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  عشرات القنوات في خدمة التعلیم واهله

  وعشرات من االعضاء والمشرفین
  یعملون لیل نهار لمساعدتكم

 مجموعات تطوعیة تخدم العملیات التعلیمیة
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 لغى انزشثٛخ اإلعاليٛخ
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 انًٕضٕع و

 

 األحبدٚش انًمشس حفظٓب انًجبل

 ٌؾغبةا 1

 

 اٌؼم١ذح

 

 لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص:-

 16ص    ٠خً ِٓ أِزٟ.. 

  اٌؼم١ذح اٌغٕخ 2

اٌىزت اٌغّب٠ٚخ  رٛافك اٌمشآْ  3

 اٌمشآْاٌىش٠ُ رىش٠ّب ٌمبسا 

 ػٍَٛ اٌمشآْ

 

 لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: -

 28ص  ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ

 اٌؾذ٠ش فؼً اٌظجش ػٍٝ األرٜ 4

 اٌشش٠ف

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصفؼً اٌظالح ػٍٝ اٌشعٛي  5

 

 اٌؾذ٠ش

 اٌشش٠ف

 لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 42ِٓ طبَ ٠ِٛب ص 

 فؼً ط١بَ اٌزطٛع 6

 

 اٌؾذ٠ش

 اٌشش٠ف

 

 اٌخٕذقغضٚح  7

 

  اٌغ١شح

 فزؼ ِىخ  8

 

 اٌغ١شح

 

 

 طفخ اٌؼّشح 9

 

  اٌفمٗ

 عٕٓ االؽشاَ ِٚؾظٛسارٗ  11

 

  اٌفمٗ

 لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  اٌفمٗ اٌؾظ أػّبي  11

 64..   ص  ِب ِٓ ِغٍُ ٠ٍجٟ

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّبي ٚاالػزذاي  12

 فٟ االٔفبق

  اٌزٙز٠ت

وً ػًّ فٟ ٚلزٗ ٚػذَ  أآداء 13

 رؤع١ٍٗ

  اٌزٙز٠ت

 االحبدٚش انششٚفخ انًمشس حفظٓب َ

 لبل سعٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

 

 طفؾخ

 ٠ذخً ِٓ أِزٟ اٌغٕخ عجؼْٛ أٌفب ثغ١ش ؽغبة 1

 

16 

ٌُٚ  ٚاٌزٞ ٔفظ دمحم ث١ذٖ ال ٠غّغ ثٟ أؽذ ِٓ ٘زٖ األِٗ ٠ٙٛدٞ ٚال ٔظشأٟ صُ ٠ّٛد 2

 ٠ؤِٓ ثبٌزٞ أسعٍذ ثٗ إال وبْ ِٓ أطؾبة إٌبس

28 

 42 ِٓ طبَ ٠ِٛب فٟ عج١ً هللا ثؼذ هللا ٚعٙٗ ػٓ إٌبس عجؼ١ٓ خش٠فب. 3

ِب ِٓ ِغٍُ ٠ٍجٟ  إال ٌجٝ ِٓ ػٓ ١ّ٠ٕٗ أٚ شّبٌٗ ِٓ ؽغش أٚ شغش أٚ ِذس  ؽزٝ  4

 رٕمطغ األسع ِٓ ٘بٕ٘ب ٚ٘بٕ٘ب

 

64 

 يحزٕٖ يمشس االخزجبس انُٓبئٙ 

  نًبدح انزشثٛخ االعاليٛخ

 نهصف انخبيظ
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 انؼمٛذح

 انحغبة
====================================================== 

 
 رٛل١ف هللا رؼبٌٝ ػجبدٖ ٌٍؾغبة ػٍٝ اػّبٌُٙ ٚالٛاٌُٙ ِٚؼزمذارُٙانحغبة اصطالحب ْٕ:  -1

 

 ٚكٌٕ انحغبة ٕٚو انمٛبيخ ثٕضغ االػًبل فٙ  -2

  )ا١ٌّضاْ(    
 

 يب حكى االًٚبٌ ثٕٛو انحغبة ؟  -3

 )ٚاعت(           

 

