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 الثورة  ليلة  إلى  األول  اللقاء  من:  األول  الفصل

وقائع لقاء   ●   ومحمد  سررررنين  الم المضالررررم الىررررحالس عل      للسرررر ين   1948اللقاء األول بين عبد الناصررررض ال ررررارب   ل  ض   
لس مض لة التح ريض  ●  الرضرع الضا  رح رر  رض  ال رطاا األ ضا  لس من ل محمد يبيو وما    ا ا اللقاء من واتان ي ض لس نر    

السرررر ال   ●  للثر ة كا  عبد الناصررررض عندما عبتمع ر  د ل لررررتأسررررا  عن  مض ما عسررررتمع  لثض مما هتولو و لمع عينان وار هتحد   و هناق  
 بيم لس البلد؟ال ي كا  عبد الناصررض ئائو الطحع عن ارا  له اره ام عملن    هتد م اكيولي  لر  د  اكيق    و نررسء من ا ا الق 

عندما انررتضا   ●  آ ض  ئاس وز اء "علاه القامة" قبم الثر ة كا  يبيو الت لس ال ي طالو عبرئ رانررا بتسرردهد ال ررضائو المةسررتحق ة علاه  ● 
م ريض المسرر ولين لس السرراالررة والقاا  رحملة   تيض وررضائ  لضائ الحانرر  لا   ●  اة الت لس عل  الملك لا وق لوس عشررلل م الحلرمة عد   د  

محمد يبيو ال عملك مضلرمان عن ا تمال قاا  ال ررطاا األ ضا  رمحاولة لقلو ي ا  الحلو أل   دهع عبد الناصررض مضه لس ا ا الشرر   
هرلير    23العطا ة األول  لضبد الحلاو عامض لس الثالثة من لبض   ●   لا  مةقت رررررررررطاب وايتت  رببداء يبيو الحمالرررررررررة ل ي رررررررررما   ل  المحاولة 

رض  الىرأان القاائعة لضبد الناصرض رتضن علاه من لح ة قاا  الثر ة وادا  ●   ص القااضة كلتا    يااا والقران مسرا ضة عليتا لايته   
عبد الناصرررض ولس لمحة عن لرررضعته لس ا قاا القضا  لرررمه لتالم واما لس القااضة ربع اء مىررر أ   مين ال ي   ●   يه القائد الأضلس للثر ة 
رضو  اللح ة التس طلو ليتا عبد   ●   و اا ف القاائة، ورلررررتعض  عبد الحلاو عامض الك "أل  السررررضاعا  تضض    " لا  لس اكلررررلند قة  ق 

الت لس عض   ضيين محمد يبيو قائداب عاماب للقران  ●  الناصرررررررررض من  ير  السرررررررررائان التراه  ل  مح ة اكااعة لقضاءة الباا  األول للثر ة 
 ناصضه " عه   عك عا امال باه؟ لوضة مضقرلة يرالق عليتا وا ش لضقضة"    المسل حة ويبيو   لو وقال لضبد ال 

 نجيب  محمد  ودور  التنظيم  تأسيس  مراحل:  الثاني  الفصل
قبم البدء  ●  ام    وضرع محمد يبيو لس الىردا ة كا  من را  التحسرو للأشرم وكس ال هدلع عبد الناصرض لس ا ن الحال الثمن العالس؟ 

طباضة  ن او   ●  عبد الناصررررض لضلاقه  ع رررراء اللبنة الت لرررراسرررراة لل ررررطاا األ ضا ه  م ا ينبه ورم ا لررررتةضل ق اثثنا رالأراياس بتنأي  الثر ة قال  
لا  عبد الناصررض ال   ●  ضررار اب وكات   رراعف الضدئ رضد قاا  الثر ة العتطا ان مرضررر اة   90 ضكة ال ررطاا األ ضا  ال هن كا  عدئاو 

له عل  ئلتض "ير ة" كا  مبضئ  حدهد متمان عحو كثيضاب اال تأاظ راألو  الر قة الىرعيضة   ●   اق وا ا يا ج عن طباضة الضمم السرضي وما عسربل 
التس كا  عبد الناصررررررررررررض متمرماب بتا عندما الررررررررررررتدعان  ئاس الرز اء  بضا او عبد التائي للتحقيق مضه وكات ئ م الحم ا  و مااا ونررررررررررررد   

