
ُتي ُب ُتُاىشعُ ي ُاطُ رُ قُ يمُ تُاىدُ ري ُائ ُسُ تُاىجُ ي ُىرُ هُ مُ اىجُ 
ُتي ُى ُطُ تُاىىُ بي ُةُاىترُ ارُ وزُ 

ُ

ُ

2012/2012ُت:ُي ُاسُ رُ تُاىدُ ى ُاىسُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ُُُُُُتت ُاءُاىسُ د ُهُ اىشُ :تُي ُائ ُد ُت ُابُ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

ُيف ُُثاىُ وُاىث ُصُ ىف ُاارُب ُت ُاخُ  
ُُ

ُتمي ُل ُاإلسُ تُبي ُرُ اىت ُُ

 ُوقطة ( 552:) التلويه*1

 

 ُةل ُمُاىصُ تُاسُ اب ُنت ُيبُب ُجُ أ ُ  وقطة ( 552: ) الخطأالصحيح و *2

  ُُُُ

 تابع ُاىرُ ُلةىصُ اُُُُتسُ امُ اىخُ لةُاىصُ ُُُث تُُاىُ لةُاىث ُاىصُ ًُُُُُُُُوى ُلةُال ُاىصُ ُُُُُُُُُُُُُتي ُاو ُةُاىث ُل ُاىصُ 

..............ُُُُُُُ..................ُُُُُُُُُُُ................ُُُُُُُُُُ..................ُُُُُُُُُُُُُُُُُ................ُ

 وقطة ( 552: ) الربط*3

ُُهللاُمُ سُ ب ُُُُُُُُ ُُُُ  ُُُُُُُُُُُُثرُ ىُ اىنُ ُاكُ يى طُ اُأعُ إو ُ

ُرث ُىُ ةُاىنُ ىرُ سُ ُُُُُُُُُُُُُُوُُُُُُُُُُمُ اُال ُد ُاُأبُ مُ د ُىُ ىهُعُ أق ُ

ُميُ سُ مُ اىُُُُُُُُُ  ُ   تُُُُُُُُُُُُيضُ رُ مُف ُيُ بُاىعُ ي ُطُ 

ُيمُ سُ وُمُ ًُمُ ي ُعُ ُُُُُُُقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُل ُخُ هُأ ُاونُمُ اىتع ُ

ُاناإليمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ تُمُ اف ُاىىظُ 

ب ُُدُ مُ بحُ ُحُ فس ب ُمل ب:أك  (طة وق 552: ) حفظ القران*4  اشُ اىى ُُتُ أيُ وُرُ ُُ–ُري ُفُ غُ وُاست ُُلُ ر 

ُ

ُُُُ..................ُُُُُُُُ

.............................ُُُُُُُُُُُُُُُُ

تُاذُ:ش.عت ُسُ ال ُ ُ:ماالسُ ُ/10:ُاىع لم 

ُهالوُ ي:ُىُ ت ُسُ اىمُ  تُاعُ ة:ُسُ د ُاىمُ 

ُ
ُ



ُحي ُث ُحُاىشعُ ي ُاطُ رُ قُ يمُ حُاىدُ ري ُائ ُسُ حُاىجُ ي ُىرُ هُ مُ اىجُ 
ُحي ُى ُطُ حُاىىُ تي ُجُاىترُ ارُ وزُ 

ُ

ُ

2012/2012ُح:ُي ُاسُ رُ حُاىدُ ى ُاىسُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ُُُُُُحت ُاءُاىسُ د ُهُ اىشُ :حُي ُائ ُد ُت ُاتُ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

يحُ  ح  ُيف ُُثاىُ وُاىث ُصُ اىف ُارُث ُت ُاخُ ت ص 
ُُ

ُحمي ُل ُاإلسُ حُتي ُرُ اىت ُُ

 ُوقطة ( 552:) التلويه*1

 

 2×0.2ُُُُجل ُمُاىصُ حُاسُ ات ُنت ُيةُت ُجُ أ ُ  وقطة ( 552: ) الخطأالصحيح و *2

  ُُُُ

 حاتع ُاىرُ ُلجاىصُ ُُُُحسُ امُ اىخُ جُلاىصُ ُُُث حُُاىُ لجُاىث ُاىصُ ًُُُُُُُُوى ُلجُال ُاىصُ ُُُُُُُُُُُُُحي ُاو ُجُاىث ُل ُاىصُ 

ُاىمغربُُُُُُُُُُُُُُُُُاىعشاءُُُُُُُُُُُُُُُُاىعصرُُُُُُُُُُُُُُُُُُاىصثحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاىظهرُُُُُُُ

 2×0.2ُُُُُُُُُُوقطة ( 552: ) الربط*3

ُُهللاُمُ سُ ت ُُُُُُُُ ُُُُ  ُُُُُُُُُُُُثرُ ىُ اىنُ ُاكُ يى طُ اُأعُ إو ُ

ُرث ُىُ جُاىنُ ىرُ سُ ُُُُُُُُُُُُُُوُُُُُُُُُُمُ اُال ُد ُاُأتُ مُ د ُىُ ىهُعُ أق ُ

ُميُ سُ مُ اىُُُُُُُُُ  ُ   حُُُُُُُُُُُُيضُ رُ مُف ُيُ ةُاىعُ ي ُطُ 

ُيمُ سُ وُمُ ًُمُ ي ُعُ ُُُُُُُقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُل ُخُ هُأ ُاونُمُ اىتع ُ

ُاناإليمُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ حُمُ اف ُاىىظُ 

ت ُُدُ مُ تحُ ُحُ فس ث ُمل ب:أك  (وقطة  552: ) حفظ القران*4  اشُ اىى ُُتُ أيُ وُرُ ُُ–ُري ُفُ غُ وُاست ُُلُ ر 

ُ

ُاىى اشُ ُُُ أي ت  ُُُ وُر  فس ث ح 

ُوُاست غ ف ري ُ ت ل  ُر  د  م  2ُ×0.2ُُُُُُُُُُتح 

حُاذُ:ش.عت ُسُ ال ُ ُ:ماالسُ ُ/10:ُاىع لم 

ُهالوُ ي:ُىُ ت ُسُ اىمُ  حُاعُ ج:ُسُ د ُاىمُ 

ُ
ُ
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