 ػالو ٚكٌٕ حغبة هللا رؼبنٗ نهُبط ٕٚو انمٛبيخ؟    -4

 ػٍٝ اػّبٌُٙ ٚالٛاٌُٙ ِٚؼزمذارُٙ ٚاعزغبثزُٙ ٌذػٛح اٌشعً اٌىشاَ

 

 خ؟    نًبرا ٚحبعت هللا رؼبنٗ انُبط ٕٚو انمٛبي -5

 ٌزؾم١ك اٌؼذي ث١ٓ إٌبط

 

 يب لٕاػذ انؼذانخ االنٓٛخ ٕٚو انحغبة؟ -6

 اٌغضاء ِٓ عٕظ اٌؼًّ -ة  وً أغبْ ِؾبعت ٠َٛ اٌم١بِخ  -أ

 ٠شٜ إٌبط ػٍّٗ ٠َٛ اٌم١بِخ     -االٔغبْ ِشْ٘ٛ ثؼٍّٗ                    د -ط      

 رؼبًِ اٌغ١ئخ ثّضٍٙب -ص          

 اػؼبءٖ ٚعٍذٖ(-اً٘ اٌظالػ–اٌشعً -د ػٍٝ االٔغبْ ِضً ) االسعالبِخ اٌشٙٛ -٘ـ   

 

 يٍ انزٍٚ ٚزفضم هللا رؼبنٗ ػهٛٓى ٕٚو انمٛبيخ.؟ ٔثى ٚزفضم؟ -7

 ٠ٚزفؼً ػ١ٍُٙ ثؤْ ٠ؼبػف ؽغٕبرُٙ ٠ٚزغبٚص ػٓ ع١ئزُٙ–ُ٘ اٌّؤِْٕٛ 

 

 ….…….........كم اَغبٌ ٕٚو انمٛبيخ يشٌْٕ ثـ -8

 .........ٚكٌٕ انجضاء ػهٗ انغٛئخ ٕٚو انحغبة ثـ -11 

 ....................االَغبٌ ٕٚو انمٛبيخ ٚحبعت ػٍ  -11

 .................َحكى ػهٗ يٍ ُٚكش ٕٚو انحغبة ثـ -12

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اعداد رئيسة القسم نوف البناقي

WWW.KweduFiles.Com



 

    
 انؼمٛذح

 دسعٙ ) انجُخ ٔانُبس(
............................................................................... 

 

 
 إٌبس اٌغٕخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 

ٟ٘ اٌذاس اٌزٟ اػذ٘ب اٌٗ رؼبٌٝ ٌٍّؤ١ِٕٓ ٠َٛ  اٌزؼش٠ف

 اٌم١بِخ 

ٟ٘ داس اٌؼزاة ٚاٌؼمبة اٌزٟ اػذ٘ب هللا رؼبٌٝ 

 ٚاٌؼظبح ٠َٛ اٌم١بِخٌٍىبفش٠ٓ 

 

-وً ِزىجش-اً٘ اٌجذع -إٌّبفك -اٌؼظبح -اٌىفبس اٌّزم١ٓ -ٚاٌزٛاثْٛ–اٌّؤِْٕٛ  اٌّغزؾمْٛ ٌٙب

 اٌّغشٚ س -اٌظبٌُ

 

ؽىُ اال٠ّبْ 

 ثٛعٛد٘ب

 ٚاعت ٟٚ٘ ِٛعٛدح ٚاعت ٟٚ٘ ِٛعٛدح

 

ِبال ػ١ٓ سأد ٚال أرْ عّؼذ ٚال خطش  ٚطفٙب

 ػٍٝ لٍت ثشش

٠ؤوً ثؼؼٙب –ٚفٛساْ ٌٙب رغ١ع ٚصف١ش ٚش١ٙك 

 رزمطغ ِٓ اٌغ١ع ػٍٝ اٌىفبس ٚاٌؼظبح-ثؼؼب

 

 اثٛاة7 اثٛاة 8 ػذد اثٛاثٙب

 

 ِبٌه ػ١ٍٗ اٌغالَ سػٛاْ ػ١ٍٗ اٌغالَ خبصٔٙب

 

 اٌغغ١ٍٓ -اٌؼش٠غ–اٌضلَٛ  وً ِب٠شزْٙٛ ؽؼبُِٙ

 

