح٣َٞحٖذ حٴطٱ ؟ -

حَْٞى رٛٝ ح٣ٞوخٞٓخص ٞإلىحٍس ى٤٬ حٞظسخ٪ٝ ٢ى ٧٢س٭رٱ ح٣ٞسـي ٬طٗيٲَ ن١٫ْ٬َ ، ٲلٕ ٣َٟٞحٖذ ؟  -

 ٍْى رًؽ ح٣ٞوخٞٓخص ى٤٬ حٞزًؽ رلسذ ٢خ ٲَح٨ ، يي٠ ٧٢خسزش  ٚٝ ٢خ  ، طٗيٲَ حٞلخؿش ٧٣ٟٞس٭د

 ....سزٕ 

 ٪٭ ٥٢ ٲ٣ًٝ ْٱ ىحثَس ح٣ٞسـي ٢ؼٝ حإل٢خ٠ ، حٞوكٳذ ، ح٣ٞئ٤ً ، حٞوخى٠ ، ٥٢ ٪٭ ٧٢س٭د ح٣ٞسـي ؟ -

 .ح٣َٞحٖذ 

 . ؟ حٞـٟ٭ّ ٟٞظط٫ي حأل٬ٜ ٥٢ ٬حؿزخص حٞػالس -

  .(أٍٚخ٤ ، ٬حؿزخص ، ٬س٥٧  ) ٪ٱ ػالػش أٖسخ٠ حألٖ٭حٜ ٬حألًْخٜ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . ٨٬َٛ٢ َْٖش حألغخرى ٬ططخر٫ٛخ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . أًح حٍطًٓض حٞط٣س رًي قٟ٭ي٫خ ٖٳي ٢ٍق ٬ٲظ٣ًي ٬ٖظ٫خ اٞٯ ٬ُحٜ حٞط٣س ٲزيأ ٬ٖض غالس حًٞٳي ؟ -

 .ح٣ٞسخرٗش ، ح٣ٞ٭حْٗش ، ح٣ٞظخرًش ، ح٣ٞوخٞٓش : أٍرى كخالص ٣ٟٞؤ٢٭٠ ٢ى حإل٢خ٠ ؟ -

 . أ٤ طلزٳس حألغٝ ٬طسزٳٝ ح٧٣ًٞٓش قٟزًخ ٟٞؼ٭حد ٥٢ حهلل يِ ٬ؿٝ حٞ٭ّٖ ٪٭ ؟ -

 . ال ٲـ٭ُ ٢خ ك١ٛ ٍْى حٞزػَ ْٱ حٞػالس ؟ // . ٨٬َٛ٢ ٍْى حٞزػَ اٞٯ حٞس٣خء ْٱ حٞػالس ؟ -

 حٞك٣ؤ٦ٳ٧ش ، اًح ٢طٱ حَٞؿٝ اٞٯ ح٣ٞسـي ٞٳئىٰ ٞػالس ٢ى ؿ٣خيش ح٣ٞس٣ٟٳ٥ ٲٛ٭٤ رسٛٳ٧ش ٬٬ٖخٍ ؟ -

 .حٞظؤ٦ٱ ْٱ ح٣ٞطٱ 

اًح ٬ؿي سزز٩ ، س٭حء ٚخ٦ض حٞػالس َْٲؿش أ٬ ٦خْٟش <<< سـ٭ى حٞس٫٭  >>>  ٲطَو:أ٣ٚٝ ٢خ ٲٟٱ  -

 ٣ًٞ٭٠ حألىٞش ؟

٣ٚخ ٚخ٤ رالٜ ٲئ٤ً ر٩ رلؿَس ٍس٭ٜ حهلل غٟٯ حهلل "" ه٣سش يطَ ؿ٣ٟش  "" ألًح٤ح: أ٣ٚٝ ٢خ ٲٟٱ  -

 .يٟٳش ٬س١ٟ ىحث٣ًخ 

غلش غالس حٞـ٣ًش أ٤ ٲٛ٭٤ ح٣ٞػٟ٭٤ ٢سظ٭ق٧ٳ٥ ر٣سخ٥ٚ ٢ز٧ٳش ر٣خ  ] ض٬َـ [ ٥٢: أ٣ٚٝ ٢خ ٲٟٱ  -

 .ؿَص حًٞخىس رخٞز٧خء 

 ( هكزظ٩ ٢ج٧ش ٥٢ ٩٫ْٗ<< ٬ٖػَ  >> ا٤ ق٭ٜ غالس حَٞؿٝ ) ٖخٜ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠: أ٣ٚٝ ٢خ ٲٟٱ  -



 ؟ حٞ٭ّٖ أغٝ ػخرض ٲـ٭ُ ى٩ًْ اٞٯ آهَ ٲٗ٭٠ رظ٣ًٳ٨َ ٥٢ ٢خ٩ٞ ر٧سزش أٰ حٞـ٣ٝ حٴطٳش حٞػلٳلش -

 .٢ًٳ٩٧ ٥٢ حَٞرق 

، أ٤ ٲٛ٭٤ أ٢ٳ٧ًخ يياًل ، يخ٣ًٞخ  (كس٥ حٞػ٭ص) ؟ أ٤ ٲٛ٭٤ غٳظًخ أًَٰٚ حٞػٓخص ح٣ًٞظزَس ْٱ ح٣ٞئ٤ً -

 .رخٞ٭ٖض ، رخًُٞخ 

 ٢خ ٲ٠ِٟ ٥٢ يي٠ حًٞي٠ ، ٬ال ٲ٠ِٟ ٥٢ ٬ؿ٭ى ٢٭ؿ٭ى ، ٬ال يي٠ ٢خ ٪٭ حٞطَـ ْٱ حٞػالس ضَيًخ ؟ -

 .ٌٞحط٩ 

 أٰ ٥٢ حٴطٱ ٲًي ٢له٭ًٍح يٟٯ ح٣ٞ٭نّ اٍطٛخرش ؟ -

 حسظُالٜ ٢ػخٞق حٞي٬ٞش ٣ٞػٟلظ٩ ٬حٞظَٓٲف رؤٰ كٕ ٥٢ كٗ٭٫ٖخ ، حسظُالٜ ٣٢ظٟٛخص حٞي٬ٞش حٞظٱ س٣ٟض اٞٳ٩ 

رسزذ ٬نٳٓظ٩ ٧٣ًٞٓظ٩ حٞطوػٳش أ٬ ٧٢ًٓش أقَحِ أهَٮ ، حسظويح٠ أٰ ٢ًٟ٭٢ش كػٝ يٟٳ٫خ رل١ٛ ي٩ٟ٣ 

  ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ ٟٞلػ٭ٜ يٟٯ هي٢ش ح٣ًٞخ٢ٟش هخغش ٥٢ أٰ ؿ٫ش ، 

 اًح س٫ٯ حإل٢خ٠ ١ٞ٬ ٲسـي ْٱ غالس حٞـ٧خُس ؟ -
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 ٥٢ ٬حؿزخص ٢َحٖذ ح٣ٞسـي ؟  -

حالٞظِح٠ ر٩ٟ٣ً رخطٓخٔ ْٱ ح٣ٞسخؿي ح٣ّٟٞٛ ر٫خ ٬ٍْى طٗخٍٲَ ي٫٧خ ، طوػٳع ٢ّٟ ٟٞظٗخٍٲَ حٞظٱ ٲٛظز٫خ ، حٞظؤٚي 

  .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ ٥٢ ٖٳخ٠ ٚٝ ٥٢ حإل٢خ٠ ٬ح٣ٞئ٤ً ٬هخى٠ ح٣ٞسـي رخ٣ًٞٝ ح٧٣ٞ٭ـ ر١٫ ،  

 . ٨٬َٛ٢ ك١ٛ حإلًٖخء ْٱ حٞػالس ْٱ حٞسـ٭ى ؟ -

 .أ٤ ٲًٳي غالط٩ ٥٢ طَ٘ طٛزٳَس حإلكَح٠ س٫٭ًح ًْٟٳش ؟  -

 . ؟ ا٢خ٠ ٖ٭٠ ٬٪١ ٩ٞ ٚخٍ٪٭٬٤ًَٚ ١٫٧٢ ((ػالػش ال طـخ٬ُ غالط١٫ آًح١٫٦  ))ػزض ْٱ حٞليٲغ  -

  . رخقٟش اًح آ٢ّض ح٣َٞأس حَٞؿٝ ْب٤ حٞػالس ؟ -

  . ؿ٣ٳى ٢خ سزٕ ح٧ٞسٳخ٤ ، حٞطٙ ، ح٧ٞٗػخ٤ ، حِٞٲخىس ، ٲطَو سـ٭ى حٞس٫٭ ي٧ي ؟ -

  ٲـٟس ْٱ حٞلخٜ ٬ٲ٣ٛٝ ٬ٲـٟس ٟٞس٫٭ اًح ُحى ح٣ٞػٟٱ ًٍٚش س٫٭ ؟ ٬ي١ٟ أػ٧خء حًَٞٚش حِٞحثيس ْب٩٦  -

 ك٠َ يٟٳش حَٞؿ٭و ٬ٲسـي ٥٢ ٦سٱ حٞظط٫ي حأل٬ٜ ٬ٖخ٠ اٞٯ حًَٞٚش حٞؼخٞؼش ٬ضَو ْٱ حَٞٗحءس ؟ -

 .ٟٞس٫٭

 . ٲز٧ٱ يٟٯ حألٖٝ ٥٢ ضٙ ْٱ ييى حًَٞٚخص ْٱ حٞػالس ْب٩٦ ؟ -

 . ٬حؿزخص  حٞػالس ٖ٭ٜ سزلخ٤ ٍرٱ حًٞهٳ١ ٲًظزَ ٥٢ ؟ -

 7 حًٞٳيٲ٥ ٲػٟٱ ًٍٚظٳ٥ ٲٛزَ ْٱ حأل٬ٞٯ غٓش غالس حالسظسٗخء ْٱ ٢٭ؾ٫ًخ ٬أكٛخ٫٢خ ٚػالس ؟ -

 .٬ْٱ حٴهَس ه٣سًخ 

 . ؟ ؿخثِ حٞػالس يٟٯ ح٣ٞٳض ك٫٣ٛخ -

 . ٍْى حٞٳيٲ٥ ٥٢ س٥٧ غالس حٞـ٧خُس ؟ -

 . ض٫َ 14 حٞسٗف  ٲػٟٯ يٟٳ٩ ا ًح ط١ ٩ٞ ؟ -

  غٟٯ ْٱ ٖز٨َ ٥٢ ْخطظ٩ حٞػالس يٟٯ ح٣ٞٳض ٖزٝ ى٩٧ْ ؟ -

 . ٢ل٠َ ك١ٛ حٞزٳى ىحهٝ ح٣ٞسـي ؟ -

 . ٢ل٠َ ك١ٛ حإليال٦خص حٞظـخٍٲش ْٱ ح٣ٞسـي ؟ -

 .ال طـذ ك١ٛ غالس حٞـ٣ًش يٟٯ ح٣ٞسخَْ طٗػَ ْٳ٩ حٞػالس ؟  -

 . طٗي٠ هكزظٳ٥ ٲطظَـ ٞػلش غالس حٞـ٣ًش ؟ -

، ٬ٌٚٞٙ ٥٢ قٟ٭و ٥٢ قٟ٭و حٞط٣س كظٯ طَْى ٖيٍ ٢ٍق ٥٢ حأل٬ٖخص ح٫٧٣ٞٱ ي٥ حٞػالس ْٳ٫خ ؟   -

 .حٞٓـَ حٞؼخ٦ٱ اٞٯ قٟ٭و حٞط٣س 

   .2  أٖٝ ٢خ ط٧ًٗي ر٩ غالس حٞـ٣خيش ؟

 .  ٲل٠َ اًح أ٠ حٞـ٣خيش أكي ْٱ ح٣ٞسـي َٳَ حإل٢خ٠ حَٞحطذ رُٳَ ا٩٦ً ْب٩٦ ؟ -

 ..ٲس٥ أ٤ ٲػٟٱ ١٫ً٢ ٥٢ كؿَ اٖخ٢ش حٞػالس ْٱ ٢سـي ٬ٖي سزٕ ٩ٞ أ٤ غٟٯ ْب٩٦ ؟  -



 .. ؟ ؿخثِاًح ضَو ح٣ٞئ٤ً ْٱ اٖخ٢ش حٞػالس ْخٞط٬َو ْٱ غالس ٦خْٟش أ٬ ٍحطز٩ أ٬ طلٳش ٢سـي -

 . ٲظ٫٣خ هٓٳٓش ا٤ أٖٳ٣ض حٞػالس ٬حٞطوع ْٱ ٦خْٟش ٖي أك٠َ ر٫خ ٖزٝ ْب٤ حٞل١ٛ ؟ -

 . ربىٍح٘ ًٍٚش ح٣ٞسز٭ٔ ال ٲيٍ٘ غالس حٞـ٣خيش اال ؟ -

 . ح٣ٞظخرًش ٣ٟٞؤ٢٭٠ ٢ى ا٢خ٢ش ْٱ حإلٖظيحء أك٭حٜ ٢وظٟٓش ، حٞ٭حؿذ ٫٧٢خ ؟ -

 . ؟ ال ٲٗؿ٭٫٦خ اًح ١ٞ ٲ١ًٟ ح٧ٞخّ رخٞٛس٭ِ اال رًي حٞظـٟٱ ْب١٫٦ -

 . ال طػق اال ر٣ؼ٩ٟ ا٢خ٢ش ٥٢ كيػ٩ ىحث١ ٥٣ٚ ر٩ سٟس ر٭ٜ أ٬ ه٬َؽ ٍٲق ٢سظ٣َ ؟ -

 .  ٨٬َٛ٢ ك١ٛ ا٢خ٢ش حَٞؿٝ رٗ٭٠ أٚؼَ٪١ ٲَٛ٪٩ ؟ -

 . ٨٬َٛ٢ حٞل١ٛ اًح هّٓ حإل٢خ٠ طوٓٳًٓخ ال ٲظ٥ٛ٣ ح٣ٞؤ٢٭٠ ٩ً٢ ٥٢ حإلطٳخ٤ رخ٣ٞس٧٭٤ ؟ -

