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انسنت األونى

الوـوضــــــــوع انرئٍسً

تغُ هللا اٌشحّٓ اٌشحُ١

انىضعيح:
فٛظئ أحّذ بصذ٠مٗ فؤاد ٠راظش ف ٟت١غ األفالَ اإلتاح١ح ،فمشس أْ ٠حاٚسٖ ف٘ ٟزا اٌّٛظٛع  ،فماي  :إْ
وغثه ِٓ ٘زا اٌؼًّ حشاَ ،أال ذش ٜأٔٗ ٠ؾعغ إٌاط ػٍ ٝاسذىاب اٌفٛاحؼ ٚاٌشرائًٔ ٞ ٚ ،ؾش تُٕٙ١
األِشاض إٌفغ١حٙ٠ ٚ ،ذد اٌؼاللح اٌمائّح ت ٓ١اإلّ٠اْ  ٚاٌصحح إٌفغ١ح تاالٔ١ٙاس .
أظاب فؤاد تغضة وعىف  :تً ٘ ٛػٍ ٝاٌؼىظ ِٓ رٌه َِى َغةٌ حالي ،ألٔٗ ٔؾاغ ٠خفف ػِٕ ُٙراػة
اٌح١اجٕ٠ ٚ ،غِّٙٛ٘ ُٙ١ا.
ـ فشد أحّذ تهدوء  :إْ اورغاب اٌّاي ف ٟاإلعالَ ِؾشٚغ تأْ ٠ى ِٓ ْٛغشق ِؾشٚػح ٌم ٌٗٛذؼاٌ: ٝ
{ ياأيها انذيه ءامىىا ال ذاكهىا أمىانكم تيىكم تانثاطم }(إٌغاء ظضء ِٓ ا٠٢ح )29
ـ لاي فؤاد  :إْ اٌّاي لٛاَ اٌح١اج ٌٟ ٚ ،واًِ اٌحش٠ح ف ٟاورغاتٗ ألٔٗ ِٓ ِثا٘ط اٌذٔ١ا ٚصٕ٠رٙا ٌم ٌٗٛذؼاٌ:ٝ
{انمال وانثىىن سيىح انحياج اندويا } (.اٌىٙف)46
ـ لاي أحّذ :ال ذٕظ ٠ا أخِ ٟثذأ االعرخالف ف ٟاٌّاي  ،وّا ال ذٕظ أ٠عا أْ اٌّاي ؽٛٙج  ٚفرٕح....

أوال :اٌذسٚط

ذأًِ اٌٛظؼ١ح االخرثاس٠ح ،شُ أظة ػّا ٠أذ:ٟ
إٌظش٠ح 8....................... ........................................................................................ن

 - 1حذد اإلؽىاٌ١ح اٌر٠ ٟطشحٙا إٌص.
2ـ ػشف ِا ذحرٗ خػ .
3ـ ت ِٓ ٓ١خالي اٌٛظؼ١ح ِر٠ ٝى ْٛاٌّاي لٛاَ اٌح١اج ِٚ ،ر٠ ٝى ْٛؽٛٙج ٚفرٕح ؟
4ـ ِؾا٘ذج األفالَ اإلتاح١ح ٚاٌرش٠ٚط ٌٙاِ ،ؤؽش ٠ذي ػٍ ٝذذُٔ ٟخٍك اٌؼفح ف ٟإٌفٛط  :اروش شالشح ٚعائً
خعاػذ اٌّغٍُ ػٍ ٝذّٕ١ح ُخٍك اٌؼفح ٌذ.ٗ٠
5ـ ٚسد ف ٟاٌٛظؼ١ح أػالٖ أْ فؤادا أظاب صذ٠مٗ أحّذ تغعة  ٚػٕف  :الرشغ ػٍ ٗ١لاػذذ ِٓ ٓ١لٛاػذ
ذذت١ش االخرالف.
6ـ ِا اٌغث ً١ـ اٌّٛافك ٌٍؾشع ـ ٌٍرخف١ف ِٓ حذج اٌعغٛغ إٌفغ١ح اٌر٠ ٟغإِٔٙ ٟا إٌاط اٌَٛ١؟
7ـ أخُِ اٌعذٚي ا٢ذ ٟتؼذ ٔمٍٗ إٌٚ ٝسلح اٌرحش٠ش:
ذصزفاخ مانيح
1ـ تاع سظً أسظا ُ٘ٚثد ٌٗ لثً لثعٙا
 2ـ ألشظد اِشأج غاٌثا لذسا ِٓ اٌّاي إلذّاَ دساعرٗ
ص ٌٗ ٝف ٟذٕف١ذ اٌٛص١ح لثً ِٛخ اٌّٛصٟ
 3ـ ؽشع َُِ ٛ