 اٌظذ٠ذ -اٌؾ١ُّ-اًٌّٙ اٌخّش -اٌٍجٓ  –اٌؼغً  -اٌّبء ششاثُٙ

 

 اٌمطشاْ اٌٍؤٌؤ-اٌغٕذط–اٌؾش٠ش  اٌّالثظ

 

-اٌغؾ١ُ-عمش-اٌغؼ١ش-اٌؾطّخ-ٌظٝ-عُٕٙ داس اٌغالَ.....-ػ١١ٍٓ-ػذْ-إٌؼ١ُ-اٌفشدٚط ِٓ اعّبئٙب

 اٌٙب٠ٚخ

 

 
 ػهم/ رفبٔد دسجبد انُبط فٙ انجُخ -1

 ػٍٝ ؽغت رفبٚد دسعخ اػّبٌُٙ ٚا٠ّبُٔٙ ثبهلل رؼبٌٝ      

 

 يزٗ ٚكٌٕ انؼًم صبحب ٔيمجٕال ػُذ هللا رؼبنٗ؟ -2

 ِٛافك ٌغٕخ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص -2   ثبخالص اٌؼًّ هلل رؼبٌٝ-1

       

 رشرٛت اػًبل انٕٛو االخش -3

 اٌغضاء -6 اٌؾغبة -5 اٌشفبػخ -4 اٌؾشش -3 اٌجؼش -2 ٠جذأ ثٕفخخ اٌظٛس 

   

 يٍ انكزبة انًذسعٙ(( 23)) الشأ صفحخ   
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 ػهٕو لشآٌ

 انكزت انغًبٔٚخ رٕافك انمشآٌ انكشٚى
................................................................................ 

 
 يب انًمصٕد ثبالعالو:؟ -1

 ٘ٛ اٌذ٠ٓ اٌزٞ أِش هللا رؼبٌٝ ع١ّغ االٔج١بء ٚاٌشعً ػ١ٍُٙ اٌظالح ٚاٌغالَ 

 

 ػذد  يٕاضغ ارفبق انمشآٌ انكشٚى يغ ثبلٙ انششائغ انغًبٔٚخ  -2

 

 اٌؾظ(-اٌضوبح-اٌظ١بَ–اٌؼجبداد اٌفشٚػخ) وبٌظالح  -ة  اٌذػٛح اٌٝ ػجبدح هللا رؼبٌٝ ٚؽذٖ -أ    

 

 اٌخ١بٔخ(–اٌفغك  -رؾش٠ُ اٌشرائً ) وبٌىزة -د اٌغشلخ -اٌضٔٝ -رؾش٠ُ اٌىجبئش)وبٌمزً -ط       

 

 انُجبشٙ يهك انحجشخ؟نًبرا أعهى  -3

 ثغجت رٛافك اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِغ االٔغ١ً) اٌىزت اٌغّب٠ٚخ اٌغبثمخ(      

 

 نًبرا ْبجش انًغهًٌٕ يٍ يكخ انٗ أسض انحجشخ؟ -4

 فشاسا ِٓ ػزاة وفبس لش٠ش   

 

 نًبرا اخزبس انًغهًٌٕ انٓجشح انٗ اسض انحجشخ؟ -4

 الْ ف١ٙب ٍِه ػبدي ٚ٘ٛ إٌغبشٟ

 

 اْم جبْهٛخ َؼجذ االصُبو َٔأكم انًٛزخ َٔأرٙ انفٕاحش فجؼش هللا رؼبنٗ نُب سعٕال دػبَب انٗ      ))أٚٓب انًهك ..كُب  -5

 ػجبدح هللا ٚرٛؽ١ذح.......((           

 *يٍ لبئم رهك انؼجبسح؟ 

 ؽؼفش ثٓ أثٟ ؽبٌت سػٟ هللا ػٕٗ     

 *يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب؟

 ػٕذِب عؤٌٗ إٌغبشٟ ػٓ عجت ٘غشرُٙ ا١ٌٗ 

 

