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 ساعت واحدة  : مدة اإلوجاس 1: المعامل التزبٍت اإلسالمٍت: المادة

 

  ومط4 .....................................أوال
 (ن2)   ".عذابا ألٍما : "إلى لىله تعالى " هم الذٌه كفزوا : "اكتب مع الشكل  مه لىله تعالى -1

 (1ٌ).  بٍٍ يٍ خالل ْزِ اٌَت انكشًٌت سبب يُع ٔلٕع انمخال بٍٍ انًسهًٍٍ ٔكفاس لشٌش–  2

 (1ٌ)".فخصٍبكى يُٓى : "  اسخخشج انماعذة انمشائٍت يًا ٌهً ٔعشف بٓا– 3

  ومط2.................................... ثاوٍا

 ..."                                                                                                                                                                                                                                                                      يٍ كاٌ ٌٕيٍ باهلل ٔانٍٕو اَخش: " عٍ أبً ْشٌشة سضً اهلل عُّ ، عٍ انُبً صهى اهلل عهٍّ ٔسهى لال       

                                                                                                                  صحٍح انبخاسي 

 ( ٌ 1 ).أحًى انحذٌث انُبٕي انششٌف-  1

 (1ٌ).بًارا ٌخحمك إكشاو انضٍف ؟-  2   

   ومط   6................................. ثالثا 

   ٌبانغ أحًذ فً ا نعُاٌت  بصحخّ انبذٍَت بسبب إعالخّ نكُّ سشٌع انغضب، ٔشذٌذ انمهك، فً حٍٍ َدذ اإلسالو ٌأيش                 

 .  باحباع يُٓح يخٕاصٌ فً انعُاٌت بانصحت انبذٍَت ٔانُفسٍت   

  ( ٌ 2)؟ٌاركش عُصشٌٍ يٍ عُاصش ْزا انًُٓح انًخٕاص -1

  ( ٌ 2. )ةحذد يفٕٓو رٔي انحاخاث انخاص -2

 ( ٌ 2). اعط أسبعت يٍ حمٕق رٔي االحخٍاخاث انخاصت فً اإلسالو -3

 ومط8 ........................رابعا
 

 فاطًت حهًٍزة حمعذ أياو انخهفاص سج ساعاث كم ٌٕو نًشاْذة كم خذٌذ فً كم انًداالث، فً حٍٍ حًٓم أداء ٔاخباحٓا                          

 .   انذٌٍُت ٔانذساسٍت

 ( ٌ 2) حٕخّ فاطًت نالسخفادة يٍ ٔسائم اإلعالو انسًعٍت انبصشٌت؟  كٍف-   1

 ( ٌ 2)بٍٍ نفاطًت أضشاس انمعٕد أياو انخهفاص نٕلج طٌٕم ؟- 2

 ( ٌ 1)عهى يٍ حمع انًسؤٔنٍت فً يثم حانت فاطًت؟-3

 ( ٌ 3) . (ٌُمم اندذٔل إنى ٔسلت انخحشٌش )أكًم اندذٔل أسفهّ بانًعطٍاث  انخانٍت - 4

 .       حك انخفكٍش– حفظ انًال – إخشاج انضكاة – حفظ انعمم – حك انخًهك –ححشٌى انًخذساث 

                                                  

 تشزٌعاث إسالمٍت للحفاظ على الحمىق الحمىق الكلٍاث

 حفع الىفس

 

 تحزٌم لتل الىفس بغٍز حك حك الحٍاة
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