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معاني الكلمات:
الكلمة
يس َخر
القوم

سى
َع َ
تَل ِْمزوا

تَنابَزوا
نَبَ َزه
بِْ َ االسم
ال ُفسوق

يَتُب
الظالمون
اجتَنِبوا
الظظ
ّ
إثْ م

سوا
تَ َج َّ
سُ
وال يغتب

معناىا

ِسً ن ف ٌنن ِ ن ُ ٍن
فن ْ
احتَ َقَهُنوا ْ تَصغََ
مجاعةنال جالنخاصةنوناختصاصنالقومنبال جالنص يحنيفناآليةنإذنلونكانتنالنساءنداخلةنيفنقومنملنيقلنبعدن
ذلكن(نونالنساءن)ن
ِع لنجا ِ دنالن ضارعنلو والنأ ،نويكوننمبعىننالَّ ِ
جاءنويكوننمبعىننا ِإلشفاقنوىونىنانباملعىن الثاين.
ْ ً
فنانعابَنوُ وقالن فون ُ وءناً (.انطؼٍ ٔ انضزة ثبنهسبٌ ٔ قذ ٌكٌٕ ثبنقٕل أ ثبإلشبرح  ٔ .ايب انًٓز فٍكٌٕ ثبنهسبٌ .
لَ َمن فنن
َ
تَتَنابَُموان-نتَنَابََنم يَتَ نَابَُمن-نتَنَابٌُمن-نتنابمنالقومندعانبعضهمنبَ ْعضاًنبا منأونلقب يك ىو-
عابون–نيَْنبُِمه  :يعفبو .انزذاػً ثبالنقبة انسٍئخ.
ِ
علنإلنناء َّ
نالل ِّمنم .واال منىناناملقصودنبونالصفةناليتنيتصفوننهبا.
بِئس:ن
نشأْنَوْ .زأ يُّ

فس ُق،نأي خ جنع نطاعةناللّو.
ٌ
صدرن ن َ َس َقنيَ ُ
تابنيتوبنر َج َعنإىلنربو وأقلعنع نذنبو.
َ

مجعنالظاملنوىونا من اعلن ظلمنإذانتَعدَّىنحدودناللّونوجتاوزنأوا ِ ناللّو ونَو ِاىفَو.

نالنش نءَ :ابتعدنعنو.
اتكوان-ناجتَ نَ َ
ب ْ

ننيفنغرينَمَلِّمو.
َّس ُّو
َ
القولنبدوننعلمنوالتُّه ة والت َ
ذنبَ ،و َخ ِ ْفئَنةٌ.
التجسسني لقنغالباًنيفنالن نو نو اجلا وسن
جتسس :تتب عنأح والنالناسنوحبثنع نعوراهتمن ّاًنو ُّ
تَتَ َج َّس ُس وا:ن َّ
سنيكوننيفناارينغالبناً.
والتَّ َ ُّس ُ
اغتابنيغتاب:نذك نأخاهنمبا يك ه .فإٌ كبٌ فٍّ فٕٓ غٍجخ ٔ إال فٕٓ ثٓزبٌن

 – 1ما الفكرة الرئيسة لأليات الكريمة ؟
 (القبم اإلسالمية سياج قوي يحمي المجتمع المسمم و يحافظ عمى ترابطو و إنسانيتو ). ( -االسالم دين يحرص عمى إقامة عالقات اجتماعية طيبة و مبنية عمى أسس قوية ) .

 - 2حدد مضمكف القضايا التي تناكلتيا األيات الكريمة التي استمعت إلييا .
 المسممكف أخكة ال يجكز سخرية بعضيـ مف البعض اآلخر . -االلتزاـ بالخمؽ القكيـ سبب تماسؾ األمة اإلسالمية كقكتيا.

 تتبع عكرات المسمميف منيي عنو لما لو مف أثر سيئ عمى أبناء المجتمع . -عمى المسمـ أف يحسف الظف بأخيو المسمـ .

 - 3بيف أثر العمؿ بما جاء في اآليات القرآنية الكريمة .
• تماسؾ أبناء األمة اإلسالمية .

• دخكؿ غير المسمميف في اإلسالـ لمبادئو الفاضمة .

• نشر المحبة كالمكدة كالتآلؼ بيف أبناء المجتمع اإلسالمي .

 – 4ما القيـ المستفادة مف اآليات الكريمة التي استمعت إلييا ؟
 -ترؾ التجسس .

– عدـ الغيبة .

