
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 :-ثإلسال٠ ٬فخ ثٞ٭ق٥ : اٌٛؽذح األٌٚٝ 
 :-فخ ثٞ٭ق٥  : اٌذسط األٚي

٬٪٭َشٲضر ٢ضؤغٟز ْٱ . ٪٭ ثٞضًٟٕ د٩ ٬ثٞضٓج٦ٱ ْٱ ٢قذض٩ ، ٬ثٞضطذظ دجًٞٳص ْٳ٩ ، ٬ثٞ٭الء ٩ٞ ٬ثٞذْجو ي٩٧ : ؽت اٌٛعٓ 
 .ث٧ٞٓ٭ط 

 :-ِٓ صٛس ؽت اٌٛعٓ 

ٲضٟٗٯ أغ٧جِ ثألرٮ ٬ثًٞزثح ٥٢ ث٣ٞطشٚٳ٥ ، ْػذش يٟٯ  (ظ)ٚج٤ ث٧ٞذٱ ٢ق٣ذ : ِٓ ِىخ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ  (ص)٘غشح إٌجٟ ِؾّذ  -
٢ج أقٳذٙ ٥٢ دٟذ ، ٬أفذٙ إٞٱ، ٬ٞ٭ال أ٤ ٖ٭٢ٱ  ):رٞٙ إٞٯ أ٤ ؽجء ثال٢ش ثإل٫ٞٱ دجٞخش٬ػ ٫٧٢ج ، ْ٭ّٖ يٟٯ فذ٬د٪ج ،٬ثٞضٓش إٞٳ٫ج ٬ٖجٜ 

 . (أخشؽ٭٦ٱ ٧٢ٙ ٢ج س٧ٛش َٳش٘ 

أد٭ دٛش ٬دالٜ ، ْٛج٤ أد٭ دٛش (٢شؼ)ث٣ٞذٲ٧ز ، ٬يٙ (ظ)٣ٞج ٖذ٠ ثٞشس٭ٜ  ):ٖجٞش  (سؼ)ي٥ يجةطز : ؽت اٌٛعٓ ػٕذ اٌصؾبثخ  -
 . ٬ث٣ٞ٭س أد٦ٯ ٥٢ ضشث٘ ٩ًٟ٦ ... ٚٝ ث٢شا ٢ػذـ ْٱ أ٪٩ٟ :إرث أخزص٩ ثٞق٣ٯ ٖجٜ 

 

 :-ثال٦ض٣جء ٟٞ٭ق٥ ٬ثٞ٭الء ٩ٞ  : اٌذسط اٌضبٟٔ

 .٪٭ ثإل٦ضسجح ثٞقٗٳٗٱ ٟٞ٭ق٥ ْٛشث ٢٬طجيشث ٬٬ؽذث٦ج : اإلٔزّبء

 .٬٪٭ ٫ٓ٢٭٠ أض٣ٝ ٥٢ ثإل٦ض٣جء . ٪٭ يٳ٥ ثال٦ؿذجـ ٬ثالٞضضث٠ : اٌٛالء

 :-ألسبَ اٌٛالء ٌٍٛعٓ 

 .ثٞ٭الء ٞ٭ٞٱ ثأل٢ش  .1

 .ثٞ٭الء ألسؼ ثٞ٭ق٥  .2

 :-ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ ػذَ اٌغبػخ ٌٌٟٛ األِش 

 .إ٦ض٫ج٘ ثأليشثؼ . 3.                   سٟخ ثأل٢٭ثٜ . 2.                   ث٦ضطجس ثٞٓ٭ؾٯ  .1

 

 :-ث٣ًٞٝ ثٞضك٭يٱ ٬خذ٢ز ثٞ٭ق٥  : اٌذسط اٌضبٌش

٪٭ ثٞٗٳج٠ دؤي٣جٜ ثٞخٳش ٬إٲػجٜ ث٧٣ٞجْى ُٟٞٳش دذ٤٬ ٢ٗجدٝ ٢جدٰ أ٬ يجةذ د٦ٳ٭ٰ ٢قس٭ط أ٬ ٣ٟ٢٭ط ، : اٌؼًّ اٌزغٛػٟ 
 .دٝ ق٣ًج ْٱ سؾج ثهلل ٬ٚسخ ثٞغ٭ثح ٬صقٗٳٗج ٟٞٗٳ١ ثإل٦سج٦ٳز

 :-ؽىُ اٌؼًّ اٌزغٛػٟ 

 أِضٍخ اٌؾىُ ٚعٗ اٌّمبسٔخ
٢سجيذر ثٞؿًٓجء ، ثإلفسج٤ إٞٯ ثألسث٢ٝ ، ثًٞكّ يٟٯ  ٬ثؽخ ،ْٱ فجٞز يذ٠ ٬ؽ٭د ضخع آخش ٖجدس يٟٯ ٩ًْٟ ِٕذٚة

 ثألٲضج٠ ، ثإلس٫ج٠ ْٱ صًٟٳ١ ثأل٢ٳٳ٥

َسٳٝ ث٣ٞ٭صٯ ٬صٛٓٳ١٫٧ ٬ثٞػالر يٟٳ١٫ ، سيجٲز ثٟٞٗكجء  ثرث ٖج٠ ضخع د٩ًٟٓ ٲسٗف ي٥ ثٞذجٖٱ ٚاعت وفبئٟ
 ٬ث٣ٞطشدٲ٥

ثإلْضجء ، ثٞكذجدز ، ثٞذٳكشر ، إقٓجء ثٞقشٲٕ ، إ٦ٗجر َشٲٕ ،  ٲغجح ْجي٩ٟ ، ٬ال ٲًجٖخ صجس٩ٚ ٚاعت ػ١ٕٟ
 ثأل٢ش دج٣ًٞش٬ِ ٬ث٫٧ٞٱ ي٥ ث٧٣ٞٛش
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 :-ِٓ صٛس اٌؼًّ اٌزغٛػٟ 

 (خجسػ)٧ٚش أْضٗذ أدج دٛش أٲج٠ خالْض٩ ٢ج دٳ٥ ْضشر ٬أخشٮ،ْٟقٗض٩ ٲ٭٢ج ٬٪٭ دهج٪ش  ) :(سؼ)ٖجٜ ي٣ش : أثٛ ثىش ٚاٌّشأح اٌؼغٛص  -
ث٣ٞذٲ٧ز ٖذ خشػ ٢ضسٟسال ، ْؤدسٚض٩ ٬ٖذ دخٝ دٳضج فٗٳشث ْٱ ؾ٭ثفٱ ث٣ٞذٲ٧ز ، ٣ْٛظ ْٳ٩ ٢ذر ، ع١ خشػ ٬يجد إٞٯ ث٣ٞذٲ٧ز ، ْٟٗش ألدخ٥ٟ 

ٲشف٣ٙ ثهلل ٲج ث٢ز ثهلل ، ٥٢ ٪زث ثٞشؽٝ ثٞزٰ خشػ ٥٢ :٪زث ثٞذٳش ، ْذخٟش ْئرث دئ٢شأر يؾ٭ص ي٣ٳجء ، ٬ف٭٫ٞج غذٳز غُجس ، ْٟٗش 
إ٩٦ ٲؤصٱ إٞٳ٧ج ، ْٳ٧ٛس دثس٦ج ، ٬ٲكذخ : ٢جرث ٲًٓٝ ؟ ْٗجٞش : إ٩٦ ٲضشدد يٟٳ٧ج فٳ٧ج ، ٬ثهلل إ٦ٱ ال أيش٩ْ ، ْٟٗش : ي٧ذ١ٚ ثٴ٤ ؟ ْٗجٞش 

 .(ثهلل أٚذش ، ٬ثهلل ٞٗذ أصًذش ٥٢ ؽجء دًذ٘ ٲج أدج دٛش: ْذٛٯ ي٣ش فٳ٧زث٘ ، ٬ٖجٜ .يطجة٧ج ، ٬ٲ٧هّ ٖذ٬س٦ج ، ٬ٲؾٟخ ٧ٞج ث٣ٞجء ، ع١ ٲز٪خ 
 

ثؽض٣ى صي٣جء ٖشٲص ْٱ دثس ث٧ٞذ٬ص ٬ثصٓٗ٭ث يٟٯ ٖضٝ ث٧ٞذٱ ، ْؾ٣ً٭ث ٥٢ ٚٝ ٖذٳٟز ضذج٦ج أٖ٭ٲجء ، ٬أ٢ش٬٪١ دج٦ضهجس :ِؤاِشح لزً إٌجٟ  -
إٞٯ ث٧ٞذٱ ٞٳخذش٨ د٫ز٨  (و)ث٧ٞذٱ أ٢ج٠ دٳض٩ ، فضٯ إرث خشػ ؾشد٭٨ ؾشدز سؽٝ ٬ثفذ ، ْٳضٓشٔ د٩٢ دٳ٥ ثٞٗذجةٝ ، فٳ٧تز أسسٝ ثهلل ؽذشٲٝ 

ث٤ ٲذٳش ْٱ ْشثض٩ ، ٞٳؿشح ٧ٞج ٢غال ْٱ ثٞذك٭ٞز ٬ثٞٓذثء ، ٬٬عخ يٟٳ٩ ضذجح ٖشٲص ٞٳٗضٟ٭٨ ن٧ج  (و)ث٣ٞؤث٢شر ْكٟخ ٥٢ ثإل٢ج٠ يٟٱ 
 .١٫٧٢ أ٩٦ سس٭ٜ ثهلل ، ٬ي٧ذ٢ج ٚطٓ٭ث ثُٞكجء ٬ؽذ٨٬ يٟٳج ،ْج٦خًٟ٭ث ٥٢ أ٢ج١٫٧ٚ ، ٬ث٦كٟٗ٭ث ٲذقغ٭٤ ي٥ ثٞشس٭ٜ ْٳٱ ٚٝ ٢ٛج٤ 

 :-أٔٛاع اٌؼًّ اٌزغٛػٟ 

 ٪٭ ي٣ٝ أ٬ سٟ٭٘ ٲ٣جسس٩ ثٞٓشد ٥٢ صٟٗجء ٦ٓس٩ ٬دشَذز ٩٧٢ ، ٬الٲ٧ذُٱ ٥٢ ٬سثة٩ أٰ ٢شد٬د :ػًّ رغٛػٟ فشدٞ  -
 .٢جدٰ 

 . ٪٭ ٢ج صٗ٭٠ د٩ ث٣ٞؤسسجس ثأل٪ٟٳز ٬ثٞخٳشٲز ٥٢ دشث٢ؼ صك٭يٳز ٞخذ٢ز ث٣ٞؾض٣ى :ػًّ رغٛػٟ ِؤسسٟ -

 :-اٌؼًّ اٌزغٛػٟ  (آصبس)فٛائذ

 .٬يذ ثهلل يض ٬ؽٝ ث٧٣ٞٓٗٳ٥ دجٞخّٟ أؾًجْج ٢ؿجيٓز  .1

 .٦ٳٝ ثٞذش ٬٪٭ قشٲٕ إٞٯ ثٞؾ٧ز  .2

 .ثٚضسجح ثٞقس٧جس فضٯ دًذ ث٣ٞ٭س  .3

 .ثأل٥٢ ٬يذ٠ ثٞخ٭ِ ٣٢ج ٲسضذٟٗٙ ٥٢ أ٢ش ثٴخشر ٬يذ٠ ثٞقض٤ يٟٯ ٢ج ْجصٙ ٥٢ أ٢٭س ثٞذ٦ٳج  .4

 .اٌؼًّ اٌزغٛػٟ ػالط ٔفسٟ ، ث١ٓ رٌه : ط

 . ثٞض٣جسٙ دشدجـ ث٣ٞؾض٣ى ٬ٲشدف ، ٬ثُٟٞهز ثٞٗس٭ر ٩٧٢ ٬ٲ٧ضو ، ٬ثٞشف٣ز ثٞقخ ٢طجيش ثٟٞٗخ ٬ٲٛسخ ، ثٞخٳش ي٧جغش ث٧ٞٓس ْٱ ٨ ٲسضؾٳصأل٤

 

 :-ثٞضسج٢ـ ٬ثٞضًجٲص  : اٌذسط اٌشاثغ

 إغكالفًج ُٞضًج ث٣ٟٛٞز
 ٪٭ صٓج٪١ ؽ٣جيٱ ٢ضذجدٜ دٳ٥ ٢خضّٟ ٢ٛ٭٦جس ث٣ٞؾض٣ى ٬ثٞطً٭ح ٪٭ ثٞسالسز ٬ثٞس٫٭ٞز ثٞضسج٢ـ

٪٭ ثٞض٭ثغٝ ٢ى ثٴخش دؾ٣ٳى أضٛجٜ ثٞضٓجيٝ ٬ثٞضًج٤٬ ٬ثٞضٛج٢ٝ  ٪٭ ثٞضًجٲص صًجٲطج يٟٯ ثإلٞٓز ٬ث٣ٞ٭در ثٞضًجٲص
 ثإلٲؾجدٱ ثٞذ٧جء

 :-أ١ّ٘خ اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش فٟ ثٕبء اٌٛعٓ 

 .ٲًذ ثٞضسج٢ـ ٬ثٞضًجٲص ثٟٞذ٧ز ثٞشثسخز ٬ْؿٳٟز أخالٖٳز ٬ؾش٬سر دطشٲز  .1

 .ص٣غال٤ سٚٳضر ثًٞٳص ث٣ٞطضش٘ دٳ٥ ث٣ٞؾض٣ًجس ٬ثٞك٭ثةّ ثٞذٲ٧ٳز ٬ثٞغٗجْٳز  .2

 :-ِظب٘ش اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش فٟ اإلسالَ 

 :-اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش ث١ٓ غ١ش اٌّس١ٍّٓ  -

 