ت  لرتوشرأت  ضكة ال رطاا األ ضا  القرل السراالراة المن  مة لس الك الحين مثم قرل الاسرا  و ضكة  لا  ●  "السراأر " قبم    هبد  التحقيق 



زكضقا محيس الدهن لو علن من  ع راء القلاة األول  لونه كا  من ال رطاا ال هن هتمتضر  رشرضباة ئا م البا  وا ا  ●  اك را  المسرلمين 
عبد الناصرررررض لس   ●  كا  بداعة مض لة  ضميض البيت ورتر  امال عبد الناصرررررض   3195عا   ●  لررررراعد عل  وصررررررله  ل  اللبنة الت لررررراسررررراة 

الق لان   ●  ال ي كا  من  او األعا  لس  ا قخ الثر ة   1953ما س    25 وتالا ه والرررتضا ابيته عندما قض  مبلس قاائة الثر ة  م يأسررره هر  
 بتد  الرتق ا  القرل وامضتا ل رض  القىرو  1953التس قال عبد الناصرض  يه طرااا من  ام مىرض، والقضا ان الحائة التس ا ق اا عا  

محمد يبيو قال لس الير  الثالع لقاا  الثر ة رح ررررر    ●   1953ما س    25مىرررريض عبد الناصررررض لر    محمد يبيو كسررررو البرلة هر    ● 
 سرررنين  الم    الناس  ىرررأل ق له من ئو     عسرررتحق التىرررأيق أل  ال ع قة له رما  د  و يه عق ف  مضة من    لرررلاما   الم ومحمد 

عندما لررررررراامت األضرررررررراء عل  محمد يبيو والتأا  القرل القدعمة  رله لس  عييض مأا امه  ●  المأضو     عق أتا ال هن   د را التعييض 
" ضكة البا "  و " ضكة    ل  الىرررررحف رضد  الرررررتضمال كلمة " ر ة" وااللرررررتضاضرررررة عنتا ب  التضلامان التس  صرررررد اا محمد يبيو  ●  و ؤقته 

لات  ضاطف المىررضقر   ●  من   ي محمد يبيو    كلمة "الثر ة"  ة ررضف الثقة و بضم االلررتثما  األانبس ال ع  س  ●  النت ررة المىررضقة" 
 قامت األمر  رضد الك؟    مع محمد يبيو رضد قضا  ع له أليه لس اعتقائاو ر م الثر ة وكات الت 

 والشيوعيين  واإلخوان  األحزاب  مع  األزمة  مسلسل:  الثالث  الفصل
 هرلير ضد األ  ا  وكا  عدئ من ال طاا بينتو عبد الناصض هضو         الرلد عمثل م العالباة لس مىض  23لس البداعة لو  ون  ر ة 

 أاعا االاتماعان التس اضن بين عبد  ● ما ال ي اضم عبد الناصررررض عىرررر د  رمىرررر أ  النحاس  و رضد الك رالسرررراالرررريين القدام   ●
 يطة  مم البماايض الضضااة رااليق ران لس لررررررررر قة   ● اكصرررررررر ي ال  اعس  الناصررررررررض ول ائ لررررررررضاا الدهن بتد   قناق الرلدهين بت بيق

ام عد   د م القران البضق اياة المرارئة لس مىرض لربطه القر  من البا  المىرضي الضائد مت وماب   ● هرلير   23ايضلسرت عل   ر ة 
د الناصررررض لتضيينه  بيض ع قان عامة للن ا   هرلير من اميضكا ورلحاي ماهل  كرا يد عل  عب  23مدل قض   ر ة   ● من  ض  للسرررر ين 
ا تضاق األ  ا  المىررضقة من اماعة الملك ومن اكيولي  اضم اال ىرراالن المةضلنة مضتا من  ضكة ال ررطاا األ ضا    ● الثر ي البدهد
 لس كأض الدوا ؟لات علر  عبد الناصررررررررض مع ال طقة الضاملة ولس الرقت يأسرررررررره عحد  الىرررررررردا  األول مع الضمال   ● محأرلة رالق ض

