" العمل التطوعً "
ط :1ما الزي ال ًجهله ؤي إوعان مىز بذء الخلُلت ؟
ط : 2العمل هىعان  .وضح رلً مبِىا عً ؤيهما ًخحذر الياجب ؟
ط : 3هىان هىع مً العمل ؤصبحىا في حاحت ماظت إلُه مع جؼىس اإلاجخمعاث  .وضح.
ط : 4ما الزي ًمحز ػبُعت الشخصُت اإلاصشٍت عً ػبُعت الشخصُاث ألاخشي ؟
ؤو ما الزي جالحظه عىذ إمعان الىظش في ػبُعت الشخصُت اإلاصشٍت ؟
ط : 5ما اللُمت التي هحخاج إلى حعمُلها في هفىط ؤبىائىا ؟
ط : 6إلاارا ال حعخؼُع الذولت وحذها حل اإلاشىالث ؟ وما واحب ألافشاد في هزه الحالت ؟
ط : 7ما الزي ًترجب على معاعذة الفشد لآلخشًٍ ؟ ؤو ما الفىائذ التي حعىد علُىا عىذ معاعذة آلاخشًٍ ؟
ط : 8بم ٌشعش ؤلاوعان بعذ معاعذة آلاخشًٍ ؟
ط : 9ما الزي ًحخاحه الفشد وي ًىخشغ في العمل الخؼىعي ؟ وإلاارا ؟
ط : 11ما الزي ًحخاحه روو الاحخُاحاث الخاصت عىذ جلذًم ًذ اإلاعاعذة لهم ؟
ط : 11ما دوس آلاباء واللائمحن على ألامىس في البالد لترظُخ مفهىم العمل الخؼىعي عىذ ؤبىائهم ؟ وهُف ًىىن رلً ؟
ط : 12هل هىان مشحلت ظيُت ؤو صمً ؤو مجاٌ للعمل الخؼىعي ؟
ط : 13ارهش بعع مؤظعاث العمل الخؼىعي في مصش .
ط : 14هُف ًمىً للؼالب مضاولت العمل الخؼىعي ؟
ط : 15ما آلازاس العظُمت اإلاترجبت على العمل الخؼىعي ؟
ً
ط( : 16إن معاعذة آلاخشًٍ جخلص الىفغ مً ألازشة وجباعذ بُنها وبحن الىأبت وجضٍذ الثلت بالىفغ وجحمل اإلاعئىلُت فظال عً
ؤنها جىمي مهاساث إعماٌ العلل واللذسة على حل اإلاشىالث وهي هزلً خحر اظدثماس ألوكاث الفشاغ ).
(ؤ)  -هاث مً الفلشة العابلت ولمت بمعنى (ألاهاهُت  -جضٍذ)  ،وولمت مظادها (الفشحت  -العجض) .
(ب) ّ -
كعم الياجب العمل إلى هىعحن  .وضحهما .
َ َ
"م ًْ ف َّش َج َع ًْ ُم ْع ِل ٍم
(حـ)  -مً خالٌ فهمً للفلشة العابلت وضح ما ًخىافم مع مظمىن حذًث الشظىٌ -
ْ
ُ َْ ً
ُّ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ً ْ ُ َ
ًىم ال ِل َُ َام ِت . "..
هشبت ِفي الذهُا ،فشج الله عىه هشبت ِمً هش ِب ِ
(د) َ -بم ًىحي الخعبحر بـ(معاعذة آلاخشًٍ جخلص الىفغ مً ألازشة) ؟
(هـ)  -إلاارا ال حعخؼُع الذولت وحذها حل اإلاشىالث ؟ وما واحب ألافشاد في هزه الحالت ؟
ط( : 17إن مجاالث الخؼىع ال حصش لها وال ًشجبؽ الخؼىع بمشحلت ظيُت معُىت ؤو صمً محذد وال ًلخصش العمل الخؼىعي على
ألافشاد فلذًىا في مصش حمعُاث ومؤظعاث جلىم على العمل الخؼىعي وجلذم خذماث حلُلت ألبىاء هزا الىػً .
ً
ً
فإهذ عضٍضي الؼالب ًمىىً مً آلان مضاولت العمل الخؼىعي فلذ ًىىن حاسن ؤمُا وبحاحت إلى مً ٌعلمه ؤو مشٍظا ًحخاج إلى مً
ًؼببه ؤو شُخا ًبحث عمً ًشعاه .).