 
 
 

 .ثٞضًجٲص ٢ى أ٪ٝ ثٞٛضجح ٬ث٣ٞٗػ٭د د١٫ ثٞٳ٫٭د ٬ث٧ٞػجسٮ ثٞزٲ٥ دٲ١٫٧ يٟٯ ٚضجح س٣ج٬ٰ ٚجٞض٭سثر ٬ثإل٦ؾٳٝ  -

 .ٲذٳـ ثإلسال٠ ٢ؤثٟٚز أ٪ٝ ثٞٛضجح ، ٬ثألٚٝ ٥٢ ردجةق١٫ ، ٢٬ػج٪شص١٫ ٬ثٞضض٬ػ ٥٢ ٦سجة١٫ ث٣ٞقػ٧جس ثًٞٓٳٓجس  -
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 :-اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش ث١ٓ اٌّس١ٍّٓ  -

 . ثصػجِ ث٣ٞس٣ٟ٭٤ دجألخ٭ر ْٱ يالٖجص١٫ :األخٛح  .1

 ٥٢ غٓجس ث٣ٞس١ٟ ، ٫ْ٭ ٲض٣ٳض دجٟٞٗخ ثٞشفٳ١ ٬ثٞضؾج٬ح دى ٬ثألفذثط ٬ثألضخجظ ، ْٳشٔ ٖٟذ٩ ٟٞؿًٳّ ، ٬ٲضؤ١ٞ ٟٞقضٲ٥ :اٌشؽّخ  .2
 .، ٬ٲق٧٭ يٟٯ ث٣ٞسٛٳ٥ ، ٬ٲ٣ذ ٲذ٨ إٞٯ ث٫ٟ٣ٞ٭ِ 

 . ثٞسال٠ ٬ث٣ٞسج٣ٞز دٳ٥ ثألْشثد ْٱ أ٦ٓس١٫ ٬أيشثؾ١٫ ٬أ٢٭ث١٫ٞ :اٌسالَ  .3

 -:اٌؼذي ٚاإلؽسبْ  .4

 

 

 :-ثإلسال٠ ٬د٧جء ثٞزثس : اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ 
 :-ثإل٦سج٤ دٳ٥ ث٣ٞجدر ٬ثٞش٬ؿ  : اٌذسط األٚي

 :-ٔظشح اٌفٍسفبد اٌٛضؼ١خ ٌإلٔسبْ 

 :-اإلرغبٖ اٌّبدٞ  .1

 

 

 :-ٔظشح اإلسالَ إٌٝ اإلٔسبْ 

 .ص٣ٳض ثإلسال٠ د٧هشص٩ ثٞط٣٭ٞٳز ث٣ٞض٭ثص٦ز ٞإل٦سج٤ ْؾ٣ى دٳ٥ ث٣ٞجدر ٬ثٞش٬ؿ ْٱ صٛج٢ٝ ٬ث٦سؾج٠ 

 :-ػٛالت رغ١ٍت 

 .٬ثٞض٣ٳٳض ث٧ًٞػشٰ / ٬ثسض٣ًجس ثٞطً٭ح ٬ثسضُالٜ ٢ٗذسثس دٟذث١٫٦  / ؽًٝ ث٣ٞػٟقز صًٟ٭ ٚٝ ثٞٗٳ١ : اٌّبدح ػٍٝ اٌشٚػ  . أ

 .ث٦ضطجسثٞض٦ذٖز ٬ثٞذذو / ث٦قشثْجس خكٳشر :اٌشٚػ ػٍٝ اٌّبدح  . ة

 :-اٌٛس١غخ ٚاإلػزذاي : اٌذسط اٌضبٟٔ 

 .٬ثؽخ : ؽىّٙب .             ٪٣ج ثٞض٭ثص٤ ْٱ ٚٝ ًْٝ ٲٗ٭٠ د٩ ثإل٦سج٤ ْٱ أٰ ٢ؾجٜ : اٌٛس١غخ ٚاإلػزذاي 

 :-ِغبالد اٌٛس١غخ ٚاإلػزذاي فٟ اإلسالَ 

ؽجء ثإلسال٠ ٫٧٢ؾج ٬سكج ْٱ ثًٞٗٳذر ، ْذيج إٞٯ يذجدر إ٩ٞ ٬ثفذ ،ٲضػّ دػٓجس ث٣ٛٞجٜ ، ٬ال ٲ٧ٛش ثألٞ٭٪ٳز ٣ٚج ًْٝ :فٟ اإلػزمبد  .1
 .ث٣ٟٞقذ٤٬ 

 .أ٢ش ثإلسال٠ دجٞ٭سٳكز ٬ثإليضذثٜ ْٱ ثًٞذجدثس ، ١ْٟ ٲّٟٛ ثهلل صًجٞٯ ثإل٦سج٤ ْ٭ٔ قجٖض٩ ، دٝ ؽًٝ ثٞذٲ٥ ٲسشث : فٟ اٌؼجبدح  .2

 :-اإلٔفبق ٚاألوً ٚاٌششة صه٫ش ٧ٞج ْٱ أ٢غٟز ٚغٳشر ، أ٪٫٣ج : اٌٛس١غخ فٟ اٌزشش٠غ  .3

 اٌٛس١غخ ٚاإلػزذاي فٟ اإلٔفبق ٚاألوً ٚاٌششة
 رغج١مبرٙب أ١ّ٘زٙب

 .ثٞطً٭س دؤدثء ثٞ٭ثؽخ  .1

 .صؾ٧خ ثٞٓٗش  .2

 .فس٥ صذدٳش ث٣ٞجٜ  .3

 .ثصذجو س٧ز ثٞشس٭ٜ ٦٬ٳٝ ثألؽش ٬ثٞغ٭ثح  .4

 .غشٔ ث٣ٞجٜ ْٱ ٬ؽ٭٨ ث٣ٞطش٬يز  .1

 .ثإلصػجِ دجٞؾ٭د ٬ثٞٛش٠  .2

 .ثؽض٧جح ثٞذخٝ ٬ثٞؾطى  .3

 .ثؽض٧جح ثإلسشثِ ٬ثٞضذزٲش  .4
 

 

 . ٪٭ صقٗٳٕ ثٞض٭ثص٤ ٬ثٞض٧جسخ ْٱ ثٞقٗ٭ٔ دٳ٥ ث٧ٞجط ، ٬أ٤ ٲ٧جٜ ٚٝ رٰ فٕ ف٩ٗ دكشٲٗز يجدٞز ٧٢٬ػٓز :اٌؼذي  -

. ٪٭ ث٣ًٞج٢ٟز ثٞقس٧ز ٬ثٞسٟ٭٘ ثٞٛشٲ١ ، ٬ث٣ٞطجسٚز ثٞ٭ؽذث٦ٳز ٬ثٞضسج٢ـ ٬فس٥ ثٞخٟٕ ٬ثًٞٓ٭ ٬ثالفضشث٠ ث٣ٞضذجدٜ :اإلؽسبْ  -

 .٪٭ ثٞسجةذ ْٱ ثٚغش د٬ٜ ثًٞج١ٞ ثٞقذٲظ ، ٲضُٟخ ْٳ٩ ثٞؾج٦خ ث٣ٞجدٰ ٬ثٞ٭ثٖى ث٣ٞقس٭ط ْٱ ٖٳ٣ز ثإل٦سج٤ : اٌخظ اٌشأسّبٌٟ  -

 .ٲ٧هش إٞٯ ثإل٦سج٤ ٦هشر ٢جدٲز دقضز ، ٬ي٣ٝ ؽج٪ذًث يٟٯ إ٢جصز ثًٞجقٓز ثٞذٲ٧ٳز ْٱ ث٧ٞٓ٭ط ، ٬دجٞضشدٳز ٬ث٧ًّٞ : اٌخظ اٌش١ٛػٟ  -

ؽجء ٪زث ثٞٓٛش ٢خجٞٓج ٟٞٓٛش ث٣ٞجدٰ ٫٧٢٬ؾ٩ ، ُْال ْٱ ثؽ٫جد ثٞؾسذ ٬صًزٲذ٩ ، دضي١ ثٞضٗشح إٞٯ ثهلل ، ٬يذ ثٞؾسذ :اإلرغبٖ اٌشٚؽٟ  -
 .سؾ٧ج ٟٞش٬ؿ 



  النهائي                        302                         دين 

 :-اٌؼفخ فٟ اإلسالَ : اٌذسط اٌضبٌش 

ّٚ ث٧ٞٓس ي٥ ث٣ٞقش٢جس ٬ي٣ج ال ٲٟٳٕ دجإل٦سج٤ ٩ًْٟ أ٬ ٖ٭٩ٞ ، ٬غ٭٤ ث٧ٞٓس ي٣ج ٲذ٦س٫ج ٥٢ ث٣ًٞػٳز ، : اٌؼفخ 
 .٬صقػٳ٫٧ج ي٥ ثٞ٭ٖ٭و ْٳ٣ج ال ٲشؾٱ ثهلل 

 :-أٔٛاع اٌؼفخ 

 .دؤ٤ ٲ٣ضٟب ٖٟخ ث٣ٞؤ٥٢ دزٚش ثهلل : ػفخ اٌمٍت  .1

 .غ٭٩٦ ي٥ ثٞقشث٠ ٥٢ ٚزح ٬َٳذز ٣٦٬ٳ٣ز ٬ثسض٫ضثء : ػفخ اٌٍسبْ  .2

 .َؽ ثٞذػش ي٥ ث٣ٞقش٢جس : ػفخ اٌجصش  .3

 .فٓه٩ ٥٢ ثالسض٣جو ثٞٯ ث٣ٞقش٢جس ٥٢ َٳذز ٣٦٬ٳ٣ز ٬َٳش٪ج : ػفخ اٌسّغ  .4

 .ٚسخ ث٣ٞجٜ ثٞقالٜ ٬صقشٰ ثٞشصٔ ثٞكٳخ : ػفخ ا١ٌذ  .5

 .فٓم ث٧ٞٓس ٥٢ ثٞ٭ٖ٭و ْٳ٣ج فش٠ ثهلل ٬ثإلسضًج٦ز يٟٯ رٞٙ دجٞػذش ٬ثٞػٳج٠ : ػفخ اٌشٙٛح  .6

 :-ٚسبئً رؾم١ك اٌؼفخ 

 .صقٗٳٕ ثإلٲ٣ج٤ ٲٛ٭٤ دجإلسضٗج٢ز يٟٯ ضشو ثهلل :رم٠ٛخ اإل٠ّبْ  .أ 

 .دجٞض٬ثػ ، ثٞػ٭٠ ، ٢ٝء ثٞٓشثٌ دج٣ٞٓٳذ : رٛلٟ اٌّض١شاد اٌذاخ١ٍخ ، ٚفؼً ِب ٠ؼ١ٓ ػٍٝ ضجغٙب  .ة 

/ صؾ٧خ ثٞخٟ٭ر دجإل٢شأر ثألؽ٧ذٳز / ٧٢ى ثٞذػش ٥٢ ث٧ٞهش ثٞقشث٠ )ثبٌزؾص١ٓ اٌزارٟ اٌششػٟ : اٌجؼذ ػٓ اٌّض١شاد اٌخبسع١خ  .ط 
ثخضٳجس ثٞذٳتز / إخضٳجس ثٞشْٗز ثٞػجٞقز )، ٚثبٌزؾص١ٓ اإلعزّبػٟ اٌششػٟ  (ثإلدضًجد ي٥ ثٞضذشػ ٬إن٫جس الصٲ٧ز ُٞٳش ث٣ٞقجس٠ 

 .(٬ثالؽ٭ثء ثإلٲ٣ج٦ٳز ثٞضٱ صػٟـ أ٤ صٛ٭٤ ٢ؾجال ٟٞقشٚز ٬ث٧ٞطجـ ٬ثٞضشْٳ٩

 :-صّشاد اٌؼفخ 

 .٦ٳٝ سؾج ثهلل صًجٞٯ ٢٬قذض٩ ٬ثٞٓ٭ص دغ٭ثد٩  .1

 .فٓم ثأليشثؼ ٬دْى أسذجح ثٞٓض٧ز ٬ثٞٓسجد  .2

 .ف٣جٲز ث٣ٞؾض٣ى ٥٢ ثأل٢شثؼ ثٞؾ٧سٳز ثٞٓضجٚز ٚجإلٲذص ٬ثٞض٪شٰ  .3

 :-ِخبعش ػذَ اإلٌزضاَ ثبٌؼفخ 
 األضشاس ٔٛع اٌّخبعش
 سْى ثإلٲ٣ج٤ ، سْى ثٞقٓم ثٞشدج٦ٱ ، سٗ٭ـ ٧٢ضٞز ثإل٦سج٤ ي٧ذ سد٩ ِخبعش إ٠ّب١ٔخ

 ث٫٦ٳجس ث٧ٞسٳؼ ثألخالٖٱ ٣ٟٞؾض٣ى ، صػذيٗٳ١ ثٞقٳجر ثٞض٬ؽٳز ٬أسس ثسضٗشثس٪ج ِخبعش اعزّبػ١خ
 ثٞٛآدز  ثٞؿٳٕ دسذخ ثٞ٭ٖ٭و ْٱ ٚذٳش ٥٢ ٚذجةش ثٞز٦٭ح ي٭دز ٥٢ ثهلل ، رد٭ٜ ٢طجيش ثُٞٳشر ٬ثًٞشؼ ٬ثٞطشِ ٬ثٞقٳجء ِخبعش ٔفس١خ
 .(٬ثًٞٳجر دجهلل)ثٞذخ٭ٜ إٞٯ ث٧ٞجس  ِخبعش أخش٠ٚخ

