
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 1: المعامل ة واحدة ساع: المدة فقه والتوحيد ال: المادة 
 

ػُاصش اإلخــــاتــــح انُقطح 

 وقط                     10: الفقه  

فمه اضطس يف خممصة غري متجبوف إلمث فإن اهلل  ): قال اهلل ذؼانٗ : أٔال  

  يٍ عٕسج انًائذج3اٜٚح  (غفىز زحٍم

يداػح : يخًصح - يائم                            : يرداَف  – 1 ٌ 0.5

 إرا اضطش انًغهى إنٗ طؼاو غٛشِ فئَّ ٚثاذ نّ األكم إَقارا نهُفظ ، ٔال ٚؤكم يُّ إال يا كاٌ طؼايا – 2 ٌ 1.5

قهُا ٚا سعٕل اهلل يا ٚسم ألزذَا يٍ طؼاو أخّٛ إرا اضطش إنّٛ  ) : ، ٔال ٚرضٔد يُّ نسذٚث أتٙ ْشٚشج 

. اتٍ انًُزس (ٚؤكم ٔال ٚسًم ، ٔٚششب ٔال ٚسًم : ؟ قال 

 ( ٌ نهذنٛم  1 ٌ نثٛاٌ يقذاس يا ٚثاذ 0.5ٔ) 

 ( ٌ نكم خٕاب 0.25 ).          ذصُٛف انسٕٛاَاخ انرانٛح زغة انًُٕرج ٔركش زكى أكهٓا – 3 ٌ 2

زكى أكهٓا َٕػٓا انسٕٛاَاخ 

زالل تشيائٛح أٔ يائٛح انغهسفاج 

 زاللانطٕٛس انسثاسٖ 

 زاللانسٕٛاَاخ انٕزشٛح غٛش انًفرشعح انظثٙ 

  زاللانسٕٛاَاخ انٕزشٛح غٛش انًفرشعح انضة 
 ( ٌ نكم زانح 0.5):  اإلخاتح تصسٛر أو خطؤ أياو انفشضٛاخ ٔذصسٛر انخطؤ فٛٓا – 4 ٌ 1.5

. ٚسشو اعرؼًانّ. - خطؤ  : انذٚثاج يٍ انسشٚش يكشِٔ اعرؼًانّ نهزكش        * 

. ٚسشو ػهٛٓا انششب فٛٓا .  - خطؤ  : ٚدٕص انششب فٙ أٔاَٙ انزْة ٔانفضح نهًشأج  * 

. ٚدٕص أكهّ ششٚطح ركاذٓا.  -  خطؤ : ٚدٕص أكم خشاػ األسض تذٌٔ ششٔط          * 

ال ذسهفٕا تآتائكى ٔال تؤيٓاذكى ، ٔال تاألَذاد ، ٔال ذسهفٕا إال تاهلل ، ٔال ذسهفٕا  ) : قال انشعٕل : ثاَٛا  

سٔاِ أتٕ دأٔد  (تاهلل ٔأَرى صادقٌٕ 

 ( ٌ 0.25 )خائض   = زكى انسهف تاهلل  >< – 1 ٌ 1.5

 ( ٌ 0.25 )غٛش خائض = زكى انسهف تغٛش اهلل       >< 

( ٚقثم كم دنٛم يُاعة  ) ( ٌ 1 )يرفق ػهّٛ  (يٍ كاٌ زانفا فهٛسهف تاهلل أٔ نٛصًد  )  نقٕنّ 

 ( ٌ نكم َٕع0.25).  انصٕو – ذسشٚش سقثح – انكغٕج –اإلطؼاو : إَٔاع  كفاسج انًٍٛٛ ْٙ  - 2 ٌ 1.5

 ( ٌ 0.5). ٚدٕص نهسانف أٌ ٚكفش ػٍ ًُّٚٛ قثم انسُث ٔتؼذِ يغ اعرسثاب ذؤخٛشْا    - 

 ( ٌ نكم خٕاب 0.25 ):                                 ايمء اندذٔل انرانٙ تًا ُٚاعة – 3 ٌ 1.5

