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 المヱضヱع
 

ュه الرحمن الرحي ュبس 
 ュرآن الكريボال: 

 ヱعدكم ه مغانم كثيرة تاخذヱنヰا فعجل لكم هذヱ ロكف أيدي الレاس عレكم u:ه تعゅلヴ في سヱرة الヘتحヱボل ي 
                                                ラلتكوヱاءاヨديكم صراطا مستقيヰيヱ ينレومヨية للt 

25اآية                                                                                                                          
:يةالقرآنيةبتأラوأجبعゅヨيلياآاقرإ

 1ラ.......................................................عنムمكفأيدヵالنゅس–مغゅنمكんيرة:اشرゥحسبالسيゅق -أ

ゆ–رادمنبينヨالメهقوヴلゅتع(ロمهذムللイفع....................................)..................................1ラ

ァ–ヴلゅقولهتعヴبةالنصالقرآنيإلゅواصلكت..........(:وانصيراゅولي.......)...................................2ラ

 :الحديث النبヵヱ الشريف 
 من أطاعني فボد أطاع ه، ヱمن :) قゅل رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ :أبي هريرة رضي ه عنه قゅل  عن  
 .متベヘ عヤيه(   عصاني فボد عصヴ ه ،ヱمن يطع اأمير فボد أطاعني، ヱمن يعص اأمير فボد عصاني  

   - ヵヱن الحديث النبヱص مضمヤالشريف استخ...................................................................ヲ ن 

るيヱالترب れحداヱال:                        
 ヱال るالضعيるيميヱボت  ヴلヱاأ: 
 ヱهヱ يعبر الطريベ عبر ممر الراجヤين، حيث صدمته ،نشر مヱقع إلكترヱني خبر حゅدثる سير تعرض لゅヰ تヤميذ"

 .فほصيゆ الヘتヴ بنزيف حゅد . الضヱء اأحمررة إشゅ في حゅلる سكرسيゅرة لュ يحترュ سゅئゅヰボ الذヵ كゅن 

 ヱبمجرد عュヤ صديボه أحمد بゅلخبربゅدر إلヴ التبرع بكميる .حيゅته ヱقد دعゅ المヱقع إلヴ التعجيل بゅلتبرع بゅلدュ إنゅボد

 "........لكن اأجل المحتュヱ  لュ يمヰل الضحيる .من دمه 

 :る ثュ أجゆ عمゅيヤي تほمل الヱضعي 
 نゅ..........................................................ヱي تュ ااعتداء عヤيヰتال ゅ من الحベヱボ العゅمるاذكر حボ - أ
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      ゆ–  رحددゅاآث るبيヤل السポヱヤمثل  سベئゅالمجتمع  هذا السヱ ردヘال ヴヤع........................................ンن 

 نヱ...........................................................................عبر عن مヱقポヘ من سポヱヤ أحمد  –ج      

 نヲ............................................ هذا السゅئベاذكر مظヰرين من مظゅهر فسゅد الذベヱ السヤيュ لدى  –د      

 نヱ............اقترح إعانゅ لنشره عبر اإنترنيれ تدعヱ فيه النゅس إلヴ التبرع بゅلدュ لضحゅيゅ حヱادث السير  –ه      

     るيميヱボالت るضعيヱال るالثاني: 
 .زماءه  حتヴ ايعدヵالدراسる مصゆゅ بمرض معد يتغيゆ عن  تヤميذ      

       ゆヱヤالمط: 

 نصゅ حديثيゅ اكتゆ أゅ  ヱلるهذه الحمثل في الرسヱل صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ دعゅ إليه اإجراء الصحي الذヵ اذكر –أ     

 نヱ.......................................................................................................يحث عヤيه         

     ゆ– ポヱヤمن س ポヘقヱم ヱهゅميذ مヤ؟ هذا الت.........................................................................ヱن 

 نヲ............................هل يعتبر اإجراء الذヵ قュゅ به التヤميذ المصヱ ゆゅقゅئيゅ أュ عاجيゅ؟ عヤل اختيゅرポ –ج    

   るيميヱボالت るضعيヱال るالثالث: 
 

 أثر ヱاضح في طゅヰرة النヘس ヱسمヱ الرヱح ،بゅعتبゅرポ تヤميذا قدヱة مゅهي السヱヤكれゅ التي  لヤحيゅء ヱالتヱاضع     