جائش  /غيز جائش
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الوـوضــــــــوع انرئٍسً

اٌرطث١ماخ3 ........................................................ ...........................................................ن

لاي ذؼاٌ { : ٝو ال ذجادنىا أهم انكراب إال تانري هي أحسه  .إال انذيه ظهمىا مىهم و قىنىا ءامىا تانذي
أوشل إنيىا و أوشل إنيكم و إنهىا و إنهكم واحد و وحه نه مسهمىن } ( عٛسج اٌؼٕىثٛخ  /ا٠٢ح ) 46

1ـ حذد األعٍٛب اٌحٛاس ٞاٌّرعّٓ ف ٟا٠٢ح اٌىشّ٠ح .
2ـ أتشص ِٛلفه ِغ اٌرؼٍ٠ ِّٓ ً١ذػ ٛإٌاط إٌ ٝاػرٕاق ِؼرمذٖ اٌذ ٟٕ٠تاٌمٛج  ٚاٌؼٕف ؟

ثانثا:

األٔؾطح4 ....................... .................................... ..........................................................ن

َ
أعّٙد ظّٓ ِعّٛػح ِٓ أصذلائه تاٌمغُ فِٕ ٟالؾح ِٛظٛع حٛي  :داء فمذاْ إٌّاػح اٌّىرغثح
(اٌغ١ذا)  ،اورة ذمش٠شا ال ٠رؼذ ٜشّأ١ح أعطش ذعّٕٗ ِا ٞأذ : ٟاٌّحاٚس ـ اٌخالصاخ ـ أُ٘ اٌّفا٘ ُ١اٌرٟ
داس حٌٙٛا إٌماػ .

راتعا:

اٌفشائط5 ....................... ............................................................................................ن

لاي هللا ذؼاٌ { : ٝيىصيكم هللا في أوالدكم نهذكز مثم حظ االوثييه ،فإن كه وساء فىق اثىريه فههه ثهثا ما
ذزك ،و إن كاود واحدج فهها انىصف } (عٛسج إٌغاء  /ا٠٢ح ) 11

 1ـ ذذتش ا٠٢ح اٌىشّ٠ح  ٚاعرخشض ِٕٙا حاالخ ِ١شاز اٌثٕد ِغ ؽشٚغ اعرحمالٙا:
حاالخ ميزاز انثىد

شزوط اسرحقاقها

ـ
ـ
ـ

 3إخٛج ألَ ٚ ،خٍف ذشوح
 2ـ ِاخ سظً ف ٟحادشح ع١ش  ٚ ،ذشن أِا ٚ ،أخرا ؽم١مح ٚ ،أخرا ألبٚ ،
 2000دسُ٘
لذس٘ا  67000دسُ٘ٚ ،ػٍ ٗ١دَ ٓ٠لذسٖ  2000دسُ٘ ٚ ،تٍغد ِصاس٠ف ذع١ٙضٖ  ٚدفٕٗ
 ٚأٚص ٝتصٍس ذشورٗ ٌعّؼ١ح خ١ش٠ح.
 لُ ترصف١ح اٌرشوح ٚ ،أػػ ٌىً ٚاسز ٔص١ثٗ تاٌذسُ٘ ف ٟظذٚي ِٓ إٔعاصن .
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