
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

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

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

            

                  https://almanahj.com/om/12islamic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس غتيرة بنت غالب الفارسية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 غتٌرة بنت غالب الفارسٌة/ إعداد األستاذة 
 غرٌبة بنت سعٌد الساعدٌة/ إشراف األستاذة 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ػذد١ أخطبء ا٤ُْٔ ٝإُ٘ٞ اُغبً٘ز٤ٖ ٝاُز٣ٖٞ٘ ػ٘ذ رطج٤ن االظٜبس ؟/ ط
هِوِخ إُ٘ٞ اُغبً٘خ  –اخلبء ا٤ُْٔ اُغبً٘خ ػ٘ذ اُٞاٝ ٝاُلبء  –ئؽبُخ صٖٓ اُـ٘خ ػ٘ذ اظٜبس ا٤ُْٔ اُغبً٘خ / ط

ؿٖ إُ٘ٞ اُغبً٘خ ٝاُز٣ٖٞ٘  –اٛٔبٍ صٖٓ اُزٞعؾ ك٢ ا٤ُْٔ ٝإُ٘ٞ اُغبً٘ز٤ٖ ٝاُز٣ٖٞ٘  –ٝاُز٣ٖٞ٘ ٝا٤ُْٔ اُغبً٘خ 
 .أًضش ٖٓ اُـ٘خ اُطج٤ؼ٤خ ثؼذ ؽشف اُـ٤ٖ ٝاُخبء

 
 اخلبء هبسئ اُوشإٔ اٌُش٣ْ ا٤ُْٔ اُغبً٘خ ئرا عبء ثؼذٛب ؽشف اُٞاٝ ٝاُلبء ؟/  ػَِ/ط
 .ُوشثٜٔب ٖٓ ٓخشط ا٤ُْٔ / ط
 

 هِوخ هبسئ اُوشإٔ اٌُش٣ْ ٤ُِْٔ ٝإُ٘ٞ اُغبً٘ز٤ٖ أٝ اُز٣ٖٞ٘ ػ٘ذ رطج٤ن ؽٌْ االظٜبس ؟/ػَِ / ط
 ٗز٤غخ اُؼـؾ ػ٤ِٜٔب ثوٞح العَ االظٜبس / ط
 

 ٤ًق رٌٕٞ اُشلزبٕ ػ٘ذ رطج٤ن االخلبء ثشٌَ طؾ٤ؼ ؟/ ط
 .ٓ٘طجوزبٕ دٕٝ اُؼـؾ ػ٤ِٜٔب ثشذح / ط
 

 ٓب ٝعٚ اُشجٚ ك٢ اُ٘طن ث٤ٖ اخلبء ا٤ُْٔ اُغبً٘خ ٝاهالة إُ٘ٞ اُغبً٘خ ٝاُز٣ٖٞ٘ ؟/ ط
 .ًض اُشلز٤ٖ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ٓب ٢ٛ اخطبء رطج٤ن أُذٝد؟/ ط
ػذّ  –اُوشاءح ثبالُؾبٕ ٝاُزطش٣ت  –رشػ٤ذ اُظٞد  –اخطبء ػ٘ذ رطج٤ن ؽشًبد أُذٝد ثبُض٣بدح أٝ اُ٘وظبٕ / ط

 .االُلبد اُغجغ  –ٓشاػبح ٓشارت أُذٝد 
 

 ٓب أُوظٞد ثزشػ٤ذ اُظٞد ؟/ ط
 .ٛٞ إٔ ٣أر٢ هبسئ اُوشإٔ اٌُش٣ْ ثظٞد أُذ ئرا هشأ ٓؼطشثب ًأٗٚ ٣شرؼذ ٖٓ ثشد أٝ أُْ / ط
 

 ٣ؼذ رشػ٤ذ اُظٞد ٖٓ أخطبء رطج٤ن أُذٝد ؟/ ػَِ / ط
 .الٗٚ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ اُظٞد ؽبٍ أُذ ٓغز٣ٞب ٓغزو٤ٔب ثال رشػ٤ذ ٝال اٛزضاص ٝال اػطشاة / ط
 

 ٓب ؽٌْ رشػ٤ذ اُظٞد أص٘بء رالٝح اُوشإٔ اٌُش٣ْ ؟/ ط
 .ٌٓشٝٙ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ / ط
 

 ٓب أُوظٞد ثبالُؾبٕ ٝاُزطش٣ت ك٢ رالٝح اُوشإٔ اٌُش٣ْ ؟/ ط
 .ٛٞ رشػ٤ذ ٝرٔط٤ؾ ٝؿ٘خ ٝٓذ ٝهظش أُٔذٝد ٝعؼَ هشاءح اُوشإ ًبُـ٘بء / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ؟" ٤ُظ ٓ٘ب ٖٓ ُْ ٣زـ٠٘ ثبُوشإٔ :"  -ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ–ٓب دالُخ هٍٞ اُ٘ج٢ / ط
 رؾغ٤ٖ اُظٞد ٝرغ٣ٞذ ؽشٝكٚ ٝرشر٤َ رالٝرٚ / ط
 

 ٝػؼ رُي  ؟. ٖٓ اخطبء رطج٤ن أُذٝد ػذّ ٓشاػبح ٓشارجٜب / ط
 .ػذّ ٓشاػبح أُذ ك٢ اُؾشٝف أُوطؼخ  –ػذّ أُغبٝاح ك٢ أُذٝد  –ٓذ أُ٘لظَ أًضش ٖٓ أُزظَ / ط

 .ث٤ٖ رُي. ك٢ اُؾشٝف أُوطؼخ ٣خزِق ؽٌْ أُذ ك٤ٜب / ط
ؽشٝف ع٘وض ٌُْ ؽشٝف أُذ  –ؽشٝف ؽ٢ ؽٜش ٓذ ؽج٤ؼ٢ رٔذ ثٔوذاس ؽشًز٤ٖ  –ؽشف االُق ال ٓذ ك٤ٚ / ط

 .ؽشف اُؼ٤ٖ ٓذ ٤ُٖ ٣ٔذ ٖٓ ؽشًز٤ٖ ئ٠ُ عذ ؽشًذ  –اُالصّ رٔذ عذ ؽشًبد ُضٝٓب 
 

 ٓب أُوظٞد ثبالُلبد اُغجغ ك٢ اُوشإ اٌُش٣ْ ؟/ ط
٢ٛ عجغ أُلبد ك٢ عجغ ًِٔبد ك٢ اُوشإ اٌُش٣ْ ، ك٢ ؽبُخ اُٞهق رضجذ االُق ٝرٔذ ؽشًز٤ٖ ٝك٢ ؽِخ اُٞطَ / ط

 .رؾزف االُق ٗطوب ال سعٔب ٝال ٓذ ك٤ٜب 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ػشف اُؾشٝف أُغزؼ٤ِخ ٝاُؾشٝف أُغزلِخ ؟/ ط
،أٓب اُؾشٝف أُغزلِخ ك٢ٜ ؽشٝف ؽوٜب ( خض ػـؾ هع ) اُؾشٝف أُغزؼ٤ِخ ٢ٛ ؽشٝف ٓلخٔخ ٝرغٔغ ك٢ / ط

 .اُزشه٤ن ك٤٘خلغ اُِغبٕ ػ٘ذ خشٝعٜب ئ٠ُ هبع اُلْ ٢ٛٝ ثو٤خ اُؾشٝف ػذا ؽشٝف االعزؼالء 
 

 ارًش١ االخطبء ػ٘ذ رطج٤ن طلبد اُؾشٝف ؟/ ط
ػذّ ر٤٤ٔض اُؾشف ػ٘ذ  –رشى طلبد اُؾشٝف ٝاٛٔبُٜب  –رشه٤ن ؽشٝف االعزؼالء ٝرلخ٤ْ ؽشٝف االعزلبٍ / ط 

 اخطبء ك٢ هِوخ اُؾشف  -اعزٔبػٚ ثٔض٤ِٚ
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ٓغ رًش د٤َُ ٖٓ اُوشإ اٌُش٣ْ ؟. ٤ًق ٝاصٗذ اُؾؼبسح اإلعال٤ٓخ ك٢ اُو٤ْ اإلٗغب٤ٗخ / ط
ٝاثزؾ ك٤ٔب ءاربى هللا اُذاس " ػٖ ؽش٣ن اُغٔغ ث٤ٖ ٓبٛٞ ٓبد١ ٝٓب ٛٞ سٝؽ٢ ثشٌَ ٓزٞاصٕ ، هبٍ رؼب٠ُ / ط

 ..."  ا٥خشح ٝال ر٘ظ ٗظ٤جي ٖٓ اُذ٤ٗب 
 

 ػشف اُؾؼبسح اإلعال٤ٓخ / ط
ٓب هذٓٚ اإلعالّ ُِجشش٣خ ٖٓ ه٤ْ ٝٓجبدئ ك٢ اُغٞاٗت اُشٝؽ٤خ ٝأُبد٣خ ًٔب أٜٗب صٔشح اُغٜٞد اُز٢ ثزُزٜب األٓخ / ط

 .  اإلعال٤ٓخ ٝال رضاٍ رجزُٜب ػجش اُؼظٞس ك٢ رؾغ٤ٖ اُؾ٤بح ٝئعؼبد اإلٗغبٕ 
 

 اٗطِن اإلعالّ ك٢ ث٘بء اُؾؼبسح ٖٓ ث٘بء اُلشد أٝال؟/ ػَِ / ط
 .إلٗٚ ئرا طِؼ اُلشد طِؼ أُغزٔغ ًِٚ ٝأطجؼ هبدسا ػ٠ِ إٔ ٣زٔضَ أُ٘ظٞٓخ اُو٤ٔ٤خ ُِؾؼبسح / ط
 