 التكبة ك الرجكع إلى اهلل عز ك جؿ . -تقدير اآلخريف ك احتراميـ .

*** ما سبب نزكؿ سكرة الحجرات ؟

– ترؾ ظف السكء  -صكف عكرات األخريف .

– التمسؾ بالظف الحسف باآلخريف  – .تقكل اهلل عزك جؿ .

 ركم أف بعض األعراب جاءكا إلى حجرات أزكاج النبي –ص -فجعمكا ينادكنو  :يا محمد أخرج إلينا  ،يا محمدأخرج إلينا  ،فأنزؿ اهلل ( إف الذيف ينادكنؾ مف كراء الحجرات أكثرىـ ال يعقمكف ).

 -ركم أف الني –ص -بعث الكليد بف عقبة إلى الحارث بف ضرار ليقبض ما كاف عنده مف الزكاة التي جمعيا

قكمو  ،فمما سار الكليد كاقترب منيـ خاؼ كفزع  ،فرجع إلى الرسكؿ –ص -كقاؿ يا رسكؿ اهلل  :إنيـ ارتدكا

فيـ بعض الصحابة بالخركج إلييـ كقتاليـ فأنزؿ اهلل ( يا أييا الذيف آمنكا إف جاءكـ فاسؽ بنبأ
كمنعكا الزكاة ّ ،
فتبينكا ) .

كقد سميت السكرة بالحجرات ألف اهلل تعالى ذكر فييا حرمة بيكت النبي –ص -كىي الحجرات التي كاف يسكنيا أميات

المؤمنيف الطاىرات رضكاف اهلل عمييف .

 -5نيت اآليات عف التجسس كالغيبة كالنميمة ألسباب منيا :
- 1أنيا تكلد العداكة كالبغضاء بيف المسمميف .
- 2أنيا تنشر الفتف في األمة اإلسالمية .

- 3أنيا تضعؼ مف أكاصر المجتمع فينيار كيطمع فيو أعداء اإلسالـ .

 - 6لـ تنؼ اآليات الظف نفيان كميان قاطعان كيرجع سبب ذلؾ إلى :

أف الظف نكعاف ( سيئ كحسف ) كالسيئ ىك المنيي عنو في اآليات ألنو يفتت ترابط األمة اإلسالمية كيمأل البغض
كالعداكة في النفكس  ،بينما الظف الحسف مطمكب عندما يككف في خدمة المسمميف كتأميف دكلتيـ كمصالحيـ مف األعداء .

 : 7لماذا نيت اآليو الكريمو عف الظف؟

_ لصيانة قمكب الناس عف سكء الظف ك لصيانة ألسنتيـ عف الغيبة ك ألف الظف ال يستند إلى برىاف ك فيو التخكف ك التيمة .

 - 8ما أثر التجسس في العالقات اإلجتماعية ؟

يعمل ذلك عمى نشر الكراىية والبغض وبالتالي تفكك أوصال المجتمع ولذلك حذر اإلسالم من ىذه الصفات الذميمة .
د  -اذكر المواقف التي يرشدك إلييا اإلسالم فيما يمي:-

- 1سخرية زميل من زميمو  :نيانا اإلسالم عن ذلك لتقوية الروابطحرم اإلسالم فعل ذلك
 -2إغتياب زميل آلخر ّ : -3-زميل يسيئ الظن بزميمو  :انصحو ألن االسالم نيى عن ذلك

 - 9وظف معاني الكممات التالية في جمل تامو
 -يسخر  :يي أز

يي أز اإلنسان المغرور بالضعيف

 -تممزوا  :تعيبوا

عميكم أييا المسممون أال تعيبوا إخوانكم

 -إثم .............. :

 -10ماذا يحدث لو لم يمتزم المؤمن بما ورد في اآليات من إرشادات إليية .

 عدم السعادة في الدنيا و العذاب في اآلخرة  - .تفكك المجتمع اإلسالمي . -نشر الفساد بين المسممين  - .غضب اهلل .

 -11عمل  :جعل اإلسالم التقوى مقياسا لمتفاضل بين بني البشر .

ألنو ىو المقياس الصحيح  ،فكل إنسان و عممو إن خي ار فخير و إن ش ار فشر .

 - 12ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة مما يمي :
 -اآليات السابقة تؤكد حقيقة وحدة اإلنسانية بأجناسيا المختمفة

(

)

 -تنيانا اآليات السابقة عن سوء الــظن بالناس جمي ــعا

(

)

 -العـمم والـعمل بشـرائع اهلل سبيـل الوحدة واالئتالف .

