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 تاعى اهلل انشدًٍ انشدٛى

 (4ٌ:)أٔال   

ْٕى أٌ ذطؤْٔى فرظٛثكى يُٓى يعشج تغٛش عهى نٛذخم اهلل ٔنٕال سجال يٕيٌُٕ َٔغاء يٕيُاخ نى ذعهً: "لال ذعانٗ   

 (.25يٍ اٜٚح : انفرخ" )فٙ سدًرّ يٍ ٚشاء، نٕ ذضٚهٕا نعزتُا انزٍٚ كفشٔا يُٓى عزاتا انًٛا

 .ذضٚهٕا –يعشج : اششح -1   

ضيٓى كهًح ٔأن: "...فٙ لٕنّ ذعانٗ" ٖٜانرمٕ"عهٗ يارا ذذل انُمطح انًٕجٕدج أعفم دشف انٕأ فٙ كهًح  -2   

  ؟ " ٖٜانرمٕ

 .ٔضخ، يٍ خالل انُض، انذكًح يٍ طشف انًغهًٍٛ عٍ لرال يششكٙ يكح -3   

 ؟"فرذا لشٚثا: "...إنٗ لٕنّ ذعانٗ..." إر جعم انزٍٚ كفشٔا فٙ لهٕتٓى: "ٔاطم يٍ لٕنّ ذعانٗ -4   

 

 (2ٌ:)شاَٛا   

يٍ فاسق انجًاعح شثشا فًاخ فًٛرح : "طهٗ اهلل عهّٛ ٔعهى لال سعٕل اهلل: اتٍ عثاط سضٙ اهلل عًُٓا لالعٍ    

 (.ِ يغهى سٔا" )جاْهٛح

 .اعرخهض يضًٌٕ انذذٚس انششٚف -1   

 .يمرضٛاخ انثٛعح اركش يا نى ٚزكشِ انذذٚس يٍ -2   

 

 (4ٌ:) شانصا   

 :دذد يإْ يذًٕد ٔيا ْٕ يزيٕو يٍ انرظشفاخ انرانٛح ، يع انرعهٛم    

   

 انرعهٛم أو يزيٕو يذًٕد انرظشف

 .اعرعًال األَرشَٛد فٙ يشاْذج األفالو انخهٛعح  -أ

 .إنماء انمارٔساخ فٙ انشٕاسع  -ب

 .أداء طادة يعًمٍ  أجَٕس عًانّ دغة ْٕاِ -ض

 .ذجُة يجانظ ذذاس فٛٓا كؤٔط انخًش -د

  

 .انجذٔل عهٗ ٔسلح انرذشٚش ٔٚمرظش عهٗ ركش سيٕص انرظشفاخ فمط  ُٚمم: يهذٕظح   
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 انظفذح
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 انًًهكح انًغشتٛح
ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح ٔانرعهٛى انعانٙ 

 ٔذكٍٕٚ األطش ٔانثذس انعهًٙ

 لطاع انرعهٛى انًذسعٙ

 األكادًٚٛح انجٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ 

ذافٛالند -جٓح يكُاط  
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 (4ٌ: )ساتعا

ح أٔ ديا يغفٕدا أٔ نذى خُضٚش لم الأجذ فًٛا أٔدٙ إنٙ يذشيا عهٗ طاعى ٚطعًّ إال أٌ ٚكٌٕ يٛر: "لال اهلل ذعانٗ   

 (.145: األَعاو" )فئَّ سجظ

 (. 157: األعشاف" )ٔٚذم نٓى انطٛثاخ ٔٚذشو عهٛٓى انخثائس: "...ٔلال ذعانٗ   

 (.   اٜٚح انصاَٛح)اركش يا ٔطف تّ اهلل عثذاَّ كال يٍ انطعاو انذالل ٔانطعاو انذشاو فٙ آٚح األعشاف  -1   

 :ح إنٗ أطعًح يثادح ٔأخشٖ يذشيح، يغرعُٛا تانجذٔل طُف األطعًح اٜذٛ -2   

 .يٛرح انثذش –انذو انًغفٕح  –يا أْم نغٛش اهلل تّ  –انجشاد    

    

 أطعًح يذشيح أطعًح يثادح

 

 

 

 

 . دذد انعاللح انرٙ ذجًع تٍٛ اٜٚرٍٛ يٍ دٛس انًضًٌٕ -3   

 

  (6ٌ:)خايغا   

ُسَب دٛاء ياَع يٍ انخٛش ُيْجِثٍٍ  عٍ لٕل انذك ٔفعِهّ يزيٕو، ُٔسَب دٛاء عٍ انًآشى : )لال انماضٙ عٛاع سدًّ اهلل   

إكًال انًعهى تفٕائذ "( ) طهٗ اهلل عهّٛ ٔعهىٔكاٌ انذٛاء يٍ خهك َثُٛا يذًذ .... ٔانشرائم يؤيٕس تّ ٚجاصٖ عهّٛ،

 (.1/273يغهى نهماضٙ سدًّ اهلل، ص 

َّٕسز انجثٍ ٔانخٕف"ُيْجِثٍ "عُٗ  ٔي     .، أ٘ ي

 .عشف انذٛاء -1   

 . اركش دذٚصا َثٕٚا، يًا دسعرّ، ٚذس عهٗ خهك انذٛاء -2   

 .تٍٛ، يٍ خالل انُض، َٕع انذٛاء انًزيٕو، َٕٔعّ انًمثٕل، يع ركش أنفاظ كم يًُٓا  فٙ انُض -3   

 

 

 

 .ٔفمكى اهلل
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 نًًهكح انًغشتٛحا
ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح ٔانرعهٛى انعانٙ 

 ٔذكٍٕٚ األطش ٔانثذس انعهًٙ

 لطاع انرعهٛى انًذسعٙ

 األكادًٚٛح انجٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ 

 ذافٛالند -جٓح يكُاط

 


