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 :اٌذسٚط ٚاالحبد٠ش اٌّمشسح فٟ اخزجبس اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ٌٍظف اٌخبِظ

 فٙ يغبل )ػهٕو انمشآٌ(   فعم ثؼط عٕس انمشآٌ انكشٚى  -1

 يغبل )انؼمٛذح(فٙ      انجؼش ثؼذ انًٕد -2

 فٙ يغبل )انؼمٛذح(        انؾفبػخ -3

 فٙ يغبل )انؾذٚش انؾشٚف(      فعم ركش اهلل رؼبنٗ -4

 فٙ يغبل )انؾذٚش انؾشٚف(     كُض يٍ كُٕص انغُخ -5

 فٙ يغبل )انغٛشح(   انًإاخبح ثٍٛ انًٓبعشٍٚ ٔاألَصبس -6

 فٙ يغبل )انغٛشح(      غضٔح ثذس -7

 فٙ يغبل )انفمّ(      فعم انؾظ  -8

 فٙ يغبل )انفمّ(     ؽشٔغ انؾظ ٔأسكبَّ -9

 فٙ يغبل )انزٓزٚت(     األخٕح االعاليٛخ -11

 فٙ يغبل )انزٓزٚت(     اخزٛبس انصذٚك -11

 فٙ يغبل )انزٓزٚت(      آدا٘ انطشٚك -12

 فٙ يغبل )انؾذٚش انؾشٚف(      نكم داء دٔاء -13

 األحبد٠ش اٌّمشس حفظٙب: 

 17ؿ( االًٚبٌ أٌ رإيٍ ثبهلل)

 23ؿ(  يٍ لبل ؽٍٛ ٚغًغ انُذاء)

 77ؿ (نًغهىؽك انًغهى ػهٗ ا)

 46)نكم داء دٔاء( ؿ

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 ذحـبي اٌؼم١ــٟ ِغــأٚال: ف

 اٌشفبػخ:  : ػشف1ط

 عإال خٛش نهغٛش

 : اٌشفبػخ ثّؼٕب٘ب اٌؼبَ ٔٛػبْ اروش٠ّٙب:2ط

 .ؽفبػخ انذَٛب ْٔٙ ركٌٕ ثٍٛ انُبط 

  ٌٕئال ثارٌ اهلل رؼبنٗ.ؽفبػخ اٜخشح ْٔٙ ؽفبػخ ال رك 

 : ِزٝ رىْٛ اٌشفبػخ ِغزحجخ ؟ ِٚزٝ رىْٛ ِحشِخ؟ 3ط

 نألعش ٔانضٕاة.فٙ لعبء ؽٕائظ انًغهًٍٛ اثزغبء  ركٌٕ انؾفبػخ يغزؾجخ ئرا كبَذ نهغؼٙ

 انظهى أٔ يُغ ؽزٗ أٔ ئعمبغ ؽذ يٍ ؽذٔد اهلل رؼبنٗ.  ئٚمبعركٌٕ يؾشيخ ئرا رشرت ػهٛٓب 

 اٌّمبَ اٌّحّٛد:  : ػشف4ط

 ْٕ يمبو انؾفبػخ انؼظًٙ ػهٗ سٔط االؽٓبد ثٍٛ ٚذ٘ اهلل رؼبنٗ

 : ِب اٌحىّخ ِٓ اٌشفبػخ اٌؼظّٟ: 5ط

ْٙ اظٓبس لذس سعٕل اهلل يؾًذ صهٗ اهلل ػهٛهّ ٔعههى ٔػههٕ يكبَزهّ ػُهذ سة انؼهبنًٍٛ       

 ػهٗ سؤٔط األؽٓبد. 

 صالصب ِٓ شفبػبد ا٢خشح : اوزت6ط

  ألرجبػٓىؽفبػخ األَجٛبء 

 ؽفبػخ انؾٓذاء 

 ٌؽفبػخ األػًبل انصبنؾخ يٍ صٛبو ٔلشآ 

 :األحبد٠ش اٌشش٠فخ ا٢ر١خ إٌٝ أخش٘ب  : أو7ًّط

َيٍ لبل ؽٍٛ ٚغًغ انُذاء: انهٓى سة ْزِ انهذػٕح انزبيهخو ٔانصهالح    : * لبل سعٕل اهلل 

انمبئًههخو آِد يؾًههذلا انٕعههٛهخ ٔانفعههٛهخو ٔاثؼضههّ يمبيلههب يؾًههٕدلا انههز٘ ٔػذَرههّو ؽهههذ نههّ     