 

 :-اٌزؾص١ً اٌؼٍّٟ ٚثٕبء اٌزاد : اٌذسط اٌشاثغ 

٪٭ ٢ٗذثس ث٣ًٞشْز أ٬ ث٫٣ٞجسر ثٞضٱ ٲٛضسذ٫ج ثٞٓشد ٦ضٳؾز ثٞضذسٲخ ٬ثٞخذشثس ثٞسجدٗز ، ٬ثٞضٱ ٲ٥ٛ ٖٳجس٫ج : اٌزؾص١ً اٌؼٍّٟ 
 .د٭ثسكز ثالخضذجسثس ٬ثال٢ضقج٦جس 

د٧جء ٢ًشْٱ ٢شٚخ ٥٢ ثألفجسٳس ٬ث٣ًٞضٗذسثس ٬ث٣ٞٓج٪ٳ١ ٣ٞخضّٟ : ، ٚػشفٙب اٌؼٍّبء ثأٔٙب ٪٭ ٦٭ثر ثٞطخػٳز : اٌزاد 
 .٦٭ثفٱ ثٞطخػٳز 

 :-ػاللخ اٌزؾص١ً اٌؼٍّٟ ثجٕبء اٌزاد 

 :- ، ٌٚضجظ ٘زٖ اٌؼاللخ ٠غت ػٍٝ اٌشد أْ ٠ٍزضَ ثـيالٖز ٢ضذجدٞز ٢٬سضشر دقٳظ صؤعش ثٞزثس ْٱ ثألدثء ثٞذسثسٱ

 .رمذ٠ش اٌزاد  .1

 .رؾذ٠ذ األ٘ذاف  .2

 .              ػٍٛ اٌّٙخ  .3

 .٪ٱ ثٞذًظ يٟٯ ثًٞٓٝ :     اٌّٙخ 

 .يٓز ث٣ٞشء سذخ يٓز أ٪٩ٟ ٢٬قجس٩٢  .4

 .سذخ ٞذخ٭ٜ ثٞؾ٧ز  .5

 .نالٜ ثهلل ٥٣ٞ يّ ي٥ ثٞٓجفطز ْٱ نٝ يشض٩ ٲ٭٠ ثٞٗٳج٢ز  .6
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 يجٞٱ ث٣٫ٞز ٲؾ٭د دج٧ٞٓس ٬ث٧ٞٓٳس ْٱ سذٳٝ صقػٳٝ َجٲض٩ ، ٬صقٗٳٕ دُٳض٩ ؟: ػٍٍٟ 

 .أل٩٦ ٲ١ًٟ أ٤ ث٣ٞٛجس٠ ٧٢٭قز دج٣ٞٛجسر 

 .اٌزٛوً ػٍٝ اهلل ٚارخبر األسجبة  .4

 .٪٭ غذٔ ثيض٣جد ثٟٞٗخ يٟٯ ثهلل صًجٞٯ ْٱ ثسضؾالح ث٣ٞػجٞـ ٬دْى ث٣ٞؿجس ٥٢ أ٢٭س ثٞذ٦ٳج : اٌزٛوً 

 :-ِىبٔخ اٌؼٍّبء فٟ اإلسالَ 

 .سْى ثهلل ٢ٗج١٫٢  ٬أيٟٯ ضؤ١٫٦ .  4                         .ثع٧ٯ ثهلل يٟٯ ث٣ًٟٞجء ٬ٚزٞٙ ث٧ٞذٱ  .1

 .٢ػجدٳـ ث٫ٞذٮ ْٱ ثألسؼ . 5                             .ؽ١٫ًٟ ثهلل ْٱ ٢ػجِ ث٣ٞالةٛز  .2

. ثسضط٫ذ د١٫ ْٱ ثؽٝ ٢ط٫٭د يٟٳ٩ ٬٪٭ ص٭فٳذ٨  .3

 :-ػاللخ اٌؼٍُ ثبٌؼًّ 

 .ث١ًٟٞ خجد٠ ث٣ًٞٝ ، ٬ث٣ًٞٝ َجٲز ث١ًٟٞ ، ْٟ٭ال ث٣ًٞٝ ٢ج سًٯ ثإل٦سج٤ إٞٯ قٟخ ث١ًٟٞ ، ٬ٞ٭ال ث١ًٟٞ ٢ج أْٟـ ثإل٦سج٤ ْٱ ثٞٗٳج٠ دج٣ًٞٝ

 :-دسعبد عٍت اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ثٗ 

 .٬٪١ أْؿٝ ث٧ٞجط أل١٫٦ ث٦ضًٓ٭ث ٦٬ًٓٓ٭ث َٳش٪١ . ٥٢ قٟخ ث١ًٟٞ ٬ي٣ٝ د٣ج ْٳ٩ ، ٬ي١ٟ ث٧ٞجط : اٌذسعخ األٌٚٝ  .1

 .، ٬ٖٝ ثؽض٫جد٨ ْٱ ث٣ًٞٝ د٩ (١ٞ ٲض١ًٟ ٩٧٢ ضٱء)٥٢ قٟخ ث١ًٟٞ ٬ف٩ٟ٣ ٧ٟٞجط ٞٳ٧ضًٓ٭ث د٩ ، ٩٧ٛٞ ١ٞ ٲض٩ٗٓ ْٳ٩  :اٌذسعخ اٌضب١ٔخ  .2

 . ٥٢ ١ٞ ٲسضٓذ ٥٢ ي٩٣ٟ ١ٞ٬ ٲ٣ًٝ د٩ ١ٞ٬ ٲ٩ٟٗ٧ ٧ٟٞجط ، ٬٪١ ث٣ٞز٢٭٢٭٤ :اٌذسعخ اٌضبٌضخ  .3

 

 :-ثإلسال٠ ٬ثٞض٭ثغٝ ثالؽض٣جيٱ : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ 
 :-اٌزٛاصً االعزّبػٟ ٚآدثٗ : اٌذسط األٚي 

ي٣ٟٳز صٓجيٟٳز ثٲؾجدٳز صٗ٭٠ يٟٯ ٦ٗٝ ث٣ًٟٞ٭٢جس ٬ث٣ٞطجيش ي٥ قشٲٕ ف٭ثط ثٞض٭ثغٝ ٥٢ ٢شسٝ : اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ 
 .٬ٲٛ٭٤ رٞٙ دٳ٥ ْشدٲ٥ أ٬ أٚغش دُشؼ ثإل٫ْج٠ ٬ثٞ٭غ٭ٜ إٞٯ ث٣ًٞشْز ثٞقٕ . إٞٯ ٢سضٗذٝ

 :-ٚسبئً اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ 

 .ٲ٫ذِ إٞٯ ثٞضًج٤٬ دٳ٥ ث٣ٞض٧جنشٲ٥ ٟٞض٭غٝ إٞٯ ثٞقٗٳٗز ، ٬دْى ثٞطٛ٭٘ ، ٬إٖج٢ز ثٞقؾ٭ ٥٢ َٳش ث٪ج٦ز ٬ال ثسض٫ضثء : اٌؾٛاس  .أ 

 : فٛائذ٘بصًذ ٬سٳٟز ٥٢ ٬سجةٝ ص٭عٳٕ س٬ثدف ث٣ٞقذز ، ٬صؤّٞ ثٟٞٗ٭ح ، ٬صٗ٭ٲز ثٞض٭ثغٝ ٢ى ٚٝ ْتجس ث٣ٞؾض٣ى ، ٥٢٬ : اٌض٠بسح  .ة 
/ ص٣ضٳ٥ ثًٞالٖجس ثإلؽض٣جيٳز / إدخجٜ ثٞسش٬س يٟٯ ٖٟخ ٥٢ صض٬س٨ ، خجغز إرث ٚج٦ش ثٞضٲجسر خجٞٳز ٥٢ ث٣ٞػجٞـ ٬ث٧٣ٞجْى ثٞذ٦ٳ٭ٲز )

  .(٦ٳٝ ٢قذز ثهلل سذقج٩٦

أٚغش٪ج صؤعٳشث ْٱ ث٣ٞؾض٣ى ثٞٳ٭٠ ، ٣ْ٭ثٖى ثٞض٭ثغٝ ثإلؽض٣جيٱ ث٦ضطشس دطٛٝ ٚذٳش فٳظ ث٫٦ج  :ٚسبئً اٌزٛاصً اٌؾذ٠ضخ  .ط 
 :-صؾج٬صس ٚٝ ثٞقذ٬د ثٞؾُشثْٳز ٬صًذدس ٢ؾجالس ثسض٣ًج٫ٞج ، ٫٧٢ج 

 :- ثٞضًشٲّ دجٞذٲ٥ ثالسال٢ٱ ٬ثدشثص ٢قجس٩٧ :ِغبي اٌخ١ش  .1

 

 :-ِغبي اٌشش  .2

  

 

 .ثٞض٩ٗٓ ْٱ ثٞذٲ٥  -

 .ثٞضًشِ يٟٯ أف٭ثٜ ث٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ ثًٞج١ٞ  -

 .ثٞض٭ثغٝ ٢ى ثٴخشٲ٥ ٢٬ًشْز عٗجْز ثٞطً٭ح  -

.صذجدٜ ث٣ًٟٞ٭٢جس ٢٬ضجدًز ثالسضٛطجْجس ث٣ًٟٞٳز ٬إقالٔ ثإلدذثيجس -

 

 .ثٞضطٛٳٙ ْٱ يٗٳذر ثإلسال٠ ، ٬ثٞك٥ً ْٱ ٢ذجدة٩  -

صذ٢ٳش ثألخالٔ ، ٦٬طش ثٞشرثةٝ ي٥ قشٲٕ ثٞػ٭س  -
.ثٞٓجؾقز ، ٬ثالْال٠ ث٫ٞجدكز ، ٬ث٣ٞٗجالس ثٞشخٳػز

 .إٖج٢ز ثًٞالٖجس ث٣ٞقش٢ز دٳ٥ ثٞٓضٳج٤ ٬ثٞٓضٳجس  -

صق٭ٲٝ ثأل٢٭ثٜ دكشٔ َٳش ٢طش٬يز، ٦٬طش ثإلضجيجس  -
 .ثٞٛجردز ، ٬ثٞضؾجسر ث٣ٞؿٟٟز 

 .ثًٞضٞز ي٥ ثألسشر ٬ث٣ٞؾض٣ى ، دسذخ ثإلد٢ج٤ يٟٳ٫ج  -

ن٫٭س ٫ٞؾز ؽذٲذر ٪ؾٳ٥ دٳ٥ ثًٞشدٳز ٬ثإل٦ؾٟٳضٲز ْٱ  -
 .ص٭ثغٝ ثٞطذجح ، ٥٢ ضؤ٫٦ج إؾجيز ثُٟٞز ثًٞشدٳز ٬٪٭ٲض٫ج 
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 :-ػٕبصش اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ٚآداثٙب 

 ا٢داة ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 آداة اٌّشسً
 .إفضشث٠ سأٰ ثٴخشٲ٥ ٬يذ٠ ثإلسض٫ضثء د١٫ .  4.                 أ٤ ٲضقٟٯ دجٞػذٔ ٬ثأل٢ج٦ز  .1

 .ثٞشَذز ْٱ ثٞ٭غ٭ٜ ٟٞقٗٳٗز ، ٬ثإلريج٤ ٫ٞج .  5.                           أ٤ ٲٛ٭٤ ٢ض٭ثؾى  .2

 .ثٞشْٕ دج٣ٞخجقخ ، د٧ٳز ٦ٳٝ ٢شؾجر ثهلل صًجٞٯ .  6.             أ٤ ٲٗػذ ثٞضًجسِ ٢ى ثٴخشٲ٥  .3
 .فس٥ ثٞذٳج٤ ٬ثخضٳجس ث٣ٟٛٞز ثٞكٳذز ٣ٞخجقذز ث٣ٞضٟٗٱ دجٞقس٧ٯ  .1 آداة اٌشسبٌخ

 .ثإلٖذجٜ يٟٯ ث٣ٞخجقخ .  3.                              فس٥ ثإل٦ػجس  .1 آداة اٌّزٍمٟ

 .ثٞضغذش ي٧ذ إضٛجٜ ث١٫ٓٞ ٬إٞضذجط ث٧ً٣ٞٯ .  4.                                يذ٠ ث٣ٞٗكجيز  .2
 

 :-اإلشبػخ : اٌذسط اٌضبٟٔ 

 . ٪ٱ ث٦ضطجس ثٞخذش د٤٬ صغذش ْٳ٩ : اإلشبػخ 
 أٚ

 . خذش أ٬ ٢ؾ٣٭يز أخذجس صثةٓز ص٧ضطش ْٱ ث٣ٞؾض٣ى دطٛٝ سشٲى 
 

 :-أسجبة ظٙٛس اإلشبػخ 

 .فخ ثٞه٫٭س دجٞسذٕ إٞٯ ٢ًشْز ٢ج ال ٲًش٩ْ ثُٞٳش .   2.                    ثٞٛشث٪ٳز ٥٣ٞ ٲطجو ي٩٧  .1

 :-ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اإلشبػخ 

 .صط٭ٲ٩ س٣ًز ثألضخجظ ٬صيضيز ثٞغٗز د١٫ .   3.        إؾًجِ ثٞش٬ؿ ث٧ً٣ٞ٭ٲز ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ .   2.       ث٧ٞٳٝ ٥٢ يٗٳذر ثٞطخع ٬دٲ٩٧  .1

