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 نقا�) 06( األولى:ال
ض*(ة  -/01

الم– ج���لَ  في ح	ي�ِ         اإلسالمِ  اإلسالم�َِّة، وذل, ب+&� أر&انِ  للّ%�ْ�َعةِ  ب�انٌ  -علْ�ِه ال�َّ
اَعِة. اإل;4انِ  على أر&انِ  ال9�4َّ�ةِ  ، و8ََ�اِن الَعِق7	ةِ ال4ْ5ََ�ةِ   ال�@َِّة، و?�ِه ِذ&ٌ� َألَماراِت ال�َّ
1(  ْABواْض ،D��  .ُه Iالّ%Hل ال@َّامِّ أتFْ4 الE	يَ� ال%َّ

Iالَقَ	ِر  QِمKَ تُ َب4َ9َ7ْا َنKُEْ ................... وَ ‹‹ قال:  -رضي ُهللا ع9هُ  –َ� بK الA5َّاب عKْ ُع4َ 
 ه.Eرواهُ ُمْ�لF في َص�Eِِ ›› َخ7ِْ�ِه وَشّ�هِ 
2(  ٍFه�I ل4ِة وما ُي9َاسُ�هاXال Kَ7ِصْل ب: 
 ُ�َ	 \ََّ َ&أنََّ, َت�اهُ، َفإْن لF َتKْXُ َت�اهُ َفإنَّه َيَ�اكَ أن تع                           اإلْ�َ�انُ  �

ِ̂م اآلِخ�                          اإلْسَالُم  � ِ̀ وَمالئXَ@ِه وُ&ُ@Bِِه َوُرُسلِه وال7َ  أْن ُتQِمI Kَا

                                        .وُتQِمI Kَالَقَ	ِر َخ7ِْ�ِه َوَش�ِّهِ                                         
ً	ا َرُس^لُ                         اإلْحَ�اُن  � َّ4Eأْن َال إَلَه إالَّ \ََّ وأنَّ ُم 	أْن َت%َهَ   ، َّ\ 

الة وُتQِتيَ                                          َّdال Fَ�eَِكاةَ  وُت َّgاَن         الĥَم رَم dُوَت ، 

 .وتEُجَّ الiَ7ْ�َ إِن اسَ@Aَْعiَ إل�ِه س��ًال                                         

ِ األَزِليِّ                     الَقَ;اُء والَق�رُ  � َّ\ FِِعْلI ُه ال9َّاِفَ+ة، وقُ اإل;4َاُن@ُl7ْ%َرتُ ، وَم	ه                 
    .املةُ ال%َّ                                    
اِء.رِ  –اْشَ�ْح َما يلْي: nََلَع  )3  َعاَء ال%َّ

 :الّ=ان(ة ال
ض*(ة �
وسلّ صلّ  –رجًال قال ل�س^ل هللا  أنَّ  -رضي هللا ع9ه – ^ب األنdارqِّ عK أيّ        F:"" ى هللا عل�ه

َتْع�َ	 َهللا وال ُتْ%�ْك Iِه  ‹‹: -صلَّى ُهللا عل�ه وسّلF –، فقال ال�9ّيُّ ""ُي	ِخُل9ي ال9ّsة ... ْ�ني Iع4لٍ أخ�ِ 
 َFُل ال�َّحdِكاة، وَتgِّتي الQالة، وُت َّdال Fُ�eا، وُتlً7ش‹‹ .q5ارBرواهُ ال 

ة ال�َّ��َ(ة اإلْسالم(َّ في ماّدة لفCِْل ال=َّاِني اام�?اِن   

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ency-education.com/4am.html



 

 

2 

1( .Fعّ�ْف ِصَلة الّ�ح 

2( .Fِصَلة الّ�ح FَXْد ُح	حّ 

3( .F̂اَب ِصَلة الّ�ح  بKْ7ّ َفhَْل وَث

 نقاI) 08( ةة اإلن�اج(ّ ال
ض*(ة اإلدماج(ّ  �
إّال  -صّلى هللا عل�ه وسّلF –لE	ي�ّ�ِة، ف4ا &ان مK رس^ل هللا نقiْhَ ُق��yٌ صلَح ا الّ�(اق: �

مK اله�sة، ولF ُتفلْح َوساnُة  9ِة الّ}ام9ِة مHَّة في ال�َّ أْن يdُ9َ� حلفاَءُه مK ُخgاعَة، وقّ�َر ف@َح
لح، وجّهgَ ج�ً%ا  -صّلى هللا عل�ه وسّلF–أبي ُس{�اَن في إق9اِع ال�9ّّي  ُّdِه إلعادِة الIِاEوأص

 َعَ�ْمَ�ًما لف@ح مHّة...
� :�K�ّْلَ?َ�اَم ِإن َشٓاَء  ﴿قال هللا تعالى:  ال ْلَ�ْ�ِ�َ� َا۬ ل�ُّْء�۪ا ِ�اْلَ?Qِّ َلَ�ْ�ُخُلOَّ َا۬

۬
ُ َرُس
َلُه ُا َّ

۬
Uَ لََّقْ� َصَ�َق

Oَ��ِ َال َتXَاُف
نَۖ  ِّCَوُمَق Zْ[ُُرُءوَس OَOَ ُمَ?لِِّقKَِءاِم ُ َّ
۬

Uَ  \َِل َفَعِلZَ َما َلZْ َتْعَلُ�
ْا َفَ�َعَل ِمO ُدوِن ذَٰ
 
ۖ
̂رة الف@ح، اآل;ة: ﴾ َفْ�?ٗا َقa��ًِا  .27س

ا ال ;قلُّ  ك@ْ� اُ  الّ�عل(َ�ة: � �dمائةٍ  ن Kع  َK7�4ّ�ةَ  ،  ت^ّضحُ )&ل4ة 150( &ل4ةً  وخ}�Xال@ي  ?�ه ال
̂دِ  وأهFّ  ، وم��ًزا عالقَ@ُه dُIلِح الEَُ	ي�ّ�ةِ مHّةُ  اُفِ@iE به لحِ  ب9 ُّdابِ الBَأس Fّه+ا الف@حِ  ، َذاكً�ا أه 

في ُخBَAة ف@ح  ا جاءَ 4َ 4ّ8ا تEف�ُه مK آ;اٍت، و Iوال�4ُلK7ْ4، ُم�َ@%ِهً	ا  ونَ@ائsِِه على اإلسالمِ 
مHّة.
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