 . ٲػٟٱ ٖخييًح اًح ١ٞ ٲسظكى ح٣َٞٲؽ حٞٗٳخ٠ ْٱ حٞػالس ْب٩٦ ؟ -

 . ؟  ٢زخف حٞـ٣ى رٳ٥ ح٣َُٞد ٬حًٞطخء هخغش ٞلػ٭ٜ ٢كَ ٲزٝ حٞؼٳخد -

 . ٢ل٠َ ٚال٠ حإل٢خ٠ ٞزًؽ ح٣ٞؤ٢٭٢ٳ٥ ٬ٖض حٞوكزش حٞـ٣ًش ؟ -

 . ؟  ال ٲس١ٟ ٬ٲػٟٱ ًٍٚظٳ٥ هٓٳٓظٳ٥ ٥٢ ىهٝ ٬حإل٢خ٠ ٲوكذ ْب٩٦ -

 . ؟ ٲظ٣٭٫٦خ هٓٳٓش اًح طـٟٯ حٞٛس٭ِ ٢٬خ ُحٜ ح٧ٞخّ ْٱ حٞػالس ْب١٫٦ -

 . ٬حؿذ حٞظط٫ي حأل٬ٜ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . ٬حؿذ َٖأ٨ س٭ٍس حٞٓخطلش ْٱ حٞػالس ؟ -

 . حإل٢خ٠ حَٞحطذ اًح ٬ؿي حألَٖأ ٞٛظخد حهلل ْٱ ٢سـي ٩ٞ ا٢خ٠ ٍحطذ ، ْب٤ حألكٕ رخإل٢خ٢ش؟ -

؟ ٬حؿزخص ٥٢ طَ٘ ٫٧٢خ ضٳجًخ ي٣يًح ْػالط٩ رخق٩ٟ ، ٥٢٬ ط٩َٚ س٫٭ح ْػالط٩ ال طزكٝ ٬ٲـز٨َ سـ٭ى  -

 .حٞػالس 

 . ؟  ٲػٟ٭٤ ًٖ٭ىًحاًح غٟٯ حإل٢خ٠ ٖخييًح ًٌٍٞ ْب٤ ح٣ٞؤ٢٭٢ٳ٥ ه٩ٟٓ -

 . ؟ غلٳلش ٥٢ غٟٯ ح٧ٞخْٟش ٖخييًح رال يٌٍ ْب٤ غالط٩ -

 . ؟ أٍٚخ٤ حٞػالس حٞظسٟٳ٣ظخ٤ ْٱ حٞػالس طًي ٥٢ -

 . ؟ ح٣ٞؤ٢٭٠ ٖ٭ٜ س٣ى حهلل ٥٣ٞ ك٣ي٨ ْٱ حٞػالس َٳَ ٢ط٬َو ْٱ كٕ -

 ؟ ٲٗؿٱ ًٞٙ حٞٳ٭٠ ، ٲٗؿٱ ًٞٙ حٞٳ٭٠ ٢ى ٚٓخ٨ٍ ، ٞٳس يٟٳ٩ ٖؿخء ك١ٛ ٥٢ ًٍي٩ حٞٗٱء ٬٪١ غخث١ -

 .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ َٳَ غلٳق ، 

 . حٞػالس ٬ٍى ْٱ حٞليٲغ ي٥ ح٧ٞٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٤ أ٬ٜ ٢خ ٲلخسذ ر٩ حًٞزي ٲ٭٠ حٞٗٳخ٢ش ؟ -

ْٱ ٖ٭٩ٞ يٟٳ٩ حٞسال٠ اًح ٖٟض ٞػخكزٙ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش أ٦ػض ٬حإل٢خ٠ ٲوكذ ْٗي  (ُٞ٭ص  )٧ً٢ٯ ٞٓم  -

 .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ َٳَ غلٳق  ركٟض حٞػالس ، أط٣ض ، ػٟغ حألؿَ ،  ُٞ٭ص ؟

 ؟ ك٣يًح هلل ٬حٞػالس يٟٯ ح٧ٞزٱ ، َٖحءس ضٱء ٥٢ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ، ٦زُٱ أ٤ طط٣ٝ هكزش حٞـ٣ًش يٟٯٰ -

 .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ ح٣ٞ٭يهش ٬حٞ٭غٳش رظٗ٭ٮ حهلل طًخٞٯ ، 

 أ٤ ٲس١ٟ اًح غًي ح٧٣ٞزَ يٟٯ ح٧ٞخّ ، أ٤ ٲٗػَ حٞوكزظٳ٥ ، ٲس٥ حٞوكٳذ ْٱ هكزش ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ؟ -

 .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ أ٤ ٲٓػٝ رٳ٥ حٞوكزظٳ٥ رـٟسش هٓٳٓش ، 

 . ه٣س طٛزٳَحص ٲٛزَ ْٱ غالس حًٞٳي ْٱ حًَٞٚش حٞؼخ٦ٳش ؟ -

 . ٍٚ٭يٳ٥ ٬سـيطٳ٥ طط٣ٝ ٚٝ ًٍٚش ٥٢ غالس حٞٛس٭ِ يٟٯ ؟ -

 . هكزش ٬حكيس ٞػالس حالسظسٗخء ؟ -

 .أٍرًش أغ٧خِ : أغ٧خِ أ٪ٝ حِٞٚخس حٌٞٲ٥ ٦ع حهلل يٟٳ١٫ ْٱ ٚظخر٩  -

 حٞؼ٧خء يٟٳ١٫ ْٱ ح٣ٞـخٞس ، يي٠ حٞظلٌٲَ ١٫٧٢ ،ايخىس ٥٢ غ٭ٍ حٞظًخقّ ٢ى حٞـ٣خيخص حإلٍ٪خرٳش ؟ -

  .، ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚحٞظَُٲيحص ١٫ٞ 

 .س٧ش ٢ئٚيس ك١ٛ حألؾلٳش ؟  -

حٞزٳى رًي ح٧ٞيحء ٥٢ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ، حٞزٳى غزخف ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ، حٞزٳى ٖزٝ  ٥٢ حٞزٳ٭و ح٫٧٣ٞٱ ي٫٧خ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .ح٧ٞيحء حٞؼخ٦ٱ ٥٢ ٲ٭٠ حٞـ٣ًش ، ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ 

ي٧ي حٞطيحثي ٬ح١٫ٞ ، ي٧ي ىه٭ٜ ح٣ٞسـي ٥٢ ح٣ٞ٭حق٥ حٞظٱ ٲػٟٱ ْٳ٫خ يٟٯ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ؟  -

 .  ، ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ ٬حٞو٬َؽ ٩٧٢ ، ْٱ هكزش حٞـ٣ًش 

  . ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚح٣ٞكَ ، حٞسَٓ ، ح٣َٞؼ ،٥٢ حٞلخالص حٞظٱ ٲـ٣ى ْٳ٫خ رٳ٥ حٞػالطٳ٥ ؟  -



 ؿ٣ٳى ٢خ  ؟ ٲسٳَ حَٞٲخء ، حٞلّٟ رُٳَ حهلل ، ٖ٭ٜ ٢خ ضخء حهلل ٬ضجض ، ٥٢ أ٦٭حو حٞطَ٘ حألغَُ -

ًَٚ.  

 . ؟ حػ٧ٳ٥ ييى أٍٚخ٤ حإلكسخ٤ -

 حك٣ي ، ٦زٱ حٞظ٭رش ، ح٣ٞٗٓٯ ، ؿ٣ٳى ٢خ ٥٢ أس٣خء ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ حٞظٱ ًَٚص ْٱ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .ًَٚ

 ٚخ٤ ٢َر٭و حٞٗخ٢ش ال رخٞك٭ٲٝ ٬ال رخٞٗػٳَ ، أضـى ح٧ٞخّ ، ٥٢  غٓخص ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ حَٞوْٟٗٳش ؟ -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .حٞػخىٔ حأل٢ٳ٥ ، ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ 

 . ؟ حٞظًذ (يخ٢ٟش ٦خغز٩  )ْٱ ٖ٭٩ٞ طًخٞٯ  (٦خغز٩)٢خ ٧ً٢ٯ  -

ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ أٚٝ ٞل١ حإلرٝ ، ح٧ٞ٭٠ ح٣ٞسظَُٔ ، ح٦ٗكخو ى٠ حٞلٳؽ ٬ح٧ٞٓخّ ، ٥٢ ٢٭ؿزخص حُٞسٝ ؟  -

. 

 ؿ٣ٳى ٢خ حٞوخٍؽ ٥٢ حٞسزٳٟٳ٥ ، ه٬َؽ ح٧ٞـس ٥٢ حٞـسي ، حٞلَٚش حٞٛؼٳَس ، ٥٢ ٢زكال حٞػالس ؟ -

ًَٚ .  

 . ٲػٟٱ طلٳش ح٣ٞسـي ٖزٝ ؿٟ٭س٩ ٢خًح ٲًٓٝ ٥٢ ىهٝ ٬حإل٢خ٠ ٲوكذ ؟ -

  .يػخطخ٤؟  (يػخ  )٢ؼ٧ٯ ٣ٟٚش  // .٢ُسخءالص يٟٯ  (٢ُسخءٞش  )طـ٣ى ٣ٟٚش  -

 .حٞظطيى ٬حٞظ٧ًض ٬حٞظًسّ ْٱ حٞيٲ٥ حُٟٞ٭ ٪٭  -

  .ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ  حَْٕٞ ٬حٟٞٳ٥ ، حٞػزَ ٬حٞل١ٟ ، حإلهالظ ٬حٞظٗ٭ٮ ، ٥٢ غٓخص ح٣َٞحٖذ ؟ -

حٞـ٫ٝ رخ١ًٟٞ حٞطَيٱ ، اطزخو ح٫ٞ٭ٮ ، حالرظيحو ٥٢ أسزخد حال٦لَحِ ي٥ ٫٧٢ؾ حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ ؟  -

  .، ؿ٣ٳى ٢خ ًَٚ ْٱ حٞيٲ٥ 

  .َْؼ ٚٓخٲشحألًح٤ ٬حإلٖخ٢ش ٥٢ ضًخثَ حٞيٲ٥ ٬ك٫٣ٛخ ْٱ كٕ حَٞؿخٜ ؟  -

 .٨٬َٛ٢ ك١ٛ حالٞظٓخص ْٱ حٞػالس ؟  -

 . طلٳش ح٣ٞسـي  ٥٢ حٞػٟ٭حص حٞظٱ طػق ْٱ أ٬ٖخص ح٫٧ٞٱ ؟ -

 .سزى ٬يطَٲ٥ ىٍؿش غالس حٞـ٣خيش طٓؿٝ غالس حَٞٓى د ؟  -

 . ٪ٱ حٞؿ٣ش يال٢ش حَْٞى ْٱ ؿ٣ى ح٣ٌَٞٚ حٞسخ١ٞ ؟ -

 ؿ٣ٳى حٞ٭ح٬ ، حٞٳخء ، ح٣٫ِٞس ، ُطٛظذ حألّٞ ْٱ آهَ حألس٣خء ٬حألًْخٜ حٞؼالػٳش ٖخث٣ش اًح ٚخ٤ أغ٫ٟخ ؟ -

  . ٢خ ًَٚ

 ؿ٣ٳى ٢خحإل٢سخ٘ ٥٢ قٟ٭و حٞٓـَ اٞٯ ٬ََد حٞط٣س ، ٍإٲش ح٫ٞالٜ ، ح٧ٞٳش ، ٥٢ أٍٚخ٤ حٞػٳخ٠ ؟  -

ًَٚ .  

 .ؿ٣ٳًًخ ٢ـ٬ًٍَح ٲٛ٭٤ ؟  ( 99) اٞٯ  ( 11 )٢ًي٬ى حألييحى ٥٢  -

  (أطؤٚي٬ح ٬حرلؼ٭ح ) .٨٬َٛ٢  ، ٢ل٠َ  ىه٭ٜ حٞلخثؽ ٬ح٧ٞٓسخء اٞٯ ح٣ٞسـي ٬حٞزغ ْٳ٩ ؟ -

 . حإلسال٠ ، حإلٲ٣خ٤ ، حإلكسخ٤ ٢خ ٪ٱ ٢َحطذ حٞيٲ٥ ؟ -

  .غالس حٞـ٧خُس٢خ ٪ٱ حٞػالس حٞظٱ ال ٍٚ٭و ْٳ٫خ ؟  -

 .حِٞٲخىس ٢خ ٧ً٢ٯ حُٟٞ٭ ْٱ حٞيٲ٥ ؟  -

 طًَٲّ حُٟٞ٭ ٬حٞظكَِ ٬حإلٍ٪خد ؟  -

  ٭ حٞزلغ ي٥ ٢٭حق٥ حألضٳخء ٬حٞٛطّ ي٥ ي٫ٟٟخ ٬َ٭ح٢ؽ ٢ظًزيحط٫خ :حُٟٞ٭٪  . 