 :-ؽىُ رش٠ٚظ اإلشبػخ 

ارخز اإلسالَ ِٓ اإلشبػخ ِٛلفب ؽبسّب ٚسافضب ِٚؾزسا ِٓ ٔشش٘ب فٟ صفٛف اٌّس١ٍّٓ ، ٍِّٚىخ اٌجؾش٠ٓ رغشَ اإلشبػخ 
 :-لبٔٛٔب ٚرٌه ألسجبة وض١شح ، ِٕٙب 

 .أ٤ ثإلضجيز ص٭ؽخ ْسٕ غجفذ٫ج  .1

 .غجفخ ثإلضجيز دثخٝ ْٱ ٦ٗٝ ثٞٛزح  .2

 :-رؼبًِ اٌّسٍُ ِغ اإلشبػخ 

 .أ٤ ٲٗذ٠ ث٣ٞس١ٟ فس٥ ثٞه٥ دؤخٳ٩ ث٣ٞس١ٟ  .1

 أ٤ ٲضغذش ث٣ٞس١ٟ ٥٢ أٲز إضجيز ٲس٫ً٣ج ، ٬ٲكٟخ  .2

 .ثٞذٞٳٝ ثٞذش٪ج٦ٱ يٟٳ٫ج
 

 :-اٌؾٛاس : اٌذسط اٌضبٌش 

 .٪٭ ثٞقذٲظ ثٞزٰ ٲؾشٰ دٳ٥ ضخػٳ٥ ف٭ٜ ٖؿٳز ٢ًٳ٧ز : اٌؾٛاس 

 :-فٛائذ اٌؾٛاس 

 .صٓضـ ث٣ٞؾجٜ ٧ٟٞٗجش إر ال صخٟ٭ ث٣ٞؾض٣ًجس ٥٢ ثإلخضالْجس صضٓج٬س ْٱ دسؽجص٫ج  .1

 .ٲذْى ثٞطذ٩ ٬ث٣ُٞجٞكجس ٥٢ ثٞٗ٭ٜ ٬ثٞشأٰ ثٞضٱ صٟٕٓ ٟٞذٲ٥ ثإلسال٢ٱ  .2

 .ٲسجيذ ث٣ٞضقج٬سٲ٥ يٟٯ ٢ًشْز ثٞقٗٳٗز ٬ثٞض٭غٝ إٞٳ٫ج ٬ثٞضًشِ إٞٯ ٬ؽ٫جس ث٧ٞهش ث٣ٞخضٟٓز ٬ث٣ٞض٧٭يز  .3

 .ٲ٧ٗٝ ثٞقٗجةٕ ٬ث٣ٞطجيش ٬ٲسجيذ يٟٯ صذجد٫ٞج ٢ى ثٴخشٲ٥  .4

 .٬سٳٟز ٟٞذي٭ر إٞٯ ثهلل يٟٯ د٧ٳز دئٖج٢ز ثٞقؾز ٦٬طش ثٞخٳش ٬ثٞٓؿٳٟز ٬ث٣ٞؾجدٞز دجٞضٱ ٪ٱ أفس٥  .5

 .ْٱ ثإلضجيز إٲزثء ٣ٟٞؤ٧٢ٳ٥ ٬ث٣ٞؤ٧٢جس  .3

 .ص٭يذ ثهلل ٢ش٬ؽٱ ثإلضجيز دجًٞزثح ثٞطذٲذ ٲ٭٠ ثٞٗٳج٢ز  .4

 .أال ٲضقذط د٣ج س٩ً٣ ، ٬ال ٲ٧طش٨  .3

 .أ٤ ٲشد ثأل٢ش إٞٯ أ٬ٞٱ ثأل٢ش ٥٢ أ٪ٝ ث١ًٟٞ ٬ثٞٓؿٝ  .4

  

 



  النهائي                        302                         دين 

 :-آداة اٌؾٛاس 

 .ثإلخالظ ٬غذٔ ث٧ٞٳز  .1

 .ثالفضٳجـ ٬ثٞقزس ْٱ ث٦ضٗجء ثألٞٓجل  .2

 .صؾ٧خ ثٞخ٭ؼ ْٳ٣ج ال ٲ١ًٟ  .3

 .ص٭خٱ ثٟٞٳ٥ ٬ثٞق٣ٛز ْٱ ثٞق٭ثس ٬ثٞضقٟٱ دجٞش٬ٲز ٬ثٞشْٕ  .4

 .ص٭ٖٳش ثٞٛذٳش ٬سف٣ز ثٞػُٳش  .5

 

 :-االخزالف، آداثٗ ٚرذث١شٖ : اٌذسط اٌشاثغ 

 .٪٭ ثٞضذجٲ٥ ْٱ ثٞشأٰ دٳ٥ قشْٳ٥ أ٬ أٚغش دسذخ صٓج٬س أ٫ْج٠ ث٧ٞجط: اإلخزالف 

 .٪٭ ثٞضذجٲ٥ ْٱ ثٞشأٰ دٳ٥ قشْٳ٥ أ٬ أٚغش دسذخ ثخضالِ ثٞ٭سجةٝ ٬ثُٞجٲجس ٢ًج : اٌخالف 

 :-أسجبة االخزالف 

 .٪ٱ ضً٭س ثإل٦سج٤ دزثس ٧ً٢٭ٲز ٢سضٟٗز ي٥ َٳش٨ : ث٧ٞضيز ثٞٓشدٲز ٞإل٦سج٤  .1

 .صٓج٬س ثٞٗذسثس ثًٟٞٗٳز ٬ثخضالِ ٢٭ث٪ذ١٫ ٬صذجٲ٥ ٫٢جسثص١٫ ٬ص٧٭و ٢ًجس١٫ْ : صٓج٬س أ٫ْج٠ ث٧ٞجط ٢٬ذثس١٫ٚ  .2

 .ثخضالِ أ٪ذثِ ث٧ٞجط ٢٬ٗجغذ٪١ ٬صذثْى ٢ػجٞق١٫ ٬صذجٲ٥ ٢٭ث١٫ٖٓ ٢٬ًضٗذثص١٫ : صذجٲ٥ ثألَشثؼ ٬ث٣ٞٗجغذ  .3

 :-ِٛلف اإلسالَ ِٓ االخزالف 

 .٪٭ ٚٝ ثخضالِ ٦جدى ٥٢ صذجٲ٥ ْٱ ث١٫ٓٞ دسذخ إضٛجٜ ٞٓهٱ أ٬ صًذد دالالس ثٞضًجدٳش ث٣ٞضذث٬ٞز :االخزالف اٌّمجٛي  .1

٪٭ ٚٝ خالِ ٦جدى ي٥ ث٫ٞ٭ٮ أ٬ ثٞؾق٭د أ٬ ثٞضًػخ ،٬٪٭ ثخضالِ ٩٣ٗ٦ ٬ضش أل٩٦ ٲؤدٰ ثٞٯ ث٧ٞضثو : االخزالف اٌّزَِٛ  .2
 .٬ثٞػشثو 

 :-ِٓ آداة االخزالف فٟ اإلسالَ ِٚب ٠زشرت ػٍٝ ِشاػبرٙب 

 .٪٭ خػٟز ٥٢ خػجٜ ثإلٲ٣ج٤ ثٞضٱ صشصٗٱ دسٟ٭٘ ث٣ٞخضٟٓٳ٥ ٥٢ ٢سض٭ٮ ثٞضًػخ إٞٯ ٢سض٭ٮ ثٞضشثؾٱ : اٌزسبِؼ  .1

٪٭ أ٤ ٲًضشِ ٚٝ ٥٢ ث٣ٞخضٟٓٳ٥ دجٴخش ، ْٳًكٳ٩ فٕ صذث٬ٜ ثٞٛال٠ ٬يشؼ آسثة٩ دطٛٝ ال ٲُٟٱ رثص٩ ٬ال ٲ٧ٓٱ : لجٛي ا٢خش  .2
 .٧ٖجيض٩ إال دذٞٳٝ 

٪٭ ضًذز ٥٢ ضًخ ثإلٲ٣ج٤ ، ٬خػٟز ص٧٣ى ث٣ٞس١ٟ ٥٢ ثالَضشثس دشأٲ٩ ، ٬صٗٳ٩ ٥٢ ثٞطً٭س دجٞضٓ٭ٔ ، ٬صذْى ي٩٧ : اٌؾ١بء  .3
 .ثٞ٭ٖجفز ٢٬شؼ ثٞطً٭س دجًٞه٣ز 

  .٪٭ ثٞٗذسر يٟٯ ثإليضشثِ دجٞخكؤ ٬ث٢ضال٘ ثٞطؾجيز يٟٯ صػ٭ٲخ ثُٞٳش إرث صذٳ٥ غ٭ثد٩ : اإلٔصبف  .4

 :-إداسح االخزالف 

ثيض٣جد قشٲٗز صًجٞؼ د٫ج ٢ى ث٣ٞخجّٞ ٪زث ثالخضالِ دقٳظ صؤدٰ ثٞٯ ثٞضٓج٪١ ٬ثٞضٗجسح ٬ْؽ ث٧ٞضثيجس ٬صذجدٜ : رذث١ش االخزالف 
 .ثألْٛجس 

 :-إلؽسبْ رذث١ش االخزالف ٚاسزضّبس فٟ راللؼ األفىبس ، ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد ، ٚفض إٌشاػبد ٠ٕجغٟ اٌزم١ذ ثمٛاػذ ٚأسس ِٕٙب 

 .ثإل٣ٞج٠ د٣٭ؾ٭و ثالخضالِ .  4.            صٗذٲ١ ثٞذٞٳٝ ثٞػقٳـ ٥٢ ثٞٗشآ٤ ٬ثٞس٧ز ث٧ٞذ٭ٲز  .1

 .ثٞضٓ٭ثؼ دٳ٥ ث٣ٞخضٟٓٳ٥ .  5.                      ثٞضخٟٕ دؤخالٔ ث٣ًٟٞجء ي٧ذ ثالخضالِ  .2

 .ثٞضقٛٳ١ . 6.                                                  ؾذف ث٧ٞٓس  .3

 

 .ثًٞذٜ ٬ثإل٦ػجِ  .6

 .ثالفضشث٠ ٬ث٣ٞقذز  .7

 .فس٥ ثالسض٣جو ٬ثدح ثإل٦ػجس ٬صؾ٧خ ث٣ٞٗجقًز  .8

 .٦ذز ثُٞؿخ ٬ثال٦ًٓجٜ  .9
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 :-ثإلسال٠ ٬ثٞضؾجسر ثإلٞٛضش٦٬ٳز : اٌٛؽذح اٌشاثؼخ 
 :-اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ : اٌذسط األٚي 

  .ص٧ٓٳز ثأل٦طكز ثٞضؾجسٲز يذش ضذٛز ثإل٦ضش٦ش أ٬ ثأل٦ه٣ز ثٞض٧ٗٳز ثٞطذٳ٫ز: اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ 

 :-اٌضٛاثظ اٌششػ١خ ٌٍزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ 

 .صضقٗٳٕ ثًٞذٜ ْٱ ث٣ًٞج٢ٟز .  3.         ثالٞضضث٠ دجٞػذٔ ٬ث٣ٞ٭ؾ٭يٳز .  2.         ٧٢ى ثٞضؾجسر ْٱ ث٣ٞقش٢جس  .1

 :-ِضا٠ب ٚأضشاس اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ 

 أضشاس اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ِضا٠ب اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ
 سجيز ، 24صضٳـ ٟٞذجةى ْضـ ٧٢ٓز صس٭ٲٗٱ يج٣ٞٱ يٟٯ ٢ذثس  .1

 .٬ٲ٭ْش ٢ًٟ٭٢جس ٚج٢ٟز ي٥ ٧٢ضؾ٩ 

صضٳـ ٣ٟٞسض٫ٟٙ ث٣ٞٗجس٦ز دٳ٥ ٢خضّٟ ث٧٣ٞضؾجس ، ٬ثخضٳجس  .2
ثألسٟ٭ح ثال٢غٝ ٟٞطق٥ ، ٬إ٢ٛج٦ٳز ثٞذْى د٭سجةٝ ثٞذْى ثٞسجةذر 

 ٬٪٭ ْٱ دٟذ٨

صسج٪١ ْٱ خٟٕ ْشظ ي٣ٝ ٚذٳشر ، ٬صٟٗٳٝ صٟٛٓز ث٧٣ٞضؾجس  .3
 .٦هشث إٞٯ ث٧٣ٞجْسز ثٞطجسًز 

 

 .يشؼ ثٞسٟى ٬خذ٢جس ٢قش٢ز ضشيج ٬صش٬ٲؾ٫ج  .1

ث٦ضطجس ثُٞص ٬ثٞضقجٲٝ ثٞضؾجسٰ ثإلٞٛضش٦٬ٱ ، ٬سشٖز أسٖج٠  .2
 .ثٞذكجٖجس ٬ثٞقسجدجس ث٣ٞػشْٳز 

َٳجح ثٞؿ٣ج٦جس ثٞٛجْٳز ٞق٣جٲز ث٣ٞسض٫ٟٙ ٥٢ ثُٞص ٬ثٞخذثو ،  .3
 .٬ثإليال٦جس ث٣ٞؿٟٟز 

 

 :-عشائك اٌذفغ فٟ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ثٛاسغخ

 .ث٧ٞٗذ ثإلٞٛضش٦٬ٱ .  4.        ثٞق٭ثٞز ثٞذشٲذٲز .  3.        ثٞطٳٙ  .  2.        دكجٖز ثإلةض٣ج٤  .1

