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 انًجال انرئٍسً األول: انقراءج. 02 َمطخ. أجُت فٍ وسلخ انزذشَش.                                       

  .خزبس ػُىاَب يُبعجب نهُضأ -1 

    . يغشدُخ -    . يمبنخ -    . لظخ -   .شؼش -  أدذد َىع انُض-0 

.ثُذلُخ:جًغ –       . ايزضج:يشادف –     . فىهبد:يفشد –     .انزمهُذَخ: ضذ   :أجُت دغت انًطهىة3    

        .اثذث ػٍ يظذس انُض و أَمهه ػهً وسلخ انزذشَش 4 

َزفمذ  انمبئذ -.انفشعبٌ انمبئذ َزشاجغ خهف -: و رشرجط ثبنُض لبئذ انفشلخ يب َفؼههاخزبس يٍ ثٍُ انجًم    5 

َطهت يٍ انفشعبٌ انزضاو انمبئذ  -.َشكت ػشثخ َجشهب فشطانمبئذ  –. ؼخانفشعبٌ و َذثهى ػهً إَجبص انطه

.انظف و إرمبٌ انطهؼخ  

  سفؼذ انًجًىػخ ثُبدلهب كًب فؼم لبئذهب؟ نًبرا   6

انكبرت أعهىة انُذاء، َب دبفظ، َب اهلل، فهًبرا َُبدٌ لبئذ انفشلخ سثه؟اعزؼًم   7  

  .شكال ربيب اضخ جذا ػهً وسلخ انزذشَش و أشكههبأَمم انجًهخ وانكهًبد انًغطشح وانًكزىثخ ثخط و 8

  

 انًجال انرئٍسً انثانً: اندرس انهغىي. أجُت فٍ وسلخ انزذشَش.

 انرراكٍة: 6َمط 

:ًُخ و أكًم رؼجئزهب يٍ خالل انُضأسعى ػهً وسلزٍ انزشع 1  

انذبل شجه جًهخ  يفؼىل ألجهه    َبئت انفبػم 

 

 

  

   :انجًهزٍُ ثًب هى يطهىةأرًى كزبثخ  0

-.يفؼىل يطهك - دظبَه َشوع انفبسط  -      -  

.     رمشَجب -رًُُض  -ػششٍَ رزكىٌ فشلخ انفشوعُخ يٍ  -      -  

  .ٌرىقف -   .خط انىصىل -.  ٌسًع -   :فٍ وسلخ انزذشَش أػشة انكهًبد دغت يىلؼهب فٍ انُض  3

 انصرف وانرحىٌم: 6َمط  

اعى يفؼىل  -         .فؼال أجىف -        :  اعزخشج يٍ انُض 1   

                                                                                                                :اننص                  
ورمذو سئُظ انفشلخ َزفمذ انفشعبٌ وَذثهى ػهً إَجبص انطهؼخ فٍ رُبعك و إرمبٌ، ثى سفغ  يغزمُى، اططفذ انخُم ثشكم      

َب دبفظ، َب اهلل، فبَطهمذ األدظُخ رغبثك انشَخ و لذ خهفذ وساءهب عذبثخ يٍ غجبس : ثُذلُزه انزمهُذَخ إنً انغًبء و طبح
 كثٍف.

أخزد انخُم- و ػهُهب فشعبٌ أشذاء- رغشع و رغشع ، َزىعطهب انمبئذ ثذظبَه انًًُض حرى إذا قطعد نصف يسافح انحهثح 
أصثح ٌسًع نقىائًها وقع رذٍة  َمطؼه ثٍُ انفُُخ و األخشي طىد انشئُظ و هى َظُخ طبنجب يٍ فشعبَه انزضاو انظف 

هً اهلل ػهُه و إرمبٌ انطهؼخ، و يب هٍ إال نذظبد دزً سفغ ثُذلُزه انزمهُذَخ إنً انغًبء ثبَُخ و طبح يظهُب ػهً انُجٍ  ط  

 .                                               إلَهبء انطهؼخ ثُجبح داااعزؼذ نًجًىػخ  ثُبدلهب كًب فؼم لبئذهبو عهى، فشفؼذ ا
و يب إٌ نًغذ لىائى انخُم خط انىطىل دزً اَطهمذ طهمبد يذوَخ يٍ فىهبد انثنادق انزمهُذَخ انًًهىءح ثبنجبسود فٍ 
انفضبء فٍ ولذ وادذ دزً دغجزهب طهمخ وادذح، فبيزضج غجبس انذهجخ ثذخبٌ انجُبدق و عبسع كم فبسط إنً شذ نجبو 