 اَطهمٕا فأَزى آيٌُٕ ثأسضٙ(  -)) اٌ ْزا انز٘ جبء ثّ ػٛغٗ نٛخشط يٍ يشكبح ٔاحذح -6

 *يٍ لبئم رهك انؼجبسح؟    

 إٌغبشٟ ٍِه اٌؾجشخ    

 *يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب ؟  

 ػٕذِب ػشف عجت ٘غشح اٌّغٍّْٛ ا١ٌٗ ٚعّغ لشاءح عفش ثٓ اثٟ ؽبٌت عٛسح ) ِش٠ُ(  

 

 ػالو ٚذل رٕافك انمشآٌ انكشٚى يغ انششائغ انغًبٚخ؟ -7

 أٗ وزبة عّبٚٞ ِٓ ػٕذ هللا رؼبٌٝ .....
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 انمشآٌ ػهٕو

 َضٔل انغكُٛخ ٔيالئكخ انشحًخ ركشًٚب نمبسئ انمشآٌ
.............................................................................. 

 
 يب انًمصٕد ثبنغكُٛخ؟ -1

 ٟ٘ اٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌالعزمشاس ٚاٌشصأخ ٚاٌٛلبس

 

 ػذد فضبئم لشاءح انمشآٌ انكشٚى ٔيذاسعزّ -2

 رؾفُٙ اٌّالئىخ -ة  ٔضٚي اٌغى١ٕخ  -أ

 ٠زوشُ٘ هللا رؼبٌٝ  -د  رغشبُ٘ اٌشؽّخ -ط

 

 لشأٖ ١ٌال (يزٗ كبٌ ٚمشأ انصحبثٙ )أعٛذ ثٍ حضٛش سضٙ هللا ػُّ( انمشآٌ انكشٚى؟  )   -3

 

 عٛسح اٌجمشح (يب انغٕسح انزٙ كبٌ ٚمشأْب؟    ) -4

     

 

 ) فٟ ث١زٗ (أٍٚ كبٌ ٚمشأ اعٛذ انمشآٌ؟   -5

 

 عبٌذ صالس ِشاد(كى يشح جبنذ فشط )أعٛذ ثٍ حضٛش سضٙ هللا ػُّ(؟   )  -6

 

 )أعٛذ ثٍ حضٛش سضٙ هللا ػُّ( يٍ فشعّ؟ػهٗ يٍ خشٙ  -7

 خشٟ ػٍٝ ٌٚذٖ ِٓ فشعٗ                       

 

 يبرا لبل نّ انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص؟   -8

 رهاخجشٖ ثؤٔٙب اٌّالئىخ ارذ ٌزغّغ طٛ                       

 

 )أعٛذ ثٍ حضٛش سضٙ هللا ػُّ( انًالئكخ ؟ثى شجّ  -9

 شجٙٙب ثؤٔٙب وبٌّظبث١ؼ                        
 

 ِب ٚاعجه رغبٖ اٌمشآْ اٌىش٠ُ؟-11

 اداَٚ  ػٍٝ لشاءرٗ ٚأؽفظٗ  ٚأؽجك وً ِب عبء ثٗ                       
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 ػهٕو انمشآٌ

 ثالغخ انمشآٌ انكشٚى ٚشٓذ ثٓب االػذاء
................................................................................ 

 
 يب ْٙ يؼجضح انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص؟ -1

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 

 ٔيبرا كبَذ انُزٛجخ؟كٛف رحذٖ هللا ػض ٔجم انؼشة ؟  -2

 رؾذٜ هللا ػض ٚعً اٌؼشة أْ ٠ؤرٛا ثّضً اٌمشآْ اٌىش٠ُ فؼغضٚا ٌُٚ ٠غزط١ؼٛا اٚ أصجزٛا فشٍُٙ  

 

 نًبرا ػجض ٔفشم انؼشة أٌ ٚأرٕا ثًضم انمشآٌ انكشٚى؟ -3

 ألٔٗ والَ هللا رؼبٌٝ فبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٠ز١ّض ثؾالٚح أعٍٛثٗ ٚؽالٚح ػجبسارٗ ٚعشط آ٠برٗ 

 

 ػهٗ شٓبدح االػذاء ثجالغخ انمشآٌ انكشٚى اكزت لصخ رذل -4

 ( ِٓ اٌىزبة اٌّذسع33ٟاٌؾً طفؾخ ) 