 انمٛبيخؽفبػزٙ ٕٚو 

ٍَلبل سعٕل اهلل  ِّو ٔرإي ِّ ُٔسُعـِه  ثبنجؼش.  : اإلًٚبٌ أٌ رإيٍ ٔيالئكزّ ٔكُزجـِ

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 ؟ ِٓ ثؼش اهلل رؼبٌٝ األِٛاد اٌحىّخِب : 8ط

  ٟ ئظٓهبس لهذسح اهلل رؼهبنٗ ٔكًهبل ػذنهّ ٔرًبيهّ        :اٌحىّخ ِٓ ثؼش اهلل رؼبٌٝ األِوٛاد ٘و

 انًإيٍُٛ انطبئؼٍٛ صٕاثٓى ٔئَضال انؼزاة ػهٗ يٍ كفش.  ثاػطبء

 دائشح حٛي اٌزىٍّخ اٌظح١حخ: : ػغ9ط

 لصخ أْم انكٓف يٍ األدنخ -1

 انًؾبْذح انؾغٛخ -   انغًؼٛخ اإلخجبسٚخ -   انؼمهٛخ  -

 انجؼش فٕٓ ُٚكشيٍ  -2

 يٍ أْم انغُخ -      كبفش  -    يإيٍ  -

 ؽكى اإلًٚبٌ ثبنجؼش: -3

 فشض ٔاعت -     يكشِٔ -   عُخ  -

 اٌّظطٍح اٌششػٟ ٌٍزؼش٠فبد اٌزب١ٌخ:  : اوزت11ط

 )انؾفبػخ(       عإال انخٛش نهغٛش -1

 ) انجؼش(     ئػبدح اهلل اإلَغبٌ ؽٛب كًب كبٌ فٙ انذُٚب -2

 : ِٓ األدٌخ ػٍٝ اٌجؼش أدٌخ اٌّشب٘ذح اٌحغ١خ ٟٚ٘ رزؼح فٟ ظب٘شر١ٓ ّ٘ب: 11ط

األسض انصههؾشأٚخ رُؼههذو فٛٓههب انؾٛههبح فههٙ فصههم انصههٛفو فههارا يههب ألجههم      اٌظووب٘شح األٚي:

 دثذ فٛٓب انؾٛبح يٍ عذٚذ فبنز٘ ٚؾٛٙ األسض لبدس ػهٗ أؽٛبء األيٕاد. انؾزبء ٔانشثٛغ 

ٔٚؼى انغكٌٕ نٛالل ٔئرا ثٓى  كأَٓى أيٕاد ٓى فبنُب٘ ُٚبئٌٕٚؼظزَٕو انُبط  :اٌظب٘شح اٌضب١ٔخ

   ٔلذ ثؼضٓى اهلل نهؾٛبِ.يغ ثذء َٓبس عذٚذ ٚغزٛمظٌٕ 

 وً د١ًٌ فٟ اٌّغّٛػخ )ة( ثّب ٠ٕبعجٗ ِٓ ٔظٛص ششػ١خ فٟ اٌّغّٛػخ )أ(: : ط12ًط

 اٌذ١ًٌ اٌشلُ إٌض اٌششػٟ َ

ٔرشٖ األسض ْبيذح فارا أَضنُب ػهٛٓب انًبء اْزضد  1
 5ٔسثذ ٔأَجزذ يٍ كم صٔط ثٓٛظ .... عٕسح انؾظ أّٚ 

 أدنخ عًؼٛخ ئخجبسٚخ 4

ى ئنُٛب ال رشعؼٌٕ ... ـب ٔأَكـى ػجضـبكـب خهمُـاًَ أفؾغجزـى 2
 (115عٕسح انًإيٌُٕ آٚخ )

3 
أدنخ يؾبْذح ؽغٛخ 

 )ظبْشح انُٕو ٔانٛمظخ(

ْٕٔ انز٘ ٚزٕفبكى ثبنهٛم ٔٚؼهى يب عشؽزى ثبنُٓبس صى  3
 61ٚجؼضكى فّٛ نٛمعٙ أعم يغًٗ .... عٕسح األَؼبو آٚخ 

 أدنخ ػمهٛخ 2

يش ػهٗ لبل رؼبنٗ " أٔ كبنز٘ لصخ انز٘ يش ػهٗ لشٚخ  4
لشٚخ ْٔٙ خبٔٚخ ػهٗ ػشٔؽٓب لبل أَٙ ٚؾٛٙ ْزِ اهلل 