  َِ٭ ح٣ُٞخالس حٞسٳخسٳش أ٬ حٞيٲ٧ٳش أ٬ ح٣ٌٞ٪زٳش أ٬ حَٞٓٛٲش ٬٪٭ أسٟ٭د هكَ ٢ي٢َ َٟٞٓى أ٬ :حٞظك٪ 

 .حٞـ٣خيش ، ٬حٞظكَِ ٲٗ٭٠ يٟٯ حٞظ٢ِض ْٱ ١٫ْ ح٧ٞػ٭ظ حٞطَيٳش ى٤٬ حَٞؿ٭و أل٪ٝ حالهظػخظ 

  ٭ أسٟ٭د أ٬ قَٲٗش َُٞؼ طلٗٳٕ ق٣٭ف سٳخسٱ ٞـ٣خيش ٧٢ًِٞش ٢٬لزكش ٬٪٭ :حإلٍ٪خد٪ 

 حًٞي٬ح٤ حٌٰٞ ٲ٣خٍس٩ أَْحى أ٬ ؿ٣خيخص أ٬ ى٬ٜ رُٳًخ يٟٯ حإل٦سخ٤ ىٲ٩٧ ٬ى٩٢ ٬ي٩ٟٗ ٢٬خ٩ٞ ٬يَؾ٩ 

طط٫ي أ٤ ال ا٩ٞ اال حهلل ٬أ٤ ٢ل٣ي ٍس٭ٜ حهلل ، ٬طٗٳ١ حٞػالس ، ٬طئطٱ حِٞٚخس ، ٥٢ أٍٚخ٤ حإلسال٠ ؟  -

 .٬طػ٭٠ ٢ٍؿخ٤ ، ٬طلؾ حٞزٳض ا٤ حسظكًض اٞٳ٩ سزٳ٩ٟ 

 .أ٤ طئ٥٢ رخهلل ٢٬الثٛظ٩ ٬ٚظز٩ ٬ٍس٩ٟ ٬حٞٳ٭٠ حٴهَ ٬رخٞٗيٍ هٳ٨َ ٬ض٨َ ٥٢ أٍٚخ٤ حإلٲ٣خ٤ ؟  -



 ىي٭س ح٧ٞخّ رخٞل٣ٛش ٬ح٣ٞ٭يهش حٞلس٧ش ، ط٭يٳش ٍسخٞش حٞطئ٤٬ حإلسال٢ٳش ٬حٞيي٭س ٬حإلٍضخى ٪ٱ ؟ -

ح٣ٞس٣ٟٳ٥ رؤ٢٭ٍ ىٲ١٫٧ ، ا٦طخء ح٣ٞسخؿي ٬ح٧ًٞخٲش ر٫خ ، ح٧ًٞخٲش رٛظخد حهلل يِ ٬ؿٝ ٬س٧ش ٦زٳ٩ ، 

  . ؿ٣ٳى ٢خ سزٕ

 .حٞ٭سكٳش ٬حاليظيحٜ ىٞٳٝ يٟٯ ؟  (٬ٌٚٞٙ ؿ٧ًٟخ١ٚ أ٢ش ٬سكخ  )ٖ٭٩ٞ طًخٞٯ  -

 . ٪٭ حإليال٠ ر٭ٖض ىه٭ٜ حٞػالس رٌَٚ ٢وػ٭ظ طًَٲّ حٴًح٤ -

 . ٪٭ حإليال٠ رخٞٗٳخ٠ ٟٞػالس رٌَٚ ٢وػ٭ظ طًَٲّ حإلٖخ٢ش -

 .َْؼ ٚٓخٲش يٟٯ ؿ٣خيش حَٞؿخٜ  حألًح٤ ٬حإلٖخ٢ش ٟٞػٟ٭حص :ك٫٣ٛخ  -

 .ْال ٲطَو ٫ٞخ آًح٤ ٬ال اٖخ٢ش  (ٚـ حًٞٳي ٬حٞظَح٬ٲق  )أ٢خ حٞػٟ٭حص حُٞٳَ ٢ٛظ٭رش  -

ٖخ٠ اٞٯ حًَٞٚش حٞؼخٞؼش ١ٞ٬ ٲـٟس ٞظط٫ي أٰ حٞػ٭ٍ حٞظخٞٳش ٲسـي ْٳ٫خ ح٣ٞػٟٱ ٟٞس٫٭ ٖزٝ حٞسال٠ ؟  -

 .حأل٬ٜ 

٪٧خ٘ كخالص ٚؼٳَس ٞزًؽ ٪٨ٌ حٞوالْخص رٳ٥ حإل٢خ٠ ٢خ ٪ٱ أرَُ ح٣ٞطخٚٝ حٟٞٱ رٳ٥ حإل٢خ٠ ٬ح٣ٞئ٤ً ؟  -

٬ح٣ٞئ٤ً ٬رًؿ٫خ ٲظَِٚ يٟٯ طػٳي رًؿ٫خ أهكخء رًؽ ٥٢٬ حٞلخالص حٞظٱ س٣ًظ٫خ أ٤ حٞوالِ 

رٳ٣٫٧خ ٍر٣خ ٲٛ٭٤ أكي٪٣خ ٥٢ أؿٝ طؤىٲذ حٴهَ أل٩٦ ١ٞ ٲـي ٥٢ أرٳ٩ كاًل ٞظًيٲ٩ٟ يٟٯ حر٩٧ ٬آهَ ق٣ى 

ْٱ حٞس٥ٛ ، ٲَٲي أ٤ ٲؤطٱ رَٗٲذ ٩ٞ ْٱ ح٣ٞسـي رياًل ٥٢ ح٣ٞئ٤ً ْٳسًٯ ٞظكٓٳطش ر٭سخثٝ ٢وظٟٓش ، 

٬ػخٞغ ٢ئ٤ً ٲيهٝ ْٱ ٢طٛالص ٢ى حإل٢خ٠ رسزذ طؤهٳ٨َ ٬ٖٳخ٩٢ ٪٭ رخٞػالس رػ٩ٓ ضزش ىحث٣ش 

 .٬حٞلخالص ٚؼٳَ 

، ٌٚٞٙ ٢َحٖزش  حإلضَحِ يٟٯ ح٣ٞلخؾَحص ٬ح٧ٞي٬حص ٬ح٣ٞػٟٳخص ح٧ٞسخثٳش :٥٢ ٫٢خ٠ ح٧ٞسخء  -

ح٣ٞػٟٳخص ح٧ٞسخثٳش ٬ى٬ حٞظلٓٳم ٬حٞظؤٚي ٥٢ أ٤ حٞيحيٳش ٞيٲ٫خ طػَٲق ، ٌٚٞٙ طٓٗي ٢ػٟٳخص ح٧ٞسخء 

٬حَْٞى رخكظٳخؿخط٫خ ٟٞـ٫ش ح٣ٞوظػش ، ٬ٌٚٞٙ حسظال٠ حٞظًخ٢ٳ١ ٬طسٟٳ٫٣خ ٣ٟٞسئ٬ٞٳ٥ رخ٣ٞسخؿي حٞظخرًش 

 . ٣َٟٞحٖزش أ٬ حٞظزٟٳٍ ر٫خ 

 .٢ٟٙ حٞٳ٥٣ ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ٚسخ حًٞٛزش ؟ ح٣ٞالثٛش ٥٢ أ٬ٜ ٥٢ ر٧ٯ حًٞٛزش ؟  -

 .ْٟسكٳ٥ أ٬ٜ ٖزٟش ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ ٚخ٦ض ْٱ ؟ // أر٭ رَٛ أ٬ٜ ٥٢ أٞزس حًٞٛزش حٞؼ٭د حألرٳؽ ؟  -

  يزي حهلل ر٥ حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠ أ٬ٜ ٢٭ٞ٭ى ْٱ حإلسال٠ ؟//  حٞلخٍع أ٬ٜ ض٫ٳي ْٱ حإلسال٠ ٥٢ حَٞؿخٜ ؟ -

 .  حِٞرٳَ ر٥ حًٞ٭ح٠ أ٬ٜ ٥٢ حسظ١ٟ حٞلـَ حألس٭ى ٥٢ حٞػلخرش ؟ -

 . حَٞس٭ٜ يٟٳ٩ حٞسال٠ أ٬ٜ ٥٢ أٞزس حًٞٛزش حٟٞ٭٤ حألرٳؽ ؟ -

 .حٞك٫خٍس حٍطٓخو حٞليع ٬ُ٬حٜ ح٧ٞـس طًَٲّ ؟  -

ح ، س٭حء ٚخ٤ ٦خُاًل ٨٪٭ حٞكخ٪َ ْٱ ًحط٩ ح٣ٞك٫َ ُٞٳ٨َ ، ٬٪٭ حٞزخٖٱ يٟٯ هٟٗظ٩ أٰ غٓظ٩ كٟٕ يٟٱ -

٥٢ حٞس٣خء ٚخ٣ٞكَ ٬ً٬د حٞؼٟ٭ؽ ٬حٞزَى أ٬ ؿخٍٲَخ ْٱ حألٍؼ ٣ٚخء حأل٫٦خٍ ٬حًٞٳ٭٤ ٬حٴرخٍ ٬حٞزلخٍ 

  .حٞك٫٭ٍح٣ٞخء  أ٬ ٚخ٠ ٢ٗكًَح ؟

 .٢خء ق٫٭ٍ أي١ٟ أ٤ ح٣ٞخء اًح ٚخ٤ رخٖٳًخ يٟٯ هٟٗظ٩ ١ٞ٬ طوخٞكظ٩ ٢خىس أهَٮ ٫ْ٭ ؟  -

سٗف ٖٟٳٝ ٥٢ حٞطخٰ يٟٯ  // .ق٫٭ٍ ٲـ٭ُ حالَظسخٜ ر٩ ا٤ سٗف ٖٟٳٝ ٥٢ حٞطخٰ يٟٯ ٢خء ٲًظزَ ؟  -

 . ٲػق حٞظك٫َ ر٩ ح٣ٞخء أ٬ حٞسيٍ ؟

٢٬خ  // .حٞطَ٘ ٢خ ٪ٱ حٞك٫خٍس ح٧ً٣ٞ٭ٲش طٛ٭٤ ربُحٞش ؟ . //  ؟ كسٳش ٧ً٢٬٭ٲشأ٦٭حو حٞك٫خٍس ٪ٱ  -

 .حٞليع ٬ح٧ٞـخسش ٪ٱ حٞك٫خٍس حٞلسٳش طٛ٭٤ ربُحٞش ؟ 

 حٞك٫٭ٍ ٪٭ حٞكخ٪َ ْٱ ًحط٩ ح٣ٞك٫َ ُٞٳ٨َ ٬٪٭ حٞزخٖٱ يٟٯ هٟٗظ٩ أٰ غٓظ٩ حٞظٱ كٟٕ يٟٳ٫خ :٢ًٟ٭٢ش ٣٫٢ش 

، س٭حء ٚخ٤ ٦خُاًل ٥٢ حٞس٣خء ٚخ٣ٞكَ ٬ً٬د حٞؼٟ٭ؽ ٬حٞزَى أ٬ ؿخٍٲًخ ْٱ حألٍؼ ٣ٚخء حأل٫٦خٍ ٬حًٞٳ٭٤ ٬حٴرخٍ 

 .ٖي ٲلٌِ ٣ٟٚش أ٬ ٲسظزيٜ ٣ٟٚش ح٦ظز٫٭ح . ٬حٞزلخٍ أ٬ ٚخ٤ ٢ٗكًَح 

 . ٪٭ ٢خء حٞزلَ ٬حأل٫٦خٍ ٬حًٞٳ٥ ٲًظزَ ح٣ٞخء قخ٪َ ؟ -

ال ططَر٭ح ْٱ آ٦ٳش حٌٞ٪ذ ٬حٞٓؿش ، ٬ال طؤٟٚ٭ح ْٱ غلخ٣٫ْخ ، ْب٫٦خ ١٫ٞ ْٱ حٞي٦ٳخ ٧ٞ٬خ ْٱ حٴهَس )  -

 . طلَٲ١ حٞطَد ْٱ آ٦ٳش حٌٞ٪ذ ٬حٞٓؿش ؟ (

٦ـس ال ٢خ ك١ٛ ح٣ٞخء حٌٰٞ سٗف يٟٳ٩ ٬ٍع ح٣ٞخضٳش ؟  // .٢ل٠َ ٢خ ك١ٛ حٍطيحء حٌٞ٪ذ َٟٞؿخٜ ؟  -

 .ٲـ٭ُ حالَظسخٜ ر٩ 



 (ال ططَر٭ح ْٱ آ٦ٳش حٌٞ٪ذ ٬حٞٓؿش ، ٬ال طؤٟٚ٭ح ْٱ غلخ٫ْخ ، ْب٫٦خ ١٫ٞ ْٱ حٞي٦ٳخ ٧ٞ٬خ ْٱ حٴهَس  ) -

