
 

 

 

 

 

 

 

        

    

                                                            

 ٔعذ اهلل انظذاتح سضً اهلل عُٓى انزٌٍ تاٌعٕا انشعٕل طهى اهلل عهٍٓى ٔعهى فً تٍعح انشضٕاٌ   - 1

 .تانشضا ٔإَضال انغكٍُح عهٍٓى ٔيغاَى ٔتٍٍ أَّ قادس عهى رنك

 (4ٌ)اكرة يٍ دفظك يا ٌشٍش إنى انًعُى انغانف يع انشكم انراو                                              - أ

  ٔاهلل غفٌٕس ّسدٍى :      -   عٍٍ اعى انقاعذج انًٕجٕدج فً انًصانٍٍ اَذٍٍٍ  -  ب

 (1ٌ)                  عُٓى تثطٍ              -

 (2ٌ)                                                          نقشاءج انقشآٌ فضائم كصٍشج أركش أستعح يُٓا ؟       - 2

 .عٕسج انقظض (قاند ادذاًْا ٌا أتد اعراجشِ إٌ خٍش يٍ اعراجشخ انقٕي االيٍٍ)قال اهلل ذعانى  - 3

 (1ٌ)اعرخشض يضًٌٕ اٌَح ؟                                                                                       -     أ 

 (2ٌ):                                                                        ايأل انجذٔل اَذً اَطالقا يٍ اٌَح -    ب 

                               دق األجٍش                             دق انًغرؤجش

  

كاٌ أدًذ ٌذسط يع صيالء نّ يذج شالز عُٕاخ ٔكاٌ ٌعرًُ تجًانّ انظاْشي، يًا دفعٓى نهرقشب يُّ  -  4

 .ٔادرشايّ؛ نكُّ كاٌ ٌركثش عهٍٓى ٔال ٌجانغٓى ٔال ٌرعأٌ يعٓى يًا عثة نّ يشاكم يعٓى 

                  (2ٌ)ْم ٌرًرع أدًذ فً سأٌك تانجًال انزي ٌذس عهٍّ اإلعالو أو ال ؟ ٔنًارا ؟ اعرذل عهٍّ تُض ششعً؟  - أ 

  (1ٌ)قذو ألدًذ يصانٍٍ يٍ جًال خهق انشعٕل طهى اهلل عهٍّ ٔعهى ؟                                        -  ب 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 االيرذاٌ انجٕٓي
  نٍُم شٓادج انغهك انصإَي االعذادي

  -2011دٔسج ٌٍَٕٕ - 

 انًادج انرشتٍح اإلعاليٍح

 

 انًعايم 1

 

َجاصإليذج ا عاعح ٔادذج  

 

2/1  انظفذح 

 

ٌ ــاألكادًٌٍح انجٓـٌٕح نهرشتـٍح ٔانركٕي
 ج ٔادي انــزْــــة نـــــكــٌٕـــشجـــجـٓـ

 انــذاخــهــح                  
 

ستٍحـغـانى يهكحـوـال  



 

 

 

 

 
 (7ٌ).                                                                                   انٕضعٍح اإلدياجٍح انرقًٌٍٕح  - 5

تذس نى ٌكرًم 

      طهة األعرار يٍ أدًذ ٔععٍذ انقٍاو تثذس دٕل قًٍح انظذح ؛ فقشس خانذ انزْاب يعًٓا إنى يذم 

نالَرشَد فجهظ أدًذ ٔععٍذ يعا أياو داعٕب ؛تًٍُا خانذ جهظ ٔدذِ ٔتعذ يذج قظٍشج عًع أدًذ ٌجٓش 

تؤٌ ععٍذ كاٌ ٌرظفخ تعض : تظٕذّ عهى ععٍذ شى اَظشف؛ فهذق تّ خانذ فغؤنّ عٍ يا ٔقع فؤجاتّ

   .  انخالف تًٍُٓا لانًٕاقع انالأخالقٍح ٔأشعم عٍجاسج ٔتذأ ٌذخٍ فؤغضثًُ ؛فؤشاس ْزا خانذ فقشس ح

 

: األعُاد  

َِْجٍِم ): قال اهلل ذعانى   َٔااِل َْٕساِج  ُْْى ِفً انَر ُّ َيْكُرٕتًا ِعَُذ ٌَِجُذََٔ ًَ اَنِزي  ًَ االِي َُِث ٌَ انَشُعَٕل ان ٌََرِثُعٕ  ٍَ اَنِزٌ

ُِٓى اْنَخَثآِئَساَي ٍْ ٌَُذِشُو َعَه َٔ ٍَِثاِخ  ُُٓى انَط ٌُِذُم َن َٔ ًَُُكِش  ٍِ اْن ُْْى َع َٓا ُْ ٌَ َٔ ًَْعُشِٔف  ُْى ِتاْن  157ألعشافعٕسج ا (ُيُش

