
 انخايظ ٔ األستؼٌٕانًٕضـٕع 

 انغُذ:

ٔلذ حّث سعٕل هللا ـ صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى ـ ػهٗ  ػهّٛ،نمذ جؼم اإلعالو انؼًم حمّا نهفشد ٔٔاجثا    

ْٔكزا  تّ.فٙ ذمذٚش األجش ٔانٕفاء كًا أٔصٗ تانؼذل  انؼًم،ٔأٔصٗ تئذماٌ  ػهّٛ،ٔأػـــــاٌ  انؼًم،

ٔانكغة انحالل نشّب انؼًم انّز٘ نى ٚثخظ  أجشِ،ٚكٌٕ انكغة انحالل نهؼايــــم انّز٘ تزل جٓذِ يماتم 

نـمـــذ أٔدع هللا فٙ انكٌٕ يٕاسد نهثّشٔج ٔأٔدع فٙ اإلَغاٌ طالح  طالرّ.ٔنى ٚكهّفّ فٕق  انؼايم،حك 

 انؼًم .

ل انّز٘ ٚشع   ّٔ  جثُّٛ،ّٛ اإلعالو فٙ ذُظٛى يجرًؼّ ْٕ )أٌ ٚؼًم انؼايم( نٛأكم يٍ ػشق فاألعاط األ

كثٛشج فٙ انؼًم ٔانكغة انحالل، لال سعٕل  أحادٚثٔنشعٕل اإلعالو  غٛشِ.ٔحرّٗ ال ٚؼٛش ػانح ػهٗ 

ّٙ هللا د:هللا ـ ػهّٛ انّصالج ٔانّغالو ـ  ٌّ َث أد " يا أكم أحذ طؼايا لظ خٛشا يٍ أٌ ٚأكم يٍ ػًم ٚذِ ، ٔأ

 ػهّٛ انغالو كاٌ ٚأكم يٍ ػـًــم ٚذِ ".

ٌّ هللا ٚحّة انًؤيٍ     " .  انًحرشفٔلال أٚضا :" إ

" أػطٕا األجٛش حمّّ لثم أٌ ٚجّف ػشلّ "  فمال:ٔذراتؼد ٔصاٚا انشعٕل تانؼذل فٙ ٔفاء حّك انؼايم   

ٌّ هللا ٚحّة  فمال: ّ،ٔاجث. ٔفٙ انٕلد َفغّ نى ٚغفم انشعٕل ـ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى ـ أٌ ٚهضو انؼايم  " إ

 تأحذًْا،كم  ٔأٔصاِ:أػطاِ دسًٍْٛ  إرا ػًم أحذكى ػًال أٌ ٚرمُّ ". ٔحٍٛ جاء سجم ) ٚغأل (

حٍٛ جاء سجم آخش ٚغأل أػطاِ لادٔيا اعركًم إػذادِ تٛذِ، ٔطهــة  ٔ تّ.ٔاػًم  فأعا،ٔاشرش تاٜخش 

                                                                                       أيشِ.َرٓـــــٗ إنّٛ ٔأٌ ٚأذّٛ نٛثهّغّ يا ا تّ،يـــٍ انّشجــــــم أٌ ٚؼًم 

 (.) دمحم انثٓـٙ                                                                
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 (2) ……" يا أكم أحذ طؼايا لظ خٛشا يٍ أٌ ٚأكم يٍ ػًم ٚذِ "

 اشرًم انحذٚث انغاتك ػهٗ يحغٍ تذٚؼٙ .اعرخشجّ ٔتٍّٛ َٕػّ .

  : الوضعية اإلدمبجية 

ل يٍ يا٘ يٍ كّم عُح ،  حضشخ حفال ألٛى تًُاعث ّٔ ال انّز٘ ٚصادف األ ًّ ّٙ نهؼ ّٔجٓد ح انٕٛو انؼانً

ال ٔذًّجذ انؼًم .  ًّ  كهًح ذحٛٙ فٛٓا انؼ

ال ٔذزكش تفٕائذ انؼًم ػهٗ انفشد   ًّ  اكرة خطاتا فٙ حذٔد أحذ ػشش عطشا ذحٛٙ يٍ خالنّ انؼ

  تغٛطح ٔأحشٖ يشّكثح ٔانرفضٛم ٔانرّحزٚش .  ٔانًجرًغ يغرؼًال جًال



 ناألربعيالخبمس  اإلجببة عن الموضوع

 :البنبء اللغوي 

 انؼًم حّك نهفشد ٔٔاجة: نهُصانفكشج انؼايح  .1

 تأٌ ٚأكهٕا يٍ ػًم أٚذٚٓى. انشعٕل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ انًغهًٍٛ أٔصٗ .2

  .يرمُا نؼًهّ ٚحّة اّلّل أٌ ٚكٌٕ انؼايم .3

 انششح: .4

 ششحٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انكهًح

 يٕاسد

 األجٛش

 يُاتغ

 انؼايم

 :البنبء اللغوي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاتٓاإػــــــــــــــــــــــــ انكهــــــًح 

 أحادٚث

 انًحرشف

 يثرذأ يؤّخش يشفٕع ٔ ػاليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ

 صفح يُصٕتح ٔ ػاليح َصثٓا انفرحح انظاْشج ػهٗ آخشِ

 يحم انجًم يٍ اإلػشاب: .2

 (أٌ ٚؼًم انؼايم):  فٙ يحم سفغ خثش.جًهح فؼهٛح 

 (ٚغأل): .جًهح فؼهٛح فٙ يحم سفغ صفح 

 .تّ أٌ ٚؼًال ٍٛطهة يٍ انشجه انرحٕٚم : .3

 :البنبء الفني 

اشرًم انحذٚث انغاتك ػهٗ  ." يا أكم أحذ طؼايا لظ خٛشا يٍ أٌ ٚأكم يٍ ػًم ٚذِ " .1

                                                                      ْٕ:                                                       يحغٍ تذٚؼٙ

 ٚأكم يا أكم انطثاق: 

 َٕػّ: طثاق انغاب

  :الوضعية اإلدمبجية 

ال ٔ حذحٛيطاتمح انرؼهًٛح: يح: ءانًال .1 ًّ  ش تفٕائذ انؼًم ػهٗ انفشد ٔانًجرًغٛرزكانانؼ

 كراتح خطثح.ـ يطاتمح انرمُٛح:            

 ـ ذٕظٛف ششٔط اإلَجاص              

 ٓاذشاتط ذغهغم األفكاساالَغجاو:  .2

 ـ صّحح انشٕاْذ                 

ّٕ يٍ األخطاء انهغٕٚح ٔ اإليالئٛح عاليح انهّغح: .3   انخه

 احرشاو ػالياخ انرشلٛىـ                     

 انرًٛض: اإلتذاع ٔ حغٍ انؼشض .4

 