 .؟ يي٠ ؿ٭حُ حٞطَد ْٱ آ٦ٳش حٌٞ٪ذ ٬حٞٓؿش ٬ٍح٨ حٞـ٣خيش 

٬ا٤ ٧ٚظ١ ٢َؾٯ أ٬ يٟٯ سَٓ أ٬ ؿخء أكيًح ١ٛ٧٢ ٥٢ حُٞخثف أ٬ ال٢سظ١ ح٧ٞسخء ١ْٟ طـي٬ح  ) ٖخٜ طًخٞٯ -

  .؟ غٓش حٞظٳ١٣ ( ٢خًء ْظٳ٣٣٭ح غًٳيًح قٳزخ ْخ٢سل٭ح ر٭ؿ٭٪١ٛ ٬أٲيٲ١ٛ ا٤ حهلل ٚخ٤ يٓ٭ًح َٓ٭ٍح

ح٣ٞخء ٦ـس ال ٲـ٭ُ حسظ٣ًخ٩ٞ ْال ٲَْى حٞليع ٬ال ٲِٲٝ ح٧ٞـخسش ٬٪٭ ٢خ طُٳَ رخ٧ٞـخسش طًَٲّ ؟  -

 ح٧ٞـس

 .؟ ٲـ٭ُ حسظ٣ًخ٩ٞ ػٳخد حٞٛٓخٍ اًح ١ٞ ط١ًٟ ٦ـخسظ٫خ أل٤ حألغٝ حٞك٫خٍس ْال ط٬ِٜ رخٞطٙ حألغٝ ْٳ٩  -

 .ال ٲـ٭ُ ٩ٞ ٢س ح٣ٞػلّ ٬ال حٞك٭حِ رخٞزٳض حًٞظٳٕ ٬ال حٞػالس ح٣ٞليع رليع أٚزَ ؟  -

ٲٛ٭٤ رخألكـخٍ أ٬ ٢خ ٲٗ٭٠ ٢ٗخ٫٢خ ٢ى حٞ٭ٍٔ حٞوط٥ ٬حٞؤَ ٦٬ل٭٪خ ٣٢خ ٲ٧ٗٯ ح٣ٞوَؽ ٬ٲ٧ط٩ٓ  -

 .حالسظـ٣خٍ ٬ٲطظَـ ػالع ٢سلخص ٧٢ٗٳش ْؤٚؼَ اًح أٍحى حِٞٲخىس طًَٲّ ؟ 

  //  .رخًٞهخ٠ ٬ٍؿٳى حٞي٬حد٬ال ٲـ٭ُ حالسظـ٣خٍ ؟  -

ٲُسٝ ٨ًَٚ ، ػ١ ٲظ٭ؾؤ "  أ٤ حالسظـ٣خٍ ضَـ ٥٢ ض٬َـ غلش حٞ٭ؾ٭ء ٞليٲغ ح٣ٞٗيحى ٖخٜ رًؽ ح٣ًٟٞخء

. ،ٖخٜ ح٧ٞ٭٬ٰ  ٬حٞس٧ش أ٤ ٲسظ٧ـٱ ٖزٝ حٞ٭ؾ٭ء ٞٳوَؽ ٥٢ حٞوالِ ٬ٲؤ٥٢ ح٦ظٗخؼ ق٨َ٫ " 

  .حإلسظليحى ٬حٞوظخ٤ ٬ٖع حٞطخٍد ٦٬ظّ حإلرف ٬طٟٗٳ١ حألنخَْه٣س ٥٢ حٞٓكَس ٬٪ٱ ؟  -

ٲخ أٲ٫خ حٌٟٞٲ٥ آ٧٢٭ح اًح ٣ٖظ١ اٞٯ حٞػالس ْخَسٟ٭ح ٬ؿ٭٪١ٛ ٬أٲيٲ١ٛ اٞٯ ح٣َٞحْٕ ٬ح٢سل٭ح  ) ٖخٜ طًخٞٯ -

 .؟ غٓش حٞ٭ؾ٭ء  ( رَإ٬س١ٛ ٬أٍؿ١ٟٛ اٞٯ حًٞٛزٳ٥

  .ال ٲػقحالَظسخٜ ٥٢ ٢ـ٧٭٤ أ٬ ٚخَْ ؟  -

 .سظش ١ٚ ييى ٬َْؼ حٞ٭ؾ٭ء ؟  // سظش١ٚ ييى س٥٧ حٞ٭ؾ٭ء ؟  -

 .٢سظلذ ك١ٛ ح٣ٞسق يٟٯ حٞوٓٳ٥ ؟  //  رطَقٳ٥ٲـ٭ُ ح٣ٞسق يٟٯ ح٣ًٞخ٢ش ؟ -

٢يس ح٣ٞسق يٟٯ حٞوٓٳ٥ رخ٧ٞسزش ٣ٟٞٗٳ١ ٥٢٬ س٨َٓ ال ٲزٳق ٩ٞ حٞٗػَ ٲ٭٠ ٬ٞٳٟش ٬رخ٧ٞسزش ٣ٞسخَْ سًَٓح ٲزٳق ٩ٞ 

٣ٟٞسخَْ ػالػش أٲخ٠ رٟٳخٞٳ٥٫ ٣ٟٞ٬ٗٳ١ ٲ٭٠ " حٞٗػَ ػالػش أٲخ٠ رٟٳخٞٳ٫خ ٣ٞخ ٬ٍح٨ ٢س١ٟ أ٤ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٖخٜ 

" . ٬ٞٳٟش 

٦٭حٖؽ ٬ُحٜ حًٞٗٝ أ٬ طُكٳظ٩ رخ٧ٞ٭٠ ٬حإل٣َخء ٬حٞـ٧٭٤ ْب٤ ُحثٝ حًٞٗٝ ال ٲلس طًظزَ ٥٢ ؟  -

 .حٞ٭ؾ٭ء 

 .َسٝ ح٣ٞٳض ٢٬س حٌَٞٚ ٥٢ ٦٭حٖع حٞ٭ؾ٭ء ؟  // ال ٲ٧ٗؽ حٞ٭ؾ٭ءحَٞيخِ ٬حٞي٠ ٬حٞٗٱء ال ؟  -

 .حٞظٳ١٣ ٪٭ ٢سق حٞ٭ؿ٩ ٬حٞٳيٲ٥ رػًٳي يٟٯ ٬ؿ٩ ٢وػ٭ظ ؟  // ؟ سزًش١ٚ ييى ٢٭ؿزخص حُٞسٝ  -

أ٤ ٲؿَد رٳيٲ٩ حٞظَحد ٢َٓؿظٱ حألغخرى ػ١ ٲ٣سق ٬ؿ٩٫ رزخق٥ أغخر٩ً ٬ٲ٣سق ٚٓٳ٩ رَحكظٳ٩ : غٓش حٞظٳ١٣

٬ٲ١٣ً حٞ٭ؿ٩ ٬حٞٛٓٳ٥ رخ٣ٞسق ٬ا٤ ٢سق رؿَرظٳ٥ اكيح٪٣خ ٲ٣سق ر٫خ ٬ؿ٩٫ ٬حٞؼخ٦ٳش ٲ٣سق ر٫خ ري٩ٞ ؿخُ ٥ٛٞ 

. حٞػٓش حأل٬ٞٯ ٪ٱ حٞ٭حٍىس ي٥ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ 

ر٩ َس٩ٟ سزى أ٫ٞ٬خ اًح ضَد ٟٚذ ٥٢ ا٦خء الري ٥٢ ؟ // ح٣ٞخء حألغٝ حٌٰٞ طِحٜ ر٩ ح٧ٞـخسش ٪٭ ؟  -

 .رظَحد 

  .َسٝ ٢خ أطل٣ٝ ٢ٛخ٩٦ا٤ أغٳذ ٢٭ؾى ر٧ـخسش ٦٬سٱ ٢ٛخ٩٦ ؟  -

 .ٲكٟٕ ٬ُؿظ٩ ٬٪ٱ كخثؽ   أ٤ال ٲـ٭ُ َٟٞؿٝ ؟// قخ٪َ ٲًظزَ س٭ٍ ح٫َٞس ؟  -

اًح ق٫َص حٞلخثؽ أ٬ ٬ح٧ٞٓسخء ٖزٝ ح٬َُٞد حٞط٣س ؟ ٫٢ِٞخ أ٤ طػٟٱ حٞه٫َ ٬حًٞػَ ٥٢ ٪ٌح حٞٳ٭٠ ٥٢٬ 

ق٫َص ٥٢ ٪٣خ ٖزٝ قٟ٭و حٞٓـَ ٫٢ِٞخ أ٤ طػٟٱ ح٣َُٞد ٬حًٞطخء ٥٢ ٪٨ٌ حٟٞٳٟش أل٤ ٬ٖض حٞػالس حٞؼخ٦ٳش ٬ٖض 

. ٟٞػالس حأل٬ٞٯ ْٱ كخٜ حًٌٍٞ 

اًح ق٫َص حٞلخثؽ ْٱ آهَ  (٫ٞ٬ٌح ٚخ٤ ؿ٫٣٭ٍ ح٣ًٟٞخء ٣ٚخٞٙ ٬حٞطخًْٱ ٬أك٣ي  ) ٖخٜ ضٳن حإلسال٠ حر٥ طٳ٣ٳش

ح٫٧ٞخٍ غٟض حٞه٫َ ٬حًٞػَ ؿ٣ٳًًخ ، ٬اًح ق٫َص آهَ حٟٞٳٝ غٟض ح٣َُٞد ٬حًٞطخء ؿ٣ٳًًخ ٬ًٞٙ أل٤ حٞ٭ٖض 



ٍٔ ْظػٟٳ٫خ ْزٝ حًٞػَ ٬اًح  ٢طظَ٘ رٳ٥ حٞػالطٳ٥ ْٱ كخٜ حًٌٍٞ ، ْب٤ ق٫َص ْٱ آهَ ح٫٧ٞخٍ ْ٭ٖض حٞه٫َ رخ

ٍٔ ْٱ كخٜ حًٌٍٞ ْظػٟٳ٫خ ٖزٝ حًٞطخء   .ق٫َص ْٱ آهَ حٟٞٳٝ ْ٭ٖض ح٣َُٞد رخ

 .حٞػالس أٖ٭حٜ ٬أًْخٜ ٢وػ٭غش ٢ٓظظلش رخٞظٛزٳَ ٢٬وظظ٣ش رخٞظسٟٳ١ طًَٲّ ؟  -

 .سزى س٧ٳ٥ ٲ٠ِٟ ٬ٞٱ حٞػُٳَ أ٤ ٲؤ٢َ رخٞػالس اًح رٍٟ ؟  -

أٰ ٬َٓ٢ؾش  ( ا٤ حٞػالس ٚخ٦ض يٟٯ ح٣ٞئ٧٢ٳ٥ ٚظخرًخ ٢٭ٖ٭طخ )٬ال ٲـ٭ُ طؤهٳَ حٞػالس ي٥ ٬ٖظ٫خ ، ٖخٜ طًخٞٯ 

 ، ال ٲـ٭ُ طؤهٳَ ي٫٧خ اال ٥٣ٞ ٲَٲي ؿ٫ً٣خ ٢ى ٢خ رًي٪خ ؿ٣ى طؤهٳَ ، اًح ٚخ٦ض ٣٢خ ٲـ٣ى ،  ٢ًٳ٧شْٱ أ٬ ٖخص

٬ٚخ٤ ٲزخف ١٫ٞ حٞـ٣ى ، ٬أ٢خ طؤهٳَ غالس حٟٞٳٝ اٞٯ ح٫٧ٞخٍ أ٬ غالس ح٫٧ٞخٍ اٞٯ حٟٞٳٝ أ٬ حٞٓـَ اٞٯ ٢خ رًي قٟ٭و 

حٞط٣س ْال ٲـ٭ُ ، د أٰ كخٜ ٥٢ حألك٭حٜ ، ال ٞـ٧خرش ٬ال ٦ـخسش ٬ال َٳَ ًٞٙ ، رٝ ٲػٟٳ٫خ ْٱ ٬ٖظ٫خ يٟٯ 

. كسذ كخٞش 

٬رًؽ حٞـ٫خٞش ٖي ٲٛ٭٤ ْٱ كخٞش يالؽ ْٱ ح٣ٞسظطٓٯ يٟٯ سَٲَ ٲسظكٳى ح٬ِ٧ٜٞ ٩٧٢ أ٬ ال ٲسظكٳى طُٳٳَ 

ػٳخر٩ حٞظٱ يٟٳ٫خ ٦ـخسش أ٬ ٞٳس ي٧ي٨ طَحد ٲظٳ١٣ ر٩ أ٬ ال ٲـي ٥٢ ٲ٧خ٩ٞ٬ اٲخ٨ ْٳئهَ حٞػالس ي٥ ٬ٖظ٫خ ٬ٲٗ٭ٜ 

أغٟٳ٫خ ْٳ٣خ رًي اًح ُحٜ حًٌٍٞ ٬٪ٌح هكؤ يهٳ١ ٬طؿٳٳى ٟٞػالس أ٩ًٖ٬ ْٱ حٞـ٫ٝ ٬يي٠ حٞسئحٜ ْخٞ٭حؿذ يٟٯ 

٢ؼٝ ٪ٌح أ٤ ٲػٟٱ كسذ كخ٩ٞ ْٱ حٞ٭ٖض ٬طـِثش غالط٩ ْٱ ٪٨ٌ حٞلخٞش ٬ٞ٭ غٟٯ ري٤٬ طٳ١٣ أ٬ رؼٳخد ٦ـس٩ 