لظخ شٙبدح ) اثٛ عًٙ ( ٚ ) اثٛ عف١بْ ( ٚ)االخٕظ( ػٕذِب ر٘ت وً ِٓ ١ٌغزّؼٛا اٌٝ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٠مشأ اٌمشآْ  - أ

خش ٚ٘ٛ ٠ظٍٟ فٟ ا١ًٌٍ عٍظ وً ُِٕٙ ٠غّغ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚال ٠ؼٍُ ثٛعٛد ا٢
..................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 ..لظخ شٙبدح ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح.................................................................................................. - ة
........................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 ( ْٔى كفبس لشٚش ػهٗ االعزًبع انٗ         ) اثٕ جٓم ٔ  اثٕ عفٛبٌ  ٔاالخُظنًبرا اعزًش فصحبء انؼشة) -5    

 آٌ انكشٚى؟انمش      

 إلعزّزبػُٙ ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ - أ

 ٌزؤصشُ٘ ثىالَ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  - ة

 وٍّب رىشس االعزّبع  ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ اصداد ؽالٚح - د

 

 ٔإٌ ػهّٛ طالٔح ...((–)) إٌ نمٕنّ حالٔح  -6

 * يٍ لبئم رهك انؼجبسح؟

 ا١ٌٌٛذ ثٓ اٌّغ١شح

 

 * يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب؟

    ٠ٕىش اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأٔٗ ١ٌظ والَ هللا رؼبٌٝػٕذِب ؽٍت ِٕٗ أثٛ عًٙ أْ 
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 انحذٚش انششٚف

 فضم انصجش ػهٗ األرٖ

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

 انحذٚش انششٚف

 ))لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص :.ِب ِٓ ِغٍُ ٠ظ١جٗ أرٜ إال ؽبد هللا ػٕٗ خطب٠بٖ وّب رؾبد ٚسق اٌشغش(

 اٌّمظٛد ة )ؽبد  (: أعمؾ            

 

 يب يؼُٗ األرٖ ؟ -1

 وً أٌُ ٠ظ١ت االٔغبْ ِٓ  هللا رؼبٌٝ عٛاء وبْ أٌُ اٚ ِشع اٚ ُ٘ اٚ فشً.....               

 

 األرٖ َٕػبٌ ًْب: -2

 أرٜ ػؼٛٞ - أ

 أرٜ ٔفغٟ - ة

 

 يبرا ٚجت ػهٗ انًغهى ػُذيب ٚصبة ثبألرٖ؟ -3

 

    ٠ظجش ٠ٚزٛوً ػٍٝ هللا رؼبٌٝ - أ

 صب١ٔب ٠ذػٛ هللا ػض ٚعً أْ ٠ىشف ػٕٗ األرٜ - ة

 ٠ؾبٚي ػٍٝ ػالط اٌّشىٍخ   -ط    

 

 رٖ ػذد فضبئم انصجش ػهٗ األ -4

 ٠غفش هللا رؼبٌٝ ٌٗ رٔٛثٗ - أ

 ٠طٙش ٔفغٗ - ة

 ؽغٕبرٗرض٠ذ  - د

 ٠ذخٍٗ اٌغٕخ - س

 

 لذو َصٛحخ نًٍ اثزالِ هللا رؼبنٗ ثًصٛجّ عٕاء كبَذ أنى أ يشض أ ْى أ فشم.....          -5
.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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 انحذٚش انششٚف

 ملسو هيلع هللا ىلص-فضم انصالح ػهٗ انشعٕل 

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

 

 
 انحذٚش انششٚف

 ))لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ِٓ طٍٝ ػٍٟ طالح طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ثٙب ػشش...((

 صًٕسا يزؼذدح يُٓب: -  ملسو هيلع هللا ىلص-انشعٕل نهصالح ػهٗ  -1
 ملسو هيلع هللا ىلص  -أ     

 ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ       -ة     

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ؟ -يب فضم انصالح ػهٗ انُجٙ  -2

 ٠ظٍٝ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍٗ ػششا -أ  

 ٠شد هللا رؼبٌٝ ػ١ٍٗ ِٚالئىزٗ -ة 

 ٠ىْٛ ِٓ اٌىشِبء -ط 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ -يب حكى انصالح ػهٗ انُجٙ  -3

 ػٍٝ وً ِغٍُٚاعجخ  

 