  ثٞكشٔ ثٞغالط ثأل٬ٞٯ ال ص١ٟ ٥٢ ث٣ٞخجقش ؟:ػًٍ 

 .أل٤ ثًٞج٢ٝ ثألسجسٱ ْٱ ثٞضًج٢ٝ د٫ج ٪٭ ثٞغٗز ث٣ٞضذجدٞز 
 

 :-ث١غ اٌزمس١ظ : اٌذسط اٌضبٟٔ 

٪٭ أ٤ ٲٗذ٠ ثٞذجةى ثٞسًٟز إٞٯ ث٣ٞطضشٰ ٢ًؾاًل ، ٢ٗجدٝ ع٥٣ ٢قذد ٲذ٩ًْ ث٣ٞطضشٰ ٢ؤؽال يٟٯ أٖسجـ : اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 
 .٢قذدر ْٱ ٢ذر ص٧٢ٳز ٢قذدر 

 :-ؽىُ اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 

 .ؽجةض ْٱ ثإلسال٠ ٬ال فشػ ْٳ٩ ٢كٟٗج 

 :-اٌؾىّخ ِٓ ِششٚػ١زٗ 

 .غشِ ٣ٟٞس١ٟ ي٥ ٢ٗجسْز ؽشٲ٣ز ثٞشدج .  2.                                            ثٞضٳسٳش يٟٯ ث٧ٞجط  .1

 :-ششٚط اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 

 

 

 

 

 .أ٤ ٲٛ٭٤ ثٞغ٥٣ ٢ًٟ٭٢ج ، دضقذٲذ سًش ثٞسًٟز ث٣ٞذٳًز  .5

أ٤ صٛ٭٤ ثٞضٲجدر ثٞضٱ ٲقػ٫ٟج ثٞذجةى ٦هٳش صٗسٳف ثٞغ٥٣ ْٱ فذ٬د  .6
 .ثًٞذثٞز ٬ثألخ٭ر ثإلٲ٣ج٦ٳز 

أال ٲضطضشـ ثٞذجةى يٟٯ ث٣ٞطضشٰ صٲجدر ْٱ ثٞغ٥٣ إرث صؤخش ي٥ أدثء  .7
 .٢ج يٟٳ٩ ْٱ ثٞ٭ٖش ث٣ٞقذد 

 .أال ٲٛ٭٤ ثٞذٳى ر٪ذج أ٬ ْؿز ،ْال ٲؾ٭ص دٳى ثٞز٪خ ٬ثٞٓؿز دجٞضٗسٳف .8

 .ثٞضشثؾٱ دٳ٥ ثٞذجةى ٬ث٣ٞطضشٰ  .1

ٚجٞ٭ٚٳٝ )أ٤ ٲٛ٭٤ ثٞذجةى ٢جٞٛج ٣ٟٞذٳى ، أ٬ ٖجة٣ج ٢ٗج٠ ٢ج٩ٛٞ  .2
 .(أ٬ ثٞ٭غٱ

أ٤ ٲٛ٭٤ ث٣ٞذٳى ٣٢ج ٲذجؿ ثال٦ضٓجو د٩ ، ْال ٲػـ دٳى ٢ج  .3
 .ٲقش٠ ثال٦ضٓجو د٩ 

أ٤ ٲٛ٭٤ ث٣ًٞٗ٭د يٟٳ٩ ٢ٗذ٬سث يٟٯ صسٟٳ٩٣، يٟٯ سذٳٝ  .4
 .ث٣ٞغجٜ ال ٲػـ دٳى ثٞكٳش ْٱ ث٫ٞ٭ثء 
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 :-آداة اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 

 .يٟٯ ثٞذجةى أال ٲضُٝ فجؽز ث٧ٞجط إٞٯ ثٞضؤؽٳٝ ٬ثٞضٗسٳف دج٣ُٞجالر ْٱ ٦سذز ثٞشدـ ثٞضٱ ٲؿ٫ًج  .1

 .يٟٯ ث٣ٞطضشٰ يذ٠ ثإلٖذث٠ يٟٯ ث٣ًٞج٢ٟز إال إرث ٚج٤ يجص٢ج يٟٯ ثٞسذثد ٬ٖجدسث يٟٳ٩  .2

 .ٚضجدز ثٞذٲ٥ ٬ثإلض٫جد يٟٳ٩  .3

 .يٟٯ ال٢طضشٰ فس٥ ثٞٗؿجء ٬يذ٠ ٣٢جقٟز ثٞذجةى  .4

يٟٯ ثٞذجةى ثٞػذش يٟٯ ث٣ٞطضشٰ ث٣ًٞسش ثٞزٰ ال ٲسضكٳى ثٞسذثد ْٱ ثٞ٭ٖش ث٣ٞقذد ٬إ٫٢ج٩ٞ فضٯ صضقس٥ أف٭ث٩ٞ ث٣ٞجدٲز ٬ٲسضكٳى  .5
 .ثٞسذثد 

 .صسٟٳ١ ثٞذؿجيز ث٣ٞذٳًز ٣ٟٞطضشٰ ، ٬ال ٲقٕ ٟٞذجةى ثإلفضٓجل د٣ٟٛٳز ث٣ٞذٳى دًذ ثٞذٳى  .6

 .ال ٲؾ٭ص ضشثء ثٞسًٟز دجٞضٗسٳف ع١ دٳ٫ًج ٦ٗذث ٧ٞٓس ثٞذجةى دغ٥٣ أٖٝ  .7

 :-اٌجغبلبد اٌّصشف١خ : اٌذسط اٌضبٌش 

 . ٪ٱ دكجٖجس د٧ٛٳز صسض٣ًٝ ْٱ سقخ ث٧ٞٗ٭د ٬ْٱ ي٣ٟٳجس ثٞذْى ٬ثٞطشثء :اٌجغبلبد اٌّصشف١خ 

 :-أٔٛاع اٌجغبلبد ٚأؽىبُِٙ 

اٌؾىُ
 

٠غٛص
 ثٞضًج٢ٝ د٫ج
 

٠ؾشَ
 ثٞضًج٢ٝ د٫ج
 

ال ٠غٛص
 ثٞضًج٢ٝ د٫ج
 

٠غٛص
 ثٞضًج٢ٝ د٫ج ٢ج ١ٞ 
صطض٣ٝ يٟٯ ضشـ سد٭ٰ
 

ف ٚو١ف١خ اإلسزخذاَ
اٌزؼش٠

 

غٳذ ْٱ فسجد٩ ، 
ػذس٪ج ثٞذ٧ٙ ٥٣ٞ ٩ٞ س

٪ٱ دكجٖز ٲ
خ أ٬ صسذٲذ أع٣ج٤ ثٞسٟى 

٬٪ٱ صضٳـ ٞقج٫ٟ٢ج ثٞسق
ػ١ ٥٢ 

غٳذ٨ ث٣ٞضجؿ ، ٬ٲض١ ثٞخ
س دٗذس س

٬ثٞخذ٢ج
غٳذ٨ ثٞذ٧ٛٱ ْ٭سث 

س
. 

ػذس٪ج ثٞذ٧ٙ ص٧٣ـ ثٞضد٭٤ ٢ذُٟج ٢قذدث 
)٪ٱ دكجٖز ٲ

دٲ٥
) 

ٲ٥ٛ٣ ٟٞضد٭٤ أ٤ ٲسضٓٳذ ٩٧٢ خالٜ ٢ذر ص٧٢ٳز 
٢ًٳ٧ج
 

ػذس٪ج ثٞذ٧ٙ ٞضد٭٩٦ ، ص٩٧ٛ٣ ٥٢ فٕ 
٪ٱ دكجٖز ٲ

خ ٦ٗذث ْٱ فذ٬د ٢ذٍٟ ٢ًٳ٥ ، ٬ٲسذد 
ثٞطشثء ٬ثٞسق

ؼ يٟٯ أٖسجـ ض٫شٲز
ثٞٗش

 

س ثالةض٣ج٤ ٥ٛٞ ال ص٧٣ـ 
س دكجٖج

٪ٱ دكجٖز صٗذ٠ خذ٢ج
خ يٟٯ ثٞضد٭٤ أ٤ ٲ٭دو 

ؾج ٬إ٣٦ج ٲؾ
ثٞذ٧ٙ فج٫ٟ٢ج ٖش

ْٱ ثٞذكجٖز ٢ذُٟج ٲ٩٧ٛ٣ ثسض٣ًج٩ٞ 
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 (اٌزؾس١ٕ١خ)ػ١ٍّبد اإلخز١بس٠خ  . ة

٪ٱ ثٞضٱ صٛ٭٤ دجخضٳجس غجفذ٫ج ، دذثْى ثٞضقسٳ٥ ٬ثٞضؾ٣ٳٝ أ ٬ثُٟٞ٭ ْٱ 
 .٢ٗجٲٳس ثٞؾ٣جٜ 

صؾ٣ٳٝ ثال٦ّ دضػُٳش٨ ٬صُٳٳش ض٩ٟٛ ٥٢ فٳظ  -
 .ثًٞشؼ ٬ثإلسصٓجو 

صؾ٣ٳٝ ثٞز٥ٖ ، ٬رٞٙ دضػُٳش يه٫٣ج إ٤ ٚج٤ ٚذٳشث ،  -
أ٬ صٛذٳش٨ د٭ؾى ر٥ٖ غ٧جيٱ صٟق١ دًؿالس ٬أ٦سؾز 

 .ثٞق٧ٙ

 .صؾ٣ٳٝ ثٞطٓضٳ٥ دق٣٫٧ٗج د٣جدر ثٞسٳٟٳٛ٭٤  -

ٟ٘ اٌزٟ ُرغشٜ ٌىجبس اٌسٓ إلصاٌخ آصبس اٌىجش ٚاٌش١خٛخخ 
. 

 .صؾ٣ٳٝ ثٞ٭ؽ٩ دطذ ثٞضؾجيٳذ  -

 .صؾ٣ٳٝ ثالسدثِ  -

صؾ٣ٳٝ ثٞق٭ثؽخ ، ٬رٞٙ دسقخ ث٣ٞجدر ث٣ٞ٭ؽذز  -
 .ال٦ضٓجخ٫ج 

 فشث٠

.ْٳ٩ صُٳٳش ٞخٟٗز ثهلل صًجٞٯ ، ٬ثًٞذظ د٫ج فسخ أ٪٭ثء ث٧ٞجط ٬ض٫٭ثص١٫ -
 .ْٳ٩ َص ٬صذٞٳص ، ٬٪٣ج ٢قش٢ج٤ ضشَج  -

 .ال ٲخٟ٭ ٥٢ ثألؾشثس ٬ث٣ٞؿجيٓجس ثٞضٱ ص٧طؤ ي٩٧  -

ػ١ٍّبد 
 اٌزشىً

ػ١ٍّبد 
 اٌزشج١ت

 (غ١ش إخز١بس٠خ)ػ١ٍّبد اٌزغ١ًّ اٌضشٚس٠خ  . أ

٪ٱ ي٣ٟٳجس ثٞضذث٬ٰ ٥٢ يٳخ ؽسذٰ ال ٲذ ٞػجفذ٩ 
ْٳ٩ ، س٭ثء أٚج٤ ٪زث ثًٞٳخ ٬ٞذ د٩ أ٠ ٦طؤ دسذخ آْز 

 ٢شؾٳز أ٬ فجدط

 ؽجةض ضشيج

ثٞؿش٬سٲجس صذٳـ )ثسض٧جدث يٟٯ ثٞٗجيذر ث٫ٗٓٞٳز 
 (ث٣ٞقه٭سثس

ٚعٗ 
 اٌّمبسٔخ

 اٌزؼش٠ف

 األ ٔٛاع

 اٌؾىُ

 األسجبة
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 ثألستٟز
. ً٘ ؽت اٌٛعٓ أِش غش٠ضٞ أَ ِىزست ؟ٚضؼ رٌه 

 فخ ثٞ٭ق٥ َشٲضر ْٱ ثإل٦سج٤ ث٣ٞؾذٝ يٟٳ٫ج 

ً٘ ٠ؼٕٟ ؽت اٌٛعٓ اٌؼصج١خ ؟ ػًٍ اعبثزه ؟ 

. ال ، أل٤ ثًٞػذٳز غٓز ٢ز٢٭٢ز ٖذ صسذخ ٦ضجةؼ يٳش ٢شَ٭دز صؤدٰ إٞٯ فذ٬ط أؾشثس 

ِبرا رفؼً غش٠ضح ؽت اٌٛعٓ اٌّزأصٍخ ثبٌٕفٛط ؟ 

. صؾًٝ ثإل٦سج٤ ٲشصجؿ إٞٯ ثٞذٗجء ْٱ ٬ق٩٧ ، ٬ٲق٥ إٞٳ٩ ي٧ذ ثُٞٳجح ، ٬ٲطجس٘ ْٱ فٝ ٖؿجٲج٨ ، ٬ٲذثْى ي٩٧ ْٱ ثألص٢جس 

. لبسْ ث١ٓ اٌٛالء ٚاإلٔزّبء ٌٍٛعٓ 

. ثٞ٭الء أيه١ ضؤ٦ًج ٥٢ ثإل٦ض٣جء ٬ٞٳس ٚٝ ٥٢ ٞذٲ٩ ث٦ض٣جء ٞذٲ٩ ٬الء 

ِب ٟ٘ ألسبَ اٌٛالء ٌٍٛعٓ ؟ 

. ثٞ٭الء ألسؼ ثٞ٭ق٥ .  2        .ثٞ٭الء ٞ٭ٞٱ ثأل٢ش  .1

 (٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛ اأع١ؼٛا اهلل ٚأع١ؼٛا اٌشسٛي ٚأٌٟٚ األِش ِٕىُ )اٌّشاد ثبٌغبػخ فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ْ َ

