
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                

1  - 

َٙ نَمْذ): لال اهلل حعانٗ - أ  ُّ َسِض ٍِ انَه ٍَ َع ًُِٕيُِٛ ِْٓى ِفٙ َيا َفَعِهَى انَّشَجَشِة َحْحَج َُٚباُِٚعَََٕك ِإْر اْن ِْٓى انَّسِكََُٛت َفَأََضَل ُلُهِٕب ْٛ ُْٓى َعَه  َفْخحًا ََٔأَثاَب

َٓا َكِثَٛشًة ََٔيَغاََِى {18}َلِشٚبًا ٌَ َٚاُخُزََٔ ُّ ََٔكا ُّ ََٔعَذُكُى {19}َحِكًًٛا َعِضٚضًا انَه َٓا َكِثَٛشًة َيَغاََِى انَه ِِ َنُكْى َفَعَجَم َحاُخُزََٔ َ٘ ََٔكَّف َِْز ِْٚذ  َأ

ٌَ َعُُكْى انَُاِط ٍَ آًَٚت َِٔنَخُكٕ ًُِٕيُِٛ ِْٓذَُٚكْى ِنْه َٚ َٓا َحْمِذُسٔا َنْى َُٔأْخَشٖ {20}ُيّْسَخِمًًٛا ِصَشاطًا َٔ ْٛ ُّ اَحاَط َ̄لذ َعَه َٓا انَه ٌَ ِب ُّ ََٔكا  ُكِم َعَهٗ انَه

ٍْٙء   .(ٌ نهّشكم1ٌ نٝٚاث 3ٔ)سٕسة انفخح  ({21}َلِذٚشًا َش

... حخابع انخٍُٕٚ أٔ ا٠دغاو بغٛش غُت أٔ انخفخٛى  (ّسحٍى واهلل غفىٌس):  -  اسى انماعذة انًٕجٕدة فٙ انًثانٍٛ اٜحٍٛٛ -  ب   

  (ٌ نكم لاعذة ركشْا 0.5...    ) ا٠خفاء بغُت  أٔ   ا٠ظٓاس (ػُهى ببطٍ)                                                             -  

...   انًّساعذة عهٗ انّشفاء    -  انحصٕل عهٗ انطًأَُٛت - َٛم انّشفاعت - ححصٛم اٞجش : - نمشاءة انمشآٌ فضائم يُٓا  -  2  

(ٌ نكم فضٛهت0.5)                                                                        

.(لانج احذاًْا ٚا أبج اسخاجشِ إٌ خٛش يٍ اسخاجشث انمٕ٘ االيٍٛ)لال اهلل حعانٗ  -  3  

  

         (1ٌ).                                                                            أ٘ يضًٌٕ يمبٕل ششٚطت احخشاو يعُٗ اٜٚت-   أ 

                                                                               

:                                                                                         ايٟ انجذٔل اٜحٙ اَطاللا يٍ اٜٚت -   ب   

                               حك اٞجٛش                             حك انًّسخأجش

(1ٌ)  أداء انعًم بإخالص ٔأياَت  (1ٌ)  انحصٕل عهٗ اٞجشة بعذ اَخٓاء انعًم   

 4 -  

ال ٚخًخع أحًذ فٙ سأٚٙ بانجًال انز٘ ٚحث عهّٛ ا٠سالو َّٞ يخكبش عهٗ صيالئّ ٔال ّٚساعذْى ٔال ٚجانّسٓى لال اهلل -  أ 

سٕسة ا٠سشاء؛ حمبم كم آٚت أٔ حذٚث صحٛح  (ٔال حًش فٙ االسض يشحا إَك نٍ حخشق االسض ٔنٍ حبهغ انجبال طٕال):حعانٗ

. فٙ انًٕضٕع  

.(ٌ نهذنٛم انّششع1ٌٙ نهشأ٘ 1)   