 ُٔبرا ؽش اإلعالّ ػ٠ِ اُزشاثؾ ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ أكشاد أُغزٔغ ؟/ ط
 .ُزؼ٤ٔش األسع ٝاعزخشاط ٓب ثٜب ٖٓ خ٤شاد ٝرغخ٤شٛب ُخذٓخ اإلٗغبٕ ٝعؼبدرٚ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 اػشة ٓضبٍ ػ٠ِ ػبهجخ ٖٓ ٣زخ٠ِ ػٖ اُو٤ْ ؟/ ط
هّٞ عجأ أٗؼْ هللا ػ٤ِْٜ ث٘ؼْ ًض٤شح ٝٝعغ ػ٤ِْٜ اُشصم ٝأعٌْٜ٘ األٓبًٖ ا٥ٓ٘خ ٝاُوشٟ أُزٞاطِخ أُزوبسثخ ئٕ / ط

ٝعؼِ٘ب ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ اُوشٟ اُز٢ ثبسً٘ب ك٤ٜب هشٟ ظبٛشح ٝهذسٗب " ٓغبكشْٛ ال ٣ؾزبط ئ٠ُ ؽَٔ صاد ٝال ٓبء هبٍ رؼب٠ُ 
كٌلشٝا ث٘ؼٔخ هللا كأسعَ ػ٤ِْٜ ع٤َ اُؼشّ ٝٓضهْٜ ًَ ٓٔضم ٝكشم " ك٤ٜب اُغ٤ش ع٤شٝا ك٤ٜب ٤ُب٢ُ ٝأ٣بٓب ءا٤ٖ٘ٓ 

 .شِْٜٔ 
 

 .ٝػؼ ر٤ٔضد اُو٤ْ كبُؾؼبسح اإلعال٤ٓخ ثبُش٤ُٞٔخ / ط
اُو٤ْ ٜٓ٘ظ ٓزٌبَٓ شِٔذ ع٤ٔغ ٓظبٛش اُ٘شبؽ اُؾ١ٞ٤ ُِلشد ٝأُغزٔغ ٝع٤ٔغ ػالهبد اإلٗغبٕ ًٝبكخ عٞاٗت  -/ط 

 .ر٘ظْ ػالهبد اإلٗغبٕ ثشثٚ اٌُش٣ْ ٝث٘لغٚ ٝػالهزٚ ثب٥خش٣ٖ  –ؽ٤برٚ 
 

 ٓب ٢ٛ أعظ اُؾؼبسح اإلعال٤ٓخ ؟/ ط
 "٣ب أ٣ٜب اُز٣ٖ ءآ٘ٞا ادخِٞا ك٢ اُغِْ ًبكخ " هبٍ رؼب٠ُ .اُذػٞح ئ٠ُ اُزؼب٣ش اُغ٢ِٔ -1/ ط
 "ٝال رلغذٝا ك٢ األسع ثؼذ ئطالؽٜب " هبٍ رؼب٠ُ .اإلطالػ ك٢ األسع  -2
 ." ٝعبدُْٜ ثبُز٢ ٢ٛ أؽغٖ " هبٍ رؼب٠ُ .اُؾٞاس ثبُؾغ٠٘  -3
 

 ؟ٓب أُوظٞد ثوؼ٤خ اُزـ٤٤ش اُؾؼبس١ / ط
رـ٤٤ش ك٢ ٗٔؾ رل٤ٌش أُغِْ ٝٓجبدسرٚ ُإلطالػ اُزار٢ ٝاُزؾٍٞ ئ٠ُ اإل٣غبث٤خ ك٢ ًبكخ أكٌبسٙ ٝرظشكبرٚ دٕٝ / ط

 .رلش٣ؾ ك٢ ش٢ء ٖٓ صٞاثذ اُذ٣ٖ ٝأطُٞٚ 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ُٔبرا هذّ ؿغ اُجظش ػ٠ِ ؽلع اُلشط ك٢ األ٣بد أُوشسح ؟/ ط
إلٕ اُ٘ظش أُؾشّ ثش٣ذ اُض٠ٗ ٝؽش٣ن اُلغٞس ٝٛٞاُجبة األًجش ئ٠ُ اُوِت صْ ئٕ ٓؼظْ اُضَُ ٝاُخطأ ئٗٔب ٣وغ ٖٓ / ط

 .اُ٘ظش 
 

 اعزوَ أٓش أُإ٤ٖ٘ٓ ػٖ أٓش أُإٓ٘بد ك٢ األ٣بد؟/ ػَِ /ط
 .ُخطٞسح األٓش / ط
 

 ٓبرا ٣ؼ٢٘ ؿغ اُجظش ؟/ ط
 .خلغ اُجظش ٝػذّ ئرجبع اُ٘ظشح اُ٘ظشح 

 
 ٓب اُلبئذح ٖٓ ؿغ اُجظش ٝؽلع اُلشط ؟/ ط
ؿغ اُجظش اٗزظبس ػ٠ِ اُ٘لظ ٝاُش٤طبٕ ، ٝؽلع اُلشط ئثزؼبد ػٖ ًَ أُٔبسعبد اُغ٘غ٤خ أُؾشٓخ اُز٢ / ط

 .رلغذ اُذ٣ٖ 
 

 ٖٓ عٞسح اُ٘ٞس ؟ 31ارًش١ اُو٤ْ اُخبطخ ثبُٔشاءح اُز٢ رًشد ك٢ األ٣خ / ط
 .ػذّ ئظٜبس اُض٣٘خ ئال اُٞعخ ٝاٌُل٤ٖ / أ: اُغزش ٣ٝزٔضَ ك٢  -1/ ط
 .االُزضاّ ثبُِجبط اُششػ٢ / ة
 ا٢ُٜ٘ ػٖ ئصبسح أُشبػش  -2
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 ٓب ٢ٛ ٓٞاطلبد اُِجبط اُششػ٢ ُِٔشأح ؟/ ط
أال ٣ٌٕٞ ص٣٘خ ك٢ ؽذ رارٚ أٝ ُجبط  –٣ٌٕٞ عبرش ع٤ٔغ اُغغذ  –إٔ ٣ٌٕٞ كؼلبػب ؿ٤ش ٝاطق ُِجذٕ ٝال شلبف / ط

 .أال ٣ٌٕٞ شج٤ٜب ثِجبط اُشعبٍ  –شٜشح ٣خزِق ػٖ أػشاف اُ٘بط 
 

 .أرًشٛٔب .خلق اإلعالّ  ُِٔشأح اُزخل٤ق ٖٓ ثؼغ ٓالثغٜب ًبُخٔبس ٝاُغِجبة ك٢ ث٤زٜب أٓبّ ؽبئلخ ٖٓ اُ٘بط / ط
 –اُ٘غبء أُإٓ٘بد األ٤ٓ٘بد  –ؽٞاش٤ٜب  –كشٝػٜب ٝكشٝع صٝعٜب  –أطٍٞ أُشأح ٝأطٍٞ صٝعٜب  –اُضٝط / ط

 .أُخبُطٕٞ ُِٔشأح ٖٓ األؽلبٍ ٖٝٓٔ ال ؽبعخ ُْٜ ثبُ٘غبء 
 

 .ٓغ رًش د٤َُ . ُٔبرا ٝعت ػ٠ِ أُشأح أُغِٔخ إٔ رغزش ٗلغٜب أٓبّ ؿ٤ش أُشأح أُإٓ٘خ األ٤ٓ٘خ / ط
ال رجبشش أُشأح أُشأح كز٘ؼزٜب ُضٝعٜب ًأٗٚ ٣٘ظش " ٓخبكخ إٔ رظلٜب ُِشعبٍ ، هبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ / ط

 " ئ٤ُٜب 
 

 ٓغ رًش د٤َُ ؟ . ؽشّ األعالّ ًشق أُشأح ُشئ ٖٓ ٗلغٜب أٓبّ صٝط األخذ / ػَِ / ط
ئ٣بًْ ٝاُذخٍٞ ػ٠ِ اُ٘غبء كوبٍ سعَ ٖٓ األٗظبس ٣ب " إلٗٚ ٤ُظ ٖٓ أُؾبسّ ، هبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ / ط

 “اُؾٔٞ أُٞد " سعٍٞ أكشأ٣ذ اُؾٔٞ هبٍ 
 

 ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِٔشأح رغ٘ت ئصبسح ٓشبػش األخش٣ٖ ؟/ ط
 ثؼذّ رؾش٣ي األ٣ذ١ ثبألعبٝس ٝاُزٔب٣َ ك٢ أُش٤خ ٝأُجبُـخ ك٢ اُزؼطش هجَ اُخشٝط ٝاُخؼٞع ثبُوٍٞ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .اُزٛبة ُِطج٤ت ُزشخ٤ض أُشع ٓبرا ٣ؼذ / ط 

 .أخز ثبألعجبة ٝعججب ك٢ اُشلبء ٣ؼذ / ط
 

 ٤ًق رٞكن ث٤ٖ أُشع ٝكزشح اُؼالط ؟/ ط
اُظجش ػ٠ِ أُشع ًبُظجش ػ٠ِ اُؼالط ألٕ ٤ًِٜٔب هذ ٣غزٔش كزشح ؽ٣ِٞخ ٝئرا ُْ ٣ٞكن أُش٣غ ُِظجش ػ٠ِ / ط

