مخاطر الهوس الكروي

الشك أٌ كسة الكدو حتتل املستبة األوىل يف جرب قلوب الياس وعكول الياس وعيدما يبدأ احلديح عً
بطوالت عاملية مجل ( كأس العامل ) أو قازية مَنة مجل كأس األمه األوزبية أو األمه اإلفسيكية أو أمسيكا
الالتييية  ,ويتفسغ الياس للحديح عً كسة الكدو وكلً يصجع الفسيل الري حيبُ.
 -1ما مسدف (املكاىة)؟ وما مضاد (مَنة)؟
 -2ما مكاىة الكسة يف حياة الياس؟ وما دللك على ذلك؟
 -3ما أٍه البطوالت اليت يتابعَا الياس؟

وقد قدمت ميظنة الصحة العاملية عدة ىصائح جتيبا للنخاطس اليت تيتج عً التعصب الكسوي حيح
أثب تت الدزاضات الطبية أٌ اجلو املصحوٌ باحلناس واالٍتناو واالىفعال والتوتس الري يصاحب املبازيات
يصيد إفساشات ٍسموىات التوتس مً الغدد الصناء إلي الدوزة الدموية وبالتالي يصداد إفساش ٍسموٌ ( األدزييالني
)
ٍ -1ات مضاد(قدمت)  ,ومسادف (جتيبا) ومفسد (الغدد) يف مجل تامةش
 -2ما الري قدمتُ ميظنة الصحة العاملية للياس؟ وملاذا؟
 -3ما الري أثبتتُ الدزاضات الطبية؟ وما أٍنية األدزييالني جلطه اإلىطاٌ؟
 -4ما خطس التوتس على صحة اإلىطاٌ؟
5ـ ما خطس التعصب الكسي على الفسد واجملتنع؟ وكيف ميكً التغلب عليُ؟

نــور و الجغـرافيا

ع :1كٍ دٗه ٞعسبٙ ٞٚضٌٔا اه٘طّ اهعسب ٛ؟
عً :2ا اهدزع املطتفاد ًّ امل٘ض٘ع ؟ ًا اهفلس ٝاألضاض ٞٚ؟
ع :3عٍ تتخدث املدزض ٞكؤا ٗملاذا ؟
ع :4ملاذا مل تصدق املدٙس ٝدزجُ٘ ٞز ؟
عً :5اذا ت٘قعت ًدزض ٞاجلػسافٚا ؟ توقعت أن تكون نور تعانى من مشكلة ما
ع :6ملاذا ت٘قع اجلٌٚع أْ ُ٘ز تعاًُ ٟػلو ٞ؟
ع :7ملاذا اقرتحت املدزض ٞأْ متد هِ٘ز ٙد اهعْ٘ ؟
عٗ :8ضح ًا قاهتٕ ًعوٌ ٞاجلػسافٚا ؟ ًا اهطؤاي اه٘حٚد ف ٟاالًتخاْ ؟
عً :9ا اهعحٚب ف ٟإجابُ٘ ٞز ف ٟاالًتخاْ ؟
ع :11مب أجابت ُ٘ز عو ٟاملدٙس ٝعِدًا ضأهتٔا ٓى ًِعتم ظسٗف ًّ املراكس ٝ؟
ع :11مب أجابت ُ٘ز عو ٟاملدٙس ٝعِدًا ضأهتٔا ملا مل جتٚب ٟبطسٙكٗ ٞاضخ ٞ؟
عً :12ا ً٘قف املعوٌ ٞعِدًا قاهت ف٘زا إجابت ٟصخٚخًٗ ٞاذا قاهت ؟
ع :13ملاذا اًتِعت ُ٘ز عّ زضٍ احلدٗد ؟ أٗ مب عووت ُ٘ز عدَ زمسٔا احلدٗد ؟
عٗ :15ضح أثس كالَ ُ٘ز عو ٟاملعوٌ ٞ؟ ًا اهر ٠ختٚوتٕ املعوٌ ٞ؟

