
 



  میحرلا نمحرلا هللا مسب                                                 
 ١٤٤٣ يناثلا يساردلا لصفلا – سماخلا فصلل ةیمالسإلا تاساردلا ةدامل يئاھن رابتخا               
 ٣ تاحفصلا ددع ٣ ةلئسألا ددع – ناتعاس نمزلا                                      
 
                                                                                              
 ) ةجرد ٠٢ (      : ددعتم نم رایتخا : لوألا لاؤسلا
                                                                                              

 ج ب أ لاؤسلا 
 يبر ناحبس دوجسلا يف لوقأ ١

 میظعلا
 يبر ناحبس
 ىلعألا

 يل رفغا بر

 لاوقالا يف طقف لاعفألا يف طقف لاوقالا يف  نوكی قدصلا ٢
 لاعفالاو

 مدق ناكم حانج ) صحفم ( ةملك ىنعم ٣

 ءاسنلاو لاجرلا ءاسنلا  لاجرلا دجسملا يف …… ىلع بجت ةعامجلا ةالص ٤

 نجلل حبذلا راجحألل حبذلا ةیحضألا a حبذلا ةلثما نم ٥

 ةجرد ٢٣ ةجرد ٢٤ ةجرد ٢٧  ـب درفلا ةالص نع ةعامجلا ةالص لضفت ٦

 ةنس  كرش بجاو  هللا ىلع لكوتلا مكح ٧

 ةیھاركلا راشتنا ةبحملا راشتنا عمتجملا ككفت عمتجملا يف قدصلا راشتنا راثآ نم ٨

 ھیبنج ھیتبكر ھیلجر ىلع ھیدی عوكرلا يف يلصملا عضی ٩

 ةنس هوركم كرش  هللا ریغل رذنلا مكح ١٠

 ىلعأل رظنلا حاتفتسإلا ءاعد لوألا دھشتلا مایقلا ءانثا ةیلوقلا ننسلا نم ١١

 ىسوم يبا رباج وبأ  يعبر نب ثراحلا هللا لوسر سرافب بقلی ناك يباحص ١٢

 الا قحب دوبعم ال هللا الإ ھلإ ال نأ ةداھش ىنعم ١٣
 هللا

 ناسحإلا مالسإلا

 نانثا ةعبرأ ةعبرا ةعامجلا ھب دقعنت ددع لقأ ١٤

 نیمألا قداصلا عاجشلا روبصلا ةثعبلا لبق دمحم نومسی ةیلھاجلا لھأ ناك ١٥

 تاعاطلا لعف ةبحملاو ةعاطلا هللا الإ ھلإ ال نأ ةداھش ناكرأ ١٦
 يصاعملا كرتو

 تابثإلاو يفنلا

 رجحلا عضو نیدلا غیلبت عئادولا ظفح مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا اھادا ةنامأ مظعا ١٧
 ھناكم يف دوسألا

 هدجسم ھعامتجا ناكم  ھتیب  ءانبب أدب ةنیدملا ىلا يبنلا مدق نیح ١٨

 دجسملا ةیحت  رتولا  ىحضلا دجسملا لوخد دنع نایلصت ناتللا نیتعكرلا ١٩

 يف تافتلإلا ةالصلا نع رخأتلا ةالصلا يف عوشخلا ىلع نیعت يتلا بابسألا نم ٢٠
 ةالصلا

 بلقلا روضح
 ةالصلا يف

                                                                                                                                      
                                                                                                                                



               
 ) تاجرد ٦ (   : )ب( دومعلا نم ھبسانی ام مامأ )أ( دومعلا نم مقرلا يعض : يناثلا لاؤسلا
 

 ب  أ
 دوجسلا حیبست يف ةدحاولا ىلع دازام  ةرخآلا تاجاح نم ءيشب ءاعدلا-١
 ةعاطلاو ركذلاو ھیف ةالصلا   يعیبطلا فوخلا-٢
  كتنج ينلخدأ مھللا  ةیونعملا دجسملا ةرامع-٣
 دسألا نم فوخلا  روھتلل لاثم-٤
  لجو زع نمحرلا يضری   دوجسلا يف ةیلوق ةنس-٥
 ةعرسب ةرایسلا ةدایق وا طیحفتلا   هللا ركذ-٦

 
 
 
 