 ملسو هيلع هللا ىلص؟ -نًبرا ٚحشص انًغهًٌٕ ػهٗ انصالح ػهٗ انُجٙ -4

 ؽبػخ هلل رؼبٌٝ ٚؽزٝ ٠ىْٛ ِٓ اٌىشِبء ٚ ال ٠ىْٛ ِٓ اٌجخالء

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ػُذيب ركش اعًّ؟ -ثى رُصح صيٛهك انز٘ ال ٚصهٙ ػهٗ انُجٙ  -5

 
..................................................................................................................................................... 
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 انششٚفانحذٚش 

 فضم صٛبو انزطٕع

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

 انحذٚش انششٚف

 ))لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ِٓ طبَ ٠ِٛب فٟ عج١ً هللا ثؼذ هللا ٚعٙٗ ػٓ إٌبس عجؼ١ٓ خش٠فب(

 

 ػشف اٌظَٛ؟ -1

 ٘ٛ اإلِغبن ػٓ اٌطؼبَ ٚاٌششاة ِٓ ؽٍٛع اٌفغش اٌٝ غشٚة اٌشّظ             

 

 ِب اٌّمظٛد ثغجؼ١ٓ خش٠فب ؟ -2

 أٞ عجؼ١ٓ عٕخ                              

 

 ِب اٌفشق ث١ٓ ط١بَ اٌفشع ٚط١بَ اٌزطٛع؟ -3

  

 

 
 ط١بَ اٌزطٛع                           ط١بَ اٌفشع                                                      

 ٘ٛ :ط١بَ أٞ ٠َٛ ِٓ أ٠بَ اٌغٕخ ٘ٛ :ط١بَ سِؼبْ أٚ لؼبء ٠َٛ ِٕٗ

 ِبػذا شٙش سِؼبْ رمشثب هلل رؼبٌٝ                                                                       

 ) ٚ٘ٛ عٕخ (                ) ٚ٘ٛ فشع (   

 

 ئً ط١بَ اٌزطٛعػذد فؼب -4

 رمشثب هلل رؼبٌٝ -ا   

 ٠ٕغ١ٕب ِٓ إٌبس -ة 

 ٠ذخٍٕب اٌغٕخ ِٓ ثبة اٌش٠بْ -د 

 ٠ؼٛدٔب اٌظجش -ط 

 ٠ؼٛدٔب شىش هللا رؼبٌٝ -د 

 ٘ـ ٠ىْٛ شف١ؼب ٠َٛ اٌم١بِخ 

  

 ِب اال٠بَ اٌزٟ اٚطبٔب ثٗ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص؟ -5

 ( 15-14-13اال٠بَ اٌج١غ ِٓ وً شٙش لّشٞ )  -أ 

 ٠َٛ ػشفخ -ة 

 ٠ِٟٛ االص١ٕٓ ٚاٌخ١ّظ   ........... -ط 

 عذ ا٠بَ ِٓ شٛاي -د 
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 نغٛشح

 غضٔح أحـــذ

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

 فٙ أ٘ عُخ حذصذ غضٔح أحذ؟ -1

 فٟ شٛاي ِٓ  اٌغٕخ اٌضبٌضخ ٌٍٙغشح                             

 يب عجت غضٔح أحذ؟ -2

 سرٙب فٟ غضٚح ثذسألْ لش٠ش اسادد اْ رٕزمُ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ثؼذ خغب                   

 

 أٍٚ ٔلؼذ غضٔح أحذ؟ )  عؤال آخش ( نًبرا عًٛذ انغضٔح ثغضٔح أحذ؟ -3

 ٌٛلٛػٙب ػٕذ عجً أؽذ فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح               

 

 يٍ لبئذ جٛش انًششكٌٕ    ٔ كى كبٌ ػذد جٛش انًششكٌٕ ؟ -4

 بسط(ف 211آالف ِمبرً  ِٚؼُٙ   )  3لبئذُ٘ ٘ٛ أثٛ عف١بْ   ٚػذدُ٘     

 

 يبرا فؼم انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ػُذيب عًغ ثخشٔط كفبس لشٚش نًحبسثخ انًغهًٍٛ؟ -5

 شبٚس أطؾبثخ ٚأخز سأ٠ُٙ فٟ اٌؾشة 

 

