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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله جليل النعم  ،باعث الهمم  ،ذي الجود والكرم  ،جعل ألهل العلم مزيَّة  ،وأي
مزيَّة  ،مزيَّة رفيعة عليَّة  ،والصالة والسالم  ،التامان األكرمان  ،على خير البريَّة  ،وأزكى
البشرية  ،محمد ﷺ.

في مسيرتنا معكم للوصول إلى  ٪100في القدرات فبحمد هللا وفضله نقدم لكم.

( ملخص الـــ  105نموذج )

و هو يحتوي على كل اإلضافات الجديدة التي أدلى بها المختبرين ومن حين نزوله
يمكنك فقط اإلعتماد عليه بإذن هللا وإرادته.

و جدير بالذكر أن كل الحقوق محفوظة لـ ( تجميع المحوسب ) فقط ،ونتمنى من
الجميع مراعاة ذلك ونترككم مع التجميع سائلين هللا أن ينال رضاه ،ثم رضاكم..

 -ال نحلل بيعها أو االستفادة منها ماديا بأي شكل كان –
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من نحن ؟ّ!
طالب شعارنا دائما أننا اخوة آثروا الغير على أنفسهم.
ٌ

● تأسس تجميع المحوسب بتاريخ 2014/3/27 :
مساعدة الطالب والطالبات  2475يوم في تلك المدة قمنا بالكثير من األعمال أحببنا أن نذكركم

 ,أي مع نزول هذا التجميع قد أتممنا فعليا في

بها .

● أعمالنا:
❖ ملفاتنا المحوسبة:
 -1تجميع الشامل  -2تجميع المسلسل بأجزائه  -3تجميع طريقك للقمة  -4تجميع الـ  9نماذج
 -5تجميع الـ  10نموذج  -6تجميع الـ  11نموذج  -7تجميع الـ  30نموذج  -8تجميع الـ  50نموذج
 -9تجميع الـ  65نموذج بإصداراته  -10تجميع الـ  85نموذج بإصداراته  -11تجميع الـ  105نموذج
 -12تجميع البديل  -13تجميع الحديث  -14تجميع الجديد  -15ملف ما قبل الورقي  1و 2
 -16ملف ما القدرات  -17طريقك الجتياز المحوسب  -18تجميع ونقاش المحوسب (تعاون مشترك)

❖ ملفاتنا الورقية (المطبوعة):
 -1الصندوق األسود ( )1تأسيس وتمارين.
 -2الصندوق األسود ( )2الـ  85نموذج نسخة مطبوعة.
 -3الصندوق األسود ( )3الـ  105نموذج نسخة مطبوعة.

❖ أهم أعمالنا األخرى:
 -1موقع تجميع المحوسب :وقد حققنا فيه أرقام زيارات خيالية تصل ألكثر من  20مليون مع نزول هذا
التجميع ويتضمن عدة أقسام هامة:
 اختبارات لفظي لجميع النماذج. برنامج حساب المعادلة للمصريين. مكتبة تجميع المحوسب الشاملة لكل الملفات. -2تطبيق تجميع المحوسب على الجوال.
 -3بوت تجميع المحوسب :وقد حققنا فيه عدد اشتراكات تخطى الـ  25الف مشترك على فيسبوك.
 -4قناة تجميع المحوسب على يوتيوب :تتضمن مئات األسئلة المشروحة والمصورة لكي تكون
مساعد ًا دائما لكم وبعض الفيديوهات األخرى.
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 -5بثوثنا المباشرة مع نخبة من المدرسين  ,قبل كل امتحان ورقي وقد حققنا فيها مشاهدات تصل
ألكثر من  100ألف.
 -6بلغ متوسط عدد مرات تحميل ملفاتنا المحوسبة أكثر من  500ألف مرة لكل ملف.
 -7وصل مجموع إخواننا وأخواتنا على وسائل التواصل المختلفة ألكثر من  100ألف.
 -8وصل عدد الطالب المشاركين في تاريخ الجروب إلى اآلن أكثر من  100شخص.
ربما لو أكملنا الكتابة سنكتب الكثير والكثير وسنطيل عليكم لكن أحببنا أن نشاركم جزء من تاريخنا ,
يفتخر به من شارك فيه ويتمنى الجميع أن يشارك معنا في مساعدة الطالب وتحقيق أمانيهم.
تجميع المحوسب هو جزء منكم  ,صنع بأيديكم وبمساعدتكم  ,مصدره كان دائما أنتم شكك فيه
الجميع وسعى أن يغير أهدافه لكن سنظل دائما بجانبكم ,نساندكم ,ندعمكم .نفتخر بدعواتكم التي
ما كانت إال حافز ًا لنا يزيدنا من الطاقة أضعاف نسخرها لمساعدتكم.
من هنا نختم ذلك الجزء ولنا فيه لقاء آخر قريبا بإذن هللا.