 ) تاجرد ٤(   : لودجلا بسح ةالصلا يف ةیلاتلا رومألا يفنص : ب
 
 )  ةحتافلا ةءارق – دوجسلا يف میظعلا يبر ناحبس لوق – حاتفتسإلا ءاعد – ثبعلا (
 
 

 ةالصلا تاھوركم  ةالصلا ننس ةالصلا تابجاو ةالصلا ناكرا

    

 
 
 
             
                 
 
                
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                     ٢ 
 
 
 



 
 
 
 ) تاجرد ٥ (   : ةئطاخلا ةرابعلا ماما	)✖( ةمالعو ةحیحصلا ةرابعلا ماما	)✔( ةمالع يعض : ثلاثلا لاؤسلا
 
 )         (                       ددحملا تقولا يف اھباحصأ ىلا نویدلا در ةنامألا نم-١
 )         (                               مالسإلا ناكرا نم دعی لسرلاو بتكلاب نامیالا-٢
 )         (                         ةقدصلاو مایصلاو هللا ركذ : تاعاطلا لعف ةلثما نم-٣
 )         (                               مھفلآتو نیملسملا داوت ةعامجلا ةالص دئاوف نم-٤
 )         (                               ةالصلا روضحل ةرطعتم جورخلا ةأرملل زوجی-٥
 
 
 
 

  ) تاجرد ٥ (   : بسانملا ىنعملا مامأ بسانملا حلطصملا يعض  -ب
 
 

 وھسلا دوجس  روجفلا مالسإلا  ةالصلا تاھوركم ةذاعتسإلا

 
 

 ىنعملا حلطصملا
 ھلھاو كرشلا نم ةءاربلاو ةعاطلاب ھل دایقنالاو دیحوتلاب a مالستسإلا 

 رش لكل عماج مسا 

 ھتالص لطبت الو يلصملا رجأ صقنت 

  ھتالص رخآ يلصملا امھدجسی ناتدجس 

  هوركم لك نم ةیامحلا ھبلطو هللا ىلا ءاجتلإلا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              ٣ ٣	



  میحرلا نمحرلا هللا مسب                                                 
 ١٤٤٣ يناثلا يساردلا لصفلا – سماخلا فصلل ةیمالسإلا تاساردلا ةدامل يئاھن رابتخا               
 ٣ تاحفصلا ددع ٣ ةلئسألا ددع – ناتعاس نمزلا                                      
                                                                                          
                                                                                          ) ةجرد ٢٠ (      : ددعتم نم رایتخا : لوألا لاؤسلا

 ج ب أ لاؤسلا 
 يبر ناحبس دوجسلا يف لوقأ ١

 میظعلا
 يبر ناحبس
 ☑ىلعألا

 يل رفغا بر

 لاوقالا يف طقف لاعفألا يف طقف لاوقالا يف  نوكی قدصلا ٢
 ☑لاعفالاو

 مدق ☑ناكم حانج ) صحفم ( ةملك ىنعم ٣

 ءاسنلاو لاجرلا ءاسنلا ☑ لاجرلا دجسملا يف …… ىلع بجت ةعامجلا ةالص ٤

 نجلل حبذلا راجحألل حبذلا ةیحضألا a حبذلا ةلثما نم ٥

 ةجرد ٢٣ ةجرد ٢٤ ☑ةجرد ٢٧  ـب درفلا ةالص نع ةعامجلا ةالص لضفت ٦

 ةنس  كرش ☑بجاو  هللا ىلع لكوتلا مكح ٧

 ةیھاركلا راشتنا ☑ةبحملا راشتنا عمتجملا ككفت عمتجملا يف قدصلا راشتنا راثآ نم ٨

 ھیبنج ☑ھیتبكر ھیلجر ىلع ھیدی عوكرلا يف يلصملا عضی ٩

 ةنس هوركم ☑كرش  هللا ریغل رذنلا مكح ١٠

 ءاعد لوألا دھشتلا مایقلا ءانثا ةیلوقلا ننسلا نم ١١
 ☑حاتفتسإلا

 ىلعأل رظنلا

 نب ثراحلا هللا لوسر سرافب بقلی ناك يباحص ١٢
 ☑يعبر

 ىسوم يبا رباج وبأ 

 الا قحب دوبعم ال هللا الإ ھلإ ال نأ ةداھش ىنعم ١٣
 ☑هللا

 ناسحإلا مالسإلا

 ☑نانثا ةعبرأ ةعبرا ةعامجلا ھب دقعنت ددع لقأ ١٤

 قداصلا عاجشلا روبصلا ةثعبلا لبق دمحم نومسی ةیلھاجلا لھأ ناك ١٥
 ☑نیمألا

 تاعاطلا لعف ةبحملاو ةعاطلا هللا الإ ھلإ ال نأ ةداھش ناكرأ ١٦
 يصاعملا كرتو

 يفنلا
 ☑تابثإلاو

 رجحلا عضو ☑نیدلا غیلبت عئادولا ظفح مالسلاو ةالصلا ھیلع يبنلا اھادا ةنامأ مظعا ١٧
 ھناكم يف دوسألا