(

)

 -لـيس مـن الـغـيـبة ذكـرك أخـاك بعيب كان فيو

(

 : 13جاء الممز لمنفس كليس لمغير في قكلو تعالى  ( :كال تممزكا أنفسكـ ) :

)

ألف المؤمنيف خمقكا مف نفس كاحدة  ،فكؿ مف يممز غيره فكأنو يممز نفسو  ،كالذم يسب غيره فيسب منيـ فكأنو يسب نفسو .

 :14ماذا أفاد الحرؼ ( إف ) مف داللة في اآليات ؟

- 15

أفاد التأكيد .

" أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتاً " اشرح الصورة الخيالية السابقة .

شبو اهلل تعالى مف يغتاب أخاه المؤمف بمف يأكؿ لحـ الميتة  ،كذلؾ لمتنفير  ،فإف النفس تعاؼ أكؿ لحـ الميتة  ،كما أف الطبع السميـ يكره
ذلؾ  .كقد شبيت الغيبة بأكؿ لحـ الميتة  ،لما فييا مف تمزيؽ األعراض المشابية لتمزيؽ المحـ عند أكمو  .استعاره تمثيمية.

توضح المعنى وتجسده
وأثرىا ّ :
 – 16ما سبب جزـ األفعاؿ األتية ؟
قكـ)
(كال
ْ
يسخر ه
(كال تممػزكا أنفسكـ)،

(كال تنابزكا باأللقاب)،
تجسسكا)،
(كال َّ

(كال َيي ْغتَي ْب بعضكـ بعضا) .
َم)[ :لم نسافِ ْر].
( -ل ْ

}ألنها سبقت ب

( ال ) الناىية وىي تجزم المضارع ،فالفعل المضارع بعدىا مجزوم {

جزم فعالً واحداً ،أربعة أحرف
*** تذكر جزم الفعل المضارع ىناك أدوات ت

نسافر].
ولما
 (ل َّما)َ [ :عزْمنا على السفرّ ،
ْ
ِ
فمظ سافر تجدَّد].
 (الم األمر) :نخو[ :لنُ ْسافرَ ،
تسافر وحيداً ،فالرفيق قبل الطريق].
 (ال الناىية) :نخو[ :الْ
تنجج].
تدرر ْ
( -إ ْن) :نخو[ :إ ْن ْ

ينجج].
يدرر ْ
 ( َم ْظ) :للعاقل نخوَ [ :م ْظ ِْ
اءه].
تنل جز َ
تفعل مظ خيرْ ،
 (ما) :لغير العاقل نخو[ :ما ْ( -مهما) :لغير العاقل نخو[ :مهما تَكتُ ْم خالال َق َ تُ ْعلَ ْم].

¨ و ىناك أدوات تجزم فعلَْيظ عشر أدوات،

كرم ].
تزرنا نُ ْ
 (متى) :للزمان ،نخو[ :متى ْ (أيّان) :للزمان ،نخو[ :أيّان يَ ُنْ َ القانون تُ َ ْظ]. (أيظ) :للمكان ،نخو[ :أيظ تجل ْ أجل ْ ] .وقد تلخقها (ما) الزاالدة[ :أينما تجل ْ أجل ْ ]. (أنّى) :للمكان ،نخو[ :أنّى تُِق ْم نَ ُز ْر َك].تستقم تُ ْختَ َرْم].
 (حيثما) :للمكان ،نخو[ :حيثماْ
ِ
ِ
كتاب تقرأْ يُف ْد َك] .وقد تلخقها (ما) الزاالدة[ :أيَّما ٍب
أأ ٍب
كتاب تقرأْ يُف ْد َك].
معرب ،نخوَّ [ :
( ّأأ) :اسم مبهم َ
() 8
تنجج] إنما ُجزم ،ألنو مسبب عظ ٍب
تنجج] أجزم الفعل المضارع ،إإا جاء مسبَّباً عظ ٍب
ادرر].
لب قبلو ،نخو :فالفعل [ ْ
ادرر ْ
لب قبلو ىو [ ْ
الجزم بالطلب[ ْ