تجميع المحوسب
اخوة آثروا الغير على أنفسهم.

4

الـفـهــرس
العنوان

رقم الصفحة

العالقات

2

األرقام

5

التواريخ
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العناوين

10

أسلوب الكاتب

14

الخيارات المضللة
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العالقات
الحوار والجدال

عالقة جملة وال يتفقان في شيء آخر بما قبلها

استدراك

السلوك اإلنساني

تقوم كلمة " التوتر " بالنسبة لكلمة " القلق "

تأكيدها

الهدية

تدل جملة (تذهب من رأسي كسقوط دمعة الطفل ) على

السرعة

الرياح

عالقة الفقرة الثانية باألولى

تفصيل لما
ورد فيها

الرياح

عالقة الهواء الثقيل بالهواء الخفيف

يتحرك باتجاهه

الرياح

العالقة بين وزن الهواء وضغط الجو

طردية

الرياح

عالقة بطء الرياح بمقدار تأثيرها

عكسية

أبو جعفر المنصور

وإن طلبه منك عالنية دفعته اليه" عالقة الجملة االولى بالثانية

شرطية

الكوليسترول

العالقة بين مدة استهالك األغذية وزيادة مستقبالت البروتين

طردية

جورج ايستمان

عالقة جملة ( األمر الذي وضع جورج ) بما قبلها

سببية

لغة الضاد

تفيد جملة (وسهمنا فيها كسهمهم  ،وحقنا فيها كحقهم)

تكرار للمعنى

البيئة

عالقة جملة " بسبب تفجر الثورة الصناعية "

سبب لما
قبلها

العالم االفتراضي

الفقرة ( )2للفقرة ( ) 1

تمثيل لها

العالم االفتراضي

العالقة بين االنسان والعالم االفتراضي

تفاعلية

تنقية المياه

عالقة الفقرة ( )2بالفقرة ()3

سببية
"الغزال و
تنقية المياه"

تنقية المياه

عالقة الفقرة ( )2بالفقرة ()3

تكاملية
"الزجاج و تنقية
المياه"

اللؤلؤ

عالقة العناء بالمشقة

الثانية تحمل
معنى األولى

خداع العناوين

العالقة بين عنون الكتاب ومحتواه

عكسية

خداع العناوين

عالقة تعبير " رغم ان خبير " بما قبله

ينقضه
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بلوتو

الثالث اسطر األولى من النص بالنسبة آلخر ثالث اسطر

يعيد
لمضمونها

بلوتو

عالقة الفقرة ( )2بالفقرة ()1

تفصيل
لمضمونها

الذباب

من خالل النص العالقة بين كلمتي ( تكاد ) و ( تقريب ًا )

تشابه

الذباب

ما عالقة الفقرة األولى بالثانية

توضيح(تحليل
لمضمونها)

الغزال

العالقة بين الريم و الرمال

صوتية

الجريمة

العالقة بين الجريمة و ارتفاع األسعار

سبب ونتيجة

الزراعة

العالقة بين النصف الثاني من الجملة وما قبله

تعليل

تقرير البحث العلمي

العالقة بين كلمتي " استغراب " و " تعجب "

ترادف

البطالة

عالقة الفقرة (  ) 2بالفقرة ( ) 1

توسيع لها
(لمضمونها )

المكتبات

العالقة بين مصطلح البحث المباشر و مصطلح البحث اآللي

تر ادف ( تكرار
للمعنى )