كاٌ انشسٕل صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى يخٕاضعا يع انُاط :ألذو ٞحًذ يثانٍٛ يٍ جًال خهك انشسٕل صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى- ب   

   (ٌ نكم خصهت 0.5)....                                                                 ّٔٚساعذْى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االيتحاٌ انجهىي
  نٍُم شهادة انسهك انثاَىي االػذادي

  -2011دوسة ٌىٍَى - 

 انًادة انتشبٍت اإلساليٍت

 

 انًؼايم 1

 

َجاصإليذة ا ساػت واحذة  

 

2/1  انصفحت 

 

ٌ ــاألكادًٌٍت انجهـىٌت نهتشبـٍت وانتكىي
 ة وادي انــزهــــب نـــــكــىٌـــشةــــجـهـ

 انــذاخــهــت                  

 

سبٍتـؽـانى يهكتـوـال  

 ػُاصش اإلجابت
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"بحث نى ٌكتًم" انىضؼٍت اإلدياجٍت انتقىًٌٍت   
                       انًؼاٌٍش

      

  انتؼهًٍاث   

يؼٍاس االستخذاو انسهٍى ألدواث  يؼٍاس انًالءيت

 انًادة

 يؼٍاس االَسجاو

 

 

 

 1:ث 

ٌبٍٍ يىقفه يٍ تصشف - 

. سؼٍذ وأحًذ

. ٌؼهم يىقفه - 

 

(1ٌ) 

ٌستخذو نغت سهًٍت وٌقذو - 

يىفقا يىافقا نهششع وٌؼطً 

تؼهٍال يُاسبا ويىافقا نهششع 

. كزنك

 

(1ٌ) 

 

 

أٌ تكىٌ األفكاس  -

انًقذيت يتسهسهت 

ويُطقٍت وخانٍت يٍ 

انتُاقض سىاء فً 

 3أو 2أو 1انتؼهًٍت 

 

   (1ٌ)  

 

 

 

 

 

 2:ث

 

ٌبشص خطىسة يا أقذو ػهٍه - 

 .سؼٍذ 

ٌستذل ػهى رنك بُص - 

 .ششػً 

 

 

(1ٌ) 

 

ٌبٍٍ خطىسة واحذة ػٍ - 

أضشاس انتذخٍٍ وخطىسة واحذة 

ػٍ سهبٍاث انُظش إنى انًشاهذ 

. انال أخالقٍت

ٌستذل بُص ششػً صحٍح _ 

ويُاسب نهتؼهًٍت خال يٍ 

 .انتحشٌف وانخطأ 

(1ٌ) 

 

 

 3:ث

 

 

ٌقذو تىجٍها إساليٍا واحذا 

نسؼٍذ نتجاوص انتؼاطً 

نهتذخٍٍ و تىجٍها إساليٍا 

واحذا نتجُب يشاهذة 

انًُاظش انالأخالقٍت يغ 

 .االستذالل بُص ششػً 

 

 

(1ٌ) 

 

أٌ ٌكىٌ انتىجٍه اإلساليً _ 

انزي قذيه انتهًٍز نسؼٍذ نتجاوص 

انتؼاطً نهتذخٍٍ و انتىجٍه 

انىحٍذ نتجُب يشاهذة  اإلساليً

انًُاظش انالأخالقٍت صحٍحا 

ويُاسبا نهتؼهًٍت يغ االستذالل 

بُص ششػً صحٍح خال يٍ 

 .انتحشٌف وانخطأ 

 

(1ٌ) 

 

 انًادة انتشبٍت اإلساليٍت

 

 انًؼايم 1

 

َجاصإليذة ا ساػت واحذة  

 

 انصفحت 2/2

 

ٌ ــاألكادًٌٍت انجهـىٌت نهتشبـٍت وانتكىي
 ة وادي انــزهــــب نـــــكــىٌـــشةـــجـهــ

 انــذاخــهــت                  

 

 شبكـــت انتصحٍــح
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