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 :    بؤ بِىوضسيَت كىزتُيُن ثًَىيطتُ                                   

           
  :بابُت ثًَِاضٍُ

ِ  تاكى  بىوُِ دزوضت ضُزَتاّ هُ دَكات عُباضِ دَوهُتِ ًًَرووّ باضِ بابُتُ ئَُ   ,  ثًَٔـات  كىَتـاي
ِ  دَوهُتِ ضًاضِ بازودوخِ باضِ يُكَُ تُوَزّ هُ و يُكَُ بُغِ بُ دَكات ثٌَ ودَضت  هـُ  و عُباضـ
 هـى  و ئًُُويُكاْ هُ دَضتُالت ووَزطستِِ عُباضِ غىزغِ و زاًًازّ زيَلخطتِِ باضِ يُكَُ تُوَزّ
 و بصوتُِواُـُ  ئَُ دذّ غُزّ ٓىيُكاُِ و عُباضًُكاْ ضًاضُتِ دذّ بصوتُِوَكاُِ باضِ دووََ تُوَزّ
ِ  ُٓزوَٓا و عُهُويُكاْ طُي هُ خُوازج ثُيىَُدّ ُٓزوَٓا  هـُ  و,اهصكًـُ  اهـِسظ  ذّ حمٌـد  ُٓهىيطـت

ٍ  كىزّ حمٌد ُٓهىيطتِ و اهلاظٍ ًىضِ كىزّ اهسضا عوٌ بى طست باضِ ضًًََُ بُغِ ّ  اهقاضـ  اهعوـى
ِ  ثاغاْ عُباضًُكاْ ضًاضُتِ بُزاًبُز( 800َ \ ه909) ّ  ُصـس  زوىل باضـ ِ  غـبح  كـىز  دذّ اهعقًوـ

 املتىكـى  خُهًسـُ  ٓىىل و  عُباضًُكاْ حلىًساُِ هُكاتِ ًصس بازودوخِ باضِ و عُباضًُكاْ دَضتُالتِ
 غاز ئاوَداُلسدُِ هُاليُْ عُباضًُكاْ زوىل يُكَُ تُوَزّ هُ و ضىازََ بُغِ هُ و.  اهرتن غلاُدُِ بى
ّ  هُ و دَزَوَ خُهلُكاُِ طُي هُ عُباضًُكاْ ثُيىَُدّ و زوغِبريّ و شاُطتِ هُاليُْ و  دووََ تـُوَز

 .  عُباضِ خًالفُتِ زوخاُِ باضِ
 

 : بابُت طسُطِ
ّ  ضُز هُ ُٓبِ كازطًَسّ كُ زوداوَكاُِ بُ دَوهًُُُدَ شوز عُباضِ دَوهُتِ ًًَرووّ ِ  ُُخػـُ  جًٔـاُ
  طسُطُ شوز عُباضِ دَوهُتِ ًًَرووّ خىيَِدُِ ئُوَ بُز هُ ئًطالًِ

 
 بابُت ئاًاجنِ

ْ  عُباضِ دَوهُتِ بىوُِ دزوضت ضُزَتاّ هُ ًًَروويِ شاًُازّ ُٓوملاُدا ْ  هُاليـُ ,   بًـت  ديـاز  قىتابًـا
ِ  بى عُباضًُكاْ زيَطُّ وزوُلسدُِ ْ  هـُ  خًالفـُت  وَزطستِـ َ  و ئًُُويـُكا ْ  بـُزدَوا  ضـُز  هـُ  بىًُـا
 .  شاهنب ضُزياْ هُ و بسوخًَِّ دَضتُالتًاْ تىاًُاْ ًُغىهُكاْ تاكى دزيَر ًاوَيُكِ بى دَضتُالت

  



        بابُتُكُ خػتٍُ دابُغلسدٌُ                                  
 ضًاضِ بازّ يُكَُ ُٓفتٍُ