التعمية

عالقة الفقرة (  ) 4بالفقرة ( ) 1

تحمل نفس
المضمون

لقاح سالك

عالقة ( و اتضح ان اللقاح ال خطر منه ) بما قبلها

تتمها

الوفيات

العالقة بين عدد الوفيات و التفاوت في نسبة الدخل

طردية

البصمة

عالقة الفقرة (  ) 2بالفقرة ( ) 1

تتحدث عن
موضوع
مختلف

الرجولة

العالقة بين غرة المجد و هامة الشرف

تكرار للمعنى

حضارة أمريكا واليابان

تقوم كلمة " تدني بالنسبة لكلمة " ضحالته "

تأكيد

حضارة أمريكا واليابان

عالقة الفقرة (  ) 2بالفقرة ( ) 1

تدليل
لمضمونها

الخدم

العالقة بين ( التغاضي عن أخطائهم ) و ( التجاوز عن زالتهم )

تكرار للمعنى

التمر

عالقة ( ألن التمر غذاء متكامل ) بـ( وأهل الصحراء يتمتعون بصحة و نشاط )

تعليلية

التمر

عالقة ( كما يهدئ األعصاب ) بـ( يمنحهم القوة )

تحليل

المنظمات اإلسالمية

عالقة (شعرت الدولة بأهمية الوحدة) فأنشأت الندوة العلمية

سببية
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عجائب الطيور

عالقة ( وقد اوضح متحدث  )...بما قبلها في الفقرة ( ) 1

تمثيل

الجمال

عالقة ( زادت قيمة الجمال السامية ) بالجملة التي قبلها

شرطية

االحساس الوجداني واالنفعالي

عالقة الفقرة الثانية باألولى

شرح طبيعة
العالقة بين
االحساس
الوجداني
واالنفعالي

العلم

ما العالقة بين العلم والجهل

طردية

الرياح

حركة الرياح ذات الضغط العالي بالنسبة لذات الضغط المنخفض

تتحرك ناحيتها

8

األرقام
آلة التصوير

أول صورة بعد اختراع آلة التصوير بــ ؟

أقل من نصف
السنة

الكوليسترول

معدل زيادة الطاقة الحرارية في المدن واالرياف؟

٪30

البيئة

كم عدد الظواهر التي تهدد البيئة ؟

5

البيئة

عدد المشكالت التي تؤثر على البيئة منذ القدم؟

4

البيئة

عدد أنواع المشكالت البيئية في الفقرة2؟

2

العالم االفتراضي

عدد العوامل المؤثرة لالنغماس هي ؟

 3عوامل

الزجاج الجديد

اكتشف الزجاج منذ ؟

 2200سنة

تنقية المياه

من الفقرة  4يتبين أن نسبة الماء العذب ؟

أقل من % 3

الصفدي

الذي كتبه الصفدي في ديوان االنشاء يبلغ؟

 1500مجلد

الموهبة والذكاء

عدد أنواع المواهب( التفوق ) حسب الفقرة الثالثة ؟

2

الموهبة والذكاء

اذا كان الشخص يستطيع حل المشاكل فإن نسبة ذكائه ؟

٪25

الشعر

كم سبب لفقدان الشعر لونه ؟

سببان

التنفس الصحيح

مراحل الطريقة الصحيحة للتنفس ؟

3

التنفس الصحيح

نسبة الهواء الذي يستخدمه الناس للتنفس؟

٪30

الزالزل

نستنتج من الفقرة  3أن عدد قتلى زلزال تشيلي بلغ ؟

2199

الملح الصخري

نستنتج من الفقرة  2أن الجسم يفقد كمية من الملح يوميا بنسبة ؟

٪25

الملح الصخري

عدد المعادن التي اكتشفت في قديم الزمان؟

1900
في حالة عدم
وجود  1900نختار
الرقم األقرب ل
2000

الذباب

نستنتج من الفقرة  1الجهات التي يشكل الذباب خطرا عليها ؟

4

الذباب

المدة بين خروج الذبابة من البيضة االم لصيرورتها ذبابة ؟

16

السودان

المعدل السنوي للزيادة ؟