 

ل عٍ عًشِ فًٍا أفُاِ أال ذضٔل قذيا عثذ ٌٕو انقٍايح درى ٌظ"قال سعٕل اهلل طهى اهلل عهٍّ ٔعهى   

انرشيزي كراب انقٍايح تاب " ٔفًٍا أَفقّ ٔعٍ جغًّ فًٍا أتالِ ِٔعهًّ فًٍا فعم ٔعٍ يانّ يٍ أٌٍ اكرغة

. ياجاء فً شؤٌ انذغاب ٔانقظاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انرعهًٍاخ

اَطالقا يٍ األعُاد  أعالِ ٔاعرًادا عهى يكرغثاذك انغاتقح اكرة يٕضٕعا نًغاعذج صيٍهك خانذ ذثٍٍ فٍّ  

: ياٌهً

.  ععٍذ ٔأدًذ يع انرعهٍماخيٕقفك يٍ ذظشف*  

 .ذثشص خطٕسج يا أقذو عهٍّ ععٍذ يع االعرذالل عهى رنك تُض ششعً*  

ذُظخ ععٍذ تثعض انرٕجٍٓاخ اإلعاليٍح نرجأص انرظشفاخ انرً طذسخ يُّ يع االعرذالل تُض *  

 .  ششعً

 

 

 انًادج انرشتٍح اإلعاليٍح

 

 انًعايم 1

 

َجاصإليذج ا عاعح ٔادذج  

 

 انظفذح 2/2

 

ٌ ــاألكادًٌٍح انجٓـٌٕح نهرشتـٍح ٔانركٕي
 ـح ٔادي انــزْــــة نـــــكــٌٕـــشجـــجـٓـ

 انــذاخــهــح                  
 



 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                

1  - 

َٙ نَمْذ): لال اهلل حعانٗ - أ  ُّ َسِض ٍِ انَه ٍَ َع ًُِٕيُِٛ ِْٓى ِفٙ َيا َفَعِهَى انَّشَجَشِة َحْحَج َُٚباُِٚعَََٕك ِإْر اْن ِْٓى انَّسِكََُٛت َفَأََضَل ُلُهِٕب ْٛ ُْٓى َعَه  َفْخحًا ََٔأَثاَب

َٓا َكِثَٛشًة ََٔيَغاََِى {18}َلِشٚبًا ٌَ َٚاُخُزََٔ ُّ ََٔكا ُّ ََٔعَذُكُى {19}َحِكًًٛا َعِضٚضًا انَه َٓا َكِثَٛشًة َيَغاََِى انَه ِِ َنُكْى َفَعَجَم َحاُخُزََٔ َ٘ ََٔكَّف َِْز ِْٚذ  َأ

ٌَ َعُُكْى انَُاِط ٍَ آًَٚت َِٔنَخُكٕ ًُِٕيُِٛ ِْٓذَُٚكْى ِنْه َٚ َٓا َحْمِذُسٔا َنْى َُٔأْخَشٖ {20}ُيّْسَخِمًًٛا ِصَشاطًا َٔ ْٛ ُّ اَحاَط َ̄لذ َعَه َٓا انَه ٌَ ِب ُّ ََٔكا  ُكِم َعَهٗ انَه

ٍْٙء   .(ٌ نهّشكم1ٌ نٝٚاث 3ٔ)سٕسة انفخح  ({21}َلِذٚشًا َش

... حخابع انخٍُٕٚ أٔ ا٠دغاو بغٛش غُت أٔ انخفخٛى  (ّسحٍى واهلل غفىٌس):  -  اسى انماعذة انًٕجٕدة فٙ انًثانٍٛ اٜحٍٛٛ -  ب   

  (ٌ نكم لاعذة ركشْا 0.5...    ) ا٠خفاء بغُت  أٔ   ا٠ظٓاس (ػُهى ببطٍ)                                                             -  

...   انًّساعذة عهٗ انّشفاء    -  انحصٕل عهٗ انطًأَُٛت - َٛم انّشفاعت - ححصٛم اٞجش : - نمشاءة انمشآٌ فضائم يُٓا  -  2  

(ٌ نكم فضٛهت0.5)                                                                        

.(لانج احذاًْا ٚا أبج اسخاجشِ إٌ خٛش يٍ اسخاجشث انمٕ٘ االيٍٛ)لال اهلل حعانٗ  -  3  

  

         (1ٌ).                                                                            أ٘ يضًٌٕ يمبٕل ششٚطت احخشاو يعُٗ اٜٚت-   أ 

                                                                               

:                                                                                         ايٟ انجذٔل اٜحٙ اَطاللا يٍ اٜٚت -   ب   