 عُباضِ دَوهُتِ ثُيدابىوُِ بى زاًًازّ زيَلخطتِِ دووََ ُٓفتٍُ

 عُباضِ غىزغِ زاطُياُدُِ ضًًََُ ُٓفتٍُ

  عُباضًُكاْ غىزغِ زاطُياُدُِ ضوُتُكاُِخُ ضىازََ ُٓفتٍُ

  عُباضِ غىزغِ زَطُشَكاُِ ثًَِجَُ ُٓفتٍُ

 فازضِ بصوتُِوَكاُِ غُغَُ ُٓفتٍُ

 بٔافسيد بصوتُِوَّ-أ حُفتَُ ُٓفتٍُ

 ذضِبا بصوتُِوَّ-ب ُٓغتَُ ُٓفتٍُ

 اهرتن اضخاق بصوتُِوَّ-ج ُؤيَُ ُٓفتٍُ

  يُكَُ وَزشّ تاقًلسدُُوَّ دَيَُ ُٓفتٍُ

 اضتاذضًظ بصوتُِوَّ-ئُغِاع بصوتُِوَّ – اهساوُديُ ياشدَ ُٓفتٍُ

 شَُدَقُ بصوتُِوَّ دواشدََ ُٓفتٍُ

  املقِع بصوتُِوَّ ضًَصدََ ُٓفتٍُ

 اخلسًِ بابم ضىازدََ ُٓفتٍُ

 عُباضًُكاْ طُي هُ عُهُويُكاْ ثُيىَُدّ ثاشدََ ُٓفتٍُ

 الصكًُ الٍفظ ذّ حمىد بصوتٍُوَّ غاشدََ ُٓفتٍُ

 اللاظي وىضِ كىزّ السضا عمِ طستِ حُظدََ ُٓفتٍُ

  دووََ وَزشّ تاقًلسدُُوَّ ُٓذدََ ُٓفتٍُ

 تىزن ُالتِدَض غلاُدُِ بى املتىكى خُهًسُ ُٓوىل ُؤشدََ ُٓفتٍُ

 عُباضًُكاْ ثُيىَُديُكاُِ بًطتَُ ُٓفتٍُ

 بًَصَُتِ دَوهُتِ طُي هُ عُباضًُكاْ ثُيىَُديُكاُِ ويُن بًطت ُٓفتٍُ

 املِصىز جعسس ابى كازَكاُِ ودوو بًطت ُٓفتٍُ

  املٔدّ حمٌد ضُزدًَِ هُ ثُيىَُدّ وضَِ بًطت ُٓفتٍُ

  زوًاًُُكاْ و اهسغًد ٓازوْ ًَُىاْ هُ زيَلُوتِِاًُ وضىاز بًطت ُٓفتٍُ

 ئُفسجنُكاْ طُي هُ عُباضًُكاْ ثُيىَُدّ وثًَِج بًطت ُٓفتٍُ

 عُباضًُكاْ ضُزدًَِ هُ ئاوَداُلسدْ وغُؽ بًطت ُٓفتٍُ

 بُغداد غازّ ئاوَداُلسدُِ وحُوت بًطت ُٓفتٍُ

 بُغدا ُاشُاوّ وُٓغت بًطت ُٓفتٍُ

 ضاًسْا غازّ ئاوَداُلسدُِ وُؤ بًطت ُٓفتٍُ

 شاُطتِ بصوتُِوَّ ضًًَُ ُٓفتٍُ



 
  عُباضِ دَوهُتِ بابُتِ ضُزضاوَكاُِ     

  التازيذ يف اللاون:  االثري ابَ -1
  البمداُ فتىح:  البالذزٍ -2
  واالوي املمىك تازيذ يف املٍتظي:  اجلىشٍ ابَ -3
  واخلرب املبتدأ وديىاُ العرب:  خمدوُ ابَ -4
  االضالً دوه:  الرِيب -5
  اخلمفاْ تازيذ:  الطًىطٌ -6
  والٍخن املمن:  الػّسضتاٌِ -7
  واملمىك السضن تازيذ:  الطربٍ -8
  والٍّايُ البدايُ:  كجري ابَ -9

  وولده العباع اخباز:  جمّىه -11
  الطمجىقٌ العصس يف العساق تازيذ:  أوني حطني -11
  االضالوًُ الػعىب تازيذ:  بسوكمىاُ كازه -12
  املتأخسَ العباضًُ العصىز يف دزاضات:  الدوزٍ عبدالعصيص -13
  العباضٌ التازيذ يف حماضسات:  زغاد عبداملٍعي -14
 :  فىشٍ عىس فازوق -15