 .أُشع ٝاُؼالط أطبثٚ ا٤ُأط ٝاُو٘ٞؽ ٝهذ رض٣ذ ؽبُزٚ عٞءا
 

 ٓب أ٤ٔٛخ اُزذا١ٝ ؟/ ط
اُزذا١ٝ أخز ثبألعجبة ٖٓ  –اُزذا١ٝ ه٤ٔخ طؾ٤خ ك٤ٚ ٓؾبكظخ اإلٗغبٕ ػ٠ِ عالٓخ عغٔٚ ٝػوِٚ ٝٝعذاٗٚ / ط

 .هج٤َ اُزًَٞ ػ٠ِ هللا 
 

 ٓب ؽٌْ اُزذا١ٝ ؟/ ط
 ٝاعت ئرا ًبٕ رشًٚ ٣إد١ ئ٠ُ رِق ٗلظ اُشخض أٝ أؽذ أػؼبئٚ أٝ ػغضٙ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ارًش ثؼغ أُؾشٓبد اُز٢ ؽشّ اإلعالّ اُزذا١ٝ ثٜب ؟/ ط
 .اُخٔش ُٝؾْ اُخ٘ض٣ش ٝأُخذساد ٝؿ٤شٛب ًبُِغٞء ئ٠ُ اُشؼٞرح ٝاُغؾش / ط
 

 ُٔبرا ٠ٜٗ اإلعالّ ػٖ اُزذا١ٝ ثبُٔؾشّ ؟/ ط
 .إلٗٚ ٣ٔضَ ػشسا ػ٠ِ اإلٗغبٕ ك٢ عغٔٚ ٝػوِٚ ٝػو٤ذرٚ / ط
 

 ٓب ٢ٛ أعجبة اُظؾخ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ ٣زخزٛب اإلٗغبٕ ُِٞهب٣خ ٖٓ أُشع ؟/ ط
 .ٓٔبسعخ اُش٣بػخ  -1/ط
 .أُؾبكظخ ػ٠ِ اُ٘ظبكخ ٝاُطٜبسح  -2
 اعز٘بة اُوبرٝساد ٝأُٞاصٗخ ث٤ٖ األًَ ٝاُششة  -3
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ٓب أُوظٞد ثبُو٤بدح ؟/ ط
ػ٤ِٔخ رأص٤ش ػ٠ِ األخش٣ٖ ثزٞع٤ٚ عٜٞدْٛ ٗؾٞ رؾو٤ن أٛذاف ٓؾذدح ُْٜ ،ًٔب أٜٗب ك٢ اإلعالّ ػ٤ِٔٚ رٞع٤ٚ / ط

 .  اُ٘بط ٗؾٞ اُٜذف اُذ١ٞ٤ٗ ٝاألخش١ٝ ٝكن ه٤ْ اُشش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ 
 

 ٓب أْٛ اُو٤ْ اُو٤بد٣خ ؟/ ط
 .اإل٣غبث٤خ  –أُغإ٤ُٝخ  –أُظذاه٤خ / ط
 

 ػذد ششٝؽ رؾون أُظذاه٤خ ؟/ ط
 .ٓطبثوخ األهٞاٍ ُألكؼبٍ  –اُغِٞى أُغزو٤ْ / ط
 

 ٤ًق هبد ع٤ذٗب ٣ٞعق ػ٤ِٚ اُغالّ أَٛ ٓظش ٝخضائٜ٘ب ؟/ ط
 ".هبٍ اعؼ٢ِ٘ ػ٠ِ خضائٖ األسع أ٢ٗ ؽل٤ع ػ٤ِْ " ثغًِٞٚ أُغزو٤ْ اُز١ ٝطلٚ هللا رؼب٠ُ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ٓب أُوظٞد ثبُو٤ْ ا٤ُٜ٘ٔخ ؟/ ط
 .ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ ٝأُجبدئ اُز٢ ؽش اإلعالّ ػ٠ِ رٔضِٜب ٝاألُزضاّ ثٜب ك٢ أداء اُؼَٔ / ط
 

 ٓب ٢ٛ صٔبس اُؼَٔ اُز٢ رؼٞد ػ٠ِ طبؽجٜب ؟/ ط
 .كخشا ُظبؽجٚ  –االػزٔبد ػ٠ِ اُ٘لظ ُئال ٣ٌٕٞ ػبُخ ػ٠ِ اُ٘بط  –ٜٓ٘خ ٣ٌغت ٜٓ٘ب اُشصم / ط
 

 .ػشف أُٜ٘خ / ط
 ٓغٔٞػخ ٖٓ األػٔبٍ راد اُٞاعجبد ٝأُٜٔبد أُخزِلخ ٣ٔبسط األكشاد ٖٓ خالُٜب أدٝاس ٓؾذدح /ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .طبؽت أُٜ٘خ طبؽت اُؼَٔ :  ٓب ٢ٛ اُو٤ْ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ ٣زؾ٠ِ ثٜب ًال ٖٓ / ط

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 .دَُ ػ٠ِ ؽش اإلعالّ ػ٠ِ اُؼذٍ ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ / ط
ٝٓب ٣غز١ٞ األػ٠ٔ ٝاُجظ٤ش ٝاُز٣ٖ ءآ٘ٞا ٝػِٔٞا اُظبُؾبد ٝال أُغ٢ ه٤ِال ٓب رززًشٕٝ " هبٍ رؼب٠ُ / ط
   58:عٞسح ؿبكش "

 صاحب المهنة
 

 صاحب العمل

 اإلخالص واالتقان فً العمل 
 احترام وقت العمل 

 الصبر والتحمل 
 

 العدل بٌن العاملٌن 
 

 احترام العاملٌن 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ما المقصود بعالم الغٌب ؟/ س
 .ٛٞ ًَ ٓب ؿبة ػٖ ؽٞاط اإلٗغبٕ أٝ ػٖ ػِٔٚ عٞاء اٛزذٟ ئ٤ُٚ اإلٗغبٕ ثؼوِٚ أٝ دُٚ ػ٤ِٚ د٤َُ اُٞؽ٢ / ط
 

 .ػذد أٓضِخ ػ٠ِ ػبُْ اُـ٤ت / ط
 .ػِْ اُغبػخ  –اُؾوبئن اُـ٤ج٤خ  -اُوؼبء ٝاُوذس  –اُشٝػ  –اُزاد اإل٤ُٜٚ  / ط
 

 .ارًش أٓضِخ ػ٠ِ اُؾوبئن اُـ٤ج٤خ / ط
 .اُؼٞاُْ اُـ٤ج٤خ اُجؼ٤ذح ػٖ ئدساى اُؾٞاط ٓضَ أُالئٌخ ٝاُغٖ ٝاُش٤بؽ٤ٖ / أ/ ط
 .أؽٞاٍ ا٤ُّٞ األخش ٝٓب ٣وغ ك٤ٚ ٖٓ أؽذاس ًبُجؼش ٝاُؾشش ٝاُؾغبة ٝاُغ٘خ ٝاُ٘بس / ة
 

 .ال رؼزجش االًزشبكبد اُؼ٤ِٔخ ٖٓ االٓٞس اُـ٤ج٤خ / كغش / ط
 .  ٣ٌٖٔ ُِجشش اُزٞطَ ئ٤ُٚ ٝٓؼشكزٚ ػٖ ؽشم اُجؾش أٝ ػٖ ؽش٣ن أُظبدكخ /  ط
 

 .ارًش أٓضِخ ػ٠ِ اُـ٤ت أُغبص١ / ط  
 أخجبس اُغبثو٤ٖ اُز٢ رًشد ك٢ اُوشإ اٌُش٣ْ  –هظض األٗج٤بء / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ٓب أُغبالد اُز٢ ٣شزَٔ ػ٤ِٜب ػبُْ اُشٜبدح ؟/ ط
 .ٓغبٍ األٗلظ  –ٓغبٍ ا٥كبم / ط
 

 ٓب ٛٞ ٝاعت اإلٗغبٕ رغبٙ ػبُْ اُشٜبدح ؟/ ط
 .إٔ ٣زذثش ك٤ٚ ٝإٔ ٣وّٞ ثبُذساعخ ٝاألًزشبف ُوٞا٤ٖٗ هللا ػٖ ؽش٣ن أُالؽظخ ٝاُزغشثخ ُِٞطٍٞ ُؼظٔخ اُخبُن /ط
 

 أًَ ................ / ؽٌْ اإل٣ٔبٕ ثؼبُْ اُـ٤ت / ط
 ٝاعت / ط
 

 ُْ ٣لظَ اُوشإٔ اٌُش٣ْ ك٢ اٌُض٤ش ٖٓ األٓٞس اُـ٤ج٤خ ؟/ ػَِ / ط
ُؼِْ هللا رؼب٠ُ أٗٚ ال كبئذح رؼٞد ػ٠ِ اُجشش ٖٓ اُخٞع ك٢ رلبط٤َ اُؼبُْ اُـ٤ج٢ إلٕ اُجشش ٝؿ٤شْٛ ٖٓ اُخِن /ط

 .ؿ٤ش ٤ٜٓئ٤٤ٖ ُألؽالع ػ٠ِ اُـ٤ت 
 

 .اعز٘زظ اصبس اإل٣ٔبٕ ثؼبُْ اُـ٤ت / ط
٣ضجذ دػبئْ  –٣ظٕٞ اُؼوَ ٖٓ اُزشزذ  –٣غؼَ ُؾ٤بح أُغِْ ؿب٣خ  –٣جش األٖٓ ٝاُطٔأ٤ٗ٘خ ك٢ ٗلظ اُلشد  -1/ ط

