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 انسبدة األفبضم أونيبء األيىز ححيت طيبت وبعد

 سُقدو نحضساحكى يساجعت انُج عهى هيئت ًَبذج ايخحبَبث عهى انًُهج انًقسز.

وكرنك ونكُُب نى َكخب فيهب األسئهت انخى قد حأحى يٍ أوائم انسىز واألزببع 

 انسىز انقصيسة يٍ جزء عى خشيت اإلطبنت .

 وَُبه عهى أهًيخهب وضسوزة انخسكيز عهيهب أثُبء انًساجعت

 وأيضًب َُبه عهى أهًيت حفظ انًُهج انًقسز كبياًل.
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  ( "1" انًُىذج زقى ) 

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " ال يرخز انًؤيُىٌ انكافشيٍ أونياء ..." إنً قىنه ذعانً -1

 ) آل عًشاٌ (        " واهلل سءوف تانعثاد" 

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " إٌ أونً انُاط تئتشاهيى ..." إنً قىنه ذعانً " وأَرى ذعهًىٌ"  -2

 ) آ ل عًساٌ (

 أكًم كم آيح يًا يأذً واركش اسى انسىسج انرً وسدخ فيها: -3

 (  ) انُسبء         وإٌ ايشأج خافد يٍ تعهها ........... " -أ 

 ) انحجساث(         إًَا انًؤيُىٌ إخىج ................"  -ب

 ) انًجبدنت (         كرة اهلل ألغهثٍ .................." - جـ 

 ) انبيُت (       إٌ انزيٍ كفشوا يٍ أهم انكراب ............... "   –د 
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 ("2" ًَىذج زقى )

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " قم يا أهم انكراب ذعانىا إنً كهًح سىاء تيُُا وتيُكى .......  -1

  ) آل عًسآٌ (    إنً قىنه ذعانً ........ ويا كاٌ يٍ انًششكيٍ"

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " إٌ أول تيد وضع نهُاط نهزي تثكح ..................  -2

 ) آل عًسآٌ (    عًا ذعًهىٌ "إنً قىنه ذعانً ........ ويا اهلل تغافم 

 أكًم اآليح واكرة آيح تعذها واركش اسى انسىسج:  -3

 ) انُسبء (       يشيذ اهلل نيثيٍ نكى ........... - أ

 ) األحقبف(    كراب يىسً إيايا وسحًح .............."  هويٍ قثه  - ب

 ) انحديد(  ...................... يىو ذشي انًؤيُيٍ وانًؤيُاخ يسعً َىسهى - جـ    
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 ( "3" ًَىذج زقى )

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " يا كاٌ نثشش أٌ يؤذيه اهلل انكراب و انحكًح ثى يقىل نهُاط .................. -1

 )آل عًسآٌ(    . إنً قىنه ذعانً " وأَا يعكى يٍ انشاهذيٍ " 

 وأَرى أرنح ............................اكرة يٍ قىنه ذعانً " ونقذ َصشكى اهلل تثذس  -2

 )آل عًسآٌ (     إنً قىنه ذعانً " ... أو يكثرهى فيُقهثىا خائثيٍ".

 أكًم اآليح واكرة آيريٍ تعذها واركش اسى انسىسج: -3

 ) انُسبء (     / ويٍ يعًم سىءًا أو يظهى َفسه .........أ 

 ) انصف (   ُجيكى ......./ يا أيها انزيٍ آيُىا هم أدنكى عهً عهً ذجاسج ذب

 ) انفخح (    يشج ذأخزوَها .............../ وعذكى اهلل يغاَى كثجـ
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 ( "4" ًَىذج زقى )

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " ياأيها انزيٍ آيُىا إٌ ذطيعىا فشيقًا يٍ انزيٍ أوذىا انكراب ......... -1

 )آل عًسآٌ(   ذهرذوٌ".إنً قىنه ذعانً " كزنك يثيٍ اهلل نكى آياذه نعهكى  

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " كُرى خيش أيح أخشجد نهُاط ". -2

 )آل عًسآٌ(    إنً قىنه ذعانً .... رنك تًا عصىا وكاَىا يعرذوٌ. 

 تعذها واركش اسى انسىسج : حأكًم اآليح واكرة آي -3

 ) انُسبء (     أ/ يا أيها انزيٍ آيُىا خزوا حزسكى ............... 

 )ق(     أههكُا قثههى يٍ قشٌ ..............."/ وكى ب

 ) انًهك (    جـ/ أيٍ هزا انزي يشصقكى إٌ أيسك سصقه .........
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 ("5" ًَىذج زقى )

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " ياأيها انزيٍ آيُىا ال ذرخزوا تطاَح يٍ دوَكى ................ -1

 ) آل عًسآٌ(     إنً قىنه ذعانً ".... إٌ اهلل تًا يعًهىٌ يحيط". 

 اكرة يٍ قىنه ذعانً " إر هًد طائفراٌ يُكى أٌ ذفشال........... -2

 )آل عًسآٌ (   إنً قىنه ذعانً " ويا انُصش إال يٍ عُذ اهلل انعضيض انحكيى"

 أكًم اآليح واكرة آيح تعذها واركش اسى انسىسج: -3

 () انُسبء     أ/ يا أيها انُاط قذ جاءكى تشهاٌ يٍ ستكى .........

 ) انُجى (    ذىنً عٍ ركشَا ............."/ فأعشض عٍ يٍ ب 

 ) انًُبفقىٌ(     جـ/ يا أيها انزيٍ آيُىا ال ذههكى أيىانكى .........

 

 

 

 