 .259ثؼذ يٕرٓب.... عٕسح انجمشح آٚخ 
1 

أدنخ يؾبْذح ؽغٛخ 
)ظبْشح األسض 

 انصؾشأٚخ(
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 ثبٌشفبػخ ٠َٛ اٌم١بِخ ثىٍّخ اٌشفبػخ:  -رؼبٌٝ –: طً ِٓ ٠خزظٗ اهلل 13ط

 

 

 

 

 

 

 : طً وً آ٠خ ِٓ ا٠٢بد اٌزب١ٌخ ثٕٛع اٌشفبػخ اٌزٟ رذي ػ١ٍٗ فٟ اٌغذٚي ا٢رٟ:14ط

 َٕع انؾفبػخ انشلى اٜٚبد

)يههٍ ٚؾههفغ ؽههفبػخ ؽغههُخ ٚكههٍ نههّ َصههٛت  : -رؼههبنٗ –لههبل اهلل  -1
ٔيٍ ٚؾفغ ؽفبػخ عٛئخ ٚكٍ نّ كفهم يُٓهب ٔكهبٌ اهلل ػههٗ كهم       يُٓب

 عٕسح انُغبء 85ؽٙء يمٛزب( 
 انؾفبػخ انؼظًٙ 3

: )ٕٚيئههز ال رُفههغ انؾههفبػخ ئال يههٍ أرٌ نههّ      -رؼههبنٗ –لههبل اهلل  -2
 عٕسح طّ. 119نّ لٕال( انشؽًٍ ٔسظٙ 

 انؾفبػخ انذَٕٛٚخ 1

: ) ٔيهٍ انهٛهم فزٓغهذ ثهّ َبفههخ نهأ ػغهٗ أٌ         -رؼبنٗ –اهلل لبل  -3
 عٕسح اإلعشاء 79ٚجؼضأ سثأ يمبيب يؾًٕدال( 

 انؾفبػخ األخشٔٚخ 2

 صب١ٔب: فٟ ِغبي  ػٍَٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 "الشؤٔا انمشآٌ فاَّ ٚأرٙ ؽبفؼبل ألصؾبثّ ٕٚو انمٛبيخ"  -  -لبل سعٕل اهلل 

 : ِٓ خالي دساعزه ٚفّٙه ٌٍحذ٠ش اٌشش٠ف اوزت ثؼغ فؼبئً رالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ. 1ط

  .ٌآٚخ انكشعٙ أػظى آّٚ فٙ انمشآٌ انكشٚىو ٔرؾفظ لبسئٓب يٍ انؾٛطب 

 .عٕسح انفبرؾخ أػظى عٕسح فٙ انمشآٌ انكشٚى ٔرغًٗ انؾبفٛخ 

  .ٍٛعٕسح انكٓف يٍ لشأْب رُٛش نمبسئٓب يب ثٍٛ انغًؼز 

 ٌفشاغبد ا٢ر١ـخ: : أوًّ ا2ط

  اٌش١طبْٔرؾفظ لبسئٓب يٍ  اٌىشعٟأػظى آٚخ فٙ انمشآٌ انكشٚى ْٙ آٚخ. 

  ثبٌشبف١خٔرغًٗ أٚعب  اٌفبرحخأػظى عٕسح فٙ انمشآٌ انكشٚى ْٙ عٕسح. 

  ِب ث١ٓ اٌغّؼز١ٓ. يٍ فعم رالٔح عٕسح انكٓف أَٓب رُٛش نمبسئٓب 

  ٌيٍ كم ؽٙء رىف١بْ لبسئٙبانًؼٕررب 

  انمشآٌ انكشٚى.  غــسثرؼذل صهش انمشآٌ انكشٚى ٔعٕسح انكبفشٌٔ رؼذل  اإلخالصعٕسح 

صهٗ اهلل  -يؾًذ 

 ؽفبػخ انؾٓذاء  انؾفبػخ   -ػهّٛ ٔعهى 

 ؽفبػخ األػًبل انصبنؾخ

 يٍ لشآٌ ٔصٛبو 
 ؽفبػخ انكبفش
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 : ِب ِٕضٌخ لبسئ اٌمشآْ فٟ اٌغٕخ؟ 3ط

 ػُذ آخش آٚخ رمشأ ثٓب . 