 .اُ٘ظبّ 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 ؟"اُز١ خِن أُٞد ٝاُؾ٤بح ٤ُجًِْٞ أ٣ٌْ أؽغٖ ػٔال : " ٓبرا رغز٘زظ ٖٓ هٍٞ هللا رؼب٠ُ / ط
ػ٠ِ إٔ هللا ػضٝعَ عؼَ اإلٗغبٕ ك٢ ٓٞػغ اخزجبس ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ٝؽش١ ئ٠ُ األخشح ك٤غزـَ ؽ٤برٚ ك٢ / ط

 .ؽبػخ هللا 
 

 ٓب آصبس اإل٣ٔبٕ ثبُٔٞد ػ٠ِ ؽ٤بح أُغِْ ؟/ ط
 .٣غشع ئ٠ُ اُزٞثخ  –٣ٝجزؼذ ػٖ اُشٜٞاد أُؾشٓخ  –٣غزو٤ْ عًِٞٚ  –٣غؼِٚ دائْ اُظِخ ثبهلل رؼب٠ُ / ط
 

 ػشف اُجشصؿ ؟/ ط
 .  اُؾبعض ث٤ٖ ش٤ئ٤ٖ / ُـخ /ط

 .٢ٛ اُؾ٤بح اُز٢ ٣٘زوَ ئ٤ُٜب اإلٗغبٕ ثؼذ هجغ سٝؽٚ ٣ٝؾ٤ب ك٤ٜب ؽ٤بح أخشٟ ئٓب ٓ٘ؼٔب أٝ ٓؼزثب / اططالؽب 
 

 دَُ ػ٠ِ صجٞد اُؾ٤بح اُجشصخ٤خ ؟/ ط
 ".ٖٝٓ ٝسائْٜ ثشصؿ ئ٠ُ ٣ّٞ ٣جؼضٕٞ " .... هبٍ رؼب٠ُ / ط
 

 ؽ٤بح اإلٗغبٕ ك٢ اُجشصؿ ال رؼ٢٘ ؽ٤برٚ ك٢ اُوجش ؟/ ػَِ / ط
 إلٕ ٤ُظ ع٤ٔغ اُ٘بط ٣وجشٕٝ كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ٔٞد ؽشهب أٝ ؿشهب أٝ رأًِٚ اُغجبع ٝاُط٤ٞس / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 دَُ ػ٠ِ عإاٍ اإلٗغبٕ ك٢ اُوجش ؟/ ط
أُغِْ ئرا عئَ ك٢ اُوجش ٣شٜذ إٔ ال ئُٚ ئال هللا ٝإٔ " ػٖ اُجشاء ثٖ ػبصة ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هبٍ /ط

 " .٣ضجذ هللا اُز٣ٖ ءآ٘ٞا ثبُوٍٞ اُضبثذ ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ٝك٢ ا٥خشح " ٓؾٔذ سعٍٞ هللا كزُي هٍٞ هللا رؼب٠ُ 
 

 أًَ ............../ اُشٝا٣بد اُز٢ رزًش ٗؼ٤ْ اُوجش ٝػزاثٚ ثِـذ ؽذ اُزٞارش / ط
 أُؼ١ٞ٘ / ط
 

 ال ٣ؼِْ ثؾبُخ اُ٘ؼ٤ْ أٝ ٤ًل٤خ اُؼزاة ك٢ اُؾ٤بح اُجشصخ٤خ ؟/ ػَِ / ط
 .إلٗٚ ٖٓ األٓٞس اُـ٤ج٤خ اُز٢ رذسًٜب ؽٞاع٘ب ٝػوُٞ٘ب / ط
 

 .ػذد ثؼغ األػٔبٍ اُز٢ ر٘لغ اإلٗغبٕ ثؼذ ٓٞرٚ / ط
 دػبء أُغ٤ِٖٔ إلخٞاْٜٗ ٝاالعزـلبس ُْٜ  –ػِْ ٣٘زلغ ثٚ  –ُٝذ طبُؼ ٣ذػٞ ُٚ –طذهخ عبس٣خ / ط
 

 ٓب األصبس أُزشرجخ ػ٠ِ اػزوبد أُغِْ ٝئ٣ٔبٗٚ ثبُٔٞد ؟/ ط
 ػذّ اُزغشأ ػ٠ِ ؽذٝد هللا  –االعزٜبد ك٢ األػٔبٍ اُظبُؾخ / ط
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 .اذكر بعض مسمٌات ٌوم القٌامة / س
ٌوم الفصل  –ٌوم الدٌن  –ٌوم الحشر  –ٌوم التالق  –ٌوم الجمع  –ٌوم الخروج  –ٌوم البعث  –الٌوم اآلخر / ج

 .وجمٌعها تعبر عن أحداث تقع فً ٌوم واحد  .وغٌرها 
 

 ما المقصود بالٌوم فً الحٌاة االخرة ؟/ س
هو ٌوم ال ٌحده زمان أو وقت فقد ٌكون ٌوم كأٌام الدنٌا مقداره اربع وعشرٌن ساعة أو الف سنة أو خمسٌن ألف /ج

 .سنة أو أكثر فهو خاضع لمشٌئة هللا خالق الزمن 
 

 عرف البعث ؟/ س
 .إحٌاء الموتى بإعادة األرواح إلى أجسادها / ج
 

 اذكر ادلة حدوث البعث ؟/ س
هللا ال إله إال هو لٌجمعنكم إلى ٌوم " قال تعالى .إخبار هللا تعالى فً القرآن بوقوع البعث وهوأعظم األدلة  -1/ ج

 "القٌامة ال رٌب فٌه 
 "وهو الذي ٌبدؤا الخلق ثم ٌعٌده " قال تعالى .النشأة األولى دلٌل على إمكان النشأة الثانٌة  -2
 "  ثم بعثناكم من بعد موتكم " قال تعالى ..إحٌاء هللا بعض الموتى فً الحٌاة الدنٌا مثل بنً اسرائٌل وأهل الكهف  -3
ومن آٌاته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا علٌها " قال تعالى .إحٌاء األرض المٌتة بعد إنزال المطر علٌها  -4

 "الماء اهتزت وربت 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .ارًش د٤َُ .ٓب اُؼظٔخ اُز٢ ال رج٠ِ ك٢ عغْ اإلٗغبٕ ثؼذ ٓٞرٚ / ط
ًَ اثٖ آدّ رأًِٚ األسع ئال ػغت اُزٗت ٓ٘ٚ خِن " هبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ .ػغت اُزٗت / ط

 ".ٝٓ٘ٚ ٣شًت 
 

 .ػشف اُؾشش / ط
 .عٞم اُخالئن ثؼذ ثؼضْٜ أؽ٤بء ٖٓ هجٞسْٛ ٝعٔؼْٜ ك٢ أسع أُؾشش / ط
 

 .دَُ ػ٠ِ ئٌٓب٤ٗخ ؽذٝس اُؾشش / ط
٣ّٞ رشون األسع ػْٜ٘ " هبٍ رؼب٠ُ .ثؼذ اُ٘لخخ اُضب٤ٗخ ٝثؼش اُخالئن ٣غٔؼْٜ هللا ك٢ ٌٓبٕ ٝاؽذ  -1/ ط

 "عشاػب رُي ؽشش ػ٤ِ٘ب ٣غ٤ش 
ٝٓب ٖٓ داثخ ك٢ األسع ٝال ؽبئش ٣ط٤ش ثغ٘بؽ٤ٚ ئال " هبٍ رؼب٠ُ .اُؾشش ُغ٤ٔغ اُخالئن دٕٝ اعزض٘بء  -2

 أْٓ أٓضبٌُْ ٓب كشؽ٘ب ك٢ اٌُزبة ٖٓ شئ صْ ئ٠ُ سثْٜ ٣ؾششٕٝ 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .ٓغ رًش د٤َُ .طق أسع أُؾشش / ط
أسع أًجش ٖٓ األسع أُؼٜٞدح ٝأششف ٜٓ٘ب ٤ُظ ك٤ٜب ػِْ ألؽذ أ١ ٤ُظ ك٤ٜب ػالٓخ عٌٖ ٝال ث٘بء ٝال / ط

 .أصش ٝال شئ ٖٓ اُؼالٓبد اُز٢ ٣ٜزذٟ ثٜب ك٢ اُطشهبد ٓضَ اُغجَ أٝ اُؾخٞس اُجبسصح 
 .٣ؾشش اُ٘بط ٣ّٞ اُو٤بٓخ ػ٠ِ أسع ث٤ؼبء ػلشاء ًوشطخ اُ٘و٢ ٤ُظ ك٤ٜب ػِْ ألؽذ " هبٍ سعٍٞ هللا 

 
 دَُ ػ٠ِ إٔ اُؾشش ٣شَٔ ع٤ٔغ أُخِٞهبد ؟/ ط
ٝٓب ٖٓ داثخ ك٢ األسع ٝال ؽبئش ٣ط٤ش ثغ٘بؽ٤ٚ ئال أْٓ أٓضبٌُْ ٓب كشؽ٘ب ك٢ اٌُزبة ٖٓ شئ صْ " هبٍ رؼب٠ُ / ط

 .ئ٠ُ سثْٜ ٣ؾششٕٝ 
 

 ُٔبرا رؾشش أُخِٞهبد ٓغ االٗغبٕ ؟/ ط
 .ُِشٜبدح ػ٠ِ أػٔبٍ اإلٗغبٕ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .ػشف اُؾغبة / ط
 .٢ٛ ٓشؽِخ ػشع األػٔبٍ ٝر٤٤ٔض خ٤شٛب ٖٓ ششٛب / ط
 

 ٓب اُشٜٞد ػ٠ِ أػٔبٍ اإلٗغبٕ ؟/ ط
 .اإلٗغبٕ ػ٠ِ ٗلغٚ  –األسع ٖٝٓ ػ٤ِٜب  –أُالئٌخ  –األٗج٤بء ػ٤ِْٜ اُغالّ /ط
 