٪2.5

9

اللؤلؤ

كم تضادا في القطعة ؟

1

االنفلونزا

نسبة البالغين المصابين ؟

٪10

القدرات الدماغية

عدد األسباب التي تؤدي الى فقدان الخاليا العصبية ؟

3

الخدم

قسم الكاتب الناس من حيث تعاملهم مع النعم واالبتالء الى كم قسم ؟

 4اقسام

البطالة

كم عدد الفرص التي تم الغاؤها في الصناعة؟

1500000

البطالة

أي مما يلي صحيح ؟

بلغت نسبة
البطالة  ٪4في
سنة 1994

البطالة

سنة  1997وصلت البطالة  ٪8وهو ضعف ما كانت عليه قبل ؟

 3سنوات

البطالة

يتضح من الفقرة  1ان البطالة في عام  1994كانت؟

٪4

البطالة

نسبة البالغين من الفقرة  1؟

٪10

البطالة

يفهم ان للبطالة؟

سبب واحد

البطالة

يتضح من الفقرة أن البطالة عام  1994كانت

٪4

المكتبات

تستطيع البطاقات ان توصل الباحث للكتب بطرق عددها ؟

3

المكتبات

وفقا للفقرة  1عدد الوظائف التي قدمتها التقنية الجديدة للمكتبات ؟

4

المكتبات

عدد المكتبات التي حولت نظامها من تقليدي الى متطور؟

4

الفوليك

نسبة المواليد الذين يصابون باإلعاقة ؟

٪3

الفوليك

عدد المصابين بالصلب المشقوق من بين  500000مولود يساوي ؟

500

الفوليك

عدد أيام الدواء مع الحمل ؟

 70يوم

كيف تحدث الزالزل

عدد الموجات السطحية ؟

4

كيف تحدث الزالزل

عدد الموجات األولية ؟

2

التمر

يتبين ان السكريات في التمر ؟

اقل من الثلث

المنظمات االسالمية

من خالل فقرة  5المنظمات المنبثقة ؟

مثلت بثالث

الطيور

نستنتج من الفقرة  2ان تفوق طائر القيثارة على الببغاء بنسبة ؟

٪90

االكسجين

ماهي نسبة تركيب الذرات غير االكسجين في المخلوقات ؟

٪75

10

البصمة

من الفقرة ( )2كم عدد األدوات الالزمة ألخذ بصمة الشفتين ؟

3

البصمة

ما المدة المطلوبة إلخراج بصمة العين ؟

اقل من
ثانيتين

البصمة

كم عدد البصمات التي ال تتغير ؟

4

لقاح سالك

كم شخص جرب عليه اللقاح في بداية األمر ؟

 5اشخاص

لقاح سالك

عدد الشهور بين اكتشافه واعتماده ؟

 28شهر إذا لم
يوجد  28نأخذ
24

الرياح

كم عامل مؤثر في نحت الصخور؟

2

الحج

القادرين على أداء فريضة الحج من عدد المسلمين ؟

10
1000

الزيتون

عدد استخدامات زيت الزيتون في القطعة ؟

5

القراءة

نسبة الذين ليسوا على مقاعد الدراسة ممن يقرؤون بانتظام ؟

٪20

العادة واالرادة

عوامل تطور العادة االرادية داخل االنسان؟

 4مراحل

التقويم

كم عدد التقاويم المذكورة في القطعة ؟

5

الحضارة اإلسالمية في
االندلس

التجارب المذكورة في القطعة ؟

واحدة ايجابية

الكسوف والخسوف

كم سبب ذكر في النص لحدوث الظاهرة ؟

سببين

الجمال

في القطعة السابقة ؟

سببين
ونتيجتين

الماسح الزلزالي

استخدام الموجات الصوتية يمر بــ عدد من المراحل عددها ؟

 3مراحل

جسم االنسان

كم عدد الحواس التي ذكرت في النص ؟

3

األوزون

امتداد طبقة األوزون على سطح اليابسة يتراوح من ؟

 12كم –  35كم

اإلنفلونزا

نسبة البالغين المصابين إلى األطفال المصابين :

