
 

 

 ةينارونلا ةدعاقلا باتك سيردـت لالخ نم ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت جهنم ةـمدـقـم                                   

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                                           

 

 

  

رمييييتر،رهييييقرور288رادااييييعريييييلعر،اييييقرولرهييييلاعلل رروييييدرمداييييدريدييييبر،ريييييضاال ررييييلا رمييييلو*

رفايييدر،رهييينلل ورايييلتل ردور، ونيييوررييياعرر ايييلرريييرعرايييهداريدايييعتل ورايييدرابتا ورايييهبدرجترورادا ايييعإ

رباييييتكرادراييييترينيييياراييييهبرعابييييتنبخبدببلراهلدلييييـترمييييتراييييقور،رهييييباتكل ور ، رييييعل رمدييييرعتر،اييييقرول رروييييد

 :اهنلرفاهل  و،هدن رونل ر اعاعل 

رراهيييوورارييييلرارارييييكرادرايييتر،ايييند راجديييور يييدتر،رميييرعلل رريييرعرادرايييتل رهيييدرلعريدهيييوتر*

رهيييدلدوعترهرئيييو ور،ارايييل رئريييعرهيييعدرطرور،ارايييل رايييعبربيييلاطل رايييهععتدري رمييييبندرميييتل رف ايييدا 

رييييلعبرمايييدعل وريوريييالل رارايييرلربيييلاطل رميييهارييييلراك�تل و،هيييـتل رينيييارتتريييارميييترايييلرريييرعرايييكؤت

 .رملوراكؤدريول ربج ول 

ربيييج ول رهيييقرورينيييارييييلرتيييرلعورتيييعدبطتبرمويييعدرايييلرهيييـترييييكرايييعبراجديييوربيييلاطل ري رايييلك*

رييييلرتيييبرمايييقرايييلرريييرعرميييرعلل رتيييئااكدار،رتباعدتيييو ورارايييل رميييهاورهيييباتكل رميييرعترريييرعرتيييت راقررايييهظإل

رتيييبرمايييقرايييلرريييرعرميييرعلل ر،ايييندلراانيييل رميييارهيييعدلابربيييلاطل ررعييياداربيييج ول رهيييقرورميييارردتيييـرييييلع

 .ملدرعتل رر وتولرماعتلريئاوول ريلرهردووكرعدجاتل ر ودرواتدا

 

 

رميييييرعترميييييار�ايييييتبلل رويييييدرهيييييدلدرعتل رهيييييدعدبطتل ر،ايييييقرول ررويييييدرتيييييبرطاييييينلل ربيييييلاطل ر-1

ر،، ونيييييورعيييييوترريييييلإرايييييلاريديييييبرايييييلررريييييلعريويييييكدرايييييلرايييييبلاكورهيييييباتكل ور ، ريييييعل 

ريو�يييييبرييييييضا ر اااتيييييوال ر،يييييناكرييييييول ر وبيييييدرييييييلرايييييبدرقربيييييلاطل رريييييلعريايييييكرايييييلركا

 .رلاعترهللا

رادراييييييتبرموييييييعدريييييييلروييييييدرهييييييدلدرعتل ر،اييييييقرول رروييييييدرادراييييييترتييييييبرطايييييينلل رمييييييرعلل ر-2

 .رهدنورتكلال ريـ وتل رعق ولرربعرهدن رونل ر اعاعل رباتك

 رررررر

Nuraniyahschool.net جئاتنو فادهأ  
 ةلحرملا
ةعبارلا  
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Nuraniyahschool.net 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم رشاعلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةعبارلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ 

   (نوكسلا) رشاعلا سردلا

 ىلع صرحي نأو هجو لمكأ ىلع ةصحلا ءادآل بسانملا تقولاو ناكملا  بلاطلل ئيهي نأ رمألا يلو  ىلع بجي ةيادبلا يف 

 لصاوتلا ةصرف ةدايزل اريماكلا ليغشت نم دكأتيو هل نيبسانم بتكمو يسرك ىلع ةصحلا ءادآ تقو  بلاطلا سلجي نأ