 ـفــش اٌشش٠ــبي اٌحذ٠ــٟ ِغـــصبٌضب: فـ

: )يضهم انهز٘ ٚهزكش سثجهّ     -  -لبل: لبل انُجهٙ   – سظٙ اهلل ػُّ –)أ( ػٍ أثٙ يٕعٗ 

 سثّ يضم انؾٙ ٔانًٛذ(. ٔانز٘ ال ٚزكش 

 ِٓ خالي دساعزه ٚفّٙه ٌٍحذ٠ش اٌشش٠ف اٌغبثك أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ: 

 : اخزبس ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ اٌزىٍّخ اٌظح١حخ ٌٍغًّ ا٢ر١خ:1ط

 اٌّفشدْٚ(  –اٌزغج١ح  –اطّئٕبْ اٌمٍت  –)طٍٛع اٌشّظ 

 اطّئٕبْ اٌمٍت.ركش اهلل رؼبنٗ ٚغهت انفشػ ٔانغشٔس ٔ  -1

 .اٌّفشدْْٚى انزاكشٌٔ اهلل كضٛشا ٔانزاكشاد  -2

، ػٕذ طٍٛع ثؼذ اٌظٍٛاد اٌّفشٚػخيٍ أفعم األٔلبد انًؾشٔػخ نزكش اهلل رؼبنٗ  -3

  ، ػٕذ اٌخشٚط ِٓ إٌّضي.ػٕذ اٌذخٛي إٌٝ إٌّضي ػٕذ إٌَٛ، اٌشّظ، ػٕذ اٌٛػٛء

 : ظًٍ اٌشىً اٌظح١ح ف١ّب ٠ؤرٟ اٌذاي ػٍٝ ِؼٕٝ روش اهلل رؼبٌٝ: 2ط

 

 

 

 

 اٌشش٠ف اٌغبثك ِٚظٙشًا عٍٛو١ب ٌٙب:: اروش ل١ّخ ِغزفبدح ِٓ اٌحذ٠ش 3ط

 ركش اهلل رؼبنٗ اٌم١ّخ:

 أثبدس ئنٗ ركش اهلل رؼبنٗ فٙ انصجبػ ٔانًغبء.  اٌّظٙش اٌغٍٛوٟ :

لبل نّ : "ٚب ػجذ اهلل  أٌ انُجٙ  –سظٙ اهلل ػُّ  –)ة( ػٍ أثٙ يٕعٗ األؽؼش٘ 

لٛظ أال أدنأ ػهٗ كُض يٍ كُٕص انغُخ؟ فمهذ : ثهٗ ٚب سعٕل اهللو لبل: لم ال ؽٕل ٔال 

 لٕح ئال ثبهلل". 

 انزكجٛش 
 انزؾًٛذ 

 انزغجٛؼ 

 انزٓهٛم 

 ئٚزاء اٜخشٌٔ 

 يؼُٗ ركش 
 اهلل رؼبنٗ
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 حذ٠ش اٌشش٠ف اٌغبثك أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١ــخ: ِٓ خالي دساعزه ٚفّٙه ٌٍ

 : ػشف اٌحٛلٍخ؟ ٚاروشٞ ِؼٕب٘ب:1ط

 ْٙ أٌ األيش ٔانمٕح ثٛذ اهلل ٔؽذحو لٕل: " ال ؽٕل ٔال لٕح ئال ثبهلل". 

 : اوزت صالصخ ِٓ فؼبئً اٌحٛلٍخ:3ط

 .كُض يٍ كُٕص انغُخ 

 .ركفش انزَٕة ٔانخطبٚب 

 .انجبلٛبد انصبنؾبد يٍ أػًبل انًغهى 

 : ِبٟ٘ اٌجبل١بد اٌظبٌحبد ِٓ أػّبي اٌّغٍُ؟ 3ط

 انزكجٛش ٔانزٓهٛم ٔانزغجٛؼ ٔانؾًذ ٔال ؽٕل ٔال لٕح ئال ثبهلل. 

 ػُذ انؾذح ٔػُذ انُؼًخ.  : ِزٝ ٔشدد اٌحٛلٍخ؟4ط

 

 بي اٌغ١ــشحـٟ ِغــف :ساثؼًب

 ِٓ خالي فّٙه ٌذسٚط اٌغ١شح اٌّمشسح ػ١ٍه أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١ـخ: 

 : طً ِب فٟ اٌّغّٛػخ )أ( ثّب ٠ٕبعجٙب فٟ اٌّغّٛػخ )ة( ثٛػغ اٌشلُ إٌّبعت أِبِٙب: 1ط

 )ة( انشلى )أ(

نكم يٓبعش أخب يٍ األَصبس  - -عؼم انشعٕل -1
 يٍ انُغت.األخٕح ؽمٕق نكم يًُٓب ػهٗ اٜخش 

2 
سظٗ  -عؼذ ثٍ انشثٛغ 

 -اهلل رؼبنٗ ػُّ

 انًإاخبح 1 ظشة أسٔع يضم فٙ انكشو -2

 
 