2
6

11

التوار يخ
الكوليسترول

تم اكتشاف العالقة بين ارتفاع الكوليسترول واالمراض القلبية في القرن

20

الزجاج

اكتشف الزجاج منذ

 2200سنة
أو
 100قرن

الزالزل

نستنتج من الفقرتين(  )3و(  )4أن الفرق بين زلزال تشيلي و زلزال سومطرة

أربعة عقود
ونصف العقد
تقريبًا

بلوتو

من الفقرة األولى يتبين أن اكتشاف بلوتو كان في :

النصف األول
من القرن
العشرين

بلوتو

الفارق الزمني بين اكتشاف بلوتو واكس

سبعة عقود

المكتبات

وفق ًا للفقرة ( )2استعمال البطاقات استمر بين

1980 -1870
اذا لم ترد نختار
1980 -1970

المكتبات

سبعينات القرن العشرين الميالدي في الفقرة

1979- 1970

لقاح سالك

اكتشف سالك لقاحه منذ حوالي

 6عقود

الفوليك

انتهى شلل األطفال منذ

 10سنوات

البصمة

توصل العلماء إلى إعجاز البصمة في الفترة بين

1900 - 1850

األزياء

اكتشف اإلنسان المالبس ألول مرة منذ :

 1000قرن

األزياء

يقصد بالقرن الثامن عشر :

1799 - 1700

الحضارة اإلسالمية في
األندلس

التقدم العلمي كان بيد المسلمين لمدة :

 11قرن

التقويم

في أي قرن كان التقويم العربي ؟

في أوائل القرن
الخامس
الميالدي

الطنبوري

المداس كان مع أبو القاسم مدة :

ثالث أرباع عقد

الكهوف

متى تم تحديث الكهوف :

2011

األلماس

في أي قرن تم اكتشاف أول منجم ألماس

في القرن
الرابع قبل
الميالد
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البطالة

يفهم من الفقرة ( )2أن البطالة كانت بنسبة  ٪ 8في

1997

البطالة

أي مما يلي صحيح

بلغت نسبة
البطالة ٪ 4
سنة 1994

البطالة

سنة  1997وصلت البطالة  ٪ 8وهو ضعف ما كانت عليه قبل

 3سنوات

البطالة

يفهم من الفقرة  2ان البطالة كانت بنسبة  ٪8في ؟

1997
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العناوين
التجارة االلكترونية

انسب عنوان للنص

التجارة
االلكترونية
وامن
المعلومات

نظرية الليل والنهار

انسب عنوان للنص

مدى تأثر
االنسان
بالضوء

الملح الصخري

انسب عنوان للنص

الملح الصخري
وأهميته
لإلنسان

سرطان المثانة

انسب عنوان للنص

خطر اإلصابة
بسرطان
المثانة

شرائح التصوير (جورج
إيستمان )

انسب عنوان للنص

مثابرة جورج
ايستمان

الطنبوري

انسب عنوان للنص

حذاء الطنبوري

البيئة

انسب عنوان للنص

اخطار تهدد
البيئة

الغزال

انسب عنوان للنص

حياة الغزالن

تنقية المياه

انسب عنوان للنص

طرق تحلية
المياه

الموهبة والذكاء

انسب عنوان للنص

الموهبة
والذكاء

األوبئة

انسب عنوان للنص

أخطار التلوث
الكيميائي
والمعدني/
أخطار
استخدام
المعادن
واالوبئة

المناعة

انسب عنوان للنص

المناعة (لدى)
اإلنسان

بلوتو

انسب عنوان للنص

إعادة النظر في
كوكبية بلوتو
واكس
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الذباب

