
 

 

 ةينارونلا ةدعاقلا باتك سيردـت لالخ نم ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت جهنم ةـمدـقـم                                   

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                                           

 

 

  

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

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

رب ييتقرعد،اييترهاييرر 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*

رتييييدلدولترتتمييييسأورذع،اييييل رت،ييييعرتييييلد،طرورذع،اييييل راييييا  ل طل ر ييييهللتدرمأرمييييق سدرمييييتل ره اييييما 

رهييلا رة ييدلل ورلو،يي لل رع،اييتلربييل طل ررةييهررمييلراييق�تل ورذرتييـتل رهاييررةت،يي رةييتر ييلراييتعراييقؤت

 .ر لدراقؤدريدل ربج ول 

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

رميييلرةييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رةيييمر قدررذة  ادتيييس ورع،ايييل رةيييهرورتييي  تقل رةيييتاترايييتعرةيييت ،اقر، يييهظإل

رةييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رة يييسثلرعنسيييل رميييررتيييلثل  ربيييل طل ر،اييي درربيييج ول رتيييق،ورميييررردتيييـرهيييلع

 .ملدتاتل ره وتسلرةالتلرهم سول رملرتتدسوقرعدج تل ر دمردرتدر

 

 

رةيييييتاترميييييرر�ايييييت لل رويييييمرتيييييدلدتاتل رتيييييدلد طتل رم يييييق،ول رهديييييمرةييييي رط يييييسلل ربيييييل 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،قربيييييل طل ر،يييييلعرم يييييقر يييييلتقر

 .ال اترهللا

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

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

 رررررر

Nuraniyahschool.net جئاتنو فادهأ  
 ةلحرملا
ةسماخلا  
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Nuraniyahschool.net 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم رشع يناثلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةسماخلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ 

   (ةدشلا) رشع يناثلا 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

 . ةدشلا دعب ةثالثلا تاكرحلا تاوصأ قطن يف بلاطلا رهمي.1

 .نيونتلاب ةعوبتم ةدشلا دعب ةثالثلا تاكرحلا تاوصأ قطن يف بلاطلا رهمي.2

 .ناقتإلا وحن ايباجيإ اليم نوكي.3

  

 . سردلا نم لوألا رطسلا بلاطلا نقل.1

 .هءادأ موق و كفلخ بلاطلا ديدرتل عمتسا.2

 .ءاجهلا نودب و ءاجهلاب تاوصألا نقل.3

 .هءادأ موق و ادرفنم بلاطلا ءادأل عمتسا.4

 .سردلا صصح عيزوت ططخم عبتا.5

 223 مقر ةحفص ىلإ 219مقر ةحفص نم سردلا بجاو                                    

 .قباس لاثمب ةنراقم صقانلا فرحلا لامكإ·

                                                                                   تاملكلا يف لاثم اهل دوجوم ريغ ةددشملا فورحلا ضعب نكل ناءرقلا نم اهعيمج ةلثمألا·

 .اهتفرعمب بلاطلا يفتكيف ةينآرقلا

ةبوتكملا تابجاولا  

 بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ
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Nuraniyahschool.net 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم رشع سماخلا ىلإ رشع ثلاثلا نم سوردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ةسماخلا ةلحرملا جئاتنو فادهأ عبات

 

  (رشع سماخلا ىلإ رشع ثلاثلا) نم سوردلا

 : نأ ىلع ارداقبلاطلا نوكي نأ يغبني سوردلا هذه  ةياهن يف

 . ةدشلا دعب ةثالثلا تاكرحلا تاوصأ قطن يف بلاطلا رهمي.1

 .نيونتلاب ةعوبتم ةدشلا دعب ةثالثلا تاكرحلا تاوصأ قطن يف بلاطلا رهمي.2

 .ةملك يف نيتدش اهب تاملك ةءارق يف بلاطلا رهمي.3

 هئادأ نسحتب دعسي.4

 ةيرمقلا ماللا و ةيسمشلا مالل ةلثمأ يطعي.5

 .عبرألا ةنسلا لوصف ىلع فرعتي.6

  

 . سردلا نم لوألا رطسلا بلاطلا نقل.1

 .هءادأ موق و كفلخ بلاطلا ديدرتل عمتسا.2

 .ءاجهلا نودب و ءاجهلاب تاوصألا نقل.3

 .هءادأ موق و ادرفنم بلاطلا ءادأل عمتسا.4

 1.سردلا صصح عيزوت ططخم عبتا.5

 248 مقر ةحفص ىلإ 224  مقر ةحفص نم سوردلا بجاو         

 .روصلا اهيناعم ىلع لدت ددشم فرح اهب تاملك ةباتكو ةءارق-1

 . اهيناعم ىلع ةروصلا لدت ةديفم لمج ةءارق-2

 .ةديفملا لمجلا ضعب ةباتك-3

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 : بلاطلا ميلعت ةقيرطو تاوطخ

  



 

Nuraniyahschool.net 

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

 (دملا عم ةدشلا ىلع تابيردت ) رشع سداسلا سردلا

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

 .رهلثلرملتقررةزالرالر ه رم لتقرأ،لد.1

 .رالل ره،ت رموـل رالرملتد.2

 .رةم اأرمستت ر،ا د.3

 

 253مقر ةحفص ىلإ249 مقر ةحفص نم سردلا بجاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةبوتكملا تابجاولا  

قدروتل رال اترهلل  و  

  