  العباضًُ اخلالفُ-أ
  االوآن العباضًىُ-ب
  العباضًُ الدعىَ طبًعُ-ج
  العطلسيُ عصسالفىضِ يف العباضًُ اخلالفُ-د
  املتأخسَ عصىزِا يف العباضًُ اخلالفُ-ه

  العباضٌ العصس يف االضالوٌ العامل:  امحد حطَ حمىىد و الػسيف ابساًِي امحد-16
  واالٌدلطٌ العباضٌ التازيذ يف دزاضات: العبادٍ املدتاز امحد-17
     املٍصىز جعفس ابى:  اجلىوسد عبداجلباز-18



 
 . دابِسيَت ضايَ وكؤتاٍ وَزشٍ تاقًلسدُُوَكاٌُ بؤ وَآلَ و ثسضًاز منىوٍُُ -
 

  ؟ عُباضًُكاْ خًالفُتِ ضُزدًَِ هُ بلُ شاُطتِ بصوتُِوَّ باضِ:ثسضًاز
 

 ثًَؼ ٓاوكازيَم ًُٓىو وَ, ٓاًُاُدَداْ و شاُطتِ بصوتُِوَّ بُ طسُطًاُدا عُباضًُكاْ خُهًسُّ:  وَالَ
 بُغدا ًصطُوتُكاُِ هُ بالوبىُُوَ شاُاكاْ بىيُ,  بدَْ شاُطت بُ طسُطِ ئُوَّ بى دَكسد شاُاياْ كًَػِ

 ٓاوكازيًُ ئُو ئُجناًِ هُ و,  دَكسدْ شاُطتِ و شًاُُواُِ و ئايِِ شاُطتِ جىزَكاُِ فًَسّ خُهلًاْ كُ
 ضُزّ شاُطت و ُىَّ ثًَلٔاتُّ و ُىضني هُ شوز و بُطػتِ ئًطالًِ جًٔاُِ هُ بُتايبُتِ و بُغدا هُ

 ٓاوكازّ و ضاًاْ تًُُا عُباضِ دَوهُتِ, شاُطتًُوَ و وويرَيِ ئايِِ شاُطتُكاُِ جىزَ ًُٓىو هُ ُٓهدا
 بُ ُاضساْ كُ بلُْ ئاوَداْ تايبُت دَشطاّ و دََ ئاوَداُِ تىاُِ بُهلى ُُدَكسد كًَػًاْ ثًَؼ كسدْ

 شًاُُكاُِ بى بًاُِ شاُطتُكاُِ طىاضتُِوَّ بى بى ئُوَ ضُزَكِ ئازًاجنِ وَ( احللٌُ بًت) احللٌُ ًاىل
 و شاُطت وَبالوكسدُُوَّ هًًَاْ وَزطستّ ضىد بى و خُهم بى كسدًُاْ كًَؼ ثًَؼ ثاغاْ عُزَبِ
 كسدُِ دزوضت بى تايبُمتُُد كُضاُِ ضُُديّ جًَطاياُُ ئَُ بى عُباضِ دَوهُتِ ديطاْ ُٓز,  شاًُازّ
 و ُاضساو كُ ئُواْ ُىضًُِكاُِ طسُطرتيّ كسدُِ دابني وَ كسدُِ ًُػاْ دَضت و كسدْ كىثِ و كتًَب

 . كاتُدا هُو بىوْ بُُاوباُط
 
 
 
 
 . بلسيَت(quiz) هُُاكاو تاقًلسدُُوٍَ -
-Ali-A) بُفؤُيت و كىزدٍ بؤ( Ali_K_Traditional) فؤُيت بُ بىون كؤزع ثًَىيطتُ -

Traditional )بُفؤُيت و عُزَبٌ بؤ (Times New Roman )ّبؤئًِطوًص. 

 

 ُٓيبًَت ًاًؤضتا كُ تس تًَبًًُِكٌ ُٓز . 