انسب عنوان للنص

الذباب
وأخطاره

الكوليسترول

افضل عنوان للفقرة ()2

فوائد وأهمية
الكوليسترول

التعمية

انسب عنوان للنص

التعمية
والمساعي
المضادة لها

التقرير

انسب عنوان للنص

واقع البحث
العلمي

االنفلونزا

انسب عنوان للفقرة ()4

أهمية الوقاية

البطالة

انسب عنوان للنص

البطالة في
بعض الدول
الغربية

العادات الموروثة

انسب عنوان للنص

تحوالت
العادات
والقيم

تنقية الهواء

انسب عنوان للنص

مصادر تلوث
هواء المنزل

ردود األفعال

انسب عنوان للنص

التخطيط
لردود األفعال

لقاح سالك

انسب عنوان للنص

لقاح سالك

حضارة أمريكا واليابان

انسب عنوان للنص

دور العمل
والمثابرة في
صناعة
الحضارة

كيف تحدث الزالزل

انسب عنوان للنص

كيف تحدث
الزالزل ؟

القدرات الدماغية * الفوليك *

افضل عنوان للقطعة

حاجة الدماغ
الى الغذاء

القدرات الدماغية * باقي
النماذج *

افضل عنوان للقطعة

حاجة الدماغ
الى الغذاء

التمر

انسب عنوان للنص

التمر مكوناته
وفوائده

المنظمات االسالمية

انسب عنوان للنص

المنظمات
االسالمية
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عجائب الطيور

انسب عنوان للنص

الطيور :
عجائب خلقها
وسلوكها

األكسجين

انسب عنوان للنص

أهمية
االكسجين في
الطبيعة أو في
الهواء

عمل األطفال

عنوان القطعة (عمل األطفال) ويمكن ان يكون عنوانها الفرعي

األسباب
والحلول

الرجولة

انسب عنوان للنص

مقومات
الرجولة

القراءة

انسب عنوان للفقرة ()3

داء ودواء

البصمة

انسب عنوان للنص

أنواع البصمات
في األنسان
ودقتها

التقويم

انسب عنوان للنص

تشكل وتنوع
التقاويم

شيخوخة األطفال

أنسب عنوان للنص

األطفال و
الشيخوخة
المبكرة

الحضارة اإلسالمية في
االندلس

العنوان األنسب للقطعة

حالنا بين
األمس واليوم

التغير في خصائص
المجتمعات

العنوان األنسب للقطعة

التغير في
خصائص
المجتمعات

الطب عند العرب

عنوان القطعة

لمحة عن
الطب عند
العرب

الماسح الزلزالي

العنوان األنسب للقطعة

طبيعة
الماسح
الزلزالي
ووظيفته

النفايات و التكنولوجيا

أنسب عنوان للنص

مشكلة
النفايات
وحلولها

األشجار

عنوان القطعة الصحيح هو :

طريقة تقليم
األشجار
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األلماس

أنسب عنوان للقطعة

األلماس
تاريخه وانواعه
واستخراجه

العين

أفضل عنوان للنص

الحواس و
أهميتها

حاجات اإلنسان

أفضل عنوان للفقرة االولى

التواصل و
حاجة األنسان
إليه

شيخوخة األطفال

أنسب عنوان للفقرة ()2

أعراض
الشيخوخة

الصفدي

أفضل عنوان للنص

تاريخ الصفدي

األلماس

أنسب عنوان للفققرة (  ) 5؟

الجوهرة
السوداء

الزالزل

يمكن أن يكون عنوان الفقرة ( : ) 2

قياس الزالزل

الؤلؤ

أنسب عنوان للنص

أهمية الؤلؤ
ألهل الخليج
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أسلوب الكاتب
الهدية

أسلوب الكاتب كان :

ساذج

حضارة أمريكا واليابان

يمكن أن تصف الكاتب من الموضوع في عموم النص بأنه :

حماسي
يتضمن
التسليم بما
يقول

حضارة أمريكا واليابان

من الفقرة ()5تخرج بانطباع يدل على أن الكاتب :

شعر أنه كان
قاسيًا على
أمته

العين

أسلوب الكاتب من النص :

علمي متأدب

جسم اإلنسان

أسلوب النص :

علمي أدبي

االستثمار

يتبين أن أسلوب الكاتب في القطعة :

االقتصادي
الذي يشرح
وينبه
ويدق ناقوس
الخطر

التعمية

أسلوب الكاتب :

حيادي في سرد
القضية

التقرير

الفقرة الثانية تعبر عن مشاعر الكاتب بـــ :

اليأس
والتشاؤم

التقرير

ما موقف الكاتب من القطاع الخاص و البحث العلمي

ينظر له
بموضوعية

القراءة

من الفقرة( )2نجد أن الكاتب يتحدث بطريقة :