رذرٌت  :اسزخزج انفؼم انًضبرع فًٍب ٌهً  ،يذذدا يٕقؼّ يٍ اإلػزاة ٔ ػاليخ اإلػزاة أٔ انجُبء :
رؼظ يٍ َفسك .
 – 1ال رسً َؼ ٍَّ كالو انهئٍى .
 – 2نٍ رسًٕ ثؼطبئك يب نى ِ
 – 4ال ُ
رذٌ يٍ انهئٍى .
 – 3أرزٌذ أٌ رُسى فضم ٔانذٌك ػهٍك .
 – 6أَزى ال رقُطٌٕ يٍ ردًخ هللا .
 – 5ال رٓبدَٕا ػذٔاً .
ذ رسؼذٌٍ ثزٌبرح اِقبرة .
 – 7يب رزرع رذصذ .
 – 8أَ ِ
 -17اق أر اآلية الحادية عشرة كاستخرج منيا  ( :فعالن ناسخان كحدد اسمو كخبره – فعالن مضارعان منصكبان كاذكر عالمة نصبو
كآخر مجزكمان كاذكر عالمة جزمو ) .
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التناكؿ  : :وقفة تقويمية عالجية .

• اق أر اآليات اآلتية  ،ثـ أجب عما يمييا مف أسئمة:

" يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتان غير بيكتكـ حتى تستأنسكا كتسمّمكا عمى أىميا ذلكـ خير لكـ لعمكـ تذكركف * فإف
لـ تجدكا فييا أحدان فال تدخمكىا حتى يؤذ ف لكـ كاف قيؿ لكـ ارجعكا فارجعكا ىك أزكى لكـ كاهلل بما تعممكف عميـ"

 -1استخمص اثنيف مف المعاني الكاردة في اآليات ؟

.....................................................................................................
.....................................................................................................
حدد اآلداب التي ذكرتيا اآليات ؟
ّ -2
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 -3ما أثر االلتزاـ بيذه اآلداب في حياة الفرد كالمجتمع؟

.....................................................................................................
 -4ما اآلداب التي يجب أف يمتزـ بيا الزائر عند زيارتو ؟

.....................................................................................................
 -5كظّؼ مرادؼ ( تستأنسكا )  ،كضد ( ارجعكا) في جمؿ مف إنشائؾ .

.....................................................................................................
 -6استخرج مف اآليات :
أ -أسمكبان خبريان :

.........................................................................
........................................................

كبيف نكعو :
ب -أسمكبان إنشائيان ّ ،
 -7أكمؿ الفراغ في القصة التالية باسـ فاعؿ مناسب :

حدثنا سعيد عف أخيو خميؿ فقاؿ  :خميؿ اآلف  .........عمى أريكتو يق أر االصحؼ يتذكر ما فعمو في الصباح فقد ذىب

إلى السكؽ لشراء سيارة فقابؿ  .........كاشترل منو سيارة ثـ تكجو بيا إلى منزلو كأثناء ذلؾ التقى  .........النظافة

كطمب منو أف يغسؿ لو السيارة كؿ يكـ حتى تبقى نظيفة كبعد ذلؾ ذىب إلى مكتب اليندسة كطمب  .........الذم يشرؼ

عمى بناء بيتو حتى يسألو عف مكعد التسميـ ككـ بقي لو مف ماؿ فقاؿ اذىب إلى ػ .........الشركة فيك خبير بحساب

التكمفة فعندما كصؿ كسأؿ عف ذلؾ أجابو بأنو سيرسؿ لو كشؼ حساب عبر البريد يسممو لو ػ.........ػ باليد كىكذا أنيى

أخي خميؿ يكمو بفضؿ اهلل .

أسئمة مراجعة عمى سكرة الحجرات لمصؼ الحادم عشر

اؽأر اآليات التالية ثـ أجب عما يمييا مف أسئمة:

عالقات اجتماعية في المجتمع اإلسالمي ( مف سكرة الحجرات)

قاؿ تعالى".يا أييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثي ارن مف الظف إف بعض الظف إثـ كال تجسسكا كال يغتب بعضكـ بعضان أيحب أحدكـ
أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا فكرىتمكه كاتقكا اهلل إف اهلل تكاب رحيـ"

- 1المنيج اإلسالمي يقكـ عمى العالقات االجتماعية النقية بيف أبناء المجتمع المسمـ .استدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ فيمؾ اآلية السابقة.