المأا قة   ●  هرلير  صررررررررر  اة، ومن انا كا  الشرررررررررضا  األول ال ي  لضته ار "اال حائ  الن ا   الضمم"  23لس البداعة كايت  ؤقة  ر ة  ●
ين  ي ضة الشرررريرعي ●  التس  زعبت الثر ة اس    ال ي هتىررررد  ال طقة الضاملة المقتر ة ار النبيم  طاس  لاو ال ي عمثل م األلررررضة المالوة

الت ر ان الىعطة   ●  هرلير كايت متسضعة لس البداعة  و  بدلت رضد الك، وما  د  لس كأض الدوا  كا  صداماب لس ال     23 ل   ر ة 
رااضة األلقا  التس  ضصرررررررررت   ● التس  القت طضي لوضة اكصررررررررر ي ال  اعس وكات قرالت رالضل  واضد طرل مناقشررررررررران  و األ   بتا

األلرطا  التس اضلت الىردا  عحد  بين الثر ة واك را  المسرلمين رضد التضاع  الملحرظ   ● عاءاا من البداعةالثر ة عل      سرتضبم  ل
 بينتما   

 الروسي  السالح  وصفقة...  االميركان  مع  الصراع:  الرابع   الفصل
لر ال من   ●   ااياب  طا ة "االلرتضما  الضولرس" أاعا صرأقة السر ي التس  بضمتا عبد الناصرض مع اال حائ السررياا س رضدما كا  عسرتضمم  

هرلير  ل  اميضكا وئو اا لس المن قة  عندما نررضض عبد   23وارا  من عبد الناصررض هلقن ي ضة  ر ة    1955ار  لرلررتض ئاالس عا  
 قق  ض  الضىرررراران االلررررتضا اباة المضية التس اعتمداا عبد الناصررررض لمرااتة اكيولي  عن طض  ● هرلير لس م من   23الناصررررض     ر ة 

 قتضي االميضكا  عل  عبد الناصررض  لأاب ع ررو مىررض و ضكاا واالسررتا  لقال لتو    ق رريته األلررالرراة اس وارئ ا ت ل  يولي ي لس   ●
  ل األعا  األول  للثر ة كا  السرررأيض االميضكس فلالضيق  قض  ئهبلرمالرررس  ل   اال الثر ة   ● مىرررض  ضرررالة  ل  الق ررراة الألسررر يناة

هرلير مع االميضكا  من الرئ والىررررررداقة  ل  الىرررررردا  رضد لررررررحو  مرقم    23قىررررررة  ر ة   ●  رو    ع قة  اصررررررة  ضا ه رالملكعل    
ما   ● لات الرتقبم ال رطاا المىرضقر  السر ي السررياا س للمضة األول  واو المضتائو  عل  السر ي العضاس؟ ● مشرضوق بناء السرد الضالس 

عم ء  ميضكا لس   ● قه اال ىررال رالسرررياان لتسررتيم  ىرررل عبد الناصررض عل  السرر ي منتو؟ال ي اضم نررر آ  الي ع    عل  عا 
مأا قة     او  د  عسرلضي لس  ا قخ  ●  شرالرلرلرلالاا عضلرا رىرأقة السر ي السررياا س لاضر ض عبد الناصرض ل ع   عن الىرأقة

 اماة قبضص رالنسرررررررطة  ل    ● س  شرررررررد اماايضي ضرررررررقوالمن قة  و اكع   عنه لس "منالرررررررطة ااعأة" اس  طا ة عن مضض  ولاس ل
 مىض و اء الض قة الر اقة بين عبد الناصض والم ضا  ملا قرس   

 سنة  18  في  استفهام   عالمات:  الخامس   الفصل



وآ ضاا  القرة لس مأتر  عبد الناصررررررررررررض  ولتا اك ائة  ●  ما ال ي اضم عبد الناصررررررررررررض ع مس قاائان وزعامان مىررررررررررررضقة  ا ققاة ووطناة؟ 
مااا  ●   ايدلاعتتا    قبم    هرقأتا المض    1967طمر ان و  ب عبد الناصرض للسرطضيناان والثماييناان  وقأت ا قمة   ●   الرتضمال السر ي 