 ٤ًق رٌٕٞ شٜبدح األٗج٤بء ػ٤ِْٜ اُغالّ ػ٠ِ اإلٗغبٕ ؟/ ط
 .٣شٜذٕٝ ػ٠ِ أْٜٓٔ ثبُجالؽ ٝئهبٓخ اُؾغخ ٣ٝشٜذٕٝ ُٖٔ آٖٓ ثبإل٣ٔبٕ ُٖٝٔ ًلش ثبٌُلش / ط
 

 .دَُ ػ٠ِ رُي . ػالّ ٣ؾبعت اإلٗغبٕ ٣ّٞ اُو٤بٓخ / ط
 " صْ ُزغئِٖ ٣إٓئز ػٖ اُ٘ؼ٤ْ " هبٍ  رؼب٠ُ .ًَ اُ٘ؼْ اُز٢ أٗؼْ هللا ثٜب ػ٤ِٚ / ط
 

 .اششػ اُؼذٍ  ٖٓ ٓوزؼ٤بد اُؾغبة اإل٢ُٜ / ط
 .إٔ هللا ٓزظق ثظلبد أٌُبٍ ٖٝٓ طلبد أٌُبٍ اُؼذٍ ، ٖٝٓ ػذُٚ أال ٣غز١ٞ ػ٘ذٙ أُإٖٓ ٝاٌُبكش / ط
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 .اُغضاء ٖٓ ع٘ظ اُؼَٔ / كغش / ط
أ١ إٔ اإلٗغبٕ ٣ؾبعت ٣ّٞ اُو٤بٓخ ػ٠ِ ع٤ٔغ أػٔبُٚ ئٕ ًبٗذ خ٤ش كخ٤ش ٝئٕ ًبٗذ ششا كشش ٝثٜب / ط

 .٣زؾذدعضاؤٙ ك٢ اُغ٘خ أٝ ك٢ اُ٘بس 
 

 .ثٔبرا ٝطق اُوشإ اٌُش٣ْ اٌُلبس / ط
 .ٝطق اُوشإٓ اٌُلبس ك٢ اُذ٤ٗب اُز٣ٖ ال ْٛ ُْٜ عٟٞ ئشجبع شٜٞارْٜ ثبألٗؼبّ / ط
 

 .طق عضاء أُإٖٓ ٣ّٞ اُو٤بٓخ / ط
ٗؼ٤ْ ال ٣ٌٖٔ إٔ رزظٞسٙ ػوٍٞ اُجشش اُوبطشح ٝٓٔب ٝطق ٖٓ اُ٘ؼ٤ْ أٜٗبس عبس٣خ ٖٓ ٓبء ؿ٤ش ءاعٖ / ط

ٝٝأٜٗبس ٖٓ ُجٖ ُْ ٣زـ٤ش ؽؼٔٚ ٝأٜٗبس ٖٓ ػغَ ٓظل٠ ٝأٜٗبس ٖٓ خٔش ُزٙ ُِشبسث٤ٖ ٝٓخزِق األؽؼٔخ ٖٓ 
 .اُضٔبس ٝاُِؾّٞ 

 
 .طق عضاء اٌُلبس ٣ّٞ اُو٤بٓخ ًٔب ٝسد ك٢ عٞسح ٓؾٔذ / ط
 .ط٘ٞف ٖٓ اُؼزاة ٜٓ٘ب ٣غوٕٞ ٓبء ؽ٤ْٔ ٣وطغ األٓؼبء ٝاُـغ٤ِٖ اُز١ ٣غ٤َ ٖٓ أثذاْٜٗ ٖٓ اُظذ٣ذ ٝاُذّ / ط
 

 ".أال ئٕ عِؼخ هللا ؿب٤ُخ أال ئٕ عِؼخ هللا اُغ٘خ " ٓب دالُخ هٍٞ اُشعٍٞ اٌُش٣ْ / ط
أ١ إٔ عِؼخ هللا ؿب٤ُٚ ٝػ٠ِ اإلٗغبٕ إٔ ٣غؼ٠ ُِؾظٍٞ ػ٤ِٜب ٖٓ خالٍ أُغبسػخ ئ٠ُ كؼَ اُخ٤شاد ٝاُزٞثخ / ط

 .ٓٔب ٣وزشف ٖٓ اُزٗٞة ٝاُزؼشع ئ٠ُ هللا إٔ ٣زوجَ ػِٔٚ اُظبُؼ 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 أًَ .............../ رزلن ع٤ٔغ ٓلب٤ْٛ ا٣ُٜٞخ ػ٠ِ ٓجذأ اُؾظٞط٤خ ٝ/ ط
 .اُز٤ٔض ػٖ اُـ٤ش / ط
 

 .ػشف ا٣ُٜٞخ اإلعال٤ٓخ / ط
طذم اإلٗزٔبء ئ٠ُ هللا ٝسعُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝاُؼَٔ ثبإلعالّ ػو٤ذح ٝششػب كؼال ٝرشًب ك٢ ع٤ٔغ / ط

 .ٓ٘بؽ٢ اُؾ٤بح 
 

 ٓب عأ٤ُت أُؾبكظخ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ اإلعال٤ٓخ ؟/ ط
 .  اُضوخ ثبُ٘لظ  –االعزوال٤ُخ  –االػزضاص ثبالعالّ ػو٤ذح ٝششػب  –االُزضاّ ثششع هللا رؼب٠ُ هٞال ٝكؼال / ط
 

 ٓب أُوظٞد ثبُٔٞاؽ٘خ؟/ ط
 .اُشؼٞس ثؾت األَٛ ٝاُٞؽٖ اُز١ ٣٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ اإلٗغبٕ ٝاُؾشص ػ٠ِ خ٤شٙ ٝاصدٛبسٙ أٓش كطش١ / ط
 

 .اعز٘زظ اُؼالهخ ث٤ٖ ا٣ُٜٞخ ٝأُٞاؽ٘خ / ط
 ػالهخ ػالهخ رٌب٤ِٓخ كبُٔٞاؽ٘خ عضء ٖٓ ا٣ُٜٞخ / ط
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 من سورة البقرة ؟ 142ما مناسبة نزول االٌة / س
أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم لما أمره هللا بالهجرة إلى المدٌنة أمره أن ٌستقبل بٌت المقدس ففرحت / ج

الٌهود ، فاستقبلها الرسول الكرٌم بضعة عشر شهرا وكان النبً الكرٌم ٌحب قبلة سٌدنا ابراهٌم علٌه السالم 
 .الكعبة المشرفة وكان ٌدعو هللا وٌنظر للسماءفانزل هللا أمر تحوٌل القبلة ناحٌة الكعبة 

 
 ما موقف أعداء األسالم من تحوٌل القبلة ؟/ س
 .كما رجع محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى قبلتنا ٌوشك أن ٌرجع إلى دٌننا : المشركون قالوا / ج

 .خالف قبلة األنبٌاء ولو كان نبٌا لكان ٌصلً إلى قبلة األنبٌاء : الٌهود قالوا 
ما ٌدري محمد  أٌن ٌتوجه إن كانت األولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانٌة هً الحق فقد : المنافقون قالوا 
 .كان على باطل 

 
 اذكر الحكمة من تحوٌل القبلة ؟/ س
 .لٌعلم هللا تعالى من ٌتبع الرسول ممن ٌخالف أمره  -1/ ج
 .حب الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً أن تكون قبلته الكعبة المشرفة  -2
 .  اختصاص المجتمع المسلم وتمٌزه فً كل أحواله  -3
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 رغبة النبً صلى هللا علٌه وسلم بان تكون الكعبة المشرفة قبلة المسلمٌن ؟/ علل/ س
إلنها قبلة األنبٌاء من أدم إلى إبراهٌم وإسماعٌل علٌهم السالم ومن بعدهم حتى نزلت التوراة وألن األنبٌاء / ج

 .تحجه وألنه أدعى للعرب إلى اإلسالم 
 

 ما العبرة من تحوٌل القبلة ؟/ س
 .الطاعة واالمتثال هلل تعالى / ج
 

 .اشرح ذلك .األمة اإلسالمٌة أمة وسطٌة / س
إلنها جمعت بٌن قبلتٌن عظٌمتٌن قبلة سٌدنا إبراهٌم وقبلة سٌدنا موسى علٌهما السالم وإخوانه كما أنها / ج

وسطٌة شاملة فهً وسط بٌن الروحٌة والمادٌة وبٌن الفردٌة والجماعٌة وفً األخالق والسلوك والثبات 
 .والتطور 

 
 .عدد خطورة التبعٌة على األمة اإلسالمٌة / س
ذوبان  –فقدان خصائصها  –ضعف األمم وضٌاع هوٌتها  –إلغاء للشخصٌة وإذابة للمقومات االستقاللٌة / ج

 .تتخلى عن ثوابتها  –أصالتها 
 

 ؟" وما كان هللا لٌضٌع اٌمانكم " ما داللة قول هللا تعالى / س
أن هللا ال ٌضٌع أجر اإلنسان فالذٌن صلوا ناحٌة بٌت المقدس قبل نسخ الحكم فلهم األجر وصالتهم ناحٌة / ج

 الكعبة المشرفة لهم الثواب واألجر 
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 الثابث ؟عرف / س
 .الدٌمومة واالستمرار والمالزمة والبقاء / الثابت لغة / ج

القدر الذي ٌمثل اإلسالم وهوٌته وحقٌقته وٌشمل العقائد والحقائق والقٌم والتشرٌعات واألخالق / الثابت فً الهوٌة اإلسالمٌة 
 .المنصوص علٌها بالقران الكرٌم والسنة النبوٌة 

