
 

 

 ةينارونلا ةدعاقلا باتك سيردـت لالخ نم ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت جهنم ةـمدـقـم                                   
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Nuraniyahschool.net 

رةييييترذرتييييق،ور288ر مااييييعرهييييلعرم ييييق،ولرتييييلاللل رهدييييمر داييييدرمديييي رذهييييي نل ر،ييييلا رمييييلو*

رذرتييييسلل وراييييلتل ر�ورم وسييييسر،يييي عر، اييييلراييييتعر ييييهدررهدايييياتل رور ييييم،  تر ور ييييه د،جترور ما اييييعإ

رب ييتقرعد،اييتره ييرر ييه رعنلييتسلرلدلللر هلدلييـترةييتراييقرورذرتيي  تقل ور ة ،ييلل رةدييتاترم ييق،ول رهدييمرهاييم

 : هسلرهاهل  ورذرتدس ،وسل ر اع لل 

رر هيييسو،ارميييلرع،ارهيييقرعد،ايييترة يييسثأراجديييسر يييدترذرةيييتالل رايييتعرعد،ايييتل رتيييدتلعرهدهيييستر*

رتيييدلدولترتتميييسأورذع،ايييل رئ،يييعرتيييلد،طرورذع،ايييل رايييا ربيييل طل ر يييهللتدرمأرميييي سدرميييتل ره ايييما 

رة يييدلل وريو،ييي لل رع،ايييتلرربيييل طل ررةيييهررميييلرايييقأتل ورذرتيييـتل ره يييررات،ييي رةيييتر يييلرايييتعرايييقؤت

 .ر لدراقؤدريدل ربج ول رهلا 

ربيييج ول رتيييق،وره يييررميييلرايييتلعورايييلد طت رةويييلدر يييلرتيييـترهيييقرايييا راجديييسربيييل طل رمأر يييلق*

رميييلراييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رايييمر قدررذا  ادتيييس ورع،ايييل رةيييهرورتييي  تقل رةيييتاترايييتعرايييت ،اقر، يييهظإل

راييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رة يييسثلرعنسيييل رميييررتيييلثل  رربيييل طل ر،اييي درربيييج ول رتيييق،ورميييررردتيييـرهيييلع

 .ملدتاتل ره وتسلرةالتلرهم سول رملرتتدسوقرعدج تل ر دمردرتدر

 

 

رةيييييتاترميييييرر�ايييييت لل رويييييمرتيييييدلدتاتل رتيييييدلد طتل رم يييييق،ول رهديييييمراييييي رط يييييسلل رربيييييل طل ر-1

رذم وسيييييسرعيييييسترايييييلإرعيييييلررمدييييي ر يييييلره،يييييلعرمويييييقدر يييييلر ييييي ل كورتييييي  تقل ور ة ،يييييلل 

رمد�ييييي رهييييييرأر ا نتيييييسال رميييييس قرميييييسل ر دليييييمرميييييلر ييييي د،قرربيييييل طل ر،يييييلعرم يييييقر يييييلتقر

 .ال اترهللا

رعد،اييييييت رةوييييييلدرمييييييلروييييييمرتييييييدلدتاتل رم ييييييق،ول رهدييييييمرعد،اييييييترايييييي رط ييييييسلل رةييييييتالل ر-2

 .رتدسو،تقلال رهـ وتل رعق ولر، عرتدس ،وسل ر اع لل رب تق

 رررررر

جئاتنو فادهأ  
 ةلحرملا
ةيناثلا  

  



 ر
 

                                       

  

 

 

  

Nuraniyahschool.net 

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

 ةءارقلا ملعت ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا ةيادب وهو (تاكرحلا ) عبارلا سردلا

 سلجي نأ ىلع صرحي نأو هجو لمكأ ىلع ةصحلا ءادآل بسانملا تقولاو ناكملا  بلاطلل ئيهي نأ رمألا يلو  ىلع بجي ةيادبلا يف 
 اهدعب ملعملا عم لصاوتلا ةصرف ةدايزل اريماكلا ليغشت نم دكأتيو هل نيبسانم بتكمو يسرك ىلع ةصحلا ءادآ تقو  بلاطلا

 . ةصحلا ريس يف ملعملا رود يتأي

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

 .رم ق،تل رم ل عراتعره،اتد.1

 .ه،تل رموـراتعرتق،تل ر،ثأر ،اد.2

 .، عرتتسل رم وـا رملرتد ،ال رهو،تتلرالوا رم وـأررتث ثل رقطسرادجد.3

 .عولسلل رموـل رور(رتليل رور ،سقل رورتتتنل )رتد  تقل رتل ال رمد رط ،د.4

 . تدتـر ادطلترتدتوـل ر هت اتورالإرتلتقل رع�طلد.5

 .  ثل رم ق،تل  رر28رلل رة جهل رهو،ترقطسرادجد.6

 .ة اا رمررم لتإل روتسر د  جدإر دلرموقد.7

 .ادتعر اداجرهق ولرالإرةتاتل ر،ثأرهلسد.8

 .تلق،لل رورتلرنلل رم وـا رقطسرملرمقلتد.9

 .متوـل رام اأرمررتق،تل رملزرط يرملرمقلتد.10

 .رة د ا رئا رة لسأراتعره،اتد.11

 .رم وـأرملرموقلرةم ل رةس رمأر ،ادر.12

 .ت وتقلل رم وـأللرةتالل ر ة ،قر اع سل رتلتقل رملرصق سل رموـل ره قتسد.13

 