الأضق بين ططائع الحالو الدعلتا ر  والحالو ال ي هنأضئ لس   ●   يأق عبد الناصررض عل  ق رراعا  ا ا مىررض وامااا عائ اكيأاق عل  مىررض؟ 
عندما ا ىرررم   ●  ي ضة عبد الناصرررض  ل  االلرررتثما ان األانباة وااليأتاي االقتىرررائي  ●  ا قاا القضا ان ورل   ي منتما هنتمس عبد الناصرررض؟ 

مناقشررررة بين عبد   ●  عبد الناصررررض رالحاا  مين الحسررررينس من ئو  علو الحلرمة وعض  علاه  د قو عناصررررض للضمم لس "البتائ المقدس" 
لات كا  عبد الناصررض هتضامم مع  لاقه  ع رراء مبلس قاائة الثر ة لس بضا الضض   و الررتضا ة   ●   يشرررء الور  الناصررض و ضونررر   رل  

رااضة يشرء مضال  القرل و بضزاو علس صبضي وكات  ضامم عبد الناصض  ●  القناطض القيضقة ومن كا  منتو األلثض قضااب  ل  قلطه  و عقله؟ 
لرررض ااتما  عبد الناصرررض رقبضص   ●  الثر ة الب ائضقة ومرقأه من الىرررضاق بين برمدهن وان بيل  عبد الناصرررض    ولرررض ضرررضأه  ما    ●   مضتا؟ 

االلررررتأتاءان عل  ايتقاره  ئاسرررراب  ●  بيل  و ضونررررر  ويوضوما ولررررركا ير  الم ضا  ملا قرس    ومشرررراعضن وار هتارع لررررقرا  صرررردقائه بن 
لت يسررررررررررربتتا المةطالظ ليتا  ل  رااضة اللتة ل يتطان لس عتد عبد  ما س    وكا   30للبمتر قة وعل  الر دة مع لرررررررررررر قة وعل  باا   ت  حر 

نرررقىررراان عضااة   بتا عبد الناصرررض  و    ض لأتضة بتاه نرررلضي القر لس، عبد الحميد السرررضاا، ماشرررال عألق،  ●  الناصرررض و ر س رالت وقض 
بيل ، برمدهن، مضمض الق الس،  ميم   ولااب للضتد، بن   الض ق  هر  كا   عبد  صررر ي البا ا ، الملك  سرررين، الملك لرررضرئ، األميض ياىرررم بن 

 واه الشررطه بين عبد   ●  عد  يباي عبد الناصررض لس  يشرراء التن او ال ي عحمس الثر ة بدل اال حائ االنررتضالس والتن او ال لاضس  ●  الطسررتايس 
لض االيب ا    ●  الناصض رالت ماو والتراه عسا اب بداعة  أويض عبد  ●  الناصض  بن مىض ومحمد علس ال ي  لو مىض وال هتولو اللعة الضضااة 

 المتطائل بين يتضو وعبد الناصض و شقان  يتر للم اا ال ي هتحلو رال  او التندي    

 واليمن   والبعث  واالنفصال  الوحدة:  السادس  الفصل
وكات  لق  الدكتر  طه  سررين ياارة عن عندما كا  المىررضقر  مبتر قن راليترئ ال هن كايرا هتد ار  عل  الررتضمال السرر ي لس التض   

عبد الناصرررض التشرررف الطةضد القرمس لألسررر ين عندما  ●    مد ل أس السررريد مدهض البامضة المىرررضقة كلمة لس البامضة الضبضقة لس القدس
ناصرررررض وقائة  ااتماق المضا طة لس اكلرررررلند قة بين عبد ال ●  نرررررااد المقا م المىرررررضي  ل  اايو الضضاقس  ل  اايو السرررررر ي من  التا

لمااا  ع   عبد الناصرض السررئا   ق االيأىرال لس  ين  يه رضد   ●  المقاومة الألسر يناة ال هن نرلورا ياه رسربو قبرله مطائ ة  واضز
األلررطا  الث  ة التس اضلت عبد الناصررض هض  ررس قبرل معامضة الر دة االيدماااة مع لررر قة وار ال ي   ●  الك َقب م الر دة مع لررر قة؟