                               حك اٞجٛش                             حك انًّسخأجش

(1ٌ)  أداء انعًم بإخالص ٔأياَت  (1ٌ)  انحصٕل عهٗ اٞجشة بعذ اَخٓاء انعًم   

 4 -  

ال ٚخًخع أحًذ فٙ سأٚٙ بانجًال انز٘ ٚحث عهّٛ ا٠سالو َّٞ يخكبش عهٗ صيالئّ ٔال ّٚساعذْى ٔال ٚجانّسٓى لال اهلل -  أ 

سٕسة ا٠سشاء؛ حمبم كم آٚت أٔ حذٚث صحٛح  (ٔال حًش فٙ االسض يشحا إَك نٍ حخشق االسض ٔنٍ حبهغ انجبال طٕال):حعانٗ

. فٙ انًٕضٕع  

.(ٌ نهذنٛم انّششع1ٌٙ نهشأ٘ 1)   

كاٌ انشسٕل صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى يخٕاضعا يع انُاط :ألذو ٞحًذ يثانٍٛ يٍ جًال خهك انشسٕل صهٗ اهلل عهّٛ ٔسهى- ب   

   (ٌ نكم خصهت 0.5)....                                                                 ّٔٚساعذْى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االيتحاٌ انجهىي
  نٍُم شهادة انسهك انثاَىي االػذادي

  -2011دوسة ٌىٍَى - 

 انًادة انتشبٍت اإلساليٍت

 

 انًؼايم 1

 

َجاصإليذة ا ساػت واحذة  

 

2/1  انصفحت 

 

ٌ ــاألكادًٌٍت انجهـىٌت نهتشبـٍت وانتكىي
 ة وادي انــزهــــب نـــــكــىٌـــشةــــجـهـ

 انــذاخــهــت                  

 

سبٍتـؽـانى يهكتـوـال  

 ػُاصش اإلجابت



 

 

 

 

 

 

 

"بحث نى ٌكتًم" انىضؼٍت اإلدياجٍت انتقىًٌٍت   
                       انًؼاٌٍش

      

  انتؼهًٍاث   

يؼٍاس االستخذاو انسهٍى ألدواث  يؼٍاس انًالءيت

 انًادة

 يؼٍاس االَسجاو

 

 

 

 1:ث 

ٌبٍٍ يىقفه يٍ تصشف - 

. سؼٍذ وأحًذ

. ٌؼهم يىقفه - 

 

(1ٌ) 

ٌستخذو نغت سهًٍت وٌقذو - 

يىفقا يىافقا نهششع وٌؼطً 

تؼهٍال يُاسبا ويىافقا نهششع 

. كزنك

 

(1ٌ) 

 

 

أٌ تكىٌ األفكاس  -

انًقذيت يتسهسهت 

ويُطقٍت وخانٍت يٍ 

انتُاقض سىاء فً 

 3أو 2أو 1انتؼهًٍت 

 

   (1ٌ)  

 

 

 

 

 

 2:ث

 

ٌبشص خطىسة يا أقذو ػهٍه - 

 .سؼٍذ 

ٌستذل ػهى رنك بُص - 

 .ششػً 

 

 

(1ٌ) 

 

ٌبٍٍ خطىسة واحذة ػٍ - 

أضشاس انتذخٍٍ وخطىسة واحذة 

ػٍ سهبٍاث انُظش إنى انًشاهذ 

. انال أخالقٍت

ٌستذل بُص ششػً صحٍح _ 

ويُاسب نهتؼهًٍت خال يٍ 

 .انتحشٌف وانخطأ 

(1ٌ) 

 

 

 3:ث

 

 

ٌقذو تىجٍها إساليٍا واحذا 

نسؼٍذ نتجاوص انتؼاطً 

نهتذخٍٍ و تىجٍها إساليٍا 

واحذا نتجُب يشاهذة 

انًُاظش انالأخالقٍت يغ 

 .االستذالل بُص ششػً 

 

 

(1ٌ) 

 

أٌ ٌكىٌ انتىجٍه اإلساليً _ 

انزي قذيه انتهًٍز نسؼٍذ نتجاوص 

انتؼاطً نهتذخٍٍ و انتىجٍه 

انىحٍذ نتجُب يشاهذة  اإلساليً

انًُاظش انالأخالقٍت صحٍحا 

ويُاسبا نهتؼهًٍت يغ االستذالل 

بُص ششػً صحٍح خال يٍ 

 .انتحشٌف وانخطأ 

 

(1ٌ) 

 

 انًادة انتشبٍت اإلساليٍت

 

 انًؼايم 1

 

َجاصإليذة ا ساػت واحذة  

 

 انصفحت 2/2

 

ٌ ــاألكادًٌٍت انجهـىٌت نهتشبـٍت وانتكىي
 ة وادي انــزهــــب نـــــكــىٌـــشةـــجـهــ

 انــذاخــهــت                  

 

 شبكـــت انتصحٍــح
 