( حيث يتحمى أفراده باجتناب الظف كعدـ التجسس كذلؾ عدـ الغيبة)
- 2بيف قيمة كؿ مما يأتي في مكاضعو مف اآلية الكريمة:

كممة " كثي ارن " في مكضعيا (ليحتاط اإلنساف كيبتعد عف ذلؾ كيتأمؿ

-

ك يتحقؽ ألف ذلؾ يؤدم بصاحبو إلى اعتقادات ك أكىاـ خاطئة )

 -قكلو تعالى" إف اهلل تكاب رحيـ"  (----لمحث عمى التكبة كالترغيب فييا)

- 3أكمؿ - :تجمع كممة " ظف" عمى -------ظنكف --ك ------------أظانيف --------

 مرادؼ كممة" يغتب" -----يذكر أخيو مف كرائو بما فيو مف عيكب يسترىا كيسكءه ذكرىا ------------ -ضد كممة" يسخر"---يحترـ ك يكقر----

- 4صمي مف المجمكعة " أ" ما يناسبيا مف المجمكعة " ب " فيما يأتي:
(ب)

(أ)

أسمكب خبرم

 - 1بئس االسـ الفسكؽ بعد اإليماف

أسمكب إنشائي غير

 - 2اجتنبكا كثي ارن مف الظف
طمبي

أسمكب إنشائي

 - 3إف بعض الظف إثـ
طمبي

- 5صكب الخطأ النحكم في الجمؿ اآلتية:

 -ما عصيت اهلل أبدان ------ .قط -------------------------------------

 الناس سائريف ك الفجر --------- .سائركف ---------------------------------------------------

- 6أعرب الكممتيف المخطكطتيف في اآلية السابقة:

اجتنبكا ------------:فعؿ أمر مبني عمى حذؼ النكف ------------------
خبر ‘إف مرفكع كعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آحره

إثـ- :

 - 7حدد نكع اإلنشاء في األمثمة التالية :
أ -تاهلل لينتصرف الحؽ .

-8

ب -ال يسخر قكـ مف قكـ .

ج -ما أجمؿ السماء .

"أيحب احدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتان" اشرح الصكرة الخيالية السابقة :

.........................................................................................................
 - 9اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف األقكاس



يسعد الرجؿ في منزلو ك

يحب الطالب الدراسة ك

أبناؤه ِ -
أبناء ق )
أبنائو -
( ُ
َي
( المجتيديف  -المجتيدكف )

مما جاء في مجاؿ ( القرآف الكريـ) مف نص ( آيات مف سكرة الحجرات ) ما يمي:

" يا أييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثي ار مف الظف إف بعض الظف إثـ كال تجسسكا كال يغتب بعضكـ بعضا أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا

فكرىتمكه كاتقكا اهلل إف اهلل تكاب رحيـ *يأييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ إف
اهلل عميـ خبير *

 -1تكجينا اآليات السابقة إلى بعض السمككيات االجتماعية .اذكر اثنيف منيا

ب – مف إيجابيات االلتزاـ بالتكجييات القرآنية السامية ....................ك....................
كمف األضرار المترتبة عمى البعد عنيا ........................ك................................

 -2عمؿ  :جعؿ اإلسالـ التقكل مقياسا لمتفاضؿ بيف بني البشر .

----------------------------------------------------------------

-3ضع عالمة (  ) /أماـ العبارة الصحيحة كعالمة ( × ) أماـ العبارة غير الصحيحة مما يمي :
 اآليات السابقة تؤكد حقيقة كحدة اإلنسانية بأجناسيا المختمفة تنيانا اآليات السابقة عف سكء الػػظف بالناس جميػػػعا -لػيس مػف الػغػيػبة ذكػرؾ أخػاؾ بعيب كاف فيو

 -العػمـ كالػعمؿ بشػرائع اهلل سبيػؿ الكحدة كاالئتالؼ .

(

(
(

(
)

)

)

)

-4القتاؿ بيف الطكائؼ المؤمنة يستدعي تدخؿ أفراد المجتمع المسمـ لإلصالح كفؽ ترتيب محكـ يصكف الحقكؽ
اكتب مما حفظت اآليات الدالة عمى المعنى السابؽ

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- ( -5أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا فكرىتمكه)
 -الصكرة في اآلية الكريمة السابقة ( تشبيو تمثيمي

 -تشبيو بميغ

 -تشبيو ضمني

كناية )

 -كالغرض مف التصكير ( بياف معنى الغيبة  -تبشيع رذيمة الغيبة  -احتراـ حقكؽ الغير -بياف عقكبة المغتاب )

نمكذج اختبار  :آيات ممف سكرة الحجرات :
- 1

ذكرت اآليات عددا مف القكاعد التي تصكف المجتمع اإلسالمي كتحفظ كحدتو  .اذكر ىذه القكاعد