دظبَه ثمىح نُزىلف ثغشػخ لجم أٌ ٌدوس انجًىع انًذزشذح أيبيه.                                                                        
 .ثزظشف. 17:ص 0227َىَُى  177يجهخ انؼشثٍ انظغُش، ػذد                                                                                     

   



            .انشئُظ َزفمذ انفشعبٌ-    : أدىل إنً انجًغ ثُىػُه 0 

.فبسعبد 4 –     .جىادا 15 -                :اكزت ثبنذشوف 3   

  

 اإليالء:3َمط 

           .....ايجبس -               ....انذظ -               :خانًُبعج ثبنزبء ٍُأكًم كزبثخ انكهًز 1

              .......ثط –             .ل ....يزفب -      :ٍُ انزبنُزٍُزًضح انًُبعجخ إنً انكهًأضُف انه 0 

....انؼض-    ........         َبد -        :               ثبألنف انًُبعجخ ٍُ زارًى انكهً 3  

 

 اإلنشاء:15َمطخ.

ثًبَُخ  عطىس أو رزجؼزه ػجش وعبئم اإلػالو كبنزهفبص يثال،اكزت َظب يٍ ،ن إنً يهشجبٌ نهفشوعُخبأثسافمذ 

  .دُبح اإلَغبٌفٍ  انخُم  انذوس انزٌ رهؼجه شبهذره،ورجٍُ فُهرظف فُه يب 

 

 انررتٍح اإلساليٍح:

 1 انقرآٌ انكرٌى: أَمم ػهً وسلخ انزذشَش. 5َمط.

  :كزبثخ اَِبد انكشًَخ أرًى1

  .أنى َبركى َزَش.............................................................إرا أنمىا فُهب     

.نًىٌبع........................................................شؼخ أثظبسهىبخ      

  .أػجبص َخم خبوَخ........................................................عخشهب ػهُهى    

: .......دغىيب –          : ..........رًىس -:      أششح 0   

.................سجىيب نهشُبطٍُ -....................كبنظشَى - :ؼشف انمبػذرٍُ انزجىَذَزٍُرأ 3    

 0 انعقٍدج وانعثاداخ: أجُت فٍ وسلخ انزذشَش   

رفُذ كهًخ يؼجىد؟ يبرا  - 1  

  :أعزخشج يٍ اَِخ انكشًَخ طفخ يٍ طفبد اهلل رؼبنً - 0 

".ح نُجهىكى أَكى أدغٍ ػًالانزٌ خهك انًىد وانذُب"        

:انفؼم ثذكًه يغ كزبثخ انجىاة ػهً وسلخ انزذشَشأرًى  - 3   

  ....................................................يٍ أفطش ػًذا -      

  .....................................يٍ كبٌ يشَضب أو ػهً عفش -      

.............................يٍ كبٌ يشَضب ثًشع طىَم انًذي -        

 3اَداب اإلساليٍح و انحدٌث انشرٌف وانسٍرج اننثىٌح:

س انغهىن انذغٍ يًب َهٍ واَمهه ػهً وسلخ انزذشَشباخز 1   

.انكهًخ انطُجخ طذلخ  -         

   .ركش ػُىة انشخض فٍ غُبثه  -       

.نمبةانزُبثض ثبأل -         

:وسلخ انزذشَشث انششَف فٍ آداة انششاة وانطؼبو و أَمهه ػهً أرًى انذذ0َ   

  ."إرا أَزى سفؼزى.........................وعًىا.........ال رششثىا وادذا كششة انجؼُش ونكٍ" -       

:ادزشاو دمىق اإلَغبٌ فٍ اإلعالو و أَمههب ػهً وسلخ انزذشَش يٍ ثٍُ انجًم انزٍ رفُذ فشصأ 3   

.تانرتا ذحرٌى أكم أيىال انناس -. دفع انرشىج -.  احرراو كرايح انًرأج -. انرعدي عهى انجار -       

  :أَمم انًؼطُبد ػهً وسلخ انزذشَش و أسثط ثغهى 4 

.هجشَخ 12 -وفاج انرسىل                                   -       

.هجشَخ 11  -حجح انىداع                                    -       
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