كظٯ ٞ٭ غٟٯ اٞٯ َٳَ حٞٗزٟش اًح ٚخ٤ ال ٲسظكٳى حسظٗزخٜ حٞٗزٟش ْػالط٩  (ْخطٗ٭ح حهلل ٢خ حسظكًظ١  )ٖخٜ طًخٞٯ 

. غلٳلش 

 .َٚٓ ٥٢ طَ٘ حٞػالس ط٫خ٦٬ًخ أ٬ ٚساًل ٥٢ َٳَ ؿلي ٞ٭ؿ٭ى٪خ ْٗي ؟  -

 ٬ٲًَِ ح٬ِٞحٜ رلي٬ع حٞهٝ ْٱ ٲزيأ ٬ٖظ٫خ ر٬ِحٜ حٞط٣س أٰ ٢ٳ٫ٟخ اٞٯ ح٣َُٞد ي٥ هف ح٣ٞسخ٢ش -

 .غالس حٞه٫َ   ٬٪٭ ؟ؿخ٦ذ ح٣ٞطَٔ رًي ح٦ًيح٩٢ ٥٢ ؿخ٦ذ ح٣َُٞد

 .غالس حًٞػَ  ٲزيأ ٬ٖظ٫خ ْٱ ٫٦خٲش ٬ٖض حٞه٫َ أٰ ٥٢ ٢ػٳَ نٝ ٚٝ ضٱء ٢ؼ٩ٟ ؟ -

ٲزيأ ٬ٖظ٫خ ر٬َُد حٞط٣س أٰ ٬ََد َٖغ٫خ ؿ٣ًٳش رلٳغ ال ٲَٮ ٩٧٢ ضٱء ال ٥٢ س٫ٝ ٬ال ٥٢  -

 .َْؼ ٚٓخٲش ك١ٛ حٴًح٤ ٬حإلٖخ٢ش ؟ // غالس ح٣َُٞد ؿزٝ ؟ 

 غالسٲزيأ ٬ٖظ٫خ رخ٦ظ٫خء ٬ٖض ح٣َُٞد أٰ ر٣ُٳذ حٞطٕٓ حألك٣َ ٬ٲ٣ظي اٞٯ قٟ٭و حٞٓـَ حٞؼخ٦ٱ ؟  -

 .٨٬َٛ٢  ك١ٛ حٞسال٠ يٟٯ ح٣ٞػٟٱ ؟// حًٞطخء 

؟   ٬ٲسظلذ طًـٳ٫ٟخ اًح طلٕٗ قٟ٭و حٞٓـَٲزيأ ٬ٖظ٫خ ركٟ٭و حٞٓـَ حٞؼخ٦ٱ ٬ٲ٣ظي اٞٯ قٟ٭و حٞط٣س -

  .غالس حٞٓـَ

٬ؿ٭ى ح٧ٞـخسش ْٱ ري٤ ح٣ٞػٟٱ أ٬ ػ٭ر٩ أ٬ حٞزًٗش حٞظٱ ٲػٟٱ يٟٳ٫خ ٬ٌٚٞٙ اًح ٚخ٤ كخ٢اًل ٞطٱء ْٳ٩  -

 .ال طػق حٞػالس ْٱ ح٣ٞسـي حٌٰٞ ٖزٟظ٩ اٞٯ ٖزَ ؟ // ال طػق  ٦ـخسش ؟

 .غالط٩ غلٳلش ٥٢ ٍأٮ يٟٳ٩ ٦ـخسش رًي حٞػالس ٬ال ٲيٍٰ ٢ظٯ كيػض ؟  -

  .ال طػق؟ حٞػالس ْٱ حٞلط٭ش ٬٪ٱ ح٣َٞحكٳؽ ح٣ًٞيس ٞٗؿخء حٞلخؿش  -

  .ال طػقحٞػالس ْٱ ايكخ٤ حإلرٝ ٬٪ٱ ح٣ٞ٭حق٥ حٞظٱ طٗٳ١ ْٳ٫خ ٬طؤ٬ٰ اٞٳ٫خ ؟  -

 .رييش حٞظٟٓم ر٧ٳش حٞػالس ؟ // ال طػق حٞػالس ري٤٬ حسظٗزخٜ حٞٗزٟش ؟  -

ٲـ٭ُ ٥٣ٞ أك٠َ ْٱ غالس حَٞٓٲؿش ٬٪٭ ٢ؤ٢٭٠ أ٬ ٧٢َٓى أ٤ ٲٟٗذ غالط٩ ٦خْٟش اًح ٚخ٤ ًٞٙ َُٞؼ غلٳق 

. ٢ؼٝ أ٤ ٲل٠َ ٧٢َٓىًح ْٳَٲي حٞػالس ٢ى حٞـ٣خيش 

اًح طَ٘ ٫٧٢خ ضٱء ركٟض حٞػالس س٭حء ٚخ٤ ط٩َٚ ي٣يًح أ٬ س٫٭ًح أ٬ ركٟض حًَٞٚش حٞظٱ طَٚش ٫٧٢خ  -

 .أٍٚخ٤ حٞػالس ٬ٖخ٢ض حٞظٱ طٟٳ٫خ ٢ٗخ٫٢خ ٣ٚخ ٲؤطٱ رٳخ٩٦ طًَٲّ ؟ 

اًح طَ٘ ٫٧٢خ ضٱء ي٣يًح ركٟض حٞػالس ٬ا٤ ٚخ٤ طَٚش س٫٭ًح ١ٞ طزكٝ ٬ٲـز٨َ سـ٭ى حٞس٫٭ طًَٲّ ؟  -

 .٬حؿزخص حٞػالس 

س٥٧ ال طزكٝ حٞػالس رظَ٘ ضٱء ٫٧٢خ ي٣يًح ٬ال س٫٭حً  ٥ٛٞ ط٧ٗع ٪ٳجش حٞػالس رٌٞٙ طًَٲّ ؟  -

 .حٞػالس 



 أًح ُحى ْٱ حٞػالس س٫٭ًح ، اًح ٦ٗع ٫٧٢خ س٫٭ًح ، اًح كػٝ ي٧ي٨ ضٙ :ٲطَو سـ٭ى حٞس٫٭ ألكي ػالع أ٢٭ٍ 

. ْٱ ُٲخىس أ٬ ٦ٗػخ٤ 

 .غالس ح٧ٞخْٟش ح٣ٞٗٳيس غٟ٭حص ٢ئٖظش رؤ٬ٖخص ٢ًٳ٧ش ٬طس٣ٯ ؟  -

طزيأ ٥٢ رًي غالس حًٞطخء حٴهَس  .// ح٧ٞخْٟش ح٣ٞكٟٗش غٟ٭حص َٳَ ٢ئٖظش رؤ٬ٖخص ٢ًٳ٧ش ٬طس٣ٯ ؟  -

 .س٧ش  ك١ٛ سـ٭ى حٞظال٬س ؟. // غالس حٞ٭طَ ٬ٲسظ٣َ اٞٯ قٟ٭و حٞٓـَ ؟ 

 .س٧ش ٢ئٚيس ك١ٛ غالس حٞظَح٬ٲق ؟ //  ًٍٚش 11 أٚؼَ حٞ٭طَ ؟// ًٍٚش  أٖٝ حٞ٭طَ ؟ -

 : ًٍٚخص ٬رٳخ٫٦خ ٚخٞظخٞٱ 10حٞس٥٧ ح٬َٞحطذ 

 ًٍٚش ، ًٍٚظٳ٥ رًي حٞه٫َ ، 12 ًٍٚخص ، ًْٟٳ٩ طٛ٭٤ ؿ٣ٟش حٞس٥٧ ح٬َٞحطذ 4ًٍٚظٳ٥ ٖزٝ حٞه٫َ ٬ي٧ي حٞزًؽ 

. ًٍٚظٳ٥ رًي ح٣َُٞد ، ًٍٚظٳ٥ رًي حًٞطخء ، ًٍٚظٳ٥ ٖزٝ غالس حٞٓـَ رًي قٟ٭و حٞٓـَ 

 غال٨ ىح٬ى ٚخ٤ ٲ٧خ٠ ٦ػّ حٟٞٳٝ ، ٬ٲٗ٭٠ ػٟؼ٩ ، ٬ٲ٧خ٠ سيس٩ ، ْٛخ٤ ٲَٲق ٦ٓس٩ ر٧٭٠ أ٬ٜ حٟٞٳٝ ػ١ أْؿٝ غالس

٪ٝ ٥٢ سخثٝ ْؤيكٳظ٩ سئ٩ٞ ؟ ػ١ ٲ٧خ٠ رٗٳش حٟٞٳٝ ْٱ : ٲٗ٭٠ ْٱ حٟٞٳٝ ػ١ ٲٗ٭٠ حٌٰٞ ٲ٧خىٰ حهلل ْٳ٩ ْٳٗ٭ٜ 

. حٞسيّ حألهٳَ ٞٳؤهٌ ٍحكظ٩ كظٯ ٲسظٗزٝ غالس حٞٓـَ ر٧طخـ ٪ٌح ٪٭ حألْؿٝ ٬اال ْخٟٞٳٝ ٩ٟٚ ٢لٝ حٞٗٳخ٠ 

اًح قٟى حٞٓـَ ْال غالس اٞٯ  )٥٢ قٟ٭و حٞٓـَ حٞؼخ٦ٱ اٞٯ قٟ٭و حٞط٣س ٞٗ٭٩ٞ / 1 :حأل٬ٖخص ح٫٧٣ٞٱ ي٫٧خ 

. ًٍٚظٱ حٞٓـَ ، ْبًح قٟى حٞٓـَ ْب٩٦ ال ٲػٟٱ طك٭يًخ اال ٍحطز٩ حٞٓـَ 

. ٥٢ قٟ٭و حٞط٣س كظٯ طَطٓى ٖيٍ ٢ٍق ْٱ ٍأٰ حًٞٳ٥ / 2

ي٧ي ٖٳخ٠ حٞط٣س كظٯ ط٬ِٜ ٬ٖٳخ٠ حٞط٣س ُٲًَِ ر٭ٖ٭ِ حٞهٝ ال ٲِٲي ٬ال ٲ٧ٗع اٞٯ أ٤ ط٬ِٜ اٞٯ ؿ٫ش / 3

ػالع سخيخص ٚخ٤ ٍس٭ٜ حهلل غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ ٲ٫٧خ٦خ أ٤ ٦ػٟٱ ْٳ٥٫ ٬أ٤ " حَُٞد ٞٗ٭ٜ يٗز٩ ر٥ يخ٢َ 

٦ٗزَ ْٳ٥٫ ٢٭طخ٦خ كٳ٥ طكٟى حٞط٣س رخَُش كظٯ طَطٓى ، ٬كٳ٥ ٲٗ٭٠ ٖخث١ حٞه٫ٳَس كظٯ ط٬ِٜ ٬كٳ٥ طظؿٳّ 

" . حٞط٣س ٬َُٟٞد كظٯ طَُد 

ال غال٨ رًي حٞٓـَ كظٯ طكٟى حٞط٣س ٬ال غال٨ رًي غالس  )٥٢ غالس حًٞػَ اٞٯ ٬ََد حٞط٣س ، ٞٗ٭٩ٞ / 4

 (  حًٞػَ كظٯ طُٳذ حٞط٣س

. اًح ضَيض حٞط٣س ْٱ ح٬َُٞد كظٯ طُٳذ / 5

٥٢ ٦خ٠ ي٥ حٞػالس أ٬ ٦سٳ٫خ ْٟٳػ٫ٟخ  )٬أي١ٟ أ٩٦ ٲـ٭ُ ٖؿخء حَٞٓحثؽ حٞٓخثظش ْٱ ٪٨ٌ حأل٬ٖخص ٣ًٞ٭٠ ٖ٭٩ٞ 

ال ط٧٣ً٭ح أكيًح قخِ ر٫ٌح حٞزٳض ٬غٝ ) ، ٬ٲـ٭ُ أٲؿًخ ًْٝ ًٍٚظٱ حٞك٭حِ ْٱ ٪٨ٌ حأل٬ٖخص ٞٗ٭٩ٞ  (اًح ًَٚ٪خ 

. ، ٫ٌْح ا٤ً ٩٧٢ ر٫ًٟٓخ ْٱ ؿ٣ٳى أ٬ٖخص ح٫٧ٞٱ ٬أل٤ حٞك٭حِ ؿخثِ ْٱ ٚٝ ٬ٖض   (آٲش سخيش ٥٢ ٞٳٝ أ٬ ٫٦خًٍح 

 أ٤ ٲٛ٭٤ حًٞي٬ ٲلٝ ٖظخ٩ٞ ٣ٚخ سزٕ ، ٬أ٤ ٲوخِ ٪ـ٭٩٢ يٟٯ ح٣ٞس٣ٟٳ٥ كخٜ :٬ططَو غالس حٞو٭ِ رطَقٳ٥ 

. حٞػالس 

 . ٞـ٫ً٣خ حٞوٟٕ حٞٛؼٳَ ٬ٲ٭٫٢خ أْؿٝ أٲخ٠ حألسز٭و ٢خ ٪٭ سزذ طس٣ٳش غالس حٞـ٣ًش رٌٞٙ ؟ -

 أ٩٦ ال ٲـ٭ُ حٞٛال٠ ٬حإل٢خ٠ ٲوكذ ، ٬ال ٲـ٭ُ ٥٣ٞ ٲسظ٣ى حٞوكزش أ٤ :٥٢٬ أكٛخ٠ غالس حٞـ٣ًش  -