 
 .ما المصادر التً ٌقوم علٌها الثابت / س
 .القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة / ج
 

 ما الركائز األساسٌة التً  ٌقوم علٌها الثابت ؟/ س
 .القدر الذي ٌمثل اإلسالم وهوٌته وحقٌقته  -1/ ج
 .ال ٌتاثر بتقلبات الزمان والمكان  -2
 ال ٌخضع إلجتهادات البشر  -3
 

 .عدد ضوابط المتجدد / س
 .أال ٌمس الثوابت فً العقٌدة كالعبادات واألخالق وغٌرها  -1/ ج
 .أن تكون الوسائل المبتكرة للتدٌد مشروعة  -2
 أال ٌكون القصد من التجدٌد التشبه بالكفار فً عقائدهم وعباداتهم  -3
 
 

 .الهوٌة اإلسالمٌة لٌست شعارات تقال / علل / س
 إلنها ممارسات عملٌة للمسلم فً حٌاته منبثقة من ثوابت راسخة ومن أسالٌب عدٌدة متجددة / ج
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .فسر ذلك ( لالخالق العمانٌة دور فً تأصٌل الهوٌة اإلسالمٌة / ) س
األخالق سجٌة طبٌعٌة فً العمانٌٌن فقد امتازوا باحترام الضٌف وتقدٌر الوفود بشهادته صلى هللا علٌه / ج

 .وسلم 
 

 (.لو أن أهل عمان اتٌت ما سبوك وال ضربوك ) ماذا تستنتج من قول الرسول / س
أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم شهد ألهل عمان بطٌب الخلق وحسن المعاملة والتعاٌش السلمً وهذا / ج

 .ٌؤكد على أن العمانٌٌن كانوا ذا صٌت أخالقً منذ األزل 
 

 كٌف دخل العمانٌٌن فً اإلسالم ؟/ س
 .عرفوه واقتنعوا به وقبلوه عن قناعة / ج
 

 .اذكر موقف على دور العمانٌٌن فً نشر الدعوة اإلسالمٌة / س
 .مشاركة ثالثة آالف من أهل عمان فً حركة الفتوحات اإلسالمٌة فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب / ج
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ

 
 .اذكر أهم العلماء العمانٌٌن والمجاالت التً برعوا فٌها / س
 العلوم اإلنسانٌة / ج
 (األهتمام بعلوم القرآن وتفسٌره ) جابر بن زٌد األزدي   -1
 
 .ومن كتبه الدراٌه وكنز الغناٌة ( تفسٌر آٌات األحكام ) الشٌخ محمد بن الحواري  -2
 
كتاب  –من كتبه الوقف واالبتداء ( االهتمام بعلم القراءات ) الشٌخ أبً محمد الحسن بن علً المقرئ -3

 .كتاب المرشد  –القراءات 
 
 .من كتبه كتاب العٌن ( األهتمام بعلوم الحدٌث و اللغة العربٌة ) األمام الربٌع بن حبٌب الفراهٌدي  -4
 
 .من كتبه الجمهرة ( االهتمام باللغة العربٌة ) أحمد بن محمد بن درٌد  -5
 

 العلوم التطبٌقٌة 
 الشٌخ راشد بن عمٌرة العٌنً برع فً الطب  -1 
 
 .أحمد بن ماجد برع فً مجال الفلك والمالحة البحرٌة  -2
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 غتٌرة الفارسٌة/ أ
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 .بٌن نظرة اإلسالم للمال / س
 .الملكٌة المطلقة للمال هً هلل تعالى واإلنسان مستخلف فٌه / ج
 ذاتهالمال وسٌلة ولٌس غاٌة فً حد  -2
 .المال ابتالء من هللا سبحانه للعبد للعبد لٌرى ماذا ٌفعل به  -3
 

 .دلل بنص شرعً على ان المال ملك هلل / س
 »وءاتوهم من مال هللا الذي ءاتاكم " قال تعالى / ج
 

 .المال وسٌلة ولٌس غاٌة / علل / س
 .ألنه وسٌلة  ٌستفٌد منه فً الوصول إلى غاٌات محددة / ج
 

 .فسر المال ابتالء من هللا لعباده / س
حتى ٌرى هللا ماذا ٌفعل العبد بالمال وهل سٌكون وسٌلة لصالحه وهداٌته أم وسٌلة لطغٌانه وفساده وهل / ج

 سٌنفقه فً الخٌر أم العكس 
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 اذكر مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة فً المعامالت المالٌة ؟/ س
 .العدل فً األموال  –إثبات األموال  –حفظ األموال  –وضوح األموال  –الرواج / ج
 

 .عرف البٌع / س
 .البٌع ضد الشراء وهونقل الملك إلى الغٌر بثمن / ج
 

 .عدد شروط البٌع / س
 .الرضا بٌن المتعاقدٌن  -1/ ج
 .أن ٌكون العاقدان ذوي أهلٌة فً التصرف  -2
 .أن ٌكون المبٌع ماال شرعٌا  -3
 .أن ٌكون البائع مالكا للمبٌع  -4
 .أن ٌكون المبٌع معلوما عند الطرفٌن  -5
 أن ٌكون الثمن معلوما  -6
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 .ٌشترط فً العاقد األهلٌة / علل / س
 .خشٌة القصور فً المعاملة وعدم العدل / ج
 

 .مع التعلٌل .ما الحكم الشرعً . باع رجل سلعه بدون ذكر ثمنها /  س
 .إلن من شروط البٌع أن ٌكون الثمن معلوما / ال ٌجوز / ج
 

 .اذكر آداب البٌع / س
 .تجنب الغش والتدلٌس  –السماحة  –أال ٌبٌع على بٌع أخٌه  –تجنب الحلف / ج
 

 .دلل على تجنب الحلف فً البٌع / س
 "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / ج
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 .عرف الغش / س
 .هو كتمان العٌب أو إخفاؤه بصورة غٌر ما هو علٌه فً الواقع فهو إظهار محاسن الشًء وإخفاء عٌوبه / ج
 

 .ما الحكمة من تحرٌم الغش / س
 .إلن فٌه تضلٌل للناس وأكال ألموال الناس بالباطل 

 
 .دلل بنص شرعً على حرمه الغش / س
 ..."  ٌا أٌها الذٌن ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل " قال تعالى / ج
 

 .اذكر بعض صور الغش فً المعامالت التجارٌة / س
التالعب فً الموازٌن بطرٌقة تضر  –خلط الذهب بالنحاس  –تغٌٌر توارٌخ صالحٌة السلع  –تزوٌر العمالت / ج

 .المشتري 
 

 .عدد آثار الغش على الفرد / س
 .براءة النبً صلى هللا علٌه وسلم من مرتكب جرٌمة الغش  -1/ج
 .ٌؤثر على اإلٌمان باهلل فٌسهم فً عدم الشعور بمراقبة هللا تعالى فٌدفعه للجرأة على تشرٌعات هللا  -2
 طرٌق إلى النار  -3
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 ما المقصود ببٌع التقسٌط ؟/ س
 .هو بٌع محدد بثمن ٌدفع بأقساط مؤجلة إلى البائع / ج
 

 اذكر مثاال لبٌع التقسٌط ؟/ س
ىالف لاير على أن ٌدفع الثمن مجزء لمدة خمس سنوات فٌلتزم بدفع  9أن ٌشتري شخص سٌارة بقٌمة / ج

 .لاير كل شهر  150
 

 .عدد شروط بٌع التقسٌط / س
 .ٌكون البٌع مجزوما فً الثمن والمدة من أوله   -1/ج
 .أال ٌزٌد الثمن المتفق علٌه خالل فترة السداد  -2
 .أال ٌشترط المشتري التخفٌف فً الثمن المتفق علٌه  -3
 .عدم تدخل طرف ثالث لتموٌل البٌع  -4
 

 .لماذا ال ٌجوز تدخل طرف ثالث فً بٌع التقسٌط / س
 النه ٌلزم المشتري بدفع قٌمة السلعة والفائدة / ج
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 .ٌعد بٌع التقسٌط منفعة لإلنسان وضح ذلك / س
 .للتخفٌف على المشتري بعدم دفع الثمن كامال بل عن طرٌق التقسٌط والتجزئه / ج
 

 .عرف بٌع الصرف / س
 .هو بٌع بثمن حاضر بثمن حاضر ٌدا بٌد / ج
 

 ما حكم بٌع الصرف مع التعلٌل ؟/ س
 .جائز لعدم وجود مانع أو نهً ٌخرج عن بٌع الصرف من العموم / ج 

 
 .عدد شروط بٌع الصرف / س
 .إذا اتحد الجنس حرم التفاضل   -1/ج
 وجوب قبض البدلٌن فً مجلس العقد قبل التفرق  -2
 

 ما أحكام صرف العمالت ؟/ س
 .حساب فرق العملة  –القبض فً نفس المجلس  –ٌجب التساوي فً القٌمة  -/ ج
 

 ما حكم بٌع المزاٌدة ؟/ س
 جائز / ج
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 دلل بنص شرعً على جواز بٌع المزاٌدة ؟/ س
من ٌشتري هذا " باع حلسا وقدحا وقال  –صلى هللا علٌه وسلم  -عن أنس بن مالك أن رسول هللا/ ج

من ٌزٌد على درهم من "  –صلى هللا علٌه وسلم  –فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبً " الحلس والقدح 
 ." ٌزٌد على درهم ؟ فاعطاه رجل درهمٌن فباعهما منه 