ًّ قصص اهكسآْ اهلسٍٙ

 .يف قس ٞٙمجٚو ٞتطٌ )٠ُِ٘ٚ( ٟأزضى اهلل ضبخإُ ٗتعاىل ُبُ٘ٙ ٕٚظ عو ٕٚاهطالَ إىل أٓى ٓرٖ اهكس ٞٙفبدأ اهِيب اهلسٙ ٍٙدع٘ اهِاع
إىل عباد ٝاهلل اه٘احد األحد ٗاهِاع ال ٙطٚعُٕ٘ فوٌا أدزكٕ اهٚأع ًّ ٓداٙتٍٔ خسج ًّ اهكسٗ ٞٙتسكٍٔ ملصريٍٓ
ع : 1اخرت اإلجاب ٞاهصخٚخ ٞمما بني األق٘اع :
ً سادف ٓداٙتٍٔ  ( :تعاٍُٗٔ  -خ٘فٍٔ  -إزغادٍٓ  -إٌٓاهلٍ )
ً كابى :اهٚأع ( :األًى – اهعحص – اه٘قت – احلصْ )
 مجع ً :صريٍٓ ( :أًصازٍٓ – ًصسٍٓ –ًصائسٍٓ – أًصسٍٓ )
ع : 2ملاذا خسج ُ٘ٙظ عو ٕٚاهطالَ ًّ قسٙتٕ ؟
ع 3إالَ كاْ ُ٘ٙظ عو ٕٚاهطالَ ٙدع٘ ؟
ع : 4أزضى اهلل ُ٘ٙظ عو ٕٚاهطالَ  .ابّ اجلٌو ٞهوٌحٔ٘ي ٗغري ًا ٙوصَ
ع : 5اضتخسج ًّ اهفكس ٝاهطابك: ٞ
فعال ًبِٚا جملٔ٘ي ٗعني ُائب اهفاعى  -فعال الشًا ٗآخس ًتعدٙا – اضٍ إغاز – ٝفعال ًعتال – ضٌريا
مل ٙلّ أًس اهلل قد صدز إىل ُ٘ٙظ – عو ٕٚاهطالَ -بأْ ٙػادز اهكس ٞٙاجتٕ ُ٘ٙظ-عو ٕٚاهطالَ -إىل غاطئ اهبخس ٗزكب ضفٗ ِٞٚبعد ً٘ٙني
ًّ إحباز اهطف ِٞٚتػري اجل٘ فحأٓٗ ٝبت عاصف ٞغدٙد ٝجعوت امل٘ج ٙسفع اهطف ٜ٘ٔٙٗ ِٞٚبٔا حت ٟأٗغلت عو ٟاهػسق
عٓ : 1ات ًسادف "صدز " ًٗضاد" ٓبت" ٗ مجع "عاصف "ٞ؟
ع:2إىل أ ّٙذٓب ُ٘ٙظ بعد أْ خسج ًّ قسٙتٕ؟
ع : 3ملاذا أٗغلت اهطف ِٞٚعو ٟاهػسق؟
عٙ( : 4سفع – ً) ٜ٘ٔٙا اجلٌاي يف اجلٌع بني ٓاتني اهلوٌتني ؟
ع: 5ملاذا أهك ٛاهبخازُ٘ٙ ٝظ يف اهبخس ؟
فخسج ُ٘ٙظ -عو ٕٚاهطالَ ًّ -بطّ احل٘ت جائعاً ًٗسٙضاً فأًس اهلل اهِباتات أْ تٌِ٘ إلطعاَ ُيب اهلل ٗمحاٙتٕ ًّ حساز ٝاهػٌظ عاد ُيب

اهلل إىل قسٙتٕ ٗدعا أٓؤا إىل اإلمياْ باهلل اه٘احد.
عٓ : 1ات ًضاد( جائعا) ٗمجع ( ًسٙض ) ًٗعِ( ٟمحاٙتٕ ) يف مجى ًّ عِدن
عً : 2اذا فعى ُيب اهلل ُ٘ٙظ هِٚاي عف٘ اهلل ؟
عً : 3اذا فعى ضٚدُا ُ٘ٙظ بعد ع٘دتٕ إه ٛقسٙتٕ ؟
ع : 4ملاذا أًس اهلل تعاه ٛاهِباتات أْ تٌِ٘ ؟
ع:5ضع عالً ) √ ( ٞأًاَ اهعباز ٝاهصخٚخٗ ٞعالً )X( ٞأًاَ اهعباز ٝاخلاطئ: ٞ
( )
 -1اهتكٍ احل٘ت ضٚدُا ُ٘ٙظ عو ٕٚاهطالَ ٗٓ٘ صػري
( )
 -2دعا ضٚدُا ُ٘ٙظ عو ٕٚاهطالَ إىل عباد ٝاهلل اه٘احد األحد
( )
 -3حيب اهلل عص ٗجى ًّ ٙؤد ٜعٌوٕ بإتكاْ