 لات قض  عبد الناصررض السررأض لب ة  ل  ئمشررق وما ال ي لررمضه من السرراالرريين السررر قين عندما التقرا ره ● ضل عل  الأيد الاةلا  عىرر 
لا  عبد الناصررررض مةضبطاب ر لوا  الطضع وكايت مشررررللة ماشررررال عألق اقتناعه ر يه كمسرررراحس ال عملن    عىررررم  ل  منىررررو  ئاس   ●

 قائق الىرررضاق بين عبد الناصرررض والطضع  ● من و اء السرررتا  وا ا ما ال عقبم ره عبد الناصرررض الدولة ومن  ام الك كا  هضقد    عحلو
  ىرررائاة السرررضاا التس   ●  قاقة ئو  عبد الحميد السرررضاا لس بناء الر دة ولس   دا  االيأىرررال ●  السرررر قة-رضد قاا  الر دة المىرررضقة

عا  الر دة كايرا راأللر  مقابم عدئ من "القضئا اة" المىررررررررررررضقين  راترا   لائن    السررررررررررررر قين ال هن لتحرا مح ن  با قة لس القااضة  
الراقع ال ي   ●  واه الق   بين مبتمع الم ض السررر ي ومبتمع النتض المىررضي وئو  ا ا الق   لس االيأىررال ●  للضمم لس لررر قة

لا  من المملن    هضكو عبد  ● نررررررررضباة مثم الر دةاضم عبد الناصررررررررض عقضل   التسررررررررلاو رااليأىررررررررال عل   رو اعتطا ن  يه لاس   ائة 
الناصرررررض وقتراه  ل  ئمشرررررق كيقاا الر دة لر كايت  ضكة االيأىرررررال قامت يتابة الع رررررو واال تباا ولاسرررررت من صرررررنع المقابضان  

را للمشرررالم  هر  االيأىرررال نرررضض عبد الناصرررض  يه مبضوي    ولس السرررة لمبلس الرز اء قال     سرررضة  عشرررا  وقته م   ● االميضكاة
اآل ا  التس  ض  بت من اض اء االيأىررال عل  مىررض ولررر قة واال بان القرمس،   ●  الدا لاة لس لررر قة وللىررضاعان والمناو ان الدائضة ليتا

مض لة   ●  وئواعس النقد ال ا س ال ي ما لررره عبد الناصرررض  عا  الر دة واضد االيأىرررال  يع  لع نرررضا  "و دة التد  قبم و دة الىرررف"
اق بين عبد الناصررررض والملك لررررضرئ ضررررد  لف رعدائ والتانررررميين ومض لة الرلاق رسرررربو اقتضاي اميضكس كقامة  لف  لرررر مس لس  الرل

عبد الناصرررررررررض المت  اه  اال الر دة المنسرررررررررحو من ا أاق و دوي مع رضع لرررررررررر قة واضع الضضاق    وعبد الناصرررررررررض ريض  ● المن قة
ال ضو  التس  ت مت عل  عبد الناصرررض التد م لس الامن، والسرررلباان واكعباباان لت ا   ● المنسررربو مع الشررريرعيين المىرررضقين والضض  

 التد م   

 وبعد  قبل..  1967  هزيمة:  السابع   الفصل
رضد الت قمة كا  عبد  ● وكا  هضل الرررررررتاضا  ال رررررررضاة األول   و الضئ عليتا  1967لو علن عبد الناصرررررررض هنري متاامة  لرررررررضائيم عا  



لا  عبد الناصررررض مسررررتضداب رضد   ● سررررمه له  ط قاب ر   هةناو  وكا  صررررائقاب  ما  الىرررردق لس مرضرررررق التنحس الناصررررض لس وضررررع ال ع
ل لس   طة التن حس  طا ة " يس مسررررتضد لتحم م يىرررريبس من المسرررر ولاة"  ل   طا ة " ينس مسررررتضد أل   الت قمة أل  عةحاَلو لرررراالررررااب وعد 