 
 .اذكر الصور المحرمة لبٌع المزاٌدة / س
 التالعب باألسعار من قبل الدالل  –النجش / ج
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 .عرف بٌع الذرائع / س
 .كل بٌع ٌتذرع إلى الربا المحرم / ج
 

 .علل تمسٌه بٌوع الذرائع ببٌوع العٌنة / س
 .إلن أحد المتعاملٌن ٌرٌد بها العٌن / ج
 

 .اذكر صور بٌوع الذرائع / س
 .انظرنً وازٌدك  -1/ج
 .الوضع والتعجٌل  -2
 .بٌع وسلف  -3
 

 .عرف بٌع  الغرر / س
 .هو كل مجهول العاقبة ال ٌدري أٌحصل أم ال ٌحصل / ج
 

 .دلل على نهً اإلسالم عن بٌع الغرر / س
 عن بٌع الحصاه وبٌع الغرر –صلى هللا علٌه وسلم  –نهى الرسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال /ج
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 .اذكر صور بٌع الغرر / س
 .بٌع العربون  –بٌع الثمار قبل نضجها  –إخفاء عٌب فً السلعة  –بٌع المالمسة / ج
 

 بٌع المالمسة عادة ما ٌكون فً جنح الظالم ؟/ علل / س
 .إلنه ٌتم عن طرٌق لمس البضاعة دون التحقق من سالمتها وخلوها من العٌوب / ج
 

 عرف بٌع العربون ؟/ س
 .أن ٌشتري المشتري بضاعة وٌدفع جزءا من ثمنها إلى البائع / ج
 

 .اذكر مثاال على بٌع العربون مع بٌان حكمه الشرعً / س
اشترى سالم هاتفا محموال بمائتً لاير وٌدفع له عربونا بعشرٌن لاير على أن ال ٌرجع المبلغ إن / ج

 غٌر جائز . تراجع عن شراء الهاتف 
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 .ما المقصود بالربا / س
 .زٌادة على رأس المال ٌأخذها المقرض من المستقرض مقابل األجل / ج
 

 .اذكر مثاال على الربا / س
 .االقتراض من مصرف بنكً إلى أجل محدد بفائدة معٌنة على رأس المال / ج
 

 .دلل على تحرٌم الربا / س
 ." ذلك  بأنهم قالوا إنما البٌع مثل الربا واحل هللا البٌع وحرم الربا " قال تعالى / ج
 

 .مع ذكر دلٌل .ما حكم من اكل الربا وكاتبه وشاهده / س
هم : لعن هللا الربا وموكله وكاتبه وشاهدٌه وقال "  –صلى هللا علٌه وسلم  –قال رسول هللا . حرام ، ال ٌجوز / ج

 ".سواء 
 

 .وضح حالة اكل الربا فً الدنٌا واألخرة / س
 .ٌصاب بحالة هستٌرٌة من القلق واالضطراب : الدنٌا / ج

 .كالمصروع : اآلخرة 
 

 .ما الحكمة من تحرٌم الربا / س
إلن الربا ٌولد الحقد والكراهٌة والتشاحن بٌن الناس وفٌه استغالل للبشر وإلن المرابً ٌعتمد على غٌره فً جمٌع / ج

 ماله فال ٌطلب الرزق بنفسه 
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 .االقتصادٌة  –االجتماعٌة  –اذكر اضرار الربا الروحٌة / س

 
 
 
 
 
  
 

 .ماالحلول التً وضعها اإلسالم للحد من الربا / س
 .المصارف اإلسالمٌة  –الصدقة  –القرض الحسن  –التقوى / ج
 
 

 .هبسٕ ث٤ٖ أُظبسف اإلعال٤ٓخ ٝأُظبسف اُشث٣ٞخ ٖٓ ؽ٤ش اُشثؼ ٝاُض٣بدح ٝاُلبئذح / ط
  
 
 

 األضرار الروحٌة واألخالقٌة  .تحجر القلب  –ضٌق الصدر  –ٌتصف باألثرة  –ٌتكالب على المادة 

 األضرار اإلجتماعٌة  .ٌولد الحقد والبغضاء  –ٌقضً على التعاطف والتراحم 

ٌقود إلى جعل األموال دولة بٌن األغنٌاء  –أكل أموال الناس بالباطل 
حرمان األمة من مٌادٌن اإلنتاج والتطوٌر بالطرق  –المرابٌن 

 .المشروعة 

 األضرار األقتصادٌة 

 وجة المقارنة أُظبسف اإلعال٤ٓخ  أُظبسف اُشث٣ٞخ 
 اُشثؼ  .ٓشزشًب ث٤ٖ طبؽت اُؼَٔ ٝطبؽت أُبٍ  اُخغبسح ػ٠ِ طبؽت اُؼَٔ 

 الزٌادة والفائدة .٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٗظبّ أُشاثؾخ ثؾ٤ش رٌٕٞ اُض٣بدح ٓوبثَ اُشثؼ ك٢ اُجؼبػخ  .رؼزٔذ ػ٠ِ أُبٍ ، ٝأُبٍ ال ٣ِذ ٓبال 
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 ما الهدف من تبشٌر جمٌع الكتب السماوٌة ببعثة محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟/ س
 .تهٌئة للنفوس باتباع النبً الخاتم صلى هللا علٌه وسلم / ج 

 
 .دلل على تبشٌر جمٌع الرساالت السماوٌة ببعثة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم / س
 ".الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة واالنجٌل " قال تعالى / ج
 

 .عدد  ممٌزات الرسالة المحمدٌة / س
وضعت األعباء عن بنً  –األمر بالمعروف والنهً عن المنكر  –ٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبائث / ج

 .اسرائٌل 
 

 .ما السبب فً التكالٌف الشاقة على بنً اسرائٌل / س
 .بسبب جدالهم وتعنتهم / ج
 

 .دلل على تخفٌف هللا فً التكالٌف المفروضة على المسلمٌن / س
 أن أحد الصحابة أصابته جنابة فً السفر وكان الوقت شتاء فتٌمم وصلى بالناس / ج
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 ما هً عوامل الفالح ؟/ س
الدفاع عن سنته  –نصرته صلى هللا علٌه وسلم بكل الوسائل  –التصدٌق بالرسول بكل ما جاء به من ربه / ج

 .والذود عنه بكل غاِل ونفٌس 
 

 .مع الدلٌل .لما كان الصحابة ٌحرصون على اتباع النبً فً حٌاتهم كلها / س
 ".وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى " قال تعالى .إلنه ٌعلمون أنه مبلغ دعوة ربه / ج
 

 .على ماذا ٌدل تصرف الصحابة فً إراقة الخمر فً الطرقات بعد تحرٌمها /س
دلٌل على قوة إٌمانهم وسرعة استجابتهم ألوامر هللا ولمعرفتهم أن هللا ال ٌحرم شًء إال لحكمه أو لضرر / ج

 .ٌصٌب اإلنسان 
 

 كٌف ٌمكننا نصره نبٌنا محمدصلى هللا علٌه وسلم ؟/ س
 نشر الدعوة اإلسالمٌة  –بالمحافظة على سنته وتطبٌقها واالقتداء به فً أمور الحٌاة / ج
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 كم استمرت حٌاة السٌدة عائشة الزوجٌة مع النبً صلى هللا علٌه وسلم ؟/ س
 .تسع سنٌن / ج
 

 .حٌاة السٌدة عائشة الزوجٌة خٌر مثال لنساء المسلمٌن وضح ذلك / س
 .المحافظة على األسرار الزوجٌة ولو من أقرب قرٌب  –إلنها كانت تعمل على طاعة زوجها واتباع أوامره / ج
 

 .هات مثاال على محافظة الزوجة على األسرار الزوجٌة / س
عندما دخل أبو بكر على ابنته وهً تعد طعاما وتطحن قمحا وسألها اٌرٌد الرسول أن ٌغزو فلم تتكلم حتى / ج

 .جاء النبً صلى هللا علٌه وسلم واخبره أنه ٌرٌد فتح مكة 
 

 .صف عبادة السٌدة عائشة رضً هللا عنها / س
تواظب على  –كثٌرة الصٌام  حتى ٌزلقها الصوم   -كانت حرٌصة األقتداء بالرسول صلى هللا علٌه وسلم / ج

 .كثٌرة الحج  –كل وقتها ذكر وتسبٌح  –التطوع والنوافل 
 

 .ما اسم الصالة التً كانت تواظب علٌها السٌدة عائشة رضً هللا عنها ولم ترتد عنها / س
 صالة الضحى / ج
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 :اكملً ما ٌلً / س
 ..............................عدد األحادٌث التً روتها السٌدة عائشة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم   -1
 ..........................عد علماء الحدٌث السٌدة عائشة فً المرتبة  -2
أقسى أنواع البالء الذي تعرضت له السٌدة عائشة رضً هللا عنها كانت اتهامها فً حادثة  -3

.................... 
من القائل لو لم ٌكن للسٌدة عائشة رضً هللا عنها من الفضائل إال قصة اإلفك لكفى بها فضال  -4

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

 (2210) ألفٌن ومئتٌن وعشرة أحادٌث  -1/ ج
  
 .الرابعة  -2
 
 .اإلفك  -3
 

 .بن الزبٌر رضً هللا عنه عروة 4-
 

 .كانت حادثة اإلفك خٌرا للسٌدة عائشة رضً هللا عنها / علل / س 
 .رفع هللا قدرها وأعظم شأنها وصار لها ذكرا ببراءتها / ج 
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 اذكر البطاقة التعرٌفٌة للسٌدة حفصة أم المؤمنٌن ؟/ س
حفصة بنت عمر بن الخطاب خلٌفة رسول هللا ، وأمها زٌنب بنت مظعون أخت الصحابً عثمان بن مظعون / ج