 ☑هدجسم ھعامتجا ناكم  ھتیب  ءانبب أدب ةنیدملا ىلا يبنلا مدق نیح ١٨

 ☑دجسملا ةیحت  رتولا  ىحضلا دجسملا لوخد دنع نایلصت ناتللا نیتعكرلا ١٩

 يف تافتلإلا ةالصلا نع رخأتلا ةالصلا يف عوشخلا ىلع نیعت يتلا بابسألا نم ٢٠
 ةالصلا

 بلقلا روضح
 ☑ةالصلا يف

                                                                                                                                      
                                                                                                                                



               
 ) تاجرد ٦ (   : )ب( دومعلا نم ھبسانی ام مامأ )أ( دومعلا نم مقرلا يعض : يناثلا لاؤسلا
 

 ب  أ
 دوجسلا حیبست يف ةدحاولا ىلع دازام ٥ ةرخآلا تاجاح نم ءيشب ءاعدلا-١
 ةعاطلاو ركذلاو ھیف ةالصلا ٣  يعیبطلا فوخلا-٢
  كتنج ينلخدأ مھللا ١ ةیونعملا دجسملا ةرامع-٣
 دسألا نم فوخلا ٢ روھتلل لاثم-٤
  لجو زع نمحرلا يضری ٦  دوجسلا يف ةیلوق ةنس-٥
 ةعرسب ةرایسلا ةدایق وا طیحفتلا ٤  هللا ركذ-٦

 
 
 
 

 ) تاجرد ٤(   : لودجلا بسح ةالصلا يف ةیلاتلا رومألا يفنص : ب
 
 )  ةحتافلا ةءارق – دوجسلا يف میظعلا يبر ناحبس لوق – حاتفتسإلا ءاعد – ثبعلا (
 
 

 ةالصلا تاھوركم  ةالصلا ننس ةالصلا تابجاو ةالصلا ناكرا

 ثبعلا حاتفتسالا ءاعد میظعلا يبر ناحبس لوق ةحتافلا ةءارق

 
 
 
             
                 
 
                
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                     ٢ 
 
 
 



 
 
 
 ) تاجرد ٥ (   : ةئطاخلا ةرابعلا ماما	)✖( ةمالعو ةحیحصلا ةرابعلا ماما	)✔( ةمالع يعض : ثلاثلا لاؤسلا
 
 )  ✔ (                       ددحملا تقولا يف اھباحصأ ىلا نویدلا در ةنامألا نم-١
 )  ✖    (                               مالسإلا ناكرا نم دعی لسرلاو بتكلاب نامیالا-٢
 )  ✔    (                         ةقدصلاو مایصلاو هللا ركذ : تاعاطلا لعف ةلثما نم-٣
 )  ✔    (                               مھفلآتو نیملسملا داوت ةعامجلا ةالص دئاوف نم-٤
 ) ✖     (                               ةالصلا روضحل ةرطعتم جورخلا ةأرملل زوجی-٥
 
 
 
 

  ) تاجرد ٥ (   : بسانملا ىنعملا مامأ بسانملا حلطصملا يعض  -ب
 
 

 وھسلا دوجس  روجفلا مالسإلا  ةالصلا تاھوركم ةذاعتسإلا

 
 

 ىنعملا حلطصملا
 ھلھاو كرشلا نم ةءاربلاو ةعاطلاب ھل دایقنالاو دیحوتلاب a مالستسإلا مالسالا

 رش لكل عماج مسا روجفلا

 ھتالص لطبت الو يلصملا رجأ صقنت ةالصلا تاھوركم

  ھتالص رخآ يلصملا امھدجسی ناتدجس  وھسلا دوجس

  هوركم لك نم ةیامحلا ھبلطو هللا ىلا ءاجتلإلا ةذاعتسإلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              ٣ ٣	



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                      	


