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 اململكة العربية السعودية

 ٗسارج اىرؼيٌٍ

      [280 ]  

 اإلدارج اىؼاٍح ىيرؼيٌٍ تَذافظح جدج

 تْاخ -اىشؤُٗ اىرؼيٍٍَح

 ٍنرة اىرؼيٌٍ تجْ٘ب جدج

 

  

 اىفاقد اىرؼيًٍَ فً ٍادج اىر٘دٍد
 اىزاتغ االتردائًىيصف 

 اخراري االجاتح اىصذٍذح 

  -1  : االٌَاُ تاىًٍ٘ االخز رمِ ٍِ ارماُ

 سحااٌاإل - أ االسالو  -ب ًٌاٌاإل -ج

  -2 : اىرصدٌق تجٍَغ اىزطو ٍِ اٗىٌٖ ّ٘ح ػئٍ اىظالً اىى اخزٌٕ ٍذَد صيى اهلل ػئٍ ٗطيٌ اىَقص٘د ٍْٔ

 خشاالًٌاٌ تانٍٕو اال - أ االًٌاٌ تانشسم عهٍٓى اناالو - ب االًٌاٌ تانكتة  -ج

  -3 : اُ ذؼثد اهلل مأّل ذزآ فإُ ىٌ ذنِ ذزآ فإّٔ ٌزاك ٍؼْى

 اإلسحااٌ - أ اإلسالو - أ اإلًٌاٌ –ج 

  -4 : اىرصدٌق تاىنرة اىرً اّشىٖا اهلل ػيى رطئ ػيٌٍٖ اىصالج ٗاىظالً ىٖداٌح اىْاص ذؼزٌف

 االًٌاٌ تاهلل -أ  االًٌاٌ تانكتة - ب االًٌاٌ تانشسم عهٍٓى اناالو  -ج

  -5 :  :اىزطو اىنزاً ػيٌٍٖ اىصالج ٗاىظالً مثٍزُٗ ٌٍْٖٗ

 جثشٌم عهٍّ اناالو - أ َٕح عهٍّ اناالو -ب  اسشافٍم عهٍّ اناالو  -ج

  -6 :اىرصدٌق تأُ مو ٍا ٌقغ ٍِ خٍز ٗشز فٖ٘ تقضاء اهلل ذؼاىى ٗقدرٓ

 االًٌاٌ تانٍٕو االخش - أ االًٌاٌ تانقذس خٍشِ ٔششِ -ج  االًٌاٌ تانًالئكح  -ج

  -7 :اىَالئنح مثٍزُٗ ىٌٖ اػَاه ػظٍَح ٍْٖا اىْشٗه تاى٘دً ٕٗ٘ ػَو

 إسشافٍم عهٍّ اناالو - أ جثشٌم عهٍّ اناالو - ب يٍكائٍم عهٍّ اناالو - ج

  -8 :اّشه اهلل طثذأّ ٗذؼاىى اىقزاُ اىنزٌٌ ػيى

 يحًذ  - أ عٍاى عهٍّ اناالو - ب يٕسى عهٍّ اناالو   -ج

  -9  قثز ٗػذاتٔ ٗتؼث اىْاص ىيذظاب ٗاىجشاء تدخ٘ه اىجْح أٗ اىْار ٕ٘ ذؼزٌف ىـ : ىاىَ٘خ ٍِ ّؼٌٍ ا اىرصدٌق تنو ٍا ٌقغ تؼد

 انًٍاٌ تانقذس خٍشِ ٔششِ - أ اإلًٌاٌ تاهلل  - ب اإلًٌاٌ تانٍٕو اَخش  -ج
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 اململكة العربية السعودية

 ٗسارج اىرؼيٌٍ

      [280 ]  

 اإلدارج اىؼاٍح ىيرؼيٌٍ تَذافظح جدج

 تْاخ -اىشؤُٗ اىرؼيٍٍَح

 ٍنرة اىرؼيٌٍ تجْ٘ب جدج

 

 

 فقٔاىفاقد اىرؼيًٍَ فً ٍادج اى
 اىزاتغ اتردائًىيصف 

 اىصذٍذح اخراري االجاتح 

  -1 ٍِ أداب اىدػاء :  

 ٔاسحذج انذعاء يشج - أ انصالج عهى انُثً       - ب اَشغال انقهة        -ج اسثال انذٌٍ -د

  -2 ٗقد اىدػاء اىَظرجاب:

انذعاء فً شٓش   - ب انذعاء فً انصالج   -ج  نٍس نّ صياٌ أٔ يكاٌ يحذد  -د
 انذعاء فً انًاجذ  - أ سيضاٌ

  -3 :ذرصزفٍِ ٍؼٖا(؟صدٌقرل ال ذذة اىَشاح )مٍف 

تتجُثٍٍ انًضاح اسحتشايًا  - ب   تتشكٍٍ يصاسحثتٓا  -ج  تٓجشٌٍ انحذٌث يعٓا يطهقًا  -د
 تاتًشٌٍ فً انًضاح يعٓا - أ نًشاعشْا

  -4   ٍِ آداب اىَشاح:

 يٕس انذٌٍأح فً اعذو انًض - أ انكزب فً انًضاح - ب االستٓضاء تاألخشٌٍ  -ج اإلٌزاء  -د

  -5   ٌظَى: اىذدٌث ػِ أدد فً غٍثرٔ تَا ٌنزٓ

 انًًٍُح - أ اناخشٌح - ب انغٍثح  -ج الستٓضاءا -د

  -6   ّقو اىنالً اىظًء اىذي قٍو فٍٔ ٌظَى:

  انغٍثح - أ   انًًٍُح - ب اناخشٌح   -ج االستٓضاء  -د

  -7    :ٍ٘اطِ ذشزع فٍٖا اىصالج ػيى اىْثً

    انًاجذعُذ دخٕل  - أ عُذ انخشٔج يٍ انًاجذ - ب عُذ انذخٕل نهًُضل  -ج عُذ انخشٔج يٍ انًُضل  -د

  -8   :  ٍِ آداب اىَجاىض

اناالو عُذ انذخٕل   -د
 ٔانخشٔج يٍ انًجهس    

اناالو عُذ دخٕل   -ج
 انًُضل

اناالو عُذ انخشٔج يٍ  - ب
 انًجهس

اناالو عُذ دخٕل  - أ
 انًجهس

  -9   :  ٍِ اىظي٘ك اىصذٍخ فً اىيثاص

اشتشي انًالتس انغانٍح   -ج اشتشي انًالتس انقذًٌح  -د
اشتشي يا ٌعجثًُ يٍ  - أ يا اسحتاج انٍّاشتشي  - ب انثًٍ

 انًالتس

  -10  دددي اىظي٘ك اىذي ٌْثغً اىَذافظح ػئٍ فً اىَجيض:

 ركش اهلل  - أ االستٓضاء تاالخشٌٍ  - ب انًضاح انكثٍش  -ج انعثث   -د


