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 1من  1صفحة 

 نقطة( 21) :لالجزء األو  
 نقاط( 60) :ة األولىالوضعي  

 :الَ قَ  وُ نْ عَ  للاُ  يَ ضِ َر رَ مَ ن عُ عَ *    
ن ... إِ  ابِ يَ الثِّ  اضِ يَ بَ  يدُ دِ شَ  لٌ جُ ا رَ نَ يْ مَ عَ  عَ مَ طَ  ذْ إِ  ومٍ يَ  ذاتَ َصمَّى للا عميو وسّمم  للاِ  ولِ سُ رَ  دَ نْ وٌس عِ مُ جُ  نُ حْ ا نَ مَ نَ يْ "بَ 
 -رواه مسمم –" .يالبِ سَ  وِ يْ لَ إِ  تَ عْ طَ تَ سْ اِ 

 ام.كل التَّ بطو بالشَّ ، وِاضْ يفَ رِ الشَّ  يثَ دِ الحَ  أْتِممِ  -2س
   لغًة؟ اإلسالمما معنى  -1س
ْنه ا ن  يْ ت  ـصف ْذك رْ ا  َطاِلِب الِعْمِم.  ِصَفاتِ  يفُ رِ الشَّ  يثُ دِ الحَ مََّن ضت -3س  .م 
 

 نقاط( 60) :انيةالوضعية الث  
ِري*      .ل  غ م ولا وِمْنَيا ،ُة َعْن ُكلِّ َكْسٍب وُمَعاَمَمٍة َماِليٍَّة َغْيِر َمْشُروَعةٍ اإلْسالِميّ  َعةُ َنَيِت الشَّ
 .عاً رْ لغًة وشَ  الغ م ول  ف رِّ عَ  -2س
 .لِ الُغُمو  يمِ رِ حْ تَ ِحَكِم  نْ مِ  نيْ ْكَمتَ حِ  ُاْذُكْر  -1س
 ( حٍ رْ شَ  ونَ .)دُ منها ْينت  ا ْثن   هات  الل. الحَ  بِ سْ ُطُرقًا لمكَ  اإلْسالمُ َشرََّع  -3س
 

 نقاط( 60) :الجزء الث اني
 :الوضعي ة اإلدماجي ة

ياق ْمِم حّتى مع أعدائو.َصمَّى للا عميو وسّمم في ِسيَرِتو الَعِطَرِة عمى َتْوِطي َحِرَص الّنبيّ  :الس   ِد َدَعاِئِم السِّ
ِميُع اْلَعِميمُ  ﴿ الى:عَ يقول للا تَ  د:ن  الس   ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َعَمى اّللِّ ِإنَُّو ُىَو السَّ ن َجَنُحوْا ِلمسَّ  [16اآلية :األنفال] ﴾َواِ 

  :الت عميمة
اطْ س   شر  ي ع  ن  ـاِث ال تسيد عن تْب فقرة  اُكْ  ي اتِـكه في ا أهّويت  ز  رِ بْ ، هُ لنِ السِّ  وم  هُ فْ ه  فيها  حُ وّضِ تُ  ر  تك اب  ج  ا إِ و  عِّ د  ، هُ ح 

 .َصمَّى للا عميو وسّمم النّبيّ  اةِ ي  في ح   لنِ السِّ  فِ اقِ و  هن ه   ف  قِ وْ و  بِ 