 . ةصحلا ريس يف ملعملا رود يتأي اهدعب ملعملا عم

 : نأ ىلع ارداق  بلاطلا  نوكي نأ يغبني سردلا اذه  ةياهن يف

 .هنكاول ر، وـا رعلتود.1
 .رهنكاول ر، وـا ر رعد.2
 .هنكاول ر، وـا ر، ا رماررهلد.3
 .اتدتـراعدطعترهدتوـل راهت اتوررلإريكاور،وـراهبرمتل رهلركل رعطعد.4
 .يكاور،وـراهتانوكلرات ر�،الركررجهتد.5
 .تربقرمرتتلرررعرالتعدرالنإور،رتوانبرموعدرالريكاول ر،وـل ري رمراد.6
 .يكاور،وـراهتانوكلرات ر،الركر رعد.7
 .يعرعلل ريكاول رفرتل ررلإرميـد.8
 .هرعرعلل رفورتل ر، ا رماررهلد.9
 .رهوولهلل رفورتل رالدريعتد.10
 .عاانرمرعريلربوتك رالبرتتااعوريعربعد.11

 

  

 .رارال ريلريوا ررطول ربلاطل ريعل.1
 .ر، ا رموقرورماراربلاطل رادارتلرعلتو .2
 .،اجهل ريوابرور،اجهلابر، وـا ريعل.3
 .ر، ا رموقور ارانلربلاطل ر، اارعلتو .4
 .ارال رصـترعدزوترططالرعبت .5

 193 مقر ةحفص ىلإ 189 مقر ةحفص نم سردلا بجاو

 .رتلال ريول ريادللاكرتعضولرماربج ول رهقرورماريكاول رفرتلابرهباتكل ربلاطل ريلكد·
 .رمرتتللابراقوبولريكاول رفرتلابرهباتكل ربلاطل ريلكد·

 ر

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ
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Nuraniyahschool.net 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم رشع يداحلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةعبارلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ عبات

 (نوكسلا ىلع تابيردت ) رشع يداحلا سردلا

 : نأ ىلع ارداق  بلاطلا  نوكي نأ يغبني سردلا اذه  ةياهن يف 

 .هنكاول ر، وـا رعلتود.1
 .رهنكاول ر، وـا ر رعد.2
 .هنكاول ر، وـا ر، ا رماررهلد.3
 .اتدتـراعدطعترهدتوـل راهت اتوررلإرريكاور،وـراهبرمتل رهلركل رعطعد.4
 .يكاور،وـراهتانوكلرات ر،الركررجهتد.5
 .تربقرمرتتلرررعرالتعدرالنإور،رتوانبرموعدرالريكاول ر،وـل ري رمراد.6
 .يتعلرو رردتـريكاور،وـراهتانوكلرات ر،الركر رعد.7
 1اهلوررفنتا رعلراوالل رقطنرماررهلد.8
 .علجل روررندلل رورارالل ريدبرقراد.9

 .ي ولا ر،الو رئعبرمطعد.10
 .ماهاتوال ر،الو رئعبرمااتود.11
 .هدرلعل رورهدولال رمنل ريدبرزدلد.12
 .ر(ي )ريبقرهتوتالريـول ر زلدرقطنرماررهلد.13
 .يعال ريو رمارهلولضلرو ر رووكلريـول ر زلدررقطنتررتلرفرعد.14
 .يدلركتلل رردلضرور،رمركتلل رردلضرمااتود.15
 .رجل رفورتريلراضعبرمااتود.16
 .تئ ا رىوتولريوتتلرتتااعوريابد.17

  
 .رارال ريلريوا ررطول ربلاطل ريعل.1
 .ر، ا رموقرورماراربلاطل رادارتلرعلتو .2
 .،اجهل ريوابرور،اجهلابر، وـا ريعل.3
 .ر، ا رموقرور ارانلربلاطل ر، اارعلتو .4
 .ارال رصـترعدزوترططالرعبت .5

 

 218 مقر ةحفص ىلإ 194 مقر ةحغص نم سردلا بجاو

 .ر روـلابرهبوتـلريكاورفرتراهبر،الركرقطنورهباتكور ، رق.1

 .رعلجل وررندلل ورارالل رررعرياتريوكوراهبر،الركرقطنورهباتكور ، رق.2

 .رياعاا رررعرياتريوكورتبر،الركرمهاورهباتكور ، رق.3

 

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 : بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ

  