-------------------------------------------------------------------------------

 -2لماذا أكجبت اآليات الكريمة التثبت مف األخبار التي ينقميا الفاسؽ ؟

----------------------------------------------------

 -3ما الفطرة التي فطر اهلل عمييا اإلنساف ؟

----------------------------------------------------

 -4الخالؼ في الجماعات اإلسالمية كارد  .كيؼ نكاجو خالؼ بيف طائفتيف مف المسمميف ؟

----------------------------------------------------

 -5صكرت اآليات مف يغتاب أخاه المسمـ بصكرة منفرة كضح ذلؾ

----------------------------------------------------

 -6ما مقياس التفاضؿ بيف الناس في المجتمع المسمـ ؟-----------------------------------

 -7ما نتيجة االلتزاـ بالقكاعد التي ذكرتيا اآليات عمى المجتمع ؟------------------------------------
 -8مف القيـ اإلسالمية في اآليات :
 البعد عف الظف  -حب الخير -العدؿ في الحكـ

 -العمؿ عمى كؿ ما يكحد المجتمع المسمـ – نشر ركح المحبة كالسالـ

 -9كضح الصكرة

( أيحب أحدكـ أف يأكؿ مف لحـ أخيو ميتا فكرىتمكه )

ًَٕرج اختجبس  :آيبد يًٍ سٕسح انحجشاد  :قبل رؼبنى:
(ٌب أٌٓب انذٌٍ آيُٕا ال ٌسخز قٕو يٍ قٕو ػسى أٌ ٌكَٕٕا خٍزا يُٓى ٔال َسبء يٍ َسبء ػسى أٌ ٌكٍ خٍزا
يٍُٓ ٔال رهًزٔا أَفسكى ٔالرُبثزٔا ثبِنقبة ،ثئس االسى انفسٕق ثؼذ اإلًٌبٌ ٔيٍ نى ٌزت فأٔنئك ْى
انظبنًٌٕ)
- 1يبسجت رسًٍخ انسٕرح ثبنذجزاد؟
َسجخ إنى انحجشاد انتي كبٌ يسكُٓب انشسٕل عهيّ انصالح ٔانسالو ٔصٔجبتّ ٔركشد حشيخ ْزِ
انحجشاد في انقشآٌ انكشيى.
-2يٍ خالل اٌَبد دنم ػهى أٌ اإلسالو ٌذزص ػهى كزايخ انفزد ٔانًجزًغ؟
يٍ خالل انُٓي عٍ انسخشيخ ٔاالستٓضاء ثبآلخشيٍ ألٌ رنك يٕنذ انجغضبء ٔانضغيُخ ثيُٓى ٔيٍ ثى تفكك
انًجتًع ٔاَتشبس انعذأح ثيٍ أثُبئّ
-3أكًم يبٌهً فً ضٕء فًٓك نٌُبد:
انتُبثض ثبألنقبة
اٌَبد رُٓبَب ػٍ .......انسخشيخ انهًض
 انغبٌخ يٍ ْذِ انُٕاًْ ْي تأسيس يجتًع يتشاثظ يٍ أسس ٔيقٕيبد انًجزًغ انًسهى االحتشاو انًتجبدل كهًخ (أخٍّ) فً اٌَبد انكشيًخ تذل عهى انعالقخ انتي تستٕجت انحت -4اخزبر اإلجبثخ انصذٍذخ يًب ٌهً:
أ)انًقصٕد ة(انهًز)فً اٌَبد انكزًٌخ:
انكزِ  -انذقذ  -انعيت  -انذسذة)ضذ كهًخ "ٌسخز":
 ٌٓزأ  -يٕقش ٌ -ظهى ًٌ -ذحج) ػالقخ انزؼجٍز انقزآًَ(ػسى أٌ ٌكَٕٕا خٍزا يُٓى)ثًب قجهّ ٌفٍذ:
 انزأكٍذ  -انزٕضٍخ  -اإلجًبل  -انتعهيم -5ثٍٍ دالنخ يب رذزّ خظ فًٍب ٌهً:
 سخز انزجم يٍ جبرِ......استٓضأثّ سخز هللا انسفٍ فً انجذز.....رنهٓب ٔطٕعٓب-6دذد يٍ اٌَبد انكزًٌخ:
أسهٕة إَشبئً غٍز طهجً :ثئس االسى انفسٕق
 أسهٕة إَشبئً طهجً.......اليسخش -أسهٕة خجزي .....فأٔنئك ْى انظبنًٌٕ انغزض يُّ :انتحزيشٔ انتٓذيذ

