
 

 ثا٠ٛٔح األسن اٌرؤ١ٍ١٘ح 

 2017َ-1438ٖ/2016-1437: اٌّٛعُ اٌذساعٟ 

 ِادج اٌرشت١ح االعال١ِح/  اٌذٚسج اٌثا١ٔح 1فشض ِحشٚط سلُ 

 عاعح ٚاحذج: اٌّذج اٌض١ِٕح / ثا١ٔح تان عٍَٛ إٔغا١ٔح : اٌّغرٜٛ 

ذذخً . دخٍد فٟ ٔماػ تشفمح صِالئه حٛي إٌّٙج اٌزٞ اعرّذٖ اٌصحاتح فٟ ٔشش سعاٌح االعالَ فٟ ِخرٍف اٌثٍذاْ

إْ اٌصحاتح اعرّذٚا اٌشذج ٚاٌمٛج ٌرش١٘ة ِٓ أصش عٍٝ اٌرّغه تذ٠ٕٗ ٚعذَ اٌذخٛي فٟ د٠ٓ االعالَ : خاٌذ فماي 

ٚع١ٍٗ فٙزا ِظٙش ِٓ ِظا٘ش اٌغٍٛ ٚاٌرطشف اٌزٞ اذثعٗ اٌّغٍّْٛ فٟ فرشج . فذخٍد ف١ٗ أُِ ِرعذدج حفاظا عٍٝ أسٚاحٙا

 . ِع١ٕح ِٓ اٌضِٓ

االعالَ جاء ١ٌحفع عٍٝ االٔغاْ ٔفغٗ ٌُٚ ٠ؤخ إلص٘الٙا ،ِٚٓ لشأ اٌراس٠خ ٠جذ أْ شعٛب : سد ع١ٍٗ ِصطفٝ فماي 

ششق آع١ا دخٍد فٟ االعالَ عٓ طش٠ك أخالق اٌرجاس ال عٓ طش٠ك اٌفرٛحاخ،دخٍد فٟ االعالَ عٕذِا سأخ أٔاعا 

٠ٍرضِْٛ تاٌصذق ٚاٌشحّح ٚا١ٌغش فٟ أخاللُٙ فعٍّٛا أُٔٙ ِغٍّْٛ، ٚأُٔٙ ٠ّاسعْٛ ذعا١ٌُ اٌمشءاْ فٟ عٍٛوُٙ، 

 .فإِٓٛا ألجً رٌه

اٌرٛعط ٚاالعرذاي ٚاٌشفك ال ٠عذٚ أْ ٠ىْٛ أِشا ذفشضٗ اٌظشٚف اٌّعاصشج، ١ٌٚظ ِٕٙجا ستا١ٔا : ذعمثٗ خاٌذ فماي 

 .أِش هللا ذعاٌٝ تٗ

 
 1ٌ..................................................................................حدد انمعيح انًطروحح في انىظؼيح  ؟   -1

واالػردال وانرفك ال يؼدو أٌ يكىٌ أيرا ذفرظه انظروف انًؼاصرج، ونيص  ورد في ذؼمية خاند أٌ انرىضػ -2

لى تإلُاع خاند أٌ انرىضػ واالػردال وخهمي انرحًح وانرفك يٍ خصائص انديٍ . يُهدا رتاَيا أير هللا ذؼانى ته

 :وذنك يٍ خالل . االضاليي

 3ٌ...........................................................شًىل يُهح انرىضػ واالػردال ندًيغ يداالخ انحياج - أ

 3ٌ..............................................................اذصاف انُثي صهى هللا ػهيه وضهى تانرحًح وانرفك - ب

غهة يُك تياٌ انكيفيح انري . ورد في رد يصطفى أٌ االضالو خاء نيحفع ػهى االَطاٌ َفطه ونى يأخ إلزهالها -3

 1ٌ.............................................................................حافع تها االضالو ػهى انُفص، فثى ذدية إذٌ ؟

 2ٌ................................: ...........................يا يىلفك يٍ انرصرفاخ انرانيح يغ االضردالل تُص شرػي  -4

 .يرفرؽ تؼط انُاش نهؼثادج ذمرتا هلل، ويرماػطىٌ في َفص انىلد ػٍ انطؼي في غهة انرزق -

 .يدؼم انثؼط يٍ انشدج وانؼُف غريمره انًثهى نحم َساػاذه وذدتير اخرالفه يغ اآلخريٍ -

 3ٌ...........................................................ياهي وظائف يؼرفح يماصد انشريؼح اإلضالييح ؟يغ انرؼهيم  -5

 3ٌ............................................... ...: ........................أضُد انًؼاَي انرانيح تًا يُاضثها يٍ ضىرج يص  -6

 .إحياء االرض انًيرح تانًاء وإخراج انثًر وانسروع يُها - أ

 .ذؼالة انهيم وانُهار وخرياٌ انشًص وانمًر تحطثاٌ دليك - ب

 .حًم االَطاٌ وانًراع ػهى انطفٍ ترػايره ورحًره ضثحاَه - خ

 4ٌ :.....(يغ ذكر اندروش وانؼثر انًطرفادج)ذحدز ػٍ فررج شثاته صهى هللا ػهيه وضهى يٍ خالل األحداز انرانيح  -7

 .يرًه ورػيه صهى هللا ػهيه وضهى انغُى -

 .رحهره صهى هللا ػهيه وضهى إنى انشاو -

 .زواخه صهى هللا ػهيه وضهى  تأيُا خديدح رظي هللا ػُها -

 .ػصًره وذحُثه صهى هللا ػهيه وضهى  في غار حراء -

 