 نヲ.........................عاقتポ بزمائヱ ポأسゅتذتヱ ポاأطر التربヱيヱ るمحتヱيれゅ مؤسستポينبغي تجنبゅヰ في       
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 عناصر اإجابヱ るسュヤ التنボيط
 
 

 ュرآن الكريボال: 
 

 5.0ラ.......حصلعليゅヰالヨسلヨوラمنأعدائヰمأثنゅءالحرゆاأمواメالتي:كんيرةمغゅنم:شرゥحسبالسيゅقال -أ

 5.0ラ.................................................كゅヘكمقتメゅأهلمムةعュゅالحديらيةبゅلصلح:كفأيدヵالنゅسعنムم–

ゆ–メゅدواقتヰجラربدوらنمخيゅمنينمغぽヨهللゅヰلイنمالتيعゅغヨلゅرادبヨ1........................................الラ

ァ–يラتعلمواصلأヨالヴلゅقولهتعヴبةالنصالقرآنيإلゅكت..........(:وانصيراゅولي...........).................2ラ

 :الحديث النبヵヱ الشريف 

    –  ヵヱن الحديث النبヱي عن معصيته:مضمヰالنヱ اأمير るعゅاأمر بط.........................................ヲ ن 

るيヱالترب れحداヱال: 
     るيميヱボالت るضعيヱال  ヴلヱاأ:                                               

 المرヱر من الممر في ،ヱحベ الراجヤين  الحベ في الحيゅة :ゅي تュ ااعتداء عヤيヰتال ベヱ العゅمるالحボمن  - أ

ュヰص بゅالخ......................................................................................................ヱن 

      ゆ– رゅاآث るبيヤالمجتمع  السヱ ردヘال ヴヤع ベئゅهذا الس ポヱヤفي لس ゆالتسبヱرارボااستヱ أمنゅ؛اإخال ب 

           れゅالنزاعヱ ヴضヱヘالるالمستديم れゅهゅالعヱ ュاليتヱكلゅالمشヱ،  るعيゅالااجتمるヘヤمخت.........................ンن 

 نヱ..................................اعتبゅر مبゅدرة أحمد مبゅدرة طيبる دالる عヴヤ جمゅل بゅطنه ヱنゅボء فطرته  –ج      

 في حゅلる  السيゅقる -عدュ احتراュ إشゅرة الضヱء اأحمر-:من مظゅهر فسゅد الذベヱ السヤيュ لدى هذا السゅئベ  –د       

 نヲ.........................................................................عدュ احتراュ ممر الراجヤين –سكر            

 ن  ヱ........................................"سゅرعヱا إلヴ التبرع بゅلدュ لゅヘئدة ضحゅيゅ حヱادث السير":اإعان  –ه      
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    るيميヱボالت るضعيヱال るالثاني: 

 نヱ......................................................أヱنصゅ حديثيゅ يحث عヤيه الصحيالحجرأن يذكرالمتعュヤ  –أ     

     ゆ–  يؤيد أن ュヤميذالمتعヤكه المريض التヱヤيعتبرسヱ، ゅبيゅإيج................ .....................................ヱن 

 نヲ.............................................................منゅسبるاإجراء الヱقゅئي ،ヱيعヤヤه بكيヘيる  يختゅرأن  –ج    

  るالثالث るيميヱボالت るضعيヱال: 
 

 :أن يركز المتعュヤ عヴヤ مゅيヤي 

 ..............تجنゆ السヱ ゆالشتヱ ュالغيبヱ るالسخريヱ るالヤغヱ ヱالヘحش ヱالضرヱ ゆالعنف -

-  れゅيヱالعبث بمحتヱ れاヱゅالطヱ الجدران ヴヤع るبゅالكت ゆتجنるالمؤسس..................... 

- ヱ، れطي المخدراゅتعヱ ゆゅالغي ゆر بتجنヱヰالظベر غير ائヰمظ.......................... 

- ................................................................................................................ヲن 

 
 
 
 
 
 

                             るماحظるهام : るبゅصر اإجゅس عنゅصحيح لاستئن ゆاヱبل كل جボيヱ 

                                               るرآنيボص الヱلنصゅب るボヤالمتع るヤء اأسئゅستثنゅب. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