ٲظػئ يٟٯ حٞسخثٝ ٬ٖض حٞوكزش ، أل٤ حٞسخثٝ ٫ْٝ ٢خ ال ٲـ٭ُ ٩ٞ ٩ًْٟ ْال ٲًٳ٩٧ يٟٯ ٢خال ٲـ٭ُ 

 .٬٪٭ حٞٛال٠ كخٜ حٞوكزش 

 يٟٯ ح٧ٞزٱ يٟٳ٩ حٞسال٠ اًح س٫ً٣خ ٥٢ حٞوكٳذ ٬ال ٲَْى غ٭ط٩ ر٫خ ٞجال ٲطُٝ َٳ٨َ ٬طس٥ حٞػالس -

 . أ٤ ٲئ٥٢ يٟٯ ىيخء حٞوكٳذ رال ٍْى غ٭ص ٬ٲس٥ر٫خ ، 

٥٢٬ ىهٝ ٬حإل٢خ٠ ٲوكذ ْب٩٦ ال ٲس١ٟ رٝ ٲ٧ظ٫ٱ اٞٯ حٞػّ رسٛٳ٧ش ٬ٲػٟٱ ًٍٚظٳ٥ هٓٳٓظٳ٥ ٬ٲـٟس  -

السظ٣خو حٞوكزش ٬ال ٲػخْق ٥٢ رـخ٦ز٩ ٬ال ٲـ٭ُ ٩ٞ حًٞزغ كخٜ حٞوكزش رٳي أ٬ ٍؿٝ أ٬ ٞلٳش أ٬ ػ٭د 



، ٬ال ٲظٟٓض ٲ٣ٳ٥ ٬ال ٲسخًٍح ٬ٲطظُٝ رخ٧ٞهَ اٞٯ ح٧ٞخّ ألًٞٙ ٲط٩ُٟ ي٥ حٞوكزش ، ٬ٲـ٭ُ حٞٛال٠ ٖزٝ 

 .حٞوكزش أ٬ رًي٪خ ٬اًح ؿٟس حإل٢خ٠ رٳ٥ حٞوكزظٳ٥ ٣ٞػٟلش ٥ٛٞ ال ٲ٧زُٱ حٞظليع رؤ٢٭ٍ حٞي٦ٳخ 

 .ال ٲطَو ٫ٞخ آًح٤ ٬ال اٖخ٢ش غالس حًٞٳي ؟ // ٖزٝ حٞوكزش غالس حًٞٳي ًٍٚظخ٤ ؟  -

 .ٲٗؿٳ٫خ ٥٢ ْخطظ٩ غالس حًٞٳي ؟  -

 . أ٤ ٲٗ٭ٜ حهلل أٚزَ حهلل أٚزَ ال ا٩ٞ اال حهلل ٬حهلل أٚزَ حهلل أٚزَ ٬هلل حٞل٣ي غٓش حٞظٛزٳَ -

 .رًي حٞوكزش طئىٰ غالس حالسظسٗخء ؟ // ال ٲٗؿٳ٫خ غالس حٞٛس٭ِ ؟  -

 . حٞلَٲش ٥٢٬ ض٬َق٫خ ؟ أل٫٦خ طِٚٱ ح٧ٞٓس ٬ح٣ٞخٜ ، ٣ٞخًح س٣ٳض رخِٞٚخس ؟ -

 . كظٯ طزٍٟ ح٧ٞػخد ٢٬خ ٪ٱ ُٚخس حٞؼ٣خٍ ؟ ١ً٦ ،  ٪ٝ حإلرٝ ٫ٞخ ُٚخس ؟ -

 .ال ٲزخف ١٫ٞ ٪ٝ ٲزخف َٟٞؿٝ ٞزس حٌٞ٪ذ ٬حٞظلٟٱ ر٩ ؟  -

  .ٞٳس يٟٳش ُٚخسٞزس حٌٞ٪ذ ح٣ٞسظ٣ًٝ ٣َٟٞأس ٪ٝ ٲ٭ؿي يٟٳ٩ ُٚخس ؟  -

  .ال ٲـ٭ُ حٞطَد ٬حألٚٝ ْٳ٫خ٪ٝ ٲـ٭ُ حألٚٝ ٬حٞطَد ْٱ آ٦ٳش حٌٞ٪ذ ٬حٞٓؿش ؟  -

 . ٖزٝ غالس حًٞٳي ٢ظٯ ٬ٖض اهَحؽ ُٚخس حٞٓكَ ؟//  حٞزَ ٬حٞطًٳَ ُٚخس حٞٓكَ غخو ٥٢ ؟ -

 ركٟ٭و حٞٓـَ حٞؼخ٦ٱ ٬٪٭ حٞزٳخؼ ح٣ًٞظَؼ ْٱ حألْٕ ٬ٲ٧ظ٫ٱ ر٬َُد ٢ظٯ ٲزيأ ٬ٖض غٳخ٠ ٢ٍؿخ٤ ؟ -

 .حٞط٣س 

  ال ٲ٠ِٟ غٳخ٩٢ ٪ٝ ٲ٠ِٟ ح٣ٞـ٧٭٤ حٞػٳخ٠ ؟//  ال ٲ٠ِٟ غٳخ٩٢ ٪ٝ ٲ٠ِٟ حٞػُٳَ حُٞٳَ ح٣ٞيٍ٘ رخٞػٳخ٠ ؟ -

 ٲ٣سٙ أكي٪١ ٦خ٠ ١ٞ٬ ٲسظٳٗم اال حٞٓـَ ؟//  ١ً٦ ٲسظلذ طؤهٳ٨َ ٪ٝ ٲسظلذ طؤهٳَ حٞسل٭ٍ ؟ -

 .٬غٳخ٩٢ غلٳق 

 . ال ٲٓسي٨ ٬ٲ٣ٛٝ غٳخ٩٢ ٥٢ ٢ٓسيحص حٞػٳخ٠ حألٚٝ ٬حٞطَد ٦خسٳًخ ؟ -

 . ال ٲٓكَ ٬غٳخ٩٢ غلٳق حسظ٣ًخٜ حٞس٭ح٘ ؟//  ٲٓسي حٞػٳخ٠ حٞسٗ٭ـ ٬ٖض حٞػٳخ٠ ؟ -

 . ٥٢ ٢ٓسيحص حٞػٳخ٠ حٞظٗٳئ ح٣ٞظ٣ًي ٲًظزَ ؟// ك٥ٗ حٞي٠ ٬ح٣ٌُٰٞ ٬حٞ٭ٍٲي ٥٢ ؟ ٢ٓسيحص حٞػٳخ٠  -

 . غلٳق اًح ١ٞ ٲؤٚٝ ٬ال ٲطَد ر٧ٳش ح٫٧ٞخٍ ؟ غٳخ٠ ح٧ٞٓٝ -

 . أل٤ حٞػالس يخ٢٭ى حٞيٲ٥ ٢خ ٪ٱ حٞل٣ٛش ْٱ طؤهٳَ َْٲؿش حٞلؾ ي٥ حٞػالس ٬حِٞٚخس ٬حٞػ٭٠ ؟ -

 حإلسال٠ ٬حٞلَٲش ٬حإلسظكخي٩ ٬حٞزٟ٭ٌ ٥٢ ض٬َـ حٞلؾ ؟//  حٞظخسًش ٫ٟٞـَس َْؼ حٞلؾ ْٱ حٞس٧ش ؟ -

 . ال ٲـ٭ُ حإلؿخٍس ْٱ حٞلؾ حإلؿخٍس ْٱ حٞلؾ ؟// ٬حًٞٗٝ 

٥٢ أك٠َ رخٞلؾ ْٱ ٪٨ٌ حألض٫َ ًْٟٳ٩ أ٤ ٲظـ٧ذ ٢خ ٲوٝ رخٞلؾ ٥٢ حألٖ٭حٜ ٬حألًْخٜ ح٢ٌٞٳ٣ش ٬أ٤  -

 . ض٭حٜ ٬ًٰ حًٞٗيس ٬ًٰ حٞلـش ٲطظُٝ ْٱ أًْخٜ حٞوٳَ ٬ٲال٠ُ حٞظٗ٭ٮ ٬٪ٱ ؟

 . ٢ٛش ٥٢ أٰ ٢ٳٗخص ٲل٢َ٭ح أ٪ٝ ٢ٛش ؟//  ٥٢ ٢ٳٗخص ٬ً كٟٳٓش ٥٢ أٰ ٢ٳٗخص ٲل٢َ٭ح أ٪ٝ ح٣ٞيٲ٧ش ؟ -

 . حٞـلٓش ٢ٳٗخص ٲل٢َ٭ح أ٪ٝ حٞطخ٠ ؟ ٥٢ أٰ//  ٥٢ ٲ١ٟ٣ٟ ٥٢ أٰ ٢ٳٗخص ٲل٢َ٭ح أ٪ٝ حٞٳ٥٣ ؟ -

 . ؟ ٖزٝ ٦ٳش حإلكَح٠ س٧ش أ٢خ رًي ٦ٳش حإلكَح٠ ٫ْ٭ ٬حؿذ ٬حٞظـَى ي٥ ح٣ٞوٳف ٖزٝ ٦ٳش حإلكَح٠ -

 ؟ ال ٪ٝ ٲـ٭ُ ٣َٟٞأس حٞظكٳذ ْٱ حٞلؾ. //  ؟ ٞٳس ٞإلكَح٠ غالس يٟٯ حَٞؿٝ ٬ٖض حإلكَح٠ أ٤ ٲػٟٱ -

 .ٲـ٭ُ 

؟ حالرظًخى ي٥ ٢له٭ٍحص حٞلؾ ٫٧٢٬خ حٞظكٳذ ٬طٟٗٳ١ حألنخَْ ٬ٖع ري يٟٯ حٞلخؽ رًي حإلكَح٠ ال -

 .حٞطًَ ٬ٞزس ح٣ٞوٳف 

 ٬٪٭ أ٤ ٲ٧٭ٰ حإلكَح٠ رخٞلؾ ْٗف  ٬ٲزٗٯ يٟٯ اكَح٩٢ اٞٯ أ٤ ٲ٢َٱ حٞـ٣َس رًي حًٞٳي ٬ٲلٟٕ ٍأس٩ ، :حإلَْحى 

 .٬ٲك٭ِ ق٭حِ حإلْخؾش ، ٬ٲسًٯ رٳ٥ حٞػٓخ ٬ح٬َ٣ٞس ٬ا٤ ١ٞ ٲ٥ٛ سًٯ رًي ق٭حِ حٞٗي٠٬ 

 ٬٪٭ أ٤ ٲ٧٭ٰ حإلكَح٠ رخ٣ًَٞس ٬حٞلؾ ٢ًًخ ٥٢ ح٣ٞٳٗخص ٬٪ٌح ي٩ٟ٣ ٣ًٚٝ ح٣َٞٓى اال أ٩٦ ٲـذ يٟٳ٩ :٬حَٞٗح٤ 

 .٪يٮ حٞظ٣ظى 

 ٬٪٭ أ٤ ٲل٠َ رخ٣ًَٞس ٥٢ ح٣ٞٳٗخص ٬ٲظلٟٝ ٫٧٢خ اًح ٬غٝ اٞٯ ٢ٛش رؤىحء أي٣خ٫ٞخ ٥٢ ق٭حِ ٬سًٱ :حٞظ٣ظى 

 .٬كٟٕ أ٬ طٗػٳَ ػ١ ٲظلٟٝ ٥٢ اكَح٩٢ ٬ٲزٗٯ كالاًل اٞٯ أ٤ ٲل٠َ رخٞلؾ 

 . ٖزٝ ح٫ٞـَس ٢ظٯ َْؾض حٞػالس ؟//   أل٫٦خ ٥٢ حالُىالِ ٣ٞخًح س٣ٳض ر٣ِىٞٓش ؟ -

 . ٧٢ٯ طس٣ٯ ح٣ٞطًَ حٞلَح٠ ٬ؿ٣خو إلؿ٣خو ح٧ٞخّ ْٳ٫خ ٪ٱ ؟ -



  س٧شك١ٛ حًٞٗٳٗش ؟//   حإلرٝ ػ١ حٞزَٗ ػ١ ح١٧ُٞ أْؿٝ ح٫ٞيٰ ؟ -

 . ػ٭رٳ٩ حألس٣ٟٳش أ٬ٜ ٥٢ حٍؾى ٍس٭ٜ حهلل ؟ -

 . ؿخثِ ٢خ ٪٭ ك١ٛ حسظويح٠ حٞؿزش حٞٳسٳَس ٥٢ حٞٓؿش ؟ -

 . ٢زخف ٢خ ٪٭ ك١ٛ حسظويح٠ آ٦ٳش حٞٛٓخٍ حٞظٱ ٲسظ٣ًٟ٭٫٦خ ٢خ ١ٞ ط١ًٟ ٦ـخسظ٫خ ؟ -

 . طُسٝ ٬طسظوي٠ رًي ًٞٙ ٢خ ٪٭ ك١ٛ حسظ٣ًخٜ آ٦ٳش حٞٛٓخٍ ا٤ ي٣ٟض ٦ـخسظ٫خ ؟ -

 . ٢زخف حسظوي٫٢خ ٢خ ك١ٛ حسظ٣ًخٜ ػٳخد حٞٛٓخٍ اًح ١ٞ ط١ًٟ ٦ـخسظ٫خ ؟ -

 . ٢ل٠َ ٢خ ك١ٛ حٞك٭حِ رخٞزٳض حًٞظٳٕ ٣ٟٞليع ؟//  ال طػق  ٢خ ك١ٛ غالس ح٣ٞليع ؟ -

 . ٲل٠َ يٟٳ٩ َٖأص حَٞٗآ٤ ٬ىه٭ٜ ح٣ٞسـي ٢خ ك١ٛ ح٣ٞليع كيع أٚزَ ؟ -

 . اًح هخِ يٟٳش ٥٢ حٞسَٖش ٢خ ك١ٛ ىه٭ٜ حَٞٗآ٤ حَٞٛٲ١ حٞوالء ؿخثِ ؟ -

 . ؟ ح٦ِٞخ ٲؼخد طخ٩ٍٚ ٬ٲؤػ١ ْخي٩ٟ ٢ؼٝ//  ٢ؼٝ حٞػالس ٪٭ ٢خ ٲؼخد ْخي٩ٟ ٬ٲًخٖذ طخ٩ٍٚ ؟ -

