
 

 

 

 

 

 

 

        

    

                                                            

 ٔعذ اهلل انظذاتح سضً اهلل عُٓى انزٌٍ تاٌعٕا انشعٕل طهى اهلل عهٍٓى ٔعهى فً تٍعح انشضٕاٌ   - 1

 .تانشضا ٔإَضال انغكٍُح عهٍٓى ٔيغاَى ٔتٍٍ أَّ قادس عهى رنك

 (4ٌ)اكرة يٍ دفظك يا ٌشٍش إنى انًعُى انغانف يع انشكم انراو                                              - أ

  ٔاهلل غفٌٕس ّسدٍى :      -   عٍٍ اعى انقاعذج انًٕجٕدج فً انًصانٍٍ اَذٍٍٍ  -  ب

 (1ٌ)                  عُٓى تثطٍ              -

 (2ٌ)                                                          نقشاءج انقشآٌ فضائم كصٍشج أركش أستعح يُٓا ؟       - 2

 .عٕسج انقظض (قاند ادذاًْا ٌا أتد اعراجشِ إٌ خٍش يٍ اعراجشخ انقٕي االيٍٍ)قال اهلل ذعانى  - 3

 (1ٌ)اعرخشض يضًٌٕ اٌَح ؟                                                                                       -     أ 

 (2ٌ):                                                                        ايأل انجذٔل اَذً اَطالقا يٍ اٌَح -    ب 

                               دق األجٍش                             دق انًغرؤجش

  

كاٌ أدًذ ٌذسط يع صيالء نّ يذج شالز عُٕاخ ٔكاٌ ٌعرًُ تجًانّ انظاْشي، يًا دفعٓى نهرقشب يُّ  -  4

 .ٔادرشايّ؛ نكُّ كاٌ ٌركثش عهٍٓى ٔال ٌجانغٓى ٔال ٌرعأٌ يعٓى يًا عثة نّ يشاكم يعٓى 

                  (2ٌ)ْم ٌرًرع أدًذ فً سأٌك تانجًال انزي ٌذس عهٍّ اإلعالو أو ال ؟ ٔنًارا ؟ اعرذل عهٍّ تُض ششعً؟  - أ 

  (1ٌ)قذو ألدًذ يصانٍٍ يٍ جًال خهق انشعٕل طهى اهلل عهٍّ ٔعهى ؟                                        -  ب 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 االيرذاٌ انجٕٓي
  نٍُم شٓادج انغهك انصإَي االعذادي

  -2011دٔسج ٌٍَٕٕ - 

 انًادج انرشتٍح اإلعاليٍح

 

 انًعايم 1

 

َجاصإليذج ا عاعح ٔادذج  

 

2/1  انظفذح 

 

ٌ ــاألكادًٌٍح انجٓـٌٕح نهرشتـٍح ٔانركٕي
 ج ٔادي انــزْــــة نـــــكــٌٕـــشجـــجـٓـ

 انــذاخــهــح                  
 

ستٍحـغـانى يهكحـوـال  
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 (7ٌ).                                                                                   انٕضعٍح اإلدياجٍح انرقًٌٍٕح  - 5

تذس نى ٌكرًم 

      طهة األعرار يٍ أدًذ ٔععٍذ انقٍاو تثذس دٕل قًٍح انظذح ؛ فقشس خانذ انزْاب يعًٓا إنى يذم 

نالَرشَد فجهظ أدًذ ٔععٍذ يعا أياو داعٕب ؛تًٍُا خانذ جهظ ٔدذِ ٔتعذ يذج قظٍشج عًع أدًذ ٌجٓش 

تؤٌ ععٍذ كاٌ ٌرظفخ تعض : تظٕذّ عهى ععٍذ شى اَظشف؛ فهذق تّ خانذ فغؤنّ عٍ يا ٔقع فؤجاتّ

   .  انخالف تًٍُٓا لانًٕاقع انالأخالقٍح ٔأشعم عٍجاسج ٔتذأ ٌذخٍ فؤغضثًُ ؛فؤشاس ْزا خانذ فقشس ح

 

: األعُاد  

َِْجٍِم ): قال اهلل ذعانى   َٔااِل َْٕساِج  ُْْى ِفً انَر ُّ َيْكُرٕتًا ِعَُذ ٌَِجُذََٔ ًَ اَنِزي  ًَ االِي َُِث ٌَ انَشُعَٕل ان ٌََرِثُعٕ  ٍَ اَنِزٌ

ُِٓى اْنَخَثآِئَساَي ٍْ ٌَُذِشُو َعَه َٔ ٍَِثاِخ  ُُٓى انَط ٌُِذُم َن َٔ ًَُُكِش  ٍِ اْن ُْْى َع َٓا ُْ ٌَ َٔ ًَْعُشِٔف  ُْى ِتاْن  157ألعشافعٕسج ا (ُيُش

 

ل عٍ عًشِ فًٍا أفُاِ أال ذضٔل قذيا عثذ ٌٕو انقٍايح درى ٌظ"قال سعٕل اهلل طهى اهلل عهٍّ ٔعهى   

انرشيزي كراب انقٍايح تاب " ٔفًٍا أَفقّ ٔعٍ جغًّ فًٍا أتالِ ِٔعهًّ فًٍا فعم ٔعٍ يانّ يٍ أٌٍ اكرغة

. ياجاء فً شؤٌ انذغاب ٔانقظاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انرعهًٍاخ

اَطالقا يٍ األعُاد  أعالِ ٔاعرًادا عهى يكرغثاذك انغاتقح اكرة يٕضٕعا نًغاعذج صيٍهك خانذ ذثٍٍ فٍّ  

: ياٌهً

.  ععٍذ ٔأدًذ يع انرعهٍماخيٕقفك يٍ ذظشف*  

 .ذثشص خطٕسج يا أقذو عهٍّ ععٍذ يع االعرذالل عهى رنك تُض ششعً*  

ذُظخ ععٍذ تثعض انرٕجٍٓاخ اإلعاليٍح نرجأص انرظشفاخ انرً طذسخ يُّ يع االعرذالل تُض *  

 .  ششعً

 

 

 انًادج انرشتٍح اإلعاليٍح

 

 انًعايم 1

 

َجاصإليذج ا عاعح ٔادذج  

 

 انظفذح 2/2

 

ٌ ــاألكادًٌٍح انجٓـٌٕح نهرشتـٍح ٔانركٕي
 ـح ٔادي انــزْــــة نـــــكــٌٕـــشجـــجـٓـ

 انــذاخــهــح                  
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