(ؤ)  -ما مشادف (ًؼببه) وما مظاد (مضاولت)؟ وما حمع (حلُلت) ؟
(ب)  -هُف ًماسط الؼالب العمل الخؼىعي ؟
(حـ) َ -بم ًىحي الخعبحر (مجاالث الخؼىع ال حصش لها) ؟
(د)  -هل هىان مشحلت ظيُت ؤو صمً ؤو مجاٌ للعمل الخؼىعي ؟
(هـ)  -ما جإزحر معاعذة آلاخشًٍ على الىفغ ؟

"ولدي وصٍة إلى "
ط: 1ما ؤهم ما ًترهه آلاباء ألبىائهم ؟ وإلاارا ؟
ً
ط: 2إلاارا ال ٌعخؼُع الياجب ؤن ًترن ابىه مً بعذه ػىُا ؟ وما شعىسه ججاه رلً ؟
ط: 3ما الثروة التي ًخمنى الياجب ؤن ًترهها البىه ؟
ط: 4ما الخيشئت التي ؤساد الياجب ؤن ًيش ئ ابىه عليها ؟
ً
ط: 5ما ؤزش ؤن ًيشإ ؤلاوعان معخمذا على هفعه ؟
ً
ط: 6إلاارا ؤحب الياجب ؤن ٌعِش ابىه فشدا مً ؤفشاد هزا اإلاجخمع الهائل ؟
ط: 7الصشاع في الحُاة والىفاح خحر لالبً  .وضح .
ط: 8إلاارا ؤساد الياجب البىه ؤن ًمش بجمُع الؼبلاث وٍخالؽ حمُع الىاط ؟
ط: 9ما فائذة مخالؼت الفلشاء واإلاعاهحن لالبً ؟
طَ : 11بم هصح الياجب ابىه الىاش ئ الفلحر ؟
طَ : 11بم وصف الياجب مً ٌعخمذون على وظائف الحىىمت ؟
ط: 12ما ؤكل همىم في الحُاة ؟
ط: 13هُف هصل إلى الععادة في الذهُا ؟
ط :14مً واجب هزا اإلالاٌ ؟ ومارا حعشف عىه ؟
ً
ط( : 16لي ولذ وحُذ في العابعت مً عمشه ال ؤظخؼُع على حبه إًاه وافخخاوي به ؤن ؤجشهه مً بعذي ػىُا ألوي فلحر وما ؤها بأظف
على رلً وال مبخئغ ألوي ؤسحى بفظل هللا وعىهه وسحمخه وإحعاظه ؤن ؤجشن له زشوة مً العلل وألادب هي عىذي خحر ؤلف مشة
ً
مً زشوة الفظت والزهب  ..ؤحب ؤن ًيشإ معخمذا على هفعه في جحصُل سصكه وجىىًٍ حُاجه ال على ؤي ش يء آخش حتى الثروة التي
ًترهها له ؤبىه).
(ؤ)  -ما مشادف (افخخاوي) وما مظاد (سحمخه)؟ وما حمع (حُاجه) ؟
(ب)  -ما الزي ًحب ألاب ؤن ًترهه له بعذ مماجه ؟ وما سؤًً في هزه الترهت ؟
ً
(حـ)  -ما فائذة ؤن ًيشإ ؤلاوعان معخمذا على هفعه ؟
(د) َ -بم ًىحي الخعبحر بـ(ؤجشن له زشوة مً العلل وألادب) ؟
ً
(هـ)  -الصشاع في الحُاة والىفاح خحر لالبً  .وضح مبِىا سؤًً .
ط17
(ؤحب ؤن ًمش بجمُع الؼبلاث وٍخالؽ حمُع الىاط وٍزوق مشاسة العِش وَشاهذ بعُيُه بؤط البؤظاء وشلاء ألاشلُاء وَعمع
ً
بإرهُه ؤهاث اإلاخإإلاحن وصفشاث اإلاخىحعحن ؛ لِشىش هللا على وعمخه إن وان خحرا منهم وَشاسههم في همىمهم وآالمهم إن وان حظه في
الحُاة مثل حظهم لخىمى في هفعه عاػفت الشفم والشحمت فُعؼف على الفلحر عؼف ألاخ على ألاخ وٍشحم اإلاعىحن سحمت الحمُم
للحمُم ).
(ؤ)  -هاث مً الفلشة العابلت ولمت بمعنى (حعاظت ً -ؼعم)  ،وولمت مظادها (البعُذ ً -جحذ) .
(ب)  -ما الزي ؤحب ألاب ؤن ٌعاٌشه الابً ؟ وإلاارا ؟
(حـ) َ -بم ًىحي الخعبحر (ٌشاسههم في همىمهم وآالمهم) ؟
ً
(د)  -إلاارا ال ٌعخؼُع الياجب ؤن ًترن ابىه مً بعذه ػىُا ؟ وما شعىسه ججاه رلً ؟
(هـ)  -ما عالكت (لِشىش هللا على وعمخه) بما كبلها ؟

ط( : 18و حعبً مً الععادة في الذهُا طمحر جلي وهفغ هادئت وكلب ششٍف وؤن حعمل بُذن فتري بعُىً زمشاث ؤعمالً جىمى
بحن ًذًً وجترعشع فخؼخبؽ بمشآها اػخباغ الضاسع بمىظش الخظشة والىماء في ألاسض التي فلحها بُذه وحعهذها بىفعه وظلاها مً
عشق حبِىه ) .