 . ح٧ٞ٭٠ ال ٲؼخد ْخي٩ٟ ٬ال ٲًخٖذ طخ٩ٍٚ ٢ؼٝ ؟. //  ؟ حٞس٥٧ ح٬َٞحطذ ٲؼخد ْخي٩ٟ ٬ال ٲًخٖذ طخ٩ٍٚ ٢ؼٝ -

 . ؟ طزخف ػٳخد حٞٛٓخٍ اًح ١ٞ ط١ًٟ ٦ـخسظ٫خ أل٤ حألغٝ حٞك٫خٍس ٢خ ك١ٛ حٍطيحء ػٳخد حٞٛٓخٍ -

 . ؟ ٲـ٭ُ ٩ٞ ح٬َ٣ٍٞ رخ٣ٞسـي ى٤٬ حٞـٟ٭ّ ْٳ٩ ٢خ ك١ٛ ح٣ٞليع كيع حٚزَ -

 ؟ ال ٖؿخء حٞلخؿش ْٱ قَٲٕ ح٧ٞخّ ٢خ ك١ٛ. //  ؟ ال ٲـ٭ُ ٢خ ك١ٛ حسظٗزخٜ حٞٗزٟش كخٜ ٖؿخء حٞلخؿش -

 .ٲـ٭ُ 

 . ارَح٪ٳ١ يٟٳ٩ حٞسال٠ ٥٢ ٪٭ أ٬ٜ ٥٢ اسظخ٘ ؟. //  ؟ رخٞ٭ٍٔ ٬حألكـخٍ ٲـ٭ُ حالسظـ٣خٍ ر٣خًح -

 هػخٜ ٲًظزَ طٟٗٳ١ حألنخَْ ٬كّ حٟٞلٳش ٦٬ظّ حإلرف ٬حٞوظخ٤ ٥٢ ؟. //  س٩٧ ٢خ ٪٭ ك١ٛ حٞس٭ح٘ ؟ -

 .حٞٓكَس 

 . ض٬َـ حٞ٭ؾ٭ء حًٞٗٝ ٬ح٧ٞٳش ٬ق٫خٍس ح٣ٞخء ٬حٞظ٣ٳٳِ ٬اُحٞش ٢خ ٲ٧٣ى ٬غ٭ٜ ح٣ٞخء ٥٢ ؟ -

 . ٬َْؼ حٞ٭ؾ٭ء َسٝ حٞ٭ؿ٩ ٬حٞظَطٳذ ٬ح٣ٞ٭حالس ٬َسٝ حٞٳيٲ٥ اٞٯ ح٣َْٞٗٳ٥ ٥٢ ؟ -

 . ؟ ٢سظلزش ٢خ ك١ٛ ح٣ٞزخُٞش ْٱ أكي غٓش حٞ٭ؾ٭ء ٢ؼٝ ح٣ٞؿ٣ؿش ُٞٳَ غخث١ -

 . س٥٧ حٞ٭ؾ٭ء طوٟٳٝ حٟٞلٳش ٬حٞظٳخ٥٢ ٥٢ ؟ -

٢ل٣يًح يزي٨ ٬ٍس٭٩ٞ ، ح١٫ٟٞ حؿ٧ًٟٱ ٥٢ حٞظ٭حرٳ٥  أض٫ي أ٤ ال ا٩ٞ اال حهلل ٬كي٨ ال ضَٲٙ ٬أض٫ي أ٤ -

 رًي ٬حؿ٧ًٟٱ ٥٢ ح٣ٞظك٫َٲ٥ ، سزلخ٦ٙ ح١٫ٟٞ ٬رل٣ي٘ أض٫ي أ٤ ال ا٩ٞ اال أ٦ض أسظَُٓ٘ ٬أط٭د اٞٳٙ ؟

 . حال٦ظ٫خء ٥٢ حٞ٭ؾ٭ء ٲَْى رػ٨َ ٬ٲٗ٭ٜ 

ٍَ ْٗٳَ ) ٖخٜ طًخٞٯ -  ٪ٌٰ حٴٲش ؿخ٢ًش ٟٞطَٛ ٬حٞؼ٧خء ٬حٞييخء ٬ٖي ؟ ( ٍد ا٦ٱ ٣ٞخ أ٦ِٞض اّٞٱ ٥٢ هٳ

ٍُٔ حهلل ر٫خ ٢٭سٯ يٟٳ٩ حٞسال٠ ح٬ِٞؿش ٬حٞس٥ٛ ٬ح٣ًٞٝ ، ْيي٭ح ر٫خ ٢٭٧ٖٳ٥ ٬حػٗٳ٥ رؤ٤ حهلل س٭ِ 

 .ٲًكٳٙ حألْؿٝ ػ١ حألْؿٝ ْٗف ط٭ٚٝ يٟٯ يٟٳ٩ ٬ال طظَحؿى 

أكي٪١ ٚخ٤ ٲػٟٱ ٬ىهٟض يٟٳش يَٗد ؟ . ٲ٩ً٧٣ أكي٪١ ٚخ٤ ٲػٟٱ ٢٬َ ٥٢ أ٢خ٩٢ ٢خٍس َٖٲذ ٧٢ش ؟ -

 .ٲٗظ٫ٟخ ٬ٲ٣ٛٝ غالط٩ 

 . ؟ يٟٳش حٞظ٧زٳ٩ حَٞؿخٜ طسزق ٬ح٧ٞسخء طػٕٓ أكي٪١ ٚخ٤ ٲػٟٱ ٬أ٬ضٙ أكي٪١ يٟٯ ح٫ٞال٘ -

 . ٲـ٭ُ ٢خ ك١ٛ َٖأص ييس س٭ٍ ْٱ ًٍٚش ٬حكيس ؟ -

 . ٲسـي سـ٭ى حٞس٫٭ أكي٪١ ٚخ٤ ٲػٟٱ ٬ُحى ًٍٚش ٦خسٳًخ الري يٟٳ٩ ؟ -

 .؟ ٦٭حْٝ ٢كٟٗش ٦٬٭حْٝ ٢ٗٳيس غالس حٞظك٭و ٦٭يٳ٥ ٬٪ٱ  -

 . س٧ش ٢ئٚيس ك١ٛ غالس حٞؿلٯ ؟//  س٧ش ك١ٛ غالس حٞ٭طَ ؟ -

أٰ ٬ٖض ٖٳخ٠ حٞط٣س ْٱ : ٲزظية ٥٢ حٍطٓخو حٞط٣س رًي قٟ٭ي٫خ ٖيٍ ٢ٍق ٬ٲ٣ظي اٞٯ ٖزٳٝ ح٬ِٞحٜ  -

 . غالس حٞؿلٯ ٚزي حٞس٣خء ؟

 . حٞٗخٍة ٬ح٣ٞسظ٣ى ٢ظٯ ٲطَو سـ٭ى حٞظال٬س ْٱ كٕ ؟ -

 ٲـ٭ُ ٖؿخء س٧ش حٞٓـَ رًي غالس حٞٓـَ ، ٬ٌٚٞٙ ٲـ٭ُ أ٤ ٲٗؿٱ س٧ش حٞه٫َ رًي حًٞػَ ، :٢ًٟ٭٢ش ٣٫٢ش 

 .٬ال سٳ٣خ اًح ؿ٣ى حٞه٫َ ٢ى حًٞػَ 

٢خ حٞل١ٛ ٍؿٝ ٚخ٤ ر٣َٚزظ٩ ٍَذ أ٤ ٲٌ٪ذ ٞػالس حٞـ٣خيش ٥ٛٞ كخٜ رٳ٩٧ ٬رٳ٥ ح٣ٞسـي سزى أ٬ ٢كَ  -

 . ٲػٟٱ ر٣َٚزظ٩ ضيٲي ٬أيٗذ سٳ٭ٜ ؟



 . ٲٛزَ طٛزٳَس حإلكَح٠ ػ١ ٲَٚى ٢ى حإل٢خ٠ أكي٪١ ىهٝ ح٣ٞسـي ٬حإل٢خ٠ ْٱ ٍٚ٭و ؟ -

 . اطزخو حإل٢خ٠ ٬ٲٛ٭٤ ٢سظ٣ى ٬ال ٲسخرٕ حإل٢خ٠ أل٩٦ ٢ظز٭و ْٱ حٞػالس حٞـ٫َٲ٩ ٣ٟٞؤ٢٭٠ يٟٳش ؟ -

 . َٖحءس حٞٓخطلش ْٱ حٞػالس حٞسَٲش يٟٯ ح٣ٞؤ٢٭٠ ؟ -

 . ا٤ً ٬ُؿ٫خ ، ٬أ٤ طظسظَ رخٞلٳخء ٬ال طٛ٭٤ ٢ٟٓظ٩ ٲـ٭ُ ٧ٟٞسخء حٌٞ٪خد ٞػالس حٞـ٣خيش رًي ؟ -

 . ال ٲػق حَٞٗحءس حإل٢خ٢ش ْٱ حٞػالس ؟ ٪ٝ ٲـ٭ُ ٞأل٢ٱ حٌٰٞ ال ٲلس٥ -

 . ٲس٥ ًٞٙ ٢٬َ ٥٢ أ٢خ٩٢ أكي٪١ َْى٨ ؟ ٢خ ك١ٛ أكي٪١ ٚخ٤ ٲػٟٱ -

 . أٍٚخ٤ حٞػالس حَْٞى ٥٢ حَٞٚ٭و ٬حاليظيحٜ ٬حًْٗخ ٥٢ ؟. //  ؟ ٥٢ أٍٚخ٤ حٞػالس َٖأص حٞٓخطلش -

 .٪ٱ ح٥َٚٞ حٞؼخ٦ٱ ٥٢ أٍٚخ٤ حإلسال٠ حٞػالس ؟  -

أ٤ ٖيف ح٧ٞزٱ غٝ حهلل يٟٳ٩ ٬س١ٟ أ٦ٛسَ ، ْخطوٌ ٢ٛخ٤ حٞطًذ سٟسش : " كيٲغ أ٦س ٍؾٱ ح٩ٞ ي٩٧  -

 . ؟ يٟٯ اؿخُس حسظويح٠ حٞؿزش حٞٳسٳَس ٥٢ ْؿش ىٞٳٝ

 . ٢ل٠َ حسظويح٫٢خ  ، ٲـ٭ُ حسظويح٫٢خ ر٫ي حٞيرٍ ٢خ ك١ٛ حسظويح٠ ؿٟ٭ى ح٣ٞٳظش ؟ -

 . حسظويح٠ ؿٟ٭ى ح٣ٞٳظش ٢ل٠َ حسظويح٫٢خ ، ٥ٛٞ٬ اًح ىرُض ٲـ٭ُ حسظويح٫٢خ :٢ًٟ٭٢ش ٣٫٢ش 

 . ؟ ال ٲػق ٢خ ٪٭ ك١ٛ حٞ٭ؾ٭ء ٥٢ غُٳَ ال ٲ٣ٳِ -

 . ؟ رالٜ ر٥ ٍرخف أ٬ٜ ٥٢ أس١ٟ ٥٢ حًٞزٳي -

 . ؟ حإلسظليحى كٟٕ حًٞخ٦ش ٬٪ٱ حٞطًَ ح٧ٞخرض ك٭ٜ حَٞٓؽ ٬٪٭ طًَٲّ -

 ٬٪٭ اُحٞش حٞـٟيس حٞظٱ طُكٱ حٞلطٓش كظٯ طزَُ حٞلطٓش ٬ٲٛ٭٤ ٥٢ُ حٞػَُ أل٩٦ أسَو رَأ طًَٲّ ؟ -

 .حٞوظخ٤ 

 . طك٫ٳَ حٌَٞٚ ٥٢ ح٧ٞـخسش ح٣ٞلظ٧ٗش ْٱ حٟٞٗٓش ٢خ ٪ٱ حٞل٣ٛش ٥٢ حٞوظخ٤ ؟ -

٢يس ح٣ٞسق يٟٯ حٞوٓٳ٥ رخ٧ٞسزش ٣ٟٞٗٳ١ ٥٢٬ س٨َٓ ال ٲزق ٩ٞ حٞٗػَ ٲ٭٠ ٬ٞٳٟش ٬رخ٧ٞسزش ٣ٞسخَْ  -