الناصرض قبم  ع   التنحس ومااا  د  لس الأتضة بين  ناوله  طة منر  وااللرتاقاظ صرطا اب وعرئ ه  الة عبد  ●    حمم كامم المسر ولاة"
عندما اعتقد الناس    محمد لائق ار زكضقا محيس الدهن فرسررربو رض  الشرررطهق   ● عن التنحس لتحانرررس  دو   ض   الاة لس مىرررض

لات  ىض   عبد الناصض عندما بلعه يط  ولاة نتدي ع اة   د قائة   ●   ل ضارن رالحبا ة واتأرا  ما  بيت زكضقا مة البين  علان رالضل
عبد الناصرض  ل     علر   لريض المض  ومان وار عةقاو  المض  أليه هضل       ●  الشريرعيين لس مىرض  حت التض هو لس السربن 
ااعان الألسرررررررر يناة من القااضة عن لات ومت    ق  عبد الناصررررررررض قضا ن برقف اك ● علر   لرررررررريض نررررررررسء رما لس الك األات ة األمناة

رضد قضاءة  قضقض  عدن  ؤلراء   كا  البيرش   ● البع    ولرض الشراأضة التس   لرلتتا القاائة من عما   ل  ا ن اكااعان  ة البتا رالتشردئ
اصرررررررض عقرل "   االعتطا ان التس اضلت عبد الن ● لس القااضة  1964الضضااة قض  عبد الناصرررررررض  باوز كم القىررررررررمان وئعا  ل  قمة  

وايتىرررا  مىرررض    1956الدواعس التس  ت مت عل   لرررضائيم اكعدائ رضد  ض  السررررقس   ● ار  او لرررنران الن رررال الضضاس"  1965الضا   
مت  هض بم عبد الناصرررررض   ● رسررررربو صررررردمته القرقة ربلرررررتشرررررتائ الأضقق عبد المنضو  قا  قض   السررررريض لس اناز ه ●  1967ليتا لحض   

 لق ا  ملترااب ومت  عقضا عل  النن   الق ا  ومت  عقض  ا

 التوتر   ومراحل  والممتلكات  الحرمان:  الثامن  الفصل
مسررررررربد اكما  الحسرررررررين والبامع  ●   قيطة المبراضان والتحف التس  لق ااا عبد الناصرررررررض من  الو عضاس وكات  عائاا من ئو  ضرررررررباج 

عةشررض  علاه  لررتاا من البامضة كايت متمته  لقان الوتو كس عقض اا عبد  اتاز  اص   ●  األزاض كايا ئائماب من   و  المسررااد  ل  قلطه 
لس لتضة الىررررطاي عقض  عبد الناصررررض الىررررحف المىررررضقة وقبم اكط ق عل   و اق الدولة  و رضدن، واضد ال تض عقض  الىررررحف   ●  الناصررررض 

لو علن لس  ااة    1967قبم   ●    ل  المشررا كة ليتا      "السررة الألسررأان" التس كا  عضقداا عبد الناصررض وقدعر الطض   ●  اللبناياة واألانباة 
ئائماب عأ رررررم الببنة المىرررررضقة البا ررررراء والبضايض والقاا  وال ماطو، وعندما هطالظ ع لم   ●   ل   ناول الضقاقيض والحبر  المنرمة والمتدئة 

م  اطا ن عل  الترقف ومشرررررررررررراادة    ة  ل    لو هنأ   ضلامان  ططائه  لثض من هرمين، ومتضته الر يدة التد ين قب  ●  األ ز والق ررررررررررررضاوان 
لات  ىررررررض   عبد الناصررررررض عندما  بلعته  بنته الطلض ادل ر   زميلتا لس البامضة  ا و  ●   لررررررينمائاة   ااياب لس الليلة الرا دة ئا م من له 

  1956ل الضدوا  الث  س عا  عبد الناصررررررررض وضررررررررضأه  ما  ال ررررررررطاا األ ضا  و ولمك ال هن  بلرا لس المقاومة     ●  صررررررررائق هضقد   بتتا 
 زواا   8ممتلوان عبد الناصررررررض ال ي  ل  التملك  طا ة عن كاميضان  ىرررررررقض وآالن عض  لررررررينمائس ااء ه ادعة وعشررررررضة بدالن و  ● 