 –ػهٗ ثذ أثٙ طبنت 
 -سظٙ اهلل رؼبنٗ ػُّ 

: طً ث١ٓ اعُ وً طحبثٟ ِٓ األٔظبس ثبعُ أخ١ٗ ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ وّب آخٝ ث١ُٕٙ 2ط

 ثؼذ اٌٙغشح ِٓ ِىخ اٌّىشِخ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.  –اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 سظٙ اهلل ػُّ. –* ػجذانشؽًٍ ثٍ ػٕف   سظٙ اهلل ػُّ –ثٍ عجم  يؼبر -1

 سظٙ اهلل ػُّ. –* عؼفش ثٍ أثٙ طبنت   سظٙ اهلل ػُّ –عؼذ ثٍ يؼبر  -2

 سظٙ اهلل ػُّ.  –* أثٙ ػجٛذ ثٍ انؾشاط   سظٙ اهلل ػُّ –عؼذ ثٍ انشثٛغ  -3
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 : ِب اصش اٌّؤاخبح فٟ رحم١ك لٛح اٌّغ١ٍّٓ ثىً صِبْ ِٚىبْ؟ 3ط

  .ّرشظٙ اهلل ػض ٔعم ػٍ انًغهًٍٛو فٛكٌٕ يؼٓى ٔٚضٚذْى يٍ فعه 

  .رمٕ٘ انؼاللبد ثٍٛ انًغهًٍٛ ٔرُؾش األخٕح ثُٛٓى 

  .رغبػذ فٙ َصش انًغهًٍٛ ٔرشْت أػذاءْى 

 : ِٓ لبئً اٌؼجبسح ِٚب إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب: 4ط

  )ثبسن اهلل ٌه فٟ أٍ٘ه ِٚبٌه دٌٕٟ ػٍٝ اٌغٛق(  

 نشؽًٍ ثٍ ػٕف. ػجذا  اٌمبئً: -

 ػُذيب ػشض عؼذ ثٍ انشثٛغ ػهٙ أٌ ٚمبعًّ فٙ يبنّ ٔداسِ.  إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب: -

   ) ٠ب سعٛي اهلل اِغ ٚٔحٓ ِؼه( 

 انًؼذاد ثٍ األعٕد.    اٌمبئً: -

ػهى انشعٕل ثخشٔط لشٚؼ نهمزهبل فبعزؾهبس أصهؾبثّ يهٍ     ػُذيب  إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب: -

 انًٓبعشٍٚ ٔاألَصبس فبكذٔا سغجزٓى فٙ انذفبع ػٍ دٍٚ اهلل رؼبنٗ. 

   )ٌئٓ أٔب ح١١ذ حزٝ آوً رّشارٟ ٘زٖ أٔٙب ٌح١بح ط٠ٍٛخ( 

 ػًٛش ثٍ انؾًبو   اٌمبئً: -

ػشظهٓب انغهًٕاد    عًغ سعٕل اهلل ٚمٕل "لٕيٕا ئنٗ عُخػُذيب  إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب: -

 .  ٔاألسض

   )ًٙ٠ب ػُ ً٘ رؼشف أثب ع( 

  يؼبر ثٍ ػًشٔ ثٍ انغًٕػ و يؼبر ثٍ ػفشاء  اٌمبئً: -

  فٙ غضٔح ثذس و أسادٔا لزهّ فمزهِٕ.   إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب: -

   )وبْ ٘زا فشػْٛ ٘زٖ األِـخ( 

 انشعٕل صهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى   اٌمبئً: -

   سآِ انشعٕل انكشٚى يمزٕال ثؼذ انًؼشكخ. ػُذيب  ف١ٙب:إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ  -
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 : اروش اصٕز١ٓ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌؼجش اٌّغزفبدح ِٓ غضٚح ثذس.  5ط

 اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٓ ثطٛالرٗ ٚثطٛالد اٌظحبثخ سػٟ اهلل ػٕٗ. شح ٔمشأ فٟ ع١ 

  .َٔمجً إٌظ١حخ ٚاٌّشٛسح ِٓ أً٘ اٌخجشح ٚاٌحىّخ ِضٍّب فؼً اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغال 

 : ػًٍ ِب ٠ؤرٟ: 6ط

  ٌٍّؤ١ِٕٓ ثبٌمزبي.  –رؼبٌٝ  –أرْ اهلل 

 أيشْى نهذفبع ػٍ دُٚٓى ٔنشفغ انظهى ػٍ أَفغٓى. 

