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 اململكة العربية السعودية

 ٔشازج انرؼهٍى

      [280 ]  

 اإلدازج انؼايح نهرؼهٍى تًحافظح جدج

 تُاخ -انشؤٌٔ انرؼهًٍٍح

 يكرة انرؼهٍى تجُٕب جدج

 

  

 انفاقد انرؼهًًٍ فً يادج انرٕحٍد
 انعادضنهصف 

 اخرازي االجاتح انصحٍحح 

  -1 :ذؼسٌف اإلحعاٌ ْٕ   

شٖادج أُ ال إىٔ إال اهلل ٗأُ   -ج
 ٍحَذ سس٘ه اهلل 

أُ ذؼثذ اهلل مؤّل ذشآ فئُ ىٌ    -ب
 ذنِ ذشآ فئّٔ ٝشاك

أُ ذؤٍِ تاهلل ٍٗالئنرٔ ٗمرثٔ ٗسسئ  - أ
 ٗششٓ ٗاىًٞ٘ اٟخش ٗتاىقذس خٞشٓ

  -2 : ٌدل ػهى اإلحعاٌ قٕنّ ذؼانى 

ٌِ * اىَّزٛ  -ج َ٘مَّو َػَيٚ اىَؼزِٝز اىشَّحٞ ََٗذ (
.)َِ ََٗذَقيَُّثَل ِفٜ اىّساِجذٝ  *ًُ َِ َذق٘     َٝشاَك حٞ

ًِ اْىآِخِش  - ب ْ٘ َٞ َٗاْى  ِٔ َِ ِتاىيَّ ٍَ ِْ آ ٍَ َِّ اْىِثشَّ  ََٗىَِٰن (
.)َِ َٗاىَِّْثِّٞٞ َٗاْىِنَراِب  َََياِئَنِح   َٗاْى

ََالِئَنُح  - أ َٗاْى  َ٘ ُٕ َٔ ِإال  ُٔ ال ِإَى ُٔ َأَّّ َِٖذ اىيَّ )َش
ًَا ِتاْىِقْسِط(. ٌِ َقاِئ  َُٗأُٗى٘ اْىِؼْي

  -3 :أو انُثً يحًد صهى اهلل ػهٍّ ٔظهى يحًد تٍ ػثداهلل تٍ ػثد انًطهة ًْ 

أسٗٙ تْد اىحاسز تِ  - أ آٍْح تْد ٕٗة  - ب أً ٕاّٜ تْد أتٜ طاىة -ج 
  ػثذاىَطية

  -4 : انُثً صهى اهلل ػهٍّ ٔظهى ٔتُاذّػدد أتُاء 

 أتْاء 4تْاخ ٗ 4 -أ  أتْاء 2تْاخ ٗ  4 - ب  أتْاء ٗأستغ تْاخ 3  -ج

  -5 : تؼث انُثً صهى اهلل ػهٍّ ٔظهى ٔػًسِ 

  سْح  63 - أ  سْح 45 -ب   سْح  4ٓ  -ج

  -6 :فسضد انصالج فً حادثح 

 اإلسشاء - أ اىَؼشاج  -ج  حجح اى٘داع   -ج
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 فقّانفاقد انرؼهًًٍ فً يادج ان
 انعادض اتردائًنهصف 

 اخرازي االجاتح انصحٍحح 

:يٍ اْى صفاخ اإلياو أٌ     1-  

 ٝحسِ قشاءج اىفاذحح - أ ٝنُ٘ حافظًا ىيقشاُ ماٍاًل - ب ٝنُ٘ ػاىَُا تؤٍ٘س اىذِٝ -ج

  -2 :  انًٕقف انصحٍح نهًأيٕو انٕاحد 

 اىَؤًٍ٘ ػِ َِٝٞ اإلٍاًأُ ٝقف  - أ أُ ٝقف اإلٍاً ػِ ٝساس اىَؤًٍ٘ - ب أُ ٝرؤخش اىَؤًٍ٘ ػِ اإلٍاً  -ج

  -3 :إذا صهد انًسأج تانُعاء ٔكاَد ٍْا اإلياو فئَٓا ذكٌٕ 

 تذاٝح اىصف  - أ ٗسط اىصف - ب َِٝٞ اىصف -ج

  -4 :انرأخس ػٍ اإلياو فً اندخٕل فً انصالج ٔاالَرقال تٍٍ األزكاٌ 

 ٍخاىفح  - أ ٍساتقح  - ب ٍ٘افقح -ج

  -5 : إذا كاٌ انًأيٕو يغ اإلياو فً االَرقاالخ انصالج ٔنٍط ػقثّ فٓرا 

 ٍ٘افقح - أ ٍراتؼح - ب ذؤخٞش -ج

  -6 :دخم يُصٕز انًعجد نصالج انؼصس ٔاإلياو جانط تٍٍ انعجدذٍٍ فً انسكؼح األٔنى انعُح فً حقّ 

ٌكبر ثى ٌدخم يع اإلياو عهى انحال انذي هو عهٍه وهو  - ب
 انجهوس بٍن انسجدتٍن

اإلياو  حتى ٌقوو نهركعت انثانٍت فٍدخم يعه فً ٌنتظر  - أ
 انصالة

  -7 : يٍ إَٔاع صالج انرطٕع

 اى٘ذش  - أ اىصالج اىَفشٗضح - ب اىصالج تؼذ أراُ اىفجش  -ج

  -8 :  انعٍُ انسٔاذة ذفؼم 

 ٍغ اىصي٘اخ اىَفشٗضح - أ فٜ أٛ ٗقد ٍِ اىًٞ٘  - ب فٜ ٍْرصف اىيٞو  -ج

  -9 : دقائق ٌؼرثس ْرا انٕقد 10س ب انظٓ ػُد ذٕظط انشًط فً انعًاء حرى ذصٔل ٔقثم صالج

 ٗقد ٍسرحة ىيصالج - أ ٗقد ّٖٜ ػِ اىصالج - ب ٗقد ٗج٘ب صالج اىظٖش -ج

  -10 : دخٕل انًأيٕو فً انصالج ٔاالَرقال يٍ زكٍ إنى آخس ػقة االَرٓاء يثاشسج حكًّ

 جائز - أ ٗاجة - ب سْح -ج


