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I - ( 4ٌ):                                                                                        دعبيت انمشاٌ انكشَى

هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم  " : قال تعالى 
                                        "تزيلوا  لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل هللا في رحمته من يشاء لو

 25 سورة الفتح اآلية
.                             تزَهىا   -  يحهه       :اشرح/- 1

 أوضح الحكمة من صرف المسلمٌن عن قتال المشركٌن بمكة  ؟ /- 2
      .  إشباعمد– إلظهار النون الساكنة : اعط مثاال /- 3
"  وكان هللا على كل شًء قدٌرا: إلى قوله تعالى…وعدكم هللا مغانم. " استظهر كتابٌا مع الشكل من قوله تعالى/- 4

    .      سورة الفتح/ 20/21
II - (2ٌ:                                                                                          ) دعبمخ اٌحديث 

. اختش يضًىَب واحذا يٍ انًضبيٍُ انتبنُت واستذل عهُه بحذَث يُبسب يًب تحفظ يٍ دعبيبث انحذَث انششَف- 1

 .أخد هللا على نفسه حرمان أربعة من نعٌم الجنة - أ
 .    تشبٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم المؤمن الذي ٌقرأ القرآن بالفاكهة- ب
 .إكرام الضٌف وتجنب إٌذاء الجار من عالمات اإلٌمان- ج

III -/  ن 14:                                                                                              اٌىحداد 

.  اٌتىازن اٌجيئي – اٌصحخ اٌىفسيخ –اٌفطرح : عرف اٌمصطٍحبد اٌتبٌيخ - 1

:  امأل اٌجدوي اٌتبٌي ثمب يىبست - 2

 اٌميمخ األخالليخ اٌمستفبدح وىع اٌسٍىن اٌمطٍىة اٌىصىص اٌشرعيخ

   12/األعشاف" وكهىا واششبىا وال تسشفىا: "لبل تعبنً 

تحمل مسؤولٌة استعمال  
حواس التواصل 

 

   6/انحجشاث" إٌ جبءكى فبسك بُبب فتبُىا: "...لبل تعبنً 

 
 : استدي عٍى اٌميم اإلسالميخ اآلتيخ ثمب يىبست مه األدٌخ اٌشرعيخ - 3

 األدٌخ اٌشرعيخ اٌمىبسجخ اٌميم اإلسالميخ

  انتذاوٌ بًب ششع هللا 

  انًحبفظت عهً انبُئت 

  احتشاو األجُش وإَصبفه 

 

 : أمبمه مجمىعخ مه اٌحمىق صىفهب حست اٌجدوي اٌتبٌي - 4

 ( إدمبج األطفبي اٌصم واٌجىم – تحديد طجيعخ اٌعمً ووىعً وأجري – اٌمحبفظخ عٍى اٌمرافك اٌعبمخ –وفبٌخ اٌيتيم 

حمىق روٌ االحتُبجبث انخبصت حك األجُش انحك انعبو 

   

 (ال تتعذي أسبعت أسطش )عبش كتببت عٍ أهًُت احتشاو لُى انجًبل وانزوق انسهُى فٍ يؤسستك- 6

 ************************************************************************

**** انحُبة يهُئت ببنحجبسة فال تتعثش بهب بم اجًعهب وابٍ بهب سهًب تصعذ بهب َحى انُجبح **** 
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