 .ُرغ١ّخ غضٚح ثذس ثٙزا االع 

 ألَٓب ؽذصذ فٙ يكبٌ ٚغًٗ يبء ثذس أٔ ثئش ثذس. 

 -: أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ:7ط

 ٚاٌّؤ١ِٕٓ فٟ غضٚح ثذس؟  -  -سعٌٛٗ  –و١ف أ٠ذ اهلل رؼبٌٝ  -

أَضل ػهٛٓى انًطش فؾشثٕا ٔرطٓشٔا ٔلهٕٖ لههٕثٓى ٔصجهذ ألهذايٓى ٔأَهضل ػههٛٓى يالئكهخ يهٍ         

 ػُذِ. 

  ْٙ خشٔط انُجٙ صهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى ػهٗ سأط انغٛؼ نمزبل انًؾشكٍٛ.    ِب رؼش٠ف ٌغضٚح؟ -

ػهى انشعٕل صههٗ اهلل ػهٛهّ ٔعههى أٌ لبفههخ ثٓهب رغهبسح نمهشٚؼ ػبئهذح يهٍ           ِب أعجبة غضٚح ثذس؟ -

عزًش ثغٕاس انًذُٚخ انًُٕسحو ٚمٕدْب أثهٕ عهفٛبٌ ثهٍ ؽهشةو فهذػب انًغههًٍٛ نًاللهبح        انؾبو ئنٗ يكخ 

انمبفهخ عضاء يب صُغ يؾشكٕ يكخ ثٓهى يهٍ لجهمو ػههى أثهٕ عهفٛبٌ ثخهشٔط انشعهٕل صههٗ اهلل ػهٛهّ           

ٔعهى ٔصؾبثزّ االخٛبس فغٛش انطشٚك ٔٔصهذ انمبفهخ يكخ ٔنكٍ يؾهشكٙ يكهخ صهًًٕا ػههٗ لزهبل      

 انًغهًٍٛ. 

 -ٍئٟ اٌفشاغبد ا٢ر١خ ثىٍّبد ِٕبعجخ ِٓ ػٕذن ٚفمب ٌّب دسعزٗ فٟ غضٚح ثذس:: ا8ِط

٘وٛ اٌحجوبة ثوٓ    ثبخزٛهبس يكهبٌ ثهذس نغهٛؼ انًغههًٍٛ       -  -انصؾبثٙ انز٘ أؽهبس ػههٗ انشعهٕل     -

 سظٙ اهلل رؼبنٗ ػُّ.   إٌّزس

 صالصّبئخ ٚثؼؼخ ػشش سعاًل.كبٌ ػذد انًغهًٍٛ فٙ غضٔح ثذس  -

 . سِؼبْانغبثغ ػؾش يٍ ؽٓش  اٌغّؼخيٍ انٓغشح فٙ ٕٚو ٘ـ 2كبَذ غضٔح ثذس فٙ انغُخ  -

  أع١ش. 71ٚ لز١ال 71ٔرشكٕا خهفٓى ْضو عٛؼ انًؾشكٍٛ فٙ غضٔح ثذس  -
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 : اوزت ثؼغ ِٛالف اٌظحبثخ اٌجط١ٌٛخ فٟ غضٚح ثذس: 9ط

اَزصش األثطبل ؽًضح ثٍ ػجذانًطهت ٔػجٛذح ثٍ انؾبسس ٔػهٙ ثٍ أثٙ طبنت ػههٗ   -1

 صالصخ يٍ صػًبء انًؾشكٍٛ فٙ انًجبسصح. 

يؼبر ثٍ ػًشٔ ثٍ انغًٕػ ٔيؼبر ثٍ غفشاء فمذ عأنٕا ػجذ انشؽًٍ ثهٍ ػهٕف ْٔهٕ     -2

 ٔالف فٙ انصف ٕٚو ثذس " ٚب ػى ْم رؼشف أثب عٓم؟ فذنًٓب ػهّٛو ٔلزهِٕ. 

 زت صالصب ِٓ أحذاس غضٚح ثذس: : او11ط

ػهههى انشعههٕل ثخههشٔط لههشٚؼ نهمزههبل فبعزؾههبس أصههؾبثّ سظههٙ اهلل ػههُٓى ٔكههبَٕا           -1

 صالصًبئخ ٔ ثعؼخ ػؾش سعال فأكذٔا نّ سغجزٓى فٙ انذفبع ػٍ دٍٚ اهلل ػض ٔعم.