الشيخ رفاعة رافع الطيطاوي رائد من رواد التنوير وعمى يديو بدأت مصر مسيرتيا نحو التقدم منذ ما يزيد عمى 071
عاما في مجال الترجمة والنشر.
 -0ما مرادف(مسيرتيا)؟ وما مضاد (التقدم) وما جمع (الترجمة)؟
 -2ما مكانة الشيخ رفاعة الطيطاوي في مصر
 -3؟ وماذا تعرف عن نشأة الشيخ رفاعة؟

 -4لمشيخ رفاعة دور ىام في مجال الصحافة  .وضح ذلك.

وبعد تخرجو أرسمو محمد عمى باشا (حاكم مصر في ىذا الوقت) عمى رأس بعثة من أربعين شابا من المتفوقين في
العمل إلى فرنسا ليكون الشيخ رفاعة إماما ليم في الصالة.
 -0ىات مرادف (تخرجو) ومضاد (حاكم) وجمع (إماما) في جمل تامة.
 -2ما عدد الشباب الذي أرسمو محمد عمي إلى فرنسا؟ وكيف اختارىم؟
 -3لماذا سافر الشيخ رفاعة إلى فرنسا؟
 -4ما اسم القاموس الذي وضعو الشيخ رفاعة؟ وما اليدف منو؟
اغتنم الشيخ رفاعة ىذه الفرصة ,ودرس المغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدتو عمى ترجمة مبادئ العموم من المغة
الفرنسية إلى المغة العربية ,ثم كتب ىذه الرحمة التي استغرقت خمس سنوات في كتاب اسمو (تخميص اإلبريز في
تمخيص باريز)
 -0ىات مرادف (اغتم) وما مضاد ( متعمقة) وجمع (رحمة) في جمل تامة.
 -2كيف اغتنم الشيخ رفاعة ىذه الفرصة؟
 -3ما الذي كتبو الشيخ رفاعة في كتاب تخميص اإلبريز...؟
 -4ما أول عمل لمشيخ رفاعة بعد عودتو إلى مصر؟

يشع القمر ليال ويبد في بعض الميالي مثل قرص فضي كبير ,ويسمى عندئذ بدرا ,وفي ليال أخرى يبدو القمر مثل قوس
رفيع ويسمى عندئذ ىالال.
 -0ىات مرادف (يشع) ومضاد (الميالي) وجمع (ىالل) في جمل تامة.
 -2كيف يظير القمر ليال؟
 -3أين يوجد القمر؟ وكيف يتحرك في الفضاء؟
 -4كيف تحدث عممة المد والجزر؟
جو القمر يكون حا ار جدا في النيار وباردا جدال في الميل ,وليس عمى القمر حياة ألنو ال يوجد ماء وال ىواء ويحمل
رواد الفضاء الماء واليواء في خزانات خاصة مشدودة فوق ظيورىم وال يخمعونيا إال داخل المركبة الفضائية.
 -0ضع جمع (جو) ومضاد (ظيورىم) وجمع (المركبة) في جمل تامة.
 -2لماذا ال توجد حياة عمى ظير القمر؟
 -3يختمف جو القمر عن جو األرض وضح ذلك.
 -4متى وصل أول إنسان لمقمر؟
 -5كيف يتحدث رواد الفضاء مع بعضيم البعض؟ ولماذا؟
توجد أيضا فوق سطح القمر آالف الفجوات العميقة وىي فوىات بركانية وجبال وقد جمب بض رواد الفضاء ميم بعض
الصخور.
 -0ىات من الفقرة مرادف (فتحات) ومضاد (أرسل) وجمع(صخرة)ز
 -2ماذا يوجد عمى ظير القمر؟
 -3كيف يمشي رواد الفضاء عمى ظير القمر ؟ ولماذا؟
 -4متى تحدث عممية الكسوف؟

 - 5لماذا ال نستطيع السفر لمقمر؟

