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25 :سىسة الفتح، اآلية

 0.5 .تزيلىا-   هعشة   :        اشرح دست انسٍبق انقرآًَ انكهًزٍٍ اَرٍزٍٍ-أ    

 1.  ٔقٕع انقزبل ثٍٍ انًسهًٍٍ ٔانًشركٍٍ ثٍٍ يٍ خالل اٌَخ انكرًٌخ نًبرا يُغ اهلل -ب     

 0.5. "انزسٍٓم ثبإلثذال" اسزخرط يٍ اٌَخ انكرًٌخ كهًخ ٔقؼذ فٍٓب قبػذح -ج    

: اكزت يغ انشكم انزبو يٍ قٕل اهلل -2         

 ّإنى قٕن  : 2 

 (تاىًمط):       ثاًيـــــــًا

 1.ٔضخ كٍف ٌجت ػهى انًسهى أٌ ٌؼبيم جبرِ ٔضٍفّ'' دالئم اإلًٌبٌ ثبهلل ٔانٍٕو اَخر'' يٍ خالل دذٌش -1

.  انذذٌش رٔاِ اإليبو يسهى«...ٔانقرآٌ دجخ نك أٔ ػهٍك...»:  قبل رسٕل اهلل -2

 1 يزى ٌكٌٕ انقرآٌ دجخ نك ٔيزى ٌكٌٕ دجخ ػهٍك؟ •      

 ( ًمط7):      ثالثـــــــــــًا

:  اقرأ انُص، صى أجت ػٍ األسئهخ اَرٍخ•    
     

 

 2 شرة انخًر ٔأكم انًٍزخ؟  يب انذكًخ يٍ رذرٌى اهلل -1

 2 .    إحياء األسض الوىات-    الصذلة الجاسية   -الـزوق السلين   -   الحـياء    :  ػرف انًفبٍْى اَرٍخ-2

 3 انصذٍخ، يسزذال ػهى كٍم يًُٓب ثذذٌش َجٕي شرٌف رسٕل ِاْئِذ ثزٕجٍٓزٍٍ يٍ رٕجٍٓبد ال-3

(  ًمط7):      ساتعًا
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 1.5اركر صالس كهٍبد يٍ انكهٍبد انخًس انزً جبء اإلسالو نذفظٓب؟ -أ

 1.5 (ٌُقم انجذٔل إنى ٔرقخ انزذرٌر):    صُف انذقٕق اَرٍخ دست انجذٔل أسفهّ-  ب

- التعلين الوٌاسة إلعالتهن -   عذم تحويله ها ال يطيك -  السوع والطاعة في غيش هعصية اهلل 

الٌفمة وتىفيش العالج الشاهل  -   الٌصشة وعذم الخشوج عليه -    تحذيذ األجشة 
 

حمىق روي الحاجات الخاصة حمىق أهيش الوؤهٌيي حمىق األجيش 

................................... ............................................ ..................... ..........................................
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 2. ٔضخ ثإٌجبز كٍف ًٌكٍ أٌ رسزفٍذ يٍ ٔسبئم اإلػالو انسًؼٍخ انجصرٌخ- أ

 2. اركر يضبنٍٍ نكٍم يٍ االسزخذاو انسٍئ ٔاالسزخذاو انذسٍ نالَزرٍَذ- ب
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