 . غق سًَٓح ٲزٳق ٩ٞ حٞٗػَ ػالػش أٲخ٠ رٟٳخٞٳ٫خ ؟

 . ؟ هكؤ ٲطظَـ أ٤ ٲٛ٭٤ حٞوّ ٦٬ل٭ ٢زخكًخ ، ٬ٲٛ٭٤ ٢ُػ٭رًخ أ٬ كَٲًَح رخ٧ٞسزش َٟٞؿٝ -

  ؟ غقٲـ٭ُ ح٣ٞسق يٟٯ حٞـزٳَس ٦٬ل٭٪خ ْٱ حٞليع حألغَُ ٬حألٚزَ ٬ٞٳس ٣ٟٞسق يٟٳ٫خ ٬ٖض ٢ليى -

 . ٢ٓسيحص حٞ٭ؾ٭ء ٲًظزَ حإل٣َخء ٬حٞـ٧٭٤ ٬أٚٝ ٞل١ حإلرٝ ٬حٞوخٍؽ ٥٢ حٞسزٳٟٳ٥ ٬حَٞٲق ٥٢ ؟ -

 . ح٣ٞ٭ص ٢٬س حٌَٞٚ ٬حٞلٳؽ ٬ح٧ٞٓخّ ٥٢ ٬حؿزخص حُٞسٝ ؟ -

 . ٪٭ ٢سق حٞ٭ؿ٩ ٬حٞٳيٲ٥ رػًٳي يٟٯ ٬ؿ٩ ٢وػ٭ظ طًَٲّ حٞظٳ١٣ ٪٭ ؟ -

 حألْؿٝ ٩ٞ ٲظٳ١٣ هطٳض ٪ال٩ٚ ًٞي٠ ضوع ٞيٲ٩ ٢خء ٟٞطَد ْٗف ٬ٲٛخى ٲ٧ٌٓ ٬ىهٝ ٬ٖض حٞػالس ؟ -

 .ط٭َْ ح٣ٞخء 

٬ال  )) ٲظٳ١٣ ٞٗ٭٩ٞ طًخٞٯ ىهٝ ٬ٖض حٞػالس ٬أكي٪١ ٞيٲش ٢خء ٬ْٳَ ٥ٛٞ٬ هخِ يٟٯ ٦ٓس٩ ٥٢ حٞزَى ؟ -

 ( .(طٗظٟ٭ح أ٦ٓس١ٛ 

 . ٲظٳ١٣ أكي٪١ أغٳذ رـَف ي٣ٳٕ ٬ىهٝ ٬ٖض حٞػالس ؟ -

 . حٞليع حألٚزَ ٬حألغَُ ٬ؿ٣ٳى ٢خ ٲزكٝ حٞ٭ؾ٭ء حُٞسٝ ٢خ ٪٭ حٌٰٞ ٲزكٝ حٞظٳ١٣ ؟ -

 . غق طك٫ٳَ ر٭ٜ حُٞال٠ حٌٰٞ ١ٞ ٲؤٚٝ حٞكًخ٠ ٍضش رخ٣ٞخء ؟ -

 . غق ر٭ٜ حأل٦ؼٯ حٞػُٳَس ٲُسٝ ُٚسٝ سخثَ ح٧ٞـخسخص ؟ -

 . ٢ُٟهش ٢٬و٩ٓٓ ٢٬خ رٳ٥ ًٞٙ ٢خ ٪ٱ أ٦٭حو ح٧ٞـخسخص ؟ -

 . قخ٪َ سئٍ ح٫َٞس ؟. //  قخ٪َ ٬سئٍ ٢خ ٲؤٚٝ ٞل٩٣ ؟ -

 . حالسظلخؾ٩ سٳال٤ حٞي٠ ْٱ َٳَ ٬ٖظ٩ يٟٯ سزٳٝ ح٧ِٞٲّ ٥٢ ئَ ٲس٣ٯ حًٞخًٜ طًَٲّ ؟ -

 . اكيٮ يطَ ؿ٣ٟش طًظزَ حإلٖخ٢ش ٢ٛ٭٦ش ٥٢ ؟ -

 . يزي حهلل ر٥ ُٲي ٥٢ حٌٰٞ ٍأٮ حٴًح٤ ْٱ ح٧٣ٞخ٠ ؟ -

 .حٞطَـ ٢خ ٲ٠ِٟ ٥٢ يي٩٢ حًٞي٠ ٬ال ٲ٠ِٟ ٥٢ ٬ؿ٭ى٨ ٬ؿ٭ى ٬ال يي٠ ٌٞحط٩ طًَٲّ ؟  -

حَُٞح٦ش ٬حٞل١ٟ ٬َؽ حٞزػَ ٬هٓؽ حٞػ٭ص : حٞسٛٳ٧ش ٪ٱ حٞك٣ؤ٦ٳ٧ش ٬حٞظؤ٦ٱ ْٱ ح٣ٞطٱ ٬حٞ٭ٖخٍ  -

 . غق ٬ٖٟش حالٞظٓخص ؟



 ال ط٣س ح٣ٞػلّ ، ال طك٭ِ رخٞزٳض ، ال طػٟٱ ، ال طػ٭٠ ، ال ٲـ٭ُ ٫ٞخ ٥٢ أكٛخ٠ حٞلخثؽ ؟ -

 .ح٣ٞزٳض رخ٣ٞسـي ، ال ٲـ٭ُ ٬ِٞؿ٫خ رؤ٤ ٲك٫ٟٗخ 

اًح طَ٘ ٫٧٢خ ضٱء ركٟض حٞػالس س٭حء ٚخ٤ ط٩َٚ ي٣يًح أ٬ س٫٭ًح أ٬ ركٟض حًَٞٚش حٞظٱ طَٚش ٫٧٢خ  -

 . حألٍٚخ٤ ٬ٖخ٢ض حٞظٱ طٟٳ٫خ ٢ٗخ٫٢خ طًَٲّ ؟

 اًح طَ٘ ٫٧٢خ ضٱء ي٣يًح ركٟض حٞػالس ٬ا٤ ٚخ٤ ط٩َٚ س٫٭ًح ١ٞ طزكٝ ٬ٲـز٨َ سـ٭ى حٞس٫٭ طًَٲّ ؟ -

 .حٞ٭حؿزخص 

 . حٞس٥٧ ال طزكٝ حٞػالس رظَ٘ ضٱء ٫٧٢خ ال ي٣يًح ٬ال س٫٭ًح ٥ٛٞ ط٧ٗع ٪ٳجش حٞػالس رٌٞٙ طًَٲّ ؟ -

 . ٨٬َٛ٢ ٢خ ٪٭ ك١ٛ حالٞظٓخِ رَأس٩ ٬غي٨ٍ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . ٨٬َٛ٢ ٢خ ٪٭ ك١ٛ ط٣ُٳؽ حًٞٳ٧ٳ٥ ْٱ حٞػالس ؟ -

 . ٨٬َٛ٢ ٢خ ٪٭ ك١ٛ حٞظلؿٳَ ٬٪٭ ٬ؾى حٞٳي يٟٯ حٞوخغَس ٬ٖض حٞػالس ؟ -

 . غق ٲ٨َٛ ىه٭٩ٞ ْٱ حٞػالس رًي كؿ٭ٍ قًخ٠ ٲطظ٫ٳ٩ ؟ -

 . س٩٧ ٢خ ٪٭ ك١ٛ ٍى ح٣ٞخٍ ٥٢ أ٢خ٩٢ َٖٲزًخ ٩٧٢ ؟ -

  سـ٭ى حٞس٫٭ ىٞٳٝ يٟٯ ؟ ( ْبًح ُحى حَٞؿٝ أ٬ ٦ٗع ْٱ غالط٩ ْٟٳسـي سـيطٳ٥ )كيٲغ حر٥ ٢سً٭ى  -

 . ٲٗ٭٠ ح٣ٞؤ٢٭٠ رظ٧ز٩ حإل٢خ٠ رخٞظسزٳق ٚخ٤ حإل٢خ٠ ٲػٟٱ رخ٧ٞخّ ٬ُحى رًَٚش ١ٞ٬ ٲ١ًٟ ؟ -

  ٲسـي سـ٭ى حٞس٫٭ اًح ٖخ٠ أكي٪١ رِٲخىس ْٱ حألًْخٜ ٥٢ َٖحءس أكي حٞس٭ٍ ْٱ حًَٞٚظٳ٥ حألهٳَطٳ٥ ؟ -

٢ِٞش حَٞؿ٭و ٞإلطٳخ٤ رخٞظط٫ي ٢خ ١ٞ ٲسظ١٧ ٖخث٣ًخ ٨َٚ : ٬ا٤ ٦سٱ حٞظط٫ي ٬ٖخ٠ اٞٯ حًَٞٚش حٞؼخٞؼش  -

 . غق ٍؿ٭ي٩ أل٩٦ طٟزس ر٥َٚ آهَ ْال ٲٗك٩ً ؟

ْب٤ ضٙ ْٱ ييى حًَٞٚخص رؤ٤ ضٙ غٟٯ حػ٧ٳ٥ أ٬ ػالػش ٢ؼاًل ْب٩٦ ٲز٧ٯ يٟٯ حألٖٝ أل٩٦ ح٣ٞظٳ٥ٗ ػ١  -

 . غق ٲسـي ٟٞس٫٭ ٖزٝ حٞسال٠ أل٤ حألغٝ يي٠ ٢خ ضٙ ْٳ٩ ؟

٬ا٤ ضٙ ح٣ٞؤ٢٭٠ ٬أىهٝ ٢ى حإل٢خ٠ ْٱ حأل٬ٞٯ أ٬ ْٱ حٞؼخ٦ٳش ؿ٩ًٟ ْٱ حٞؼخ٦ٳش أ٬ ضٙ ٪ٝ أىٍ٘ حًَٞٚش  -

 . غق أ٬ ال ١ٞ ٲًظي رظٟٙ حًَٞٚش ٬ٲسـي ٟٞس٫٭ ؟

٬ا٤ ضٙ ْٱ طَ٘ ٬حؿذ ١ٞ٬ ٲًظزَ ٪ٌح حٞطٙ ٬ال ٲسـي ٟٞس٫٭ ٬ٌٚح ٞ٭ ضٙ ْٱ ُٲخىس ١ٞ ٲٟٓض اٞٯ  -

 . غق ٪ٌح حٞطٙ أل٤ حألغٝ يي٠ حِٞٲخىس ؟

ُٲخىس حألٖ٭حٜ ٚخَٞٗحءس ْٱ حَٞٚ٭و ٬حٞسـ٭ى ٬َٖحءس س٭ٍس ْٱ حًَٞٚظٳ٥ حألهٳَطٳ٥ ٥٢ حَٞرخيٳش  -

 . غق ٬حٞؼخٞؼش ٥٢ ح٣َُٞد ْبًح ًْٝ ًٞٙ س٫٭ًح حسظلذ ٩ٞ سـ٭ى حٞس٫٭ ؟

 . ح٧ٞهخْش ٬ح٧ِٞح٪ش ي٥ حألٌٖحٍ حٞلسٳش ٪٭ ؟ طًَٲّ حٞك٫خٍس -

رس١ حهلل حَٞك٥٣ حَٞكٳ١ 

كٓه٩ حهلل ٬ٍيخ٨ ............. سًخىس حألسظخً ح٣ٞ٭َٖ  -

حٞسال٠ يٟٳ١ٛ ٬ٍك٣ش حهلل ٬رَٚخط٩  -

 (٢َحٖزٱ ح٣ٞسخؿي  )ٲس٦َٱ أ٦ظٗي٠ ٞسًخىط١ٛ روكخرٱ ٪ٌح حٌٰٞ أهز١َٚ ْٳ٩ أ٧٦ٱ أ٬ى ح٣ًٞٝ ْٱ ٬نٳٓش  -

. حٞ٭ُحٍس / ٣ٚ٬خ ٲط٧َْٱ حٞظًخ٤٬ ٢ى َْٔ ح٣ًٞٝ ٥٢ أؿٝ حٞظٗي٠ رخ٧٣ٞطؤس 

ي٣ًٟخ رؤ٦ٱ كخغٟش يٟٯ ض٫خىس رٛخٞ٭ٍٲ٭ّ س٧ش ٬ٞيٰ هزَس ٢سـٟش ْٱ حٞظؤ٢ٳ٧خص حالؿظ٣خيٳش ٢يط٫خ  -

س٩٧ ٬أٍَذ ْٱ اهزخ١ٍٚ أ٧٦ٱ أؿٳي حسظويح٠ حٞلخسذ حٴٞٱ ، ٣ٚخ أ٧٦ٱ كػٟض يٟٯ ييس ى٬ٍحص 

. رط٫خىحط٫خ ط١ اٍْخ٫ٖخ ٢ى حٞسٳَس حٌٞحطٳش 

. ٬أط٧٣ٯ ٥٢ سًخىط١ٛ ح٧ٞهَ اٞٯ هكخرٱ ٬ايكخثٱ حَٞٓغش ٞٛٱ ح٦ؿ١ اٞٯ َْٲ١ٛٗ  -

. ١ٛٞ٬ ٚٝ حٞطَٛ ٬حًَْٞخ٤  -

/  ٢ٗي٢ش حٞكٟذ  -

/  حٞظ٭ٖٳى  -

/  ح٧ًٞ٭ح٤  -

/  ١ٍٖ ح٫ٞخطّ  -

 

 