رتتر ال رهدق تل رهل والر ،ظسذر ه رظنتل ور هلطسر،ديتدسرتل  سل رتث ثل رعو،ال رمرر هلتاترمتل رهو،تل رم دلسلرمأ ربل طل ر، رأ-1

 .ادتعرتق،تل رعيوراسعراالسدسر لقر، ـرموـل رمقلر(ةدج)رةسال رذرةدجل ره،ت ره ثلرالرب،ي ور هدتع

 .جهسلل رمررموالرومر لقرهوا ،طسل رعد،ات رهوا رةودل رمررأا  -2

 .تدل تلل رى،را رعلرل رمرربل طل رعلر دلودر ل قرع،ال رأ،ق رر5رةق،رتـتل رالإرهـترمأرالإر لدقراس ثل رةودل ررمرر-3

 .م ق،تل رملرتق،ترهقرملزورقدق،تل ورةدرنتتلراوجلل رقطسل رتظت لرعلر-4

 

 138 مقر ةحفص ىلإ 129 مقر ةحفص نم عبارلا سردلل

 ،فرحلا ىلع اهناكم يف ةكرحلا عضو ةظحالم عم ليمج طخب سردلا نم اءزج  بلاطلا بتكي نأ

 . ةروصلل ةبحاصملا ةملكلا نم صقانلا فرحلا لمكي نأو                               

 

 ر

ةبوتكملا تابجاولا  

 بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ
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 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم سماخلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةيناثلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ عبات

 نيونتلا (ةنونملا فورحلا ) سماخلا سردلا

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

 .رمدوستل رم ل عرهق راتعره،اتد.1

 .تلتقل رملرمدوستل رتل عرعقولره تقد.2

 .ه،تل رموـراتعرمدوستل ر،ثأر ،اد.3

 .مدوستل  رتعو تلرتد ،ال رهو،تتلر اداجرم وـأرتث ث رقطسل رادجد.4

 .عولسلل رموـل رور(رةيل رور،سقل روررتنل  )ررمدوستل رتد  تقل رتل ال رمد رط ،د.5

 1.رمدوستل  رتعو تلر  ثل رم ق،تل  رر28رلل رة جهل رهو،ترقطسرادجد.6

 .رة د ا رئا رة لسأراتعره،اتد.7

 .رم وـأرملرموقلرةم ل رةس رمأر ،ادر.8

 .ت وتقلل رم وـأللرةتالل ر ة ،قر اع سل رتلتقل رملرصق سل رموـل ره قتسد.9

 .ةتاتر ل راتا اسريا د.10

  

ر هلسجرمرربق،لرموسل رهدمورتلتقل رمرر،درا ره،تتلرتدتـا رتق،تل راتعر ام زرتسق سرموس:رممورمدوستل  رهد،اتل .1

 .التالرملر ه رقطسل راسعربل طل ر هالسدسرتسك

 1.رمدوستل رموـلرتل عرامرتدس ثل رتق،تل رمأربل طل ر، رأر.2

 .ر نترراا،درمأربل طل رملربتط ورهوا ر،طسل رأ،ق رهوا رةودل رمر.3

 .تسيل رملزورردتـل رقطسل  رةتم .4

رمرر ل قرع،ال رأ،ق ررع،ال ر دهلرتسل رل رتـتل رالإرهـترمأرالإرجهسلل رمررموالرومر لقر �،طسرةودرهقرازر.5

 .تدل تلل رى،را رعلرل 

 : 148 مقر ةحفص ىلإ 139 مقر ةحفص نم سماخلا سردلا تابجاو   

 .تتل قرع،ال رهو،ترربل طل ربتقدرمأ.1

 .ر ،وـتلرت ت ـلل رتلتقل رملرصق سل ره،تل رهلقدرمأ.2

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 :بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ

  



 

 

 

 

 ر

 

Nuraniyahschool.net 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم سداسلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةيناثلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ عبات

  (نيونتلا) ةنونملا فورحلا ( سداسلا سردلا ) 

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

 .رتق،تتلل رم وـا رأ،لد.1

 .رتسوسلل رم وـا رأ،لد.2

 .م لتقل رئا رمس الراتعره،اتد.3

 .تدس ،وسل ر اع لل ر ة ،للرمتوـل رطلسل رملتد.4

 .ة جهل  ر ة ،لل رمستد.5

 .ة جمرموا رم لتقل رأ،لد.6

 .ت م يل روربم يل ر،دليرةارتسد.7

 .ة اا رمررم لتإل روتسر د  جدإر دلرموقد.8

  

 . ادجر ة ،لل ربل طل رملتدرمأرالإر(ة جهل رموا ورة جهل  )رةودرهقر،طسر ة ،قربل طل رةتالل رملتد·

 158 مقر ةحفص ىلإ 149 مقر ةحفص نم                

 .بج ول رتق،ورملرهوا رةزجل رمرر ل قرع،ال رم لتقرربل طل ربتقدرمأ·

 .رت ت ـلل ر ،وـل رادتعرملار�اسالراتعرهاترم لتقرت  تق·

 .ممورومربم يل ر،دليره لاتس ·

  

 

  

 

 

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 :بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ

قيفوتلا ىلاعت هللابو  

  