.  ثالسض٣جو ٬ثالسضؾجدز ٣ٞج ٲؤ٢ش د٩ ٬ٲ٫٧ٯ ي٩٧ ٥٢ َٳش ٧٢جصيز أ٬ ٢ًجسؾز، ٢ج دث٢ش قجيض٩ ٢ًش٬ِ ٬ٞٱ ثأل٢ش ، ٬ٲؾخ 

. صالػ اٌجالد ٚاٌؼجبد س١٘ٓ ثبٌسّغ ٚاٌغبػخ ٌٌٟٛ األِش : ػًٍ 

. أل٩٦ ٲضشصخ يٟٯ ٢خجٞٓض٩ ٬ثٞخش٬ػ ٥٢ قجيض٩ ٢ٓجسذ يهٳ٣ز 

 .اٌؼًّ اٌزغٛػٟ ػالط ٔفسٟ ، ث١ٓ رٌه 

 . ثٞض٣جسٙ دشدجـ ث٣ٞؾض٣ى ٬ٲشدف ، ٬ثُٟٞهز ثٞٗس٭ر ٩٧٢ ٬ٲ٧ضو ، ٬ثٞشف٣ز ثٞقخ ٢طجيش ثٟٞٗخ ٬ٲٛسخ ، ثٞخٳش ي٧جغش ث٧ٞٓس ْٱ سضؾٳص٨ ٰأل٤

. ث١ٓ أ١ّ٘خ ل١ّزٟ اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش فٟ إسسبء سوبئض اٌسٍُ اإلعزّبػٟ 

. صًذ ثٟٞذ٧ز ثٞشثسخز ٬ْؿٳٟز ثألخالٔ ٬ؾش٬سٲز دطشٲز ، ٬ص٣غال٤ ثًٞٳص ث٣ٞطضش٘ ْٱ ٢ؾ٣ى ٢ضًذد ثالقٳجِ ثٞذٲ٧ٳز ٬ثٞغٗجْٳز 

ِب ٟ٘ اٌضٛاثظ اٌىبٍِخ ١ٌّبد٠ٓ اٌؾ١بح فٟ اإلسالَ ؟ 

. يالٖز ث٣ٞشء دشد٩ ٬ْٱ يالٖز دذ٧ٱ ؽ٧س٩ ٬يالٖض٩ ٬سجةش ث٣ٞخٟ٭ٖجس 

ِب ٟ٘ ِظب٘ش اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش فٟ اإلسالَ ؟ 

. ثٞضسج٢ـ ٬ثٞضًجٲص ٢ى َٳش ث٣ٞس٣ٟٳ٥ .  2      .ثٞضسج٢ـ ٬ثٞضًجٲص ٢ى ث٣ٞس٣ٟٳ٥  .1

ِب ٟ٘ ِظب٘ش اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش ث١ٓ اٌّس١ٍّٓ ؟ 

. ثًٞذٜ ٬ثإلفسج٤ .  4              .ثٞشف٣ز .  3              .ثٞسال٠ .  2              .ثألخ٭ر  .1

ِب ٟ٘ صفبد اٌّسٍُ اٌشؽ١ُ ؟ 

  .ٲضؾج٬ح دٟٗذ٩ ٢ى ثالفذثط ٬ثألضخجظ. 3               .ٲشٔ ٖٟذ٩ ٟٞؿًٳّ .  2               .ٲض٣ٳض دٟٗخ سفٳ١  .1
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ٌّبرا ٔٙٝ اٌمشآْ ػٓ ِغبدٌخ اً٘ اٌىزبة ؟ 

. فضٯ ال ص٭ٖذ ٦جس ثًٞػذٳز ٬ثٞذُؿجء ْٱ ثٟٞٗ٭ح 

و١ف ٌإلسالَ رسبِؼ وج١ش ِغ أً٘ اٌىزبة ؟ 

 .ف٣جٲز أ٪ٝ ثٞز٢ز ٥٢ ٚٝ ثيضذثء خجسؽٱ أ٬ دثخٟٱ .  3        .إدجفز ث٣ٞؾجٞسز ٬ث٣ٞضث٬سر ٬ثٞضًج٢ٝ ٬صذجدٜ ث٣ٞػجٞـ  .1

 .غج٤ ثالسال٠ ُٞٳش ث٣ٞس٣ٟٳ٥ ٢ًجدذ٪١ . 4             .ٖذ٭ٜ ض٫جدر ثٞٛضجدٱ ٬ثٞغٗز د٫ج ْٱ دًؽ ثأل٢٭س  .2

و١ف ٠ّىٓ ٌٍّسٍُ أْ ٠ذػٛ غ١ش اٌّس١ٍّٓ إٌٝ اهلل ثبٌزضاِٗ ل١ّخ اٌزسبِؼ ٚاٌزؼب٠ش ؟ 

. ٥٢ خالٜ ثألسٟ٭ح ثٟٞٳ٥ ْٱ يشؼ ٢ج ٲذي٭ث إٞٳ٩ 

ِب ٟ٘ ارغب٘بد اٌفٍسفخ اٌٛضؼ١خ ٌإلٔسبْ ؟ 

. ثالصؾج٨ ثٞش٬فٱ .  2                     .ثالصؾج٨ ث٣ٞجدٰ  .1

 و١ف ٔظش اإلسالَ ٌإلٔسبْ ؟

 .ص٣ٳض ثإلسال٠ د٧هشص٩ ثٞط٣٭ٞٳز ث٣ٞض٭ثص٦ز ٞإل٦سج٤ ْؾ٣ى دٳ٥ ث٣ٞجدر ٬ثٞش٬ؿ ْٱ صٛج٢ٝ ٬ث٦سؾج٠ 

ِب ٟ٘ ػٛالت رغ١ٍت اٌّبدح ػٍٝ اٌشٚػ ؟ 

. ؽًٝ ث٣ٞػٟقز صًٟ٭ ٚٝ ثٞٗٳ١ .  3        .ثٞض٣ٳٳض ث٧ًٞػشٰ .  2        .ثسض٣ًجس ثٞطً٭ح ٬ثسضُال١٫ٞ ٬ثسضُالٜ عش٬ثص١٫  .1

ِب ٟ٘ ػٛالت رغ١ٍت اٌشٚػ ػٍٝ اٌّبدح ؟ 

  .ث٦ضطجسثٞض٦ذٖز ٬ثٞذذو .  3.                 ث٦قشثْجس خكٳشر  .1

. صش٘ ثصذجو ث٣ٞسؤ٬ٞٳجس ْٱ ثٞقٳجر . 4             .صًكٳٝ ثٞكجٖز ثًٞٓجٞز  .2

اس٘مذ اٌؾضبسح اٌّبد٠خ اإلٔسبْ ٔفس١ب ٚسٚؽ١ب ؟ : ػًٍ 

  .دسذخ ثٞٓشثٌ ثٞش٬فٱ

. ِب ٟ٘ ِغبالد اٌٛس١غخ ٚاإلػزذاي ؟ اششػ وً ُِٕٙ 

ؽجء ثإلسال٠ ٫٧٢ؾج ٬سكج ْٱ ثًٞٗٳذر ، ْذيج إٞٯ يذجدر إ٩ٞ ٬ثفذ ،ٲضػّ دػٓجس ث٣ٛٞجٜ ، ٬ال ٲ٧ٛش ثألٞ٭٪ٳز ٣ٚج ًْٝ :فٟ اإلػزمبد  .1
 .ث٣ٟٞقذ٤٬ 

 .أ٢ش ثإلسال٠ دجٞ٭سٳكز ٬ثإليضذثٜ ْٱ ثًٞذجدثس ، ١ْٟ ٲّٟٛ ثهلل صًجٞٯ ثإل٦سج٤ ْ٭ٔ قجٖض٩ ، دٝ ؽًٝ ثٞذٲ٥ ٲسشث : فٟ اٌؼجبدح  .2

 . ثألٚٝ ٬ثٞطشح / صه٫ش ٧ٞج ْٱ أ٢غٟز ٚغٳشر ، أ٪٫٣ج ثإل٦ٓجٔ : اٌٛس١غخ فٟ اٌزشش٠غ  .3

اٌّس١ٍّٓ أْ ال ٠ض١ؼٛا ش١ئب ِٓ اٌغؼبَ ِّٙب وبْ ؟  (ص)أِش اٌشسٛي : ػًٍ 

. أل٩٦ ٲؤدٰ إٞٯ إؾجيز ث٣ٞجٜ ، ٬ٲػذـ ٪١ ثإل٦سج٤ ث٣ٞسشِ أ٤ ٲ٣أل دك٩٧ ، ٬ٲ١ً٧ يٟٯ ثٴخشٲ٥ 

ٌّبرا ١ِض اهلل أِخ اإلسالَ ثبٌٛس١غخ ؟ 

. أل١٫٦ ٬ثص٦٭ دٳ٥ ث٣ٞجدر ٬ثٞش٬ؿ ، ٬دٳ٥ ثالْشثـ ٬ثٞضٓشٲف 

فٟ اٌؼجبدح ؟  (ص)ِب إٌّٙظ اٌزٞ دػب إ١ٌٗ اٌشسٛي 

. ثٞٳسش ٬ثٞضخٓٳّ 
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ِب ٟ٘ ٚسبئً رؾم١ك اٌؼفخ ؟ 

. ثٞذًذ ي٥ ث٣ٞغٳشثس ثٞخجسؽٳز .  3          .ص٭ٖٱ ٥٢ ث٣ٞغٳشثس ثٞذثخٟٳز .  2          .صٗ٭ٲز ثإلٲ٣ج٤  .1

و١ف رىْٛ رم٠ٛخ اإل٠ّبْ ؟ 

. دجالسضٗج٢ز يٟٯ ضشو ثهلل ، ٬ثسضقؿجس ٢شثٖذز ثهلل ٬ثٞضضث٠ ثٞقٳجء 

و١ف رٛلٟ اٌّض١شاد اٌذاخ١ٍخ ؟ 

. ٢ٝء ثٞٓشثٌ د٣ج ٲ٧ٓى . 3             .ثٞػ٭٠ .  2            .ثٞض٬ثػ  .1

رشث١خ إٌفس ثبٌصَٛ؟ : ػًٍ 

. ٞٯ صٚجر ثٟٞٗخ ، ٬ق٫جسر ث٧ٞٓس ، ٬د٩ صؿٳٕ ٢ؾجسٰ ثٞطٳكج٤ ْٱ ث٧ٞٓس وأل٩٦ ٲًٳ٥ 

و١ف ٠ىْٛ اٌجؼذ ػٓ اٌّض١شاد اٌخبسع١خ ؟ 

. ثٞضقػٳ٥ ثالؽض٣جيٱ ثٞطشيٱ .  2            .ثٞضقػٳ٥ ثٞزثصٱ ثٞطشيٱ  .1

ٌزؾص١ٓ اٌزارٟ اٌششػٟ ؟ ا عشقِب ٟ٘ 

. ثالدضًجد ي٥ ثٞضذشػ ٬إن٫جس ثٞضٲ٧ز ُٞٳش ث٣ٞقجس٠ .  3        .صؾ٧خ ثٞخٟ٭ر دج٣ٞشأر ثألؽ٧ذٳز .  2        .٧٢ى ثٞذػش ٥٢ ث٧ٞهش ثٞقشث٠  .1

 اٌششػٟ ؟ االعزّبػٌٟزؾص١ٓ ا عشقِب ٟ٘ 

. ثخضٳجس ثٞذٳتز ٬ثالؽ٭ثء ثإلٲ٣ج٦ٳز ثٞضٱ صػٟـ ٢ؾجال ٟٞقشٚز ٬ث٧ٞطجـ ٬ثٞضشْٳ٩ .  2              .ثخضٳجس ثٞشْٗز ثٞػجٞقز  .1

 ِب ٟ٘ صّشاد اٌؼفخ ؟

 .٦ٳٝ سؾج ثهلل صًجٞٯ ٢٬قذض٩ ٬ثٞٓ٭ص دغ٭ثد٩  .1

 .فٓم ثأليشثؼ ٬دْى أسذجح ثٞٓض٧ز ٬ثٞٓسجد  .2

 .ف٣جٲز ث٣ٞؾض٣ى ٥٢ ثأل٢شثؼ ثٞؾ٧سٳز ثٞٓضجٚز ٚجإلٲذص ٬ثٞض٪شٰ  .3

 :-ِب ٟ٘ ِخبعش ػذَ اإلٌزضاَ ثبٌؼفخ 
 األضشاس ٔٛع اٌّخبعش
 سْى ثإلٲ٣ج٤ ، سْى ثٞقٓم ثٞشدج٦ٱ ، سٗ٭ـ ٧٢ضٞز ثإل٦سج٤ ي٧ذ سد٩ ِخبعش إ٠ّب١ٔخ

 ث٫٦ٳجس ث٧ٞسٳؼ ثألخالٖٱ ٣ٟٞؾض٣ى ، صػذيٗٳ١ ثٞقٳجر ثٞض٬ؽٳز ٬أسس ثسضٗشثس٪ج ِخبعش اعزّبػ١خ
 ثٞٛآدز  ثٞؿٳٕ دسذخ ثٞ٭ٖ٭و ْٱ ٚذٳش ٥٢ ٚذجةش ثٞز٦٭ح ي٭دز ٥٢ ثهلل ، رد٭ٜ ٢طجيش ثُٞٳشر ٬ثًٞشؼ ٬ثٞطشِ ٬ثٞقٳجء ِخبعش ٔفس١خ
 .(٬ثًٞٳجر دجهلل)ثٞذخ٭ٜ إٞٯ ث٧ٞجس  ِخبعش أخش٠ٚخ