(ؤ)  -اختر ؤلاحابت الصحُحت مما بحن اللىظحن :
 مشادف (حؼخبؽ) ( :حشاهذ  -جخمنى  -حععذ  -جحلم) مظاد (حعهذها) ( :جبادلها  -ؤهملها  -حلشها  -شىهها) حمع (الذهُا) ( :الذها  -الذهُىاث  -الذواوي  -الذهان)(ب)  -ما الزي ًىفي الابً لُحلم ظعادجه في الذهُا ؟
(حـ) َ -بم ًىحي الخعبحر (ٌشاسههم في همىمهم وآالمهم) ؟
(د) ً -شي الياجب ؤن الىاش ئ الفلحر ؤفظل مً الىاش ئ الؼني  .علل.
(هـ)  -ؤيهما ًفظل الياجب لىلذه :مضاحمت العاملحن بمىىبُه ؤم إمخاع الىظش بمشآهم مً ششفت كصشه ؟ وإلاارا ؟

"حرٌة الذٌه ال ٌعلمون "
ط : 1هُف هىشف الاهخماماث الحلُلُت ألي شعب ما ؟
ط : 2ما مىطع الاهخمام ألاوٌ لصحائف حُاجىا ألادبُت والفىشٍت مىز ؤواخش اللشن اإلااض ي حتى الُىم ؟
ط : 3دلل على ؤهمُت كظُت الحشٍت وؤهه ال مىافغ لها.
طّ : 4
جدبع مشاحل جىامي وصعىد جُاس الحشٍت في مصش.
ط : 5ما الحلُلت الخؼحرة التي جىشف عنها الىظشة الفاحصت اإلاذكلت لخلً الحشٍاث ؟
ط : 6وضح بإمثلت الجىاهب العلبُت عىذ البحث عً الحشٍت.
ط : 7ما ؤهم حاهب مً حىاهب الحشٍت ؟
ط : 8هُف هصل إلى الجاهب ؤلاًجابي في الحشٍت ؟
ً
ط : 9علل :الخحشس مً اللُىد وألاػالٌ لِغ معىاه الاهؼالق الشذًذ إًجابُا باإلوعان اإلاخحشس .
ط : 11كاسن الياجب بحن الحشٍت بمعىُيها العلبي وؤلاًجابي  .وضح.
ط : 11ما الفاسق بحن الزًً ٌعلمىن والزًً ال ٌعلمىن ؟
ً
ً
ط ( : 12للذ كُل إهىا إرا ؤسدها الىشف عً الاهخماماث الحلُلُت التي حشؼل شعبا معُىا مً الشعىب  ،فما علُىا إال ؤن هشاحع
ما هخبه الياجبىن مً ؤبىاء رلً الشعب  ،لجري ؤي ألافياس ًتردد ؤهثر مً ظىاه  ،فُىىن هى مىطع الاهخمام ألاوٌ  ..في ظني ؤهىا إرا
ؤسدها ساحعىا صحائف حُاجىا ألادبُت والفىشٍت مىز ؤواخش اللشن اإلااض ي حتى الُىم لم هجذ ولمت جىافغ ولمت الحشٍت في جشددها
على ؤكالم الىخاب وؤلعىت الخؼباء واإلاخحذزحن )
ؤ  -ما مشادف( ظىاه )وما مظاد( ؤواخش)؟ وما مفشد( صحائف ؟
ب  -ما فائذة مشاحعت ما هخبه الياجبىن مً ؤبىاء هزا الشعب ؟
حـ  -وضح هُف جصاعذ جُاس الحشٍت في مصشها.
د َ -بم ًىحي الخعبحر بـ(لم هجذ ولمت جىافغ ولمت الحشٍت في جشددها) ؟
هـ  -ما سؤًً في شعاس " ؤهذ حش ما لم جظش " مً خالٌ فهمً للذسط ؟
ط ( : 13زم لم هلبث ؤن ؤخزها وعمع دعىة في ؤزش دعىة لظشوب ؤخشي مً الحشٍت ػحر مجشد الخحشس مً اإلاعخعمش  ،هحشٍت
الاكخصاد الىػني (
ؤ  -اختر ؤلاحابت الصحُحت مما بحن اللىظحن:
مشادف) ؤزش( ):علب  -بلُت  -جمثاٌ – مفاطلت (مفشد) طشوب( ):طاسب  -مظشب  -طشب – طاسبت (-حمع) ؤخشي( ) :ؤخشواث  -ؤواخش  -ؤخشٍاث – ؤخشاء(

ب  -هُف هصل إلى الجاهب ؤلاًجابي في الحشٍت ؟
حـ َ -بم ًىحي الخعبحر (وعمع دعىة في ؤزش دعىة) ؟
د  -كاسن الياجب بحن الحشٍت بمعىُيها العلبي وؤلاًجابي  .وضح.
هـ  -ما الزي حاءث به زىسحي 1919م و 1952م ؟