 عنهرضى هللا 
 

 كٌف دخلت السٌدة حفصة فً اإلسالم ؟/ س
 .اعتنقت اإلسالم بعد دخول عائلتها فً اإلسالم / ج
 

 :أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها / س
 ...................تزوجت السٌدة حفصةقبل الرسول صلى هللا علٌه وسلم ب-1
 ............................تعلمت السٌدة حفصة القراءة والكتابة على ٌد معلمتها  -2
 .............................................وصف السٌدة حفصة رضى هللا عنها ب -3
 

 .               ُخنٌس بن حذافه السهمً القرشً – 1/ ج 
 الشفاء بنت عبدهللا        -2       

 الصوامة القوامة  -3     
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 .تحدث عن عبادة السٌدة حفصة أم المؤمنٌن / س
كانت زاهدة ناسكة قوامة صوامة تنافس أمهات المؤمنٌن فً البر والتصدق على الفقراء والمحتاجٌن وطلب / ج

 .العلم ورعاٌة بنات الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
 

 .فسر .من ممٌزات السٌدة حفصة محافظتها على األمانة / س
 .  من خالل حفظها للنسخة األصلٌة للقرآن الكرٌم الذي تم تدوٌنه فً عهد أبً بكر الصدٌق / ج
 

 .كٌف تأثرت السٌدة حفصة بشحصٌة والدها عمر بن الخطاب رضى هللا عنه / س
كانت تجادل فً العلم بجرأة وشجاعة متأثرة بشخصٌة والدها فً القوة والصالبة وحدة الفكر وجرأة اللسان / ج

 وحسن المنطق 
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 .عرف بالصحابً أبو ذر الغفاري / س
 .ُجندب بن ُجنادة الغفاري أحد السابقٌن فً دخول اإلسالم / ج
 

 .كٌف أسلم أبو ذر الغفاري / س
دخل على الرسول بمكة فسمع من قوله وهو فً مكانه فقال له النبً أرجع إلى قومك فأخبرهم حتى ٌأتٌك / ج

أمري فقال والذي نفسً بٌدي ألصرخن بها بٌن ظهرانٌهم فخرج حتى أتى المسجد ونادى بأعلى صوته 
 .بالشهادتٌن فقاموا علٌه القوم وضربوه واضجعوه حتى أنقذه العباس منهم 

 
 .لماذا سر النبً صلى هللا علٌه وسلم بإسالم أبً ذر الغفاري / س
 .إلنه علم أنه من قبٌلة غفار التً كانت تقطع الطرٌق وتأكل أموال الناس ظلما فاستبشر خٌرا باسالم أبً ذر / ج
 

 .كٌف شارك أبو ذر فً نشر الدعوة اإلسالمٌة / س
عاد أبو ذر من مكة مسلما إلى عشٌرته ٌحدثهم عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي ٌدعوا إلى عبادة هللا / ج

ومكارم األخالق فلم ٌٌأس حتى دخل قومه فً اإلسالم واحدا تلو الواحد وأخذ ٌدعو قبٌلة أسلم حتى غدت قبٌلة 
 غفار وأسلم سباقٌن للخٌر وحلفاء للحق 
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 .دَُ ثٔٞهق ػ٠ِ طذم ئ٣ٔبٕ أثٞ رس ٝصٛذٙ / ط
ػ٘ذٓب خشط ٓغ اُشعٍٞ اٌُش٣ْ ُٔالهبٙ اُشّٝ ك٢ رجٞى ، ػغض ثؼ٤شٙ ػٖ ٓٞاطِخ اُغ٤ش / طذم ئ٣ٔبٗٚ / ط

رؾذ ٝؽأح اُغٞع ٝاُظٔأ ك٘ضٍ ػ٘ٚ ٝؽَٔ ٓزبػٚ ٣ٝٔؼ٢ ٓبش٤ب ػ٠ِ هذ٤ٓٚ ك٢ اُظؾشاء ِٓزٜجٚ اُؾشاسح 
ؽز٠ ال ٣زخِق ػٖ اُغ٤ش كٞاطَ أُغ٤ش سؿْ اٗوطبع أصش اُشعٍٞ ٝاُظؾبثخ ػ٘ٚ ٌُٝ٘ٚ ٝاطَ ؽز٠ ٝطَ 

 .سؽْ هللا أثب رس ٣ٔش٢ ٝؽذٙ ٣ٝٔٞد ٝؽذٙ ٣ٝجؼش ٝؽذٙ " كوبٍ ك٤ٚ اُشعٍٞ 
ٓب أسعَ ُٚ أ٤ٓش اُشبّ ثضالصٔبئٚ د٣٘بس ٤ُغزؼ٤ٖ ثٜب ػ٠ِ ؽبعزٚ كوبٍ ػذ ثٜب ئ٤ُٚ ال ؽبعخ ُ٘ب ثٜب \ػٖ/ صٛذٙ 

 .كٔب ُ٘ب ئال ظَ ٗزٞاسٟ ثٚ ٝثؼغ اُـْ٘ ٗأًَ ٜٓ٘ب ٝصٝعخ طبثشح رظذهذ ػ٤ِ٘ب ثخذٓزٜب 
 

 :أًَٔ ٓب ٢ِ٣ / ط
 ٛغش٣خ................ رٞك٢ أثٞ رس اُـلبس١ ع٘خ / 1
 ....................اُظؾبث٢ اُز١ شبسى ك٢ رٌل٤٘ٚ ٝدك٘ٚ / 2
 

 اص٤ٖ٘ ٝصالص٤ٖ  -1/ ط
 ػجذهللا ثٖ ٓغؼٞد سػ٠ هللا ػ٘ٚ / 2
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 :ئٕ ًبٗذ اُؼجبسح طؾ٤ؾخ ٝطٞة اُخطأ ئٕ ٝعذ ) / ( ػغ ػالٓخ / ط

 
 )    ( .............ُْ رزغبٝص ؽ٤بح عؼذ ثٖ ٓؼبر ك٢ اإلعالّ ػشش ع٘ٞاد / 1
 )       ( ..............أعِْ عؼذ ثٖ ٓؼبر سػ٢ هللا ػ٘ٚ ثؼذ ث٤ؼخ اُؼوجخ األ٠ُٝ / 2
 )    ( .................أعِْ عؼذ ثٖ ٓؼبر  سػ٢ هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ ٣ذ اُظؾبث٢ أعؼذ ثٖ صساسٙ / 3
 )   ( .................اُوّٞ اُز٣ٖ ؽٌْ ك٤ْٜ عؼذ ثٖ ٓؼبر ثؾٌْ هللا ٝسعُٞٚ ٣ٜٞد ث٢٘ هش٣ظخ / 4
 )          ( ..............رٞك٢ عؼذ ثٖ ٓؼبر سػ٢ هللا ػ٘ٚ ع٘خ خٔغخ ٛغش٣خ / 5
 ...................)        ( رٞك٢ عؼذ ثٖ ٓؼبر سػ٢ هللا ػ٘ٚ ٝػٔشٙ صالص٤ٖ ع٘خ / 6
 

 عجغ ع٘ٞاد × / 1/ ط
2 /√ 
 ٓظؼت ثٖ ػ٤ٔش سػ٢ هللا ػ٘ٚ × / 3
4 /√ 
5 /√ 
 عجؼخ ٝصالص٤ٖ× / 6
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 .رؾذس ػٖ ٓ٘بهت عؼذ ثٖ ٓؼبر سػ٢ هللا ػ٘ٚ / ط
ػ٘ذ ؽلش هجشٙ ًبٗذ رخشط ؽجوخ ٖٓ رشاة  –ٗضٍ ك٢ ع٘بصرٚ عجؼٕٞ أُق ِٓي ٓب ٝؽئٞا األسع ٖٓ هجَ / ط

 .هبٍ ك٤ٚ اُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُغؼذ ٓ٘بد٣َ ك٢ اُغ٘خ  –ٝؽجوخ ٖٓ ٓغي 
 

 .دَُ ػ٠ِ ػذّ ٓذاٛ٘زٚ سػ٢ هللا ػ٘ٚ كبُؾن / ط
ػ٘ذٓب ؽٌْ ػ٠ِ ٣ٜٞد ث٘ٞ هش٣ظخ ثغجت خ٤بٗزْٜ ُِشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأُغ٤ِٖٔ ؽٌٔب ٝاكن ٝعٜٚ / ط

 .ُوذ ؽٌٔذ ك٤ْٜ ثؾٌْ هللا ٝؽٌْ سعُٞٚ : ٗظش اُشعٍٞ اٌُش٣ْ اُز١ هبٍ ُٚ 
 

 .٤ًق رٞك٢ عؼذ ثٖ ٓؼبر سػ٢ هللا ػ٘ٚ / ط
 ثؼذ ؿضٝح ث٢٘ هش٣ظخ اٗلغش عشػ عؼذ ٝأخز ٣٘ضف ٖٓ عذ٣ذ ٝٓب ٢ٛ ئال ع٣ٞؼبد ه٤ِِخ ؽز٠ سؽَ ش٤ٜذا / ط
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 أُشاعغ 

 
 2019ّاُطبُت اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ ُِظق اُضب٢ٗ ػشش اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ُِؼبّ ًزبة -

 
 ّ 2016د٤َُ ٓؼِْ اُزشث٤خ اإلعال٤ٓخ ُِظق اُضب٢ٗ ػشش ُِؼبّ  -

ال ٌغنٌك الملخص عن الكتاب المدرسً ، فالكتاب  / مالحظة 
 .المدرسً ٌبقى هو المرجع األساسً فً األول واألخٌر 
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