 
و١ف ٠زُ ثٕبء اٌزاد ؟ 

. ٲض١ ي٥ قشٲٕ ثٞخذشثس ٬ث٫٣ٞجسثس ٬ث٣ًٞجسِ ثٞضٱ ٲشث٫٣ٚج ثإل٦سج٤ ٥٢ خالٜ صٓجي٩ٟ ٢ى ٢قٳك٩ ثألسشٰ ٬ث٣ٞذسسٱ ٬ثإلؽض٣جيٱ 

 و١ف رضجظ اٌؼاللخ ث١ٓ ثٕبء اٌزاد ٚاٌزؾص١ً اٌؼٍّٟ ؟ 

 .ثٞض٭ٚٝ يٟٯ ثهلل ٬ثصخجر ثألسذجح .  4.               يٟ٭ ث٣٫ٞز .  3.                صقذٲذ ثأل٪ذثِ .  2.                صٗذٲش ثٞزثس  .1

. رمذ٠ش اٌزاد ٘ٛ اٌجٛاثخ ٌىً أٔٛاع إٌغبػ إٌّشٛدح : ػًٍ 

. أل٩٦ ٪٭ ثٞذ٭ثدز ٞٛٝ أ٦٭ثو ث٧ٞؾجؿ ث٧٣ٞط٭در 

 

 .يٓز ث٣ٞشء سذخ يٓز أ٪٩ٟ ٢٬قجس٩٢  .7

 .سذخ ٞذخ٭ٜ ثٞؾ٧ز  .8

 .نالٜ ثهلل ٥٣ٞ يّ ي٥ ثٞٓجفطز ْٱ نٝ يشض٩ ٲ٭٠ ثٞٗٳج٢ز  .9
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ٌّبرا ٠غت ػٍٝ اإلٔسبْ أْ ٠ضغ أ٘ذافب فٟ ؽ١برٗ ؟ 

. ٌزؾم١مٙب أل٩٦ خٟٕ ٣٫٣ٞز يذجدر ثهلل صًجٞٯ ٬ي٣جسر ثألسؼ ٫٢٬ذس ٩ٞ ثٞسذٝ 

. فؼً األسجبة ٟ٘ ِٓ رّبَ اٌزٛوً ، ِٚٓ رّبَ اإل٠ّبْ ثؾىّخ اهلل رؼبٌٝ : ػًٍ 

. أل٤ ثهلل صًجٞٯ ؽًٝ ٞٛٝ ضٱء سذذج 

ِب ٟ٘ ِىبٔخ اٌؼٍّبء فٟ اإلسالَ ؟ 

 .سْى ثهلل ٢ٗج١٫٢  ٬أيٟٯ ضؤ١٫٦ .  4                         .ثع٧ٯ ثهلل يٟٯ ث٣ًٟٞجء ٬ٚزٞٙ ث٧ٞذٱ  .4

 .٢ػجدٳـ ث٫ٞذٮ ْٱ ثألسؼ . 5                             .ؽ١٫ًٟ ثهلل ْٱ ٢ػجِ ث٣ٞالةٛز  .5

. ثسضط٫ذ د١٫ ْٱ ثؽٝ ٢ط٫٭د يٟٳ٩ ٬٪٭ ص٭فٳذ٨  .6

دػب اإلسالَ إٌٝ اؽزشاَ اٌؼٍّبء ؟ : ػًٍ 

.   أل١٫٦ ٲ٣غٟ٭٤ ثٞٗذ٬ر ٬ث٣ٞغٝ 

 ِب ٟ٘ ػاللخ اٌؼٍُ ثبٌؼًّ 

 .ث١ًٟٞ خجد٠ ث٣ًٞٝ ، ٬ث٣ًٞٝ َجٲز ث١ًٟٞ ، ْٟ٭ال ث٣ًٞٝ ٢ج سًٯ ثإل٦سج٤ إٞٯ قٟخ ث١ًٟٞ ، ٬ٞ٭ال ث١ًٟٞ ٢ج أْٟـ ثإل٦سج٤ ْٱ ثٞٗٳج٠ دج٣ًٞٝ

 ِب ٟ٘ دسعبد عٍت اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ؟

 .٬٪١ أْؿٝ ث٧ٞجط أل١٫٦ ث٦ضًٓ٭ث ٦٬ًٓٓ٭ث َٳش٪١ . ٥٢ قٟخ ث١ًٟٞ ٬ي٣ٝ د٣ج ْٳ٩ ، ٬ي١ٟ ث٧ٞجط : اٌذسعخ األٌٚٝ  .1

 .، ٬ٖٝ ثؽض٫جد٨ ْٱ ث٣ًٞٝ د٩ (١ٞ ٲض١ًٟ ٩٧٢ ضٱء)٥٢ قٟخ ث١ًٟٞ ٬ف٩ٟ٣ ٧ٟٞجط ٞٳ٧ضًٓ٭ث د٩ ، ٩٧ٛٞ ١ٞ ٲض٩ٗٓ ْٳ٩ : اٌذسعخ اٌضب١ٔخ  .2

 . ٥٢ ١ٞ ٲسضٓذ ٥٢ ي٩٣ٟ ١ٞ٬ ٲ٣ًٝ د٩ ١ٞ٬ ٲ٩ٟٗ٧ ٧ٟٞجط ، ٬٪١ ث٣ٞز٢٭٢٭٤ :اٌذسعخ اٌضبٌضخ  .3

 .ػذد ٚسبئً اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ، ٚاششػ وً ُِٕٙ 

 .ٲ٫ذِ إٞٯ ثٞضًج٤٬ دٳ٥ ث٣ٞض٧جنشٲ٥ ٟٞض٭غٝ إٞٯ ثٞقٗٳٗز ، ٬دْى ثٞطٛ٭٘ ، ٬إٖج٢ز ثٞقؾ٭ ٥٢ َٳش ث٪ج٦ز ٬ال ثسض٫ضثء : اٌؾٛاس  .1

إدخجٜ ) : فٛائذ٘بصًذ ٬سٳٟز ٥٢ ٬سجةٝ ص٭عٳٕ س٬ثدف ث٣ٞقذز ، ٬صؤّٞ ثٟٞٗ٭ح ، ٬صٗ٭ٲز ثٞض٭ثغٝ ٢ى ٚٝ ْتجس ث٣ٞؾض٣ى ، ٥٢٬ : اٌض٠بسح  .2
٦ٳٝ ٢قذز ثهلل / ص٣ضٳ٥ ثًٞالٖجس ثإلؽض٣جيٳز / ثٞسش٬س يٟٯ ٖٟخ ٥٢ صض٬س٨ ، خجغز إرث ٚج٦ش ثٞضٲجسر خجٞٳز ٥٢ ث٣ٞػجٞـ ٬ث٧٣ٞجْى ثٞذ٦ٳ٭ٲز 

  .(سذقج٩٦

 أٚغش٪ج صؤعٳشث ْٱ ث٣ٞؾض٣ى ثٞٳ٭٠ ، ٣ْ٭ثٖى ثٞض٭ثغٝ ثإلؽض٣جيٱ ث٦ضطشس دطٛٝ ٚذٳش فٳظ ث٫٦ج صؾج٬صس ٚٝ :ٚسبئً اٌزٛاصً اٌؾذ٠ضخ  .3
 .ثٞقذ٬د ثٞؾُشثْٳز ٬صًذدس ٢ؾجالس ثسض٣ًج٫ٞج 

 ِب ٟ٘ أٔٛاع ٚسبئً اٌزٛاصً اٌؾذ٠ضخ ، ِٚب ٟ٘ أثشص٘ب ؟

 :- ثٞضًشٲّ دجٞذٲ٥ ثالسال٢ٱ ٬ثدشثص ٢قجس٩٧ :ِغبي اٌخ١ش  .1

 

 :-ِغبي اٌشش  .2

  

 

  

 :-ِب ٟ٘ أسجبة ظٙٛس اإلشبػخ 

 .فخ ثٞه٫٭س دجٞسذٕ إٞٯ ٢ًشْز ٢ج ال ٲًش٩ْ ثُٞٳش .   2.                    ثٞٛشث٪ٳز ٥٣ٞ ٲطجو ي٩٧  .1

 .ثٞض٩ٗٓ ْٱ ثٞذٲ٥  -

 .ثٞضًشِ يٟٯ أف٭ثٜ ث٣ٞس٣ٟٳ٥ ْٱ ثًٞج١ٞ  -

 .ثٞض٭ثغٝ ٢ى ثٴخشٲ٥ ٢٬ًشْز عٗجْز ثٞطً٭ح  -

.صذجدٜ ث٣ًٟٞ٭٢جس ٢٬ضجدًز ثالسضٛطجْجس ث٣ًٟٞٳز ٬إقالٔ ثإلدذثيجس -

 

 .ثٞضطٛٳٙ ْٱ يٗٳذر ثإلسال٠ ، ٬ثٞك٥ً ْٱ ٢ذجدة٩  -

صذ٢ٳش ثألخالٔ ، ٦٬طش ثٞشرثةٝ ي٥ قشٲٕ ثٞػ٭س  -
.ثٞٓجؾقز ، ٬ثالْال٠ ث٫ٞجدكز ، ٬ث٣ٞٗجالس ثٞشخٳػز

 .إٖج٢ز ثًٞالٖجس ث٣ٞقش٢ز دٳ٥ ثٞٓضٳج٤ ٬ثٞٓضٳجس  -

صق٭ٲٝ ثأل٢٭ثٜ دكشٔ َٳش ٢طش٬يز، ٦٬طش ثإلضجيجس  -
 .ثٞٛجردز ، ٬ثٞضؾجسر ث٣ٞؿٟٟز 

 .ثًٞضٞز ي٥ ثألسشر ٬ث٣ٞؾض٣ى ، دسذخ ثإلد٢ج٤ يٟٳ٫ج  -

ن٫٭س ٫ٞؾز ؽذٲذر ٪ؾٳ٥ دٳ٥ ثًٞشدٳز ٬ثإل٦ؾٟٳضٲز ْٱ  -
 .ص٭ثغٝ ثٞطذجح ، ٥٢ ضؤ٫٦ج إؾجيز ثُٟٞز ثًٞشدٳز ٬٪٭ٲض٫ج 
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 :-ِب ٟ٘ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اإلشبػخ 

 .صط٭ٲ٩ س٣ًز ثألضخجظ ٬صيضيز ثٞغٗز د١٫ .   3.        إؾًجِ ثٞش٬ؿ ث٧ً٣ٞ٭ٲز ٣ٟٞس٣ٟٳ٥ .   2.       ث٧ٞٳٝ ٥٢ يٗٳذر ثٞطخع ٬دٲ٩٧  .1

 ِب ؽىُ رش٠ٚظ اإلشبػخ ؟ ِٚب ِٛلف اٌجؾش٠ٓ ف١ٗ ؟

ارخز اإلسالَ ِٓ اإلشبػخ ِٛلفب ؽبسّب ٚسافضب ِٚؾزسا ِٓ ٔشش٘ب فٟ صفٛف اٌّس١ٍّٓ ، ٍِّٚىخ اٌجؾش٠ٓ رغشَ اإلشبػخ لبٔٛٔب ٚرٌه 
 :-ألسجبة وض١شح ، ِٕٙب 

 .أ٤ ثإلضجيز ص٭ؽخ ْسٕ غجفذ٫ج  .1

 .غجفخ ثإلضجيز دثخٝ ْٱ ٦ٗٝ ثٞٛزح  .2

 و١ف ٠ٕجغٟ أْ ٠زؼبًِ اٌّسٍُ ِغ اإلشبػخ ؟

 .أ٤ ٲٗذ٠ ث٣ٞس١ٟ فس٥ ثٞه٥ دؤخٳ٩ ث٣ٞس١ٟ  .1

 أ٤ ٲضغذش ث٣ٞس١ٟ ٥٢ أٲز إضجيز ٲس٫ً٣ج ، ٬ٲكٟخ  .2

 .     ثٞذٞٳٝ ثٞذش٪ج٦ٱ يٟٳ٫ج
 :-ِب ٟ٘ فٛائذ اٌؾٛاس 

 .صٓضـ ث٣ٞؾجٜ ٧ٟٞٗجش إر ال صخٟ٭ ث٣ٞؾض٣ًجس ٥٢ ثإلخضالْجس صضٓج٬س ْٱ دسؽجص٫ج  .1

 .ٲذْى ثٞطذ٩ ٬ث٣ُٞجٞكجس ٥٢ ثٞٗ٭ٜ ٬ثٞشأٰ ثٞضٱ صٟٕٓ ٟٞذٲ٥ ثإلسال٢ٱ  .2

 .ٲسجيذ ث٣ٞضقج٬سٲ٥ يٟٯ ٢ًشْز ثٞقٗٳٗز ٬ثٞض٭غٝ إٞٳ٫ج ٬ثٞضًشِ إٞٯ ٬ؽ٫جس ث٧ٞهش ث٣ٞخضٟٓز ٬ث٣ٞض٧٭يز  .3