عههش انشعههٕل ػهٛههّ انصههالح ٔانغههالو ٔثؾههش انصههؾبثخ األخٛههبس أٌ اهلل رؼههبنٗ ٔػههذْى   -2

ٔصم انشعٕل انكشٚى ثبنًغهًٍٛ ػُذ يبء ثهذسو اعهزغبة نهشأ٘ ٔيؾهٕسح      ثبنفٕص ٔػُذيب

 انصؾبثٙ "انؾجبة ثٍ انًُزس". 

َظى انشعٕل صهٗ اهلل ػهّٛ ٔعههى انصهفٕف و ٔأصهذس أٔايهشِ انذلٛمهخ نهغهٛؼ ٔأٚهذ         -3

اهلل رؼههبنٗ سعههٕنّ ػهٛههّ انصههالح ٔانغههالو ٔأصههؾبثّ لجههم انًؼشكههخ و فمههذ أَههضل انًطههش       

  فؾشثٕاو ٔلٕٖ لهٕثٓى ٔأَضل ػهٛٓى يالئكخ يٍ ػُذِ.  

 

 خبِغــُب: فـــٟ ِغـــبي اٌـفـمــٗ

 رٟ رىٍُ ػٓ اٌحظ ِٓ ح١ش ششٚطٗ ٚأسوبٔٗ: : ِٓ خالي اٌغذٚي ا1٢ط

 أسكبٌ انؾظ ؽشٔغ انؾظ

 اإلؽشاو -1 اإلعالو -1

 انٕلٕف ثؼشفخ -2 االعزطبػخ -2

 انغؼٙ ثٍٛ انصفب ٔانًشٔح -3 انجهٕؽ  -3

 طٕاف اإلفبظخ  -4 انؾشٚخ -4

  انؼمم -5

  انًؾشٌ نهًشأح فًٍ نى رغذ فشفمّ آيُّ -6
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 غ دائشح حٛي اٌحىُ إٌّبعت ٌىً ِٛلف ِّب ٠ؤرٟ: ــ: ػ2ط

 ال ٚغٕص( –ؽظ ػًش ٔنى ٚمف ثؼشفخ )ٚغٕص  -

 ال ٚغٕص( -ؽغذ عؼبد دٌٔ أٌ رؾشو )ٚغٕص  -

 : اوزت خّغب ِٓ فؼبئً اٌحظ:  3ط

  .انؾظ ٚكفش انزَٕة ٔانخطبٚب 

  انُفٕط.انؾظ يذسعخ نزشثٛخ 

 .انؾظ ٚزكش ثٕٛو انمٛبيخ 

 .ٗانؾظ فّٛ اَكغبس ٔخعٕع هلل رؼبن 

  .انؾظ عٓبد ثبنُفظ ٔانًبل ٔانُفمخ فّٛ ٚعبػف أعشْب 

 اٍِئٟ اٌفشاغبد ا٢ر١ـخ:  :4ط

 يٍ أسكبٌ اإلعالو.  اٌخبِظانؾظ ْٕ انشكٍ  -1

 ِخظٛطخ فٟ ٚلذ ِخظٛص ثششائط ِخظٛطخ. انؾظ ْٕ لصذ نجٛذ اهلل ثصفخ  -2

 . ِٚغزط١غػهٗ كم يغهى لبدس  فشعانؾظ ؽكًخ  -3

 .اٌحبطاألٚبو انؼؾش األٔنٗ يٍ ر٘ انؾغخ ْٙ أٚبو يجبسكخ نهؾبط ٔغٛش  -4

ُ  ٚاٌظذلخانًغهى ٚكضش يٍ انصالح ٔانصٛبو  -5 فهٙ انؼؾهش األٔائهم يهٍ      ٚرالٚح اٌمشآْ اٌىوش٠

 ر٘ انؾغخ.  

 

 تـــز٠ــبي اٌزٙـــــٟ ِغــــًب: فـــعبدع

 : أوًّ األحبد٠ش اٌشش٠فخ ا٢ر١ـخ إٌٝ آخـش٘ب: 1ط

 )نكم داء دٔاء فارا أصٛت دٔاء انذاء ثشأ ثارٌ اهلل ػض ٔعم( -  -لبل سعٕل اهلل  -أ

)ؽك انًغهى ػهٗ انًغهى خًظ سد انغالو ٔػٛبدح انًشٚط ٔارجبع  -  -لبل سعٕل اهلل  -ة

 انغُبئض ٔئعبثخ انذػٕح ٔرؾًٛذ انؼبطظ(. 