زكى انٕفاء تّ زكى اإلقذاو ػهّٛ انـــــــــــــُـــــــــــزس 

ٚدة انٕفاء تّ يغرسة ذهًٛز َدر فُزس صذقح - 

 ٚدة انٕفاء تّيكشِٔ ايشأج َزس انصٕو كم ثالثاء - 

  ٚدة انٕفاء تّيكشِٔ  دسًْا إرا َدسد 50ذهًٛزج َزسخ انصذقح تـ - 
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 1: المعامل ة واحدة ساع: المدة فقه والتوحيد ال: المادة 
 
 

ػُاصش اإلخــــاتــــح انُقطح 

 وقط 10: التىحيد  

 ومه عمل صبحلب مه ذكس أو أوثى وهى مىمه فأولئك ٌدخلىن اجلىة ): قال اهلل ذؼانٗ  

 عٕسج غافش 40اٜٚح  (ٌسشقىن فٍهب بغري حسبة 

:  ٔصف َؼٛى اندُح – 1 ٌ 2

فٙ اندُح يٍ انُؼٛى يا ال ػٍٛ سأخ ٔال أرٌ عًؼد ٔال خطش ػهٗ قهة تشش ، فٛٓا انسٕس انؼٍٛ، 

ٔانٕنذاٌ انًخهذٌٔ ، ٔنسى طٛش يًا ٚشرٌٕٓ ، ٔفاكٓح يًا ٚرخٛشٌٔ ، فٛٓا أَٓاس يٍ ياء غٛش آعٍ ، 

... ٔأَٓاس يٍ نثٍ نى ٚرغٛش طؼًّ ، ٔأَٓاس يٍ ػغم يصفٗ ٔأَٓاس يٍ خًش نزج نهشاستٍٛ 

 ( ٌ نكم خٕاب صسٛر0.5 ):   يمء اندذٔل – 2 ٌ 3

انذنٛم ْٕ  

 انذخاٌ 44(إٌ شدشج انضقٕو طؼاو األثٛى  )قال ذؼانٗ  انغغهٍٛ –انضقٕو طؼاو أْم انُاس 

ششاب أْم 

انُاس 
انًاء انسًٛى 

ٔإٌ ٚغرغٛثٕا ٚغاثٕا تًاء كانًٓم ٚشٕ٘  )ٔقال عثساَّ

 انكٓف 29(انٕخِٕ

انُاس نثاط أْم انُاس 
 19 (فانزٍٚ كفشٔا قطؼد نٓى ثٛاب يٍ َاس  )قال ػض ٔخم 

انسح   
 ( ٌ نكم خٕاب 0.5 : ) ٚكرفٗ تزكش أستغ يٍ شفاػاخ انشعٕل – 3 ٌ 2

شفاػرّ فٙ إدخال قٕو يٍ أيرّ اندُح تغٛش زغاب * 

. إخشاج انًٕزذٍٚ يٍ انُاس* 

. فٙ يٍ ياخ تانسشيٍٛ يؤيُا * 

. شفاػرّ فٙ أقٕاو قذ أيش تئدخانٓى انُاس فٛشدٌٔ ػُٓا * 

. سفغ دسخاخ قٕو يٍ انًؤيٍُٛ * 

. نًٍ عؤل نّ انٕعٛهح * 

:  ٚكرفٗ تذنٛم ٔازذ يٍ انقشآٌ ػهٗ شذج ػذأج انشٛطاٌ نإلَغاٌ – 4 ٌ 1

وقل لعببدي ٌقىلىا اليت هً أحسه إن الشٍطبن  ): قال اهلل ذؼانٗ 

عٕسج اإلعشاء  ( ٌىصغ بٍىهم إن الشٍطبن كبن لإلوسبن عدوا مبٍىب

53 . 

.  6عٕسج فاطش اٜٚح   ( إن الشٍطبن لكم عدو فبختروي عدوا )ٔقال عثساَّ 

.  ٚفرشض أٌ ٚكٌٕ انشأ٘ ػذو انًٕافقح نكال انسانرٍٛ – 5 ٌ 2

. ألٌ اإلًٚاٌ تانًالئكح سكٍ يٍ أسكاٌ اإلًٚاٌ ٔال ٚدٕص االعرٓضاء تٓا- 

. ألٌ انرفشٚق تٍٛ انُاط زشاو ششػا ، ٔكزنك االعرؼاَح تاندٍ - 

تعبر مضاميه األجىبت  ال حرفيتها : ملحىظت 
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