 .ٲ٧ٗٝ ثٞقٗجةٕ ٬ث٣ٞطجيش ٬ٲسجيذ يٟٯ صذجد٫ٞج ٢ى ثٴخشٲ٥  .4

 .٬سٳٟز ٟٞذي٭ر إٞٯ ثهلل يٟٯ د٧ٳز دئٖج٢ز ثٞقؾز ٦٬طش ثٞخٳش ٬ثٞٓؿٳٟز ٬ث٣ٞؾجدٞز دجٞضٱ ٪ٱ أفس٥  .5

 ِب ٟ٘ آداة اٌؾٛاس ؟

 .ثإلخالظ ٬غذٔ ث٧ٞٳز  .1

 .ثالفضٳجـ ٬ثٞقزس ْٱ ث٦ضٗجء ثألٞٓجل  .2

 .صؾ٧خ ثٞخ٭ؼ ْٳ٣ج ال ٲ١ًٟ  .3

 .ص٭خٱ ثٟٞٳ٥ ٬ثٞق٣ٛز ْٱ ثٞق٭ثس ٬ثٞضقٟٱ دجٞش٬ٲز ٬ثٞشْٕ  .4

 .ص٭ٖٳش ثٞٛذٳش ٬سف٣ز ثٞػُٳش  .5

 :-ِب ٟ٘ أسجبة االخزالف 

 .٪ٱ ضً٭س ثإل٦سج٤ دزثس ٧ً٢٭ٲز ٢سضٟٗز ي٥ َٳش٨ : ث٧ٞضيز ثٞٓشدٲز ٞإل٦سج٤  .1

 .صٓج٬س ثٞٗذسثس ثًٟٞٗٳز ٬ثخضالِ ٢٭ث٪ذ١٫ ٬صذجٲ٥ ٫٢جسثص١٫ ٬ص٧٭و ٢ًجس١٫ْ : صٓج٬س أ٫ْج٠ ث٧ٞجط ٢٬ذثس١٫ٚ  .2

 .ثخضالِ أ٪ذثِ ث٧ٞجط ٢٬ٗجغذ٪١ ٬صذثْى ٢ػجٞق١٫ ٬صذجٲ٥ ٢٭ث١٫ٖٓ ٢٬ًضٗذثص١٫ : صذجٲ٥ ثألَشثؼ ٬ث٣ٞٗجغذ  .3

 ِب ِؼٕٝ اإلخزالف اٌّمجٛي ٚاإلخزالف اٌّزَِٛ ؟

 .٪٭ ٚٝ ثخضالِ ٦جدى ٥٢ صذجٲ٥ ْٱ ث١٫ٓٞ دسذخ إضٛجٜ ٞٓهٱ أ٬ صًذد دالالس ثٞضًجدٳش ث٣ٞضذث٬ٞز :االخزالف اٌّمجٛي  .1

 .٪٭ ٚٝ خالِ ٦جدى ي٥ ث٫ٞ٭ٮ أ٬ ثٞؾق٭د أ٬ ثٞضًػخ ،٬٪٭ ثخضالِ ٩٣ٗ٦ ٬ضش أل٩٦ ٲؤدٰ ثٞٯ ث٧ٞضثو ٬ثٞػشثو : االخزالف اٌّزَِٛ  .2

 ِب ٟ٘ آداة االخزالف فٟ اإلسالَ ؟ ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٙب ؟

 .٪٭ خػٟز ٥٢ خػجٜ ثإلٲ٣ج٤ ثٞضٱ صشصٗٱ دسٟ٭٘ ث٣ٞخضٟٓٳ٥ ٥٢ ٢سض٭ٮ ثٞضًػخ إٞٯ ٢سض٭ٮ ثٞضشثؾٱ : اٌزسبِؼ  .1

٪٭ أ٤ ٲًضشِ ٚٝ ٥٢ ث٣ٞخضٟٓٳ٥ دجٴخش ، ْٳًكٳ٩ فٕ صذث٬ٜ ثٞٛال٠ ٬يشؼ آسثة٩ دطٛٝ ال ٲُٟٱ رثص٩ ٬ال ٲ٧ٓٱ ٧ٖجيض٩ إال : لجٛي ا٢خش  .2
 .دذٞٳٝ 

٪٭ ضًذز ٥٢ ضًخ ثإلٲ٣ج٤ ، ٬خػٟز ص٧٣ى ث٣ٞس١ٟ ٥٢ ثالَضشثس دشأٲ٩ ، ٬صٗٳ٩ ٥٢ ثٞطً٭س دجٞضٓ٭ٔ ، ٬صذْى ي٩٧ ثٞ٭ٖجفز ٢٬شؼ : اٌؾ١بء  .3
 .ثٞطً٭س دجًٞه٣ز 

  .٪٭ ثٞٗذسر يٟٯ ثإليضشثِ دجٞخكؤ ٬ث٢ضال٘ ثٞطؾجيز يٟٯ صػ٭ٲخ ثُٞٳش إرث صذٳ٥ غ٭ثد٩ : اإلٔصبف  .4

 .ْٱ ثإلضجيز إٲزثء ٣ٟٞؤ٧٢ٳ٥ ٬ث٣ٞؤ٧٢جس  .3

 .ص٭يذ ثهلل ٢ش٬ؽٱ ثإلضجيز دجًٞزثح ثٞطذٲذ ٲ٭٠ ثٞٗٳج٢ز  .4

 .أال ٲضقذط د٣ج س٩ً٣ ، ٬ال ٲ٧طش٨  .3

 .أ٤ ٲشد ثأل٢ش إٞٯ أ٬ٞٱ ثأل٢ش ٥٢ أ٪ٝ ث١ًٟٞ ٬ثٞٓؿٝ  .4

  

 

 .ثًٞذٜ ٬ثإل٦ػجِ  .6

 .ثالفضشث٠ ٬ث٣ٞقذز  .7

 .فس٥ ثالسض٣جو ٬ثدح ثإل٦ػجس ٬صؾ٧خ ث٣ٞٗجقًز  .8

 .٦ذز ثُٞؿخ ٬ثال٦ًٓجٜ  .9
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 ِب ٟ٘ اٌضٛاثظ اٌششػ١خ ٌٍزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ؟

 .صضقٗٳٕ ثًٞذٜ ْٱ ث٣ًٞج٢ٟز .  3.         ثالٞضضث٠ دجٞػذٔ ٬ث٣ٞ٭ؾ٭يٳز .  2.         ٧٢ى ثٞضؾجسر ْٱ ث٣ٞقش٢جس  .1

 ِب ٟ٘ ِضا٠ب ٚأضشاس اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ؟

 أضشاس اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ِضا٠ب اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ
 سجيز ، 24صضٳـ ٟٞذجةى ْضـ ٧٢ٓز صس٭ٲٗٱ يج٣ٞٱ يٟٯ ٢ذثس  .1

 .٬ٲ٭ْش ٢ًٟ٭٢جس ٚج٢ٟز ي٥ ٧٢ضؾ٩ 

صضٳـ ٣ٟٞسض٫ٟٙ ث٣ٞٗجس٦ز دٳ٥ ٢خضّٟ ث٧٣ٞضؾجس ، ٬ثخضٳجس  .2
ثألسٟ٭ح ثال٢غٝ ٟٞطق٥ ، ٬إ٢ٛج٦ٳز ثٞذْى د٭سجةٝ ثٞذْى ثٞسجةذر 

 .٬٪٭ ْٱ دٟذ٨ 

صسج٪١ ْٱ خٟٕ ْشظ ي٣ٝ ٚذٳشر ، ٬صٟٗٳٝ صٟٛٓز ث٧٣ٞضؾجس  .3
 .٦هشث إٞٯ ث٧٣ٞجْسز ثٞطجسًز 

 

 .يشؼ ثٞسٟى ٬خذ٢جس ٢قش٢ز ضشيج ٬صش٬ٲؾ٫ج  .1

ث٦ضطجس ثُٞص ٬ثٞضقجٲٝ ثٞضؾجسٰ ثإلٞٛضش٦٬ٱ ، ٬سشٖز أسٖج٠  .2
 .ثٞذكجٖجس ٬ثٞقسجدجس ث٣ٞػشْٳز 

َٳجح ثٞؿ٣ج٦جس ثٞٛجْٳز ٞق٣جٲز ث٣ٞسض٫ٟٙ ٥٢ ثُٞص ٬ثٞخذثو ،  .3
 .٬ثإليال٦جس ث٣ٞؿٟٟز 

 

 ِب ٟ٘ عشائك اٌذفغ فٟ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ؟

 .ث٧ٞٗذ ثإلٞٛضش٦٬ٱ .  4.        ثٞق٭ثٞز ثٞذشٲذٲز .  3.        ثٞطٳٙ  .  2.        دكجٖز ثإلةض٣ج٤  .1

 ٌٍذفغ فٟ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ال رٍُ ِٓ اٌّخبعش ؟ ٕ٘بن صالس عشق: ػًٍ 

 .ألْ اٌؼبًِ األسبسٟ فٟ اٌزؼبًِ ثٙب ٘ٛ اٌضمخ اٌّزجبدٌخ ، ٚلذ ٠ؾذس غش رغبسٞ ف١ٙب 

 ِب ؽىُ اٌج١غ ثبٌزمس١ظ ؟

 .ؽجةض ْٱ ثإلسال٠ ٬ال فشػ ْٳ٩ ٢كٟٗج 

 ِب اٌؾىّخ ِٓ ِششٚػ١زٗ ؟

 .غشِ ٣ٟٞس١ٟ ي٥ ٢ٗجسْز ؽشٲ٣ز ثٞشدج .  2.                                            ثٞضٳسٳش يٟٯ ث٧ٞجط  .1

 :-ِب ٟ٘ ششٚط اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 

 

 

 

 

 :-ِب ٟ٘ آداة اٌج١غ ثبٌزمس١ظ 

 .يٟٯ ثٞذجةى أال ٲضُٝ فجؽز ث٧ٞجط إٞٯ ثٞضؤؽٳٝ ٬ثٞضٗسٳف دج٣ُٞجالر ْٱ ٦سذز ثٞشدـ ثٞضٱ ٲؿ٫ًج  .1

 .يٟٯ ث٣ٞطضشٰ يذ٠ ثإلٖذث٠ يٟٯ ث٣ًٞج٢ٟز إال إرث ٚج٤ يجص٢ج يٟٯ ثٞسذثد ٬ٖجدسث يٟٳ٩  .2

 .ٚضجدز ثٞذٲ٥ ٬ثإلض٫جد يٟٳ٩  .3

 .يٟٯ ال٢طضشٰ فس٥ ثٞٗؿجء ٬يذ٠ ٣٢جقٟز ثٞذجةى  .4

 .يٟٯ ثٞذجةى ثٞػذش يٟٯ ث٣ٞطضشٰ ث٣ًٞسش ثٞزٰ ال ٲسضكٳى ثٞسذثد ْٱ ثٞ٭ٖش ث٣ٞقذد ٬إ٫٢ج٩ٞ فضٯ صضقس٥ أف٭ث٩ٞ ث٣ٞجدٲز ٬ٲسضكٳى ثٞسذثد  .5

 .صسٟٳ١ ثٞذؿجيز ث٣ٞذٳًز ٣ٟٞطضشٰ ، ٬ال ٲقٕ ٟٞذجةى ثإلفضٓجل د٣ٟٛٳز ث٣ٞذٳى دًذ ثٞذٳى  .6

 .ال ٲؾ٭ص ضشثء ثٞسًٟز دجٞضٗسٳف ع١ دٳ٫ًج ٦ٗذث ٧ٞٓس ثٞذجةى دغ٥٣ أٖٝ  .7

 

 .أ٤ ٲٛ٭٤ ثٞغ٥٣ ٢ًٟ٭٢ج ، دضقذٲذ سًش ثٞسًٟز ث٣ٞذٳًز  .5

أ٤ صٛ٭٤ ثٞضٲجدر ثٞضٱ ٲقػ٫ٟج ثٞذجةى ٦هٳش صٗسٳف ثٞغ٥٣ ْٱ فذ٬د  .6
 .ثًٞذثٞز ٬ثألخ٭ر ثإلٲ٣ج٦ٳز 

أال ٲضطضشـ ثٞذجةى يٟٯ ث٣ٞطضشٰ صٲجدر ْٱ ثٞغ٥٣ إرث صؤخش ي٥ أدثء  .7
 .٢ج يٟٳ٩ ْٱ ثٞ٭ٖش ث٣ٞقذد 

 .أال ٲٛ٭٤ ثٞذٳى ر٪ذج أ٬ ْؿز ،ْال ٲؾ٭ص دٳى ثٞز٪خ ٬ثٞٓؿز دجٞضٗسٳف .8

 .ثٞضشثؾٱ دٳ٥ ثٞذجةى ٬ث٣ٞطضشٰ  .1

ٚجٞ٭ٚٳٝ )أ٤ ٲٛ٭٤ ثٞذجةى ٢جٞٛج ٣ٟٞذٳى ، أ٬ ٖجة٣ج ٢ٗج٠ ٢ج٩ٛٞ  .2
 .(أ٬ ثٞ٭غٱ

أ٤ ٲٛ٭٤ ث٣ٞذٳى ٣٢ج ٲذجؿ ثال٦ضٓجو د٩ ، ْال ٲػـ دٳى ٢ج  .3
 .ٲقش٠ ثال٦ضٓجو د٩ 

أ٤ ٲٛ٭٤ ث٣ًٞٗ٭د يٟٳ٩ ٢ٗذ٬سث يٟٯ صسٟٳ٩٣، يٟٯ سذٳٝ  .4
 .ث٣ٞغجٜ ال ٲػـ دٳى ثٞكٳش ْٱ ث٫ٞ٭ثء 