 : ث١ٓ أ١ّ٘خ اٌظذالخ ٚفؼٍٙب: 2ط
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  .ٍٛرجبدل انًصبنؼ انطٛجخ ثٍٛ انصذٚم 

  .ٍٛانُصؼ ٔاإلسؽبد ثٍٛ انصذٚم 

 .رمهٛذ انصذٚك نصذٚمّ انصبنؼ 

  .ّٚذافغ انصذٚك ػٍ صذٚمّ فٙ ؽعٕسِ ٔفٙ غٛبث 

 : ِب أعظ اخز١بس اٌظذ٠ك؟ 3ط

 أٌ ٚكٌٕ انصذٚك يإيٍ.  -1

 رمٙ  -2

 –رؼوبٌٝ   –: اوزت لظخ ِّب دسعذ رذي ػٍٝ عضاء األطوذلبء اٌّزحوبث١ٓ فوٟ اهلل    4ط

 :  -رؼبٌٝ  -ِٚىبٔزُٙ ػٕذٖ

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

- ................................................................................................... 

 ) ال رظحت إال ِؤِٕب ٚال ٠ؤوً طؼبِه إال رمٟ(  -  -: لبي سعٛي اهلل 5ط

 يٍ خالل فًٓأ نهؾذٚش انؾشٚف انغبثك اعزخشط انمًٛخ انًُبعجخ ٔيظٓشٍٚ عهٕكٍٛٛ نٓب. 

 .........................................انمًٛـخ: ...................................................

 يظبْشْب انغهٕكٛخ: ...............................................................................

   ............................................................................... 

فوٟ اٌحوذ٠ش اٌشوش٠ف ا٢روٟ:      -  -ب اٌشعوٛي  : ػذد آداة اٌطش٠ك اٌزٟ أِشٔب ثٙو 6ط

 )إ٠بوُ ٚاٌغٍٛط ػٍٝ اٌطشلبد ...........( صُ اروش آداثب أخشٜ ٌٍطش٠ك ِٓ ػٕذن. 

 .ًٍٛانجؾبؽخ فٙ ٔعّ انًغه 

  .ئثؼبد األرٖ ػٍ انطشٚك 

 

 : ِب أصبس االٌزضاَ ثآداة اٌطش٠ك ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّغزّغ؟ 7ط
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  .ؽٕٛع سٔػ األفخ ٔانًؾجخ ثٍٛ انُبط 

  .االؽزشاو انًزجبدل ثٍٛ انُبط 

 : اوزت سأ٠ه أِبَ وً عٍّخ ِٓ اٌغًّ ا٢ر١خ ثٛػغ وٍّخ ٠ؼغجٕٟ أٚ ال ٠ؼغجٕٟ:8ط

 .ال ٚؼغجُٙ(    صيٛم نأ سفغ صٕرّ ٔٚضػظ انُبط فٙ انطشٚك( 

 .ال ٚؼغجُٙ(      عبس نأ ٚهمٙ ثبنًًٓالد فٙ انطشٚك( 

 .ال ٚؼغجُٙ(       عبئمب ال ٚؾزشو ئؽبساد انًشٔس ( 

 .ال ٚؼغجُٙ(       ٔنذ ٚكزت ػهٗ عذساٌ انًذسعخ ( 

  ٚؼغجُٙ(  لؾشح يٕص يٍ انطشٚك ٔٚهمٗ ثٓب فٙ عهخ انًًٓالد.ٔنذ ٚشفغ ( 

 ػذد فٛائذ اٌظجش ػٍٝ اٌّشع.: 9ط

 األعش ٔانضٕاة. -1

 انهغٕء ئنٗ اهلل ثبنذػبء. -2

 ؽكش ٔرمذٚش َؼًخ انصؾخ ٔانؼبفٛخ. -3

 : ِب أ١ّ٘خ األخٛح اإلعال١ِخ. 11ط

ئَٓههب ػاللههخ لٕٚههخ ثههٍٛ انًههإيٍُٛ ٔألههٕٖ يههٍ ػاللههخ انمشاثههخ ٔانُغههت ثههٍٛ انُههبط لههٕح األخههٕح    

 اإلعاليٛخ فٙ ٔؽذح انؼمٛذ ثُٛٓى ٔٔؽذح انؼجبدح. 

 : اوزت صالصًب ِٓ حمٛق األخٛح اإلعال١ِخ: 11ط

 .سد انغالو 

 ػٛبدح انًشٚط 

 ئعبثخ انذػٕح 

 ٌىً ِٓ: : ِبرا رمٛي 12ط

 صيٛم نأ يشٚط )أعبل اهلل انؼظٛى سة انؼشػ انؼظٛى أٌ ٚؾفٛأ(.   -أ

 أخٛأ ػُذيب ٚؼطظ )ٚشؽًأ اهلل(  -ة
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