تشاؤمية

العادات الموروثة

شخصية الكاتب في النص :

متفائل تفاؤال
مشروط ًا

الحج

الكاتب في مجمل النص :

يرى أن النظام
وحده ال يكفي
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الخيارات المضللة
عظة  :تدبر

حث  :مبادرة

بحث  :تعقيب

طماطم  :فاكهة
أرسل  :أوصل

صنارة  :طعام

شاي  :زنجبيل

لكم  :قبضة

أوفي  :أخلص

نزيل  :فندق

حرص  :بخل

أصفر  :صحراء

تقادم  :تماسك

ازرق  :سماد

جاني  :متهم

الساق  :القدم

إشارة  :تقاطع

رغبة  :إدارة

مريض  :معاق

ذئب  :مكر

تفكر  :خضوع

غني  :عطاء

شارع  :أبراج

نمر  :غابة

وتد  :روق

كتابة  :تدوين

أمين  :مخادع

ملعب  :كرسي

حاد  :ملثم

أرض  :فضاء

وداع  :اشتياق

ظبي  :غزال

جدار  :منزل

سور  :حديقة

دودة  :جرادة

لحية  :فم

حكمة  :ذكاء

طائرة  :ركاب

سري  :ليل

جريح  :حادث

قيادة  :قانون

قرابة :زواج

وريد  :ضخ

تغاضت  :اسرعت
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جريدة  :إصدار

اصالح  :تعليم

مكتبة  :أرفف

بكاء  :نشيج

نوم  :نشاط

صخر  :صالبة

مهند  :خنجر

كبريت  :نور

الموت  :النشور

بتار  :خنجر

ورق  :ليونة

ورد  :زهور

صخر  :حصي

ماء :كأس

منزل  :حديد

باب  :قفص

لحية  :وجه

رسم  :لون

ثمرة  :سوق

أزهار  :عطور

سؤال  :اختيار

حقير  :سفيه

بعوضة  :حشرات

أهداف  :تحقيق

خلخال  :رجل

مسدس  :قتل

تحلية  :بحر

مستلق  :مستيقظ

خيمة  :صحراء

رجل  :عرج

شاحنة  :سيارة

روضة  :تمهيدي

مسجد  :مصابيح

عضة  :مرض

نعاس  :نوم

سيارة  :قاطرة

مطر  :غرق

حرص  :خوف

جراح  :سماعة

كتاب  :فصل

مرض  :موت

مريض  :معاق

ذئب  :سرعة

مصنع :عمال

مسجد  :طمأنينة

هم  :هجر

بضاعة  :جمارك

أباد  :أزال
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شمس  :قمر

دراسة  :ذكاء

لون  :خافت

خسوف  :كسوف

ضرب  :يد

أوفي  :أخلص

عثة  :ثوب

حلم  :رعونة

هالك  :إدمان

زعم  :قال

حصاد  :منجل

داعب  :الطف

تلوين  :تجميل

قائد  :جيش

واسع  :عميق

انفراد  :انخراط

ملعقة  :مطبخ
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تابعونا على وسائل التواصل
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الـــخــــاتــــمـــة
لكل طريق نهاية ،و نهاية طريقنا بإذن هللا نور.
ٍ
مع كل كلمة كتبناها وضعنا جل شغفنا ،بذلنا كل وقتنا ومجهوداتنا ،سطرنا
الحروف بحبنا ،واثقين من أننا يد ًا بيد في نهاية المطاف سنحلق عالي ًا رافعين
ً
طريقا جدي ًدا بإذن هللا مكل ًلا بالورود و
راية النصر ،نحتفل ببلوغ المجد و نبدأ
مزي ًنا بالنجاحات.
فإن نال ما سطرناه رضاكم فهو من هللا و توفيقه عز و جل  ،و إن مسه الخطأ
فهو سهو منا و من الشيطان.
و ندعوا هللا أن يرزقنا و إياكم الخير و التوفيق في الدارين ،آملين أن نكون محل
دعائكم بالمثل.
عمل وإعداد:
تجميع المحوسب
 -إخوة آثروا الغير على أنفسهم -
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