ا     عة وممتس  ا ة عنق ااء ه اداعا من اللبناييين ولرررررررررررراا ة وا دة قدعمة من يرق " ولررررررررررررتن"    وال  مرال  و  طاا  عل  اكط ق  ضكت 
ي ضة عبد الناصررض للتملك    اكيسررا  عندما هتملك لبيه عشررضض بضسطة ل لررت ائة و   التملك رالنسررطة  ل  مسرر ول ه  ل ض عل   ؤقته  ●  ألوالئن 

لس كم مضة ع تض ليتا عبد الناصررررررررض ولررررررررب البماايض كا  عضرئ وادلته مق ضة وآ ا   رالض الناس عل  هدعه و  ااياب كايت  ●  االاتما اة 
ئ ئائماب     ●  الناس  دمس هدعه  ضاشررررة   عبد الناصررررض  ئاس محضو  من ل ة النر  ول ة األلم ول ة السررررأض ول ة مشرررراادة األوالئ    وكا  هضئل 

  لض ة عبد الناصرررض عندما التشرررف لعطة "البرلينظ" ●   اا ه محىرررر ة  ما لس ملتطه  و لس من له عضمم ورما لس لررربن القلضة ورما لس التضاة 
انيتاب نرررتضقاب وكا  لس الرررتمضا   ال ررراب   750لوضة اللبرء السررراالرررس لو  ضئ  ط قاب عند عبد الناصرررض وعائلته عانرررت عل  المض و الطالظ   ● 

  ااة التض     
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"لسررا ة البندق"   ●  ضل رضد م  مض "نررتر ة" بد  السررلضي عند عبد الناصررض رضد ايأىررال لررر قة من كثضة القلق والض ا  النأسررس الشرردهد، ورلررتشرر 
  ر ان االيأىررال  ارضتا عبد الناصررض من ملتو المدهض لس مبن    ●  التس   ائاا عبد الناصررض لتحقيق وضررع ابرمس عضاس عل   لررضائيم 

بو ال ي اضم عبد الناصررررض السرررر  ●   ااعة القااضة   لاب ل ضققته لس متارضة األزمان  ما من ملتطه  و من له  و من مقض مبلس قاائة الثر ة 
 قاقة التااس ال ي  صراره يتابة االلتضا    ●  ال هتد م ل رض   ضكة االيأىرال رضدما كا  قض  ضرضاتا وكات كايت  الته اض اء التضئئ 

محنة  ●  الته ر   لىردعقه عبد الحميد السرضاا ع قة رالحضكة االيأىرالاة لس ضررء األزمة بينه واين عبد الحلاو عامض والتس  ئ ن  ل  الرتق 
االيأىررررررال كما عانررررررتا عبد الناصررررررض لح ة بلح ة وكات   ق  لس لح ة  اطأة القضا  رالتد م و ع   األوامض للقران الم لاة رالتراه 

رضد  زمة الامن  ●  يحر ال اقاة  و طلو منتا رضدما كايت ط ئضتا ي لت رالقض  من ال اقاة     سرررررتسرررررلو وال   لق النا  عل  السرررررر قين 
مضا م  دار  الرضرررع الىرررحس لضبد  ●  د السرررلضي لس ئ  عبد الناصرررض و د  التتا  لس نرررضاهينه  سرررب و رسال   ائة لس لررراقه وقدماه   اه 



عندما لضش األططاء لررضقضاب لضبد الناصررض ئا م   ●  الناصررض ورصررضا ن عل   ل  الض ا عل   هدي  ططاء  اايو مأ ررل  ب المىررضقين عليتو 
 ةصررررريو رال رحة   ●  مرلرررررلر ومضه عالرررررض عضلان رضدما ال  را عد  قد  ه عل  البلرس لس مقضدن من نررررردة األلو ال ائضة وار متراه  ل   

القلباة للمضة األول  رسرربو عملاة "ال عأضاية" االلررتضضاضرراة رضدما كايت  الته وصررلت  ل   يه عسررت اع    عمشررس  لثض من عشررض ئقائق  و 
لتا عبد الناصرض بضئالرة السرائان للتداول لس المسرائم الضامة طرال الرتضا ة اضر ضا قة ر مض اللبنة التس نر  ●  عبلس  ابتاب  لثض من لراعة  ل 

مىرضد  ●  عندما قال التلتريس  يه  اا لو هتملن من مقابلة عبد الناصرض لبيه لراضرئ  ل  عما  وققدل   الرتقالة  لرمته  ●  األططاء لمدة نرتض 
المضة األول  التس عض    ●    ا  نررلرز زواته و والئن لس نرر   وضررضه الىررحس الدقيق مأاائ لس من ل عبد الناصررض الم ل ف من ططقتين 

عندما الرررتعلت  ●   السررررياان    عبد الناصرررض  ةصررريو ر زمة قلباة ويىررراحة طبيو القلو نرررازو  ال ي   لرررله بضقبنات التس لو ع    بتا 
لولض عبد الناصررررض رمسرررر لة من عقلأه   1964عا   ●  لدا لس "مضال  القرل" ايشررررعال عبد الناصررررض بث  ة مرضرررررعان لاس من بينتا الشرررر   ا 

ت   دل مرائن عل  ئو  يائو  ئاس البمتر قة وئو  مبلس األمة لس ا تاا   ئاس ادهد   ومن  ام الك كا  الدلرتر  البدهد ال ي يىر 
ع أئ النر  لوس عقلد  ل  النر  وكات  و الملالمة التا فاة اليرماة األ يضة التس كا  عبضقتا عبد الناصررض قبم      ●  عةسررتأت  الشررضو علاه 

لات  ●  التأااو بين السرررررررائان والأضقق لرزي و الم عل    أاء  قاقة القسرررررررائض لس الببتة عن عبد الناصرررررررض مضاعاة لرضرررررررضه الىرررررررحس 
ئا م لررراا ة  ىرررض   نرررازو  واضقبنات رضد مضاقطة مشرررااد االلرررتقطال البماايضي الحانرررد لضبد الناصرررض لس بنعازي ووقرله   اع لررراعان 

مطائ ة  واضز التس من  ام بناء  ائب الىررررررا قخ والق عليتا عبد الناصرررررض وعائ  ل  القااضة قاطضاب   ●  البيو وار المىرررررا  ب رحة قلباة 
رض  وقائع ريض مضضولة للسراعان األ يضة من  ااة عبد الناصرض وعن رضو   يباز ا أاق الملك  سرين مع عالرض  ●  الض ا لس مرلرلر 

 ئ ة الق الس من ئو   رئعع    عضلان ومعا 
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لمااا   ●  ضضقت  الم للناصرررضقة عل  الىرررضيد المىرررضي وعل  الىرررضيد الضضاس  ● قاائان الناصرررضقة لس المسرررتقبم ومن  ي يرق لرررتور  
 لرررطا  رااضة التأوك   ●  الناصرررضقة كحةوو والناصرررضقة كحلوالأضق بين  ●  لايت الناصرررضقة ئائماب قرقة  ا ا مىرررض وضرررعاأة ئا م مىرررض

ما ال ي رقس من امال عبد الناصرض، وام    لتضة  لمه ال رقلة مبضئ       ● وااليقسرا  لس الن ا  المىرضي لمبضئ ولاة عبد الناصرض
  رالتا رضدما را ت زعامته اان    يض كبيض  رال المن قة الضضااة عندما  سرل و عبد الناصرض الحلو و  ● لمن رضدن،    لتا قد ة االلرتمضا 

رضو  التباوزان لس الررررتضمال   ● ام كا  لس الررررت اعة عبد الناصررررض  حقيق ما   ائن عل  صررررضيد الت ماو راكقناق بدل اكاضاءان  ●
مامه كنائو لضئاس  عندما الرررتدع  عبد الناصرررض لبضاب السرررائان كس عةقسرررو الامين   ● السرررل ة لس الدا م والقرة لس القا ا ومضئوئ الك

عبد الناصرررررض لو هتضز وصررررراة  اما أليه لو علن هتىرررررر     القد  لرررررا  س لرررررضقضاب وقمرن وار لس الثاياة والقمسرررررين من   ●  البمتر قة
 الضمض 
 