 يبرا كبٌ يٕلف انًغهًٍٛ ثؼذ يشبٔسح انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص نٓى فٙ انحشة؟ -6

 رؾّظ اٌّغٍّْٛ ٌٍؾشة ِٚمبرٍخ اٌىفبس 

 

 انًغهًٍٛ؟كى كبٌ ػذد جٛش  -7

 (ِمبرً 311أٌف ِمبرً ٌٚىٓ أغؾت إٌّبفك ػجذهللا ثٓ أثٟ عٍٛي ثضٍش اٌغ١ش ) 

 ( ِمبر711ًفؤطجؼ ػذد اٌّغ١ٍّٓ ) 

 

 يبرا فؼم انًُبفك ػجذهللا ثٍ أثٙ عهٕل لجم ثذء انًؼشكخ؟ -8

 (ِمبرً 311أغؾت إٌّبفك ػجذهللا ثٓ أثٟ عٍٛي ثضٍش اٌغ١ش ) 

 ِمبرً (711فؤطجؼ ػذد اٌّغ١ٍّٓ ) 

 

 يب خطخ انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص نهًؼشكخ؟ -9

 ػغىش أِبَ عجً أؽذ -أ 

 عؼً ظٙٛس اٌّغ١ٍّٓ ٌٍغجً ٚٚعُٛ٘ٙ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح -ة 

 ( ِٓ اٌشِبح اٌّٙشح ٠ظؼذٚا فٛق اٌغجً 51اخزبس خّغ١ٓ)  -ط 

 
 يب ٔظٛفخ انشيبح انزٍٚ اخزبسْى انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص؟ -11

 ؽّب٠خ اٌّغ١ٍّٓ ِٓ إٌزفبف اٌّششو١ٓ خٍف اٌّغ١ٍّٓ 

 كٛف ثذأد انًؼشكخ؟ -11

 فٟ أٚي اٌّؼشوخثبٌّجبسصح  صُ اٌزؾُ اٌغ١شبْ ؽزٝ أزظش اٌّغٍّْٛ  

 

 يب عجت ْضًٚخ انًغهًٍٛ فٙ َٓبٚخ انغضٔح؟ -12

 ثغجت أشغبي اٌّغ١ٍّٓ ثغّغ اٌغٕبئُ ٚٔضٚي اٌشِبح ِٓ اٌغجً ١ٌغّؼٛا اٌغٕبئُ 

 

 كٛف ٚفهح لٕو شجٕا ٔجّ َجٛٓى ٔكغشٔا سثبػٛزّ ْٕٔ ٚذػْٕى انٗ هللا ػض ٔجم (( )) -13

 اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص * يٍ لبئم رهك انؼجبسح؟

 * يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب؟

 الَػٕذِب ؽبٚي اٌّششوْٛ لزً اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص فٟ غضٚح اؽذ ٚأطبثٖٛ ؽزٝ عبي اٌذَ ِٕٗ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغ
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 انغٛشح

 غضٔحانخُذق

...................................................................................... 
 فٟ اٌغٕخ اٌخبِغخ ٌٍٙغشح   يزٗ حذصذ غضٔح انخُذق؟ -1

 انخُذق؟يب عجت غضٔح  -2
 ػُذيب خشط حٛٙ ثٍ اخطت ٔصػًبء ثُٙ انُضٛش انٗ لشٚش ٚحشضَٕٓى ػهٗ لزبل انًغهًٍٛ ٔانمضبء ػهٗ اإلعالو

 

 نًبرا طشد انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ٕٚٓد ثُٙ انضٛش يٍ انًذُٚخ انُٕسح؟ -3
 ثغجت يحبٔنزٓى لزم انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ٔخٛبَزٓى نهؼٓذْى 

 

 انًذُٚخ انًُٕسح؟ يبرا فؼم حٛٙ ثٍ اخطت ٔصػًبء ثُٙ انُضٛش ثؼذ اٌ  طشدْى انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص يٍ  -4
 خشط حٛٙ ثٍ اخطت ٔصػًبء ثُٙ انُضٛش انٗ لشٚش ٚحشضَٕٓى ػهٗ لزبل انًغهًٍٛ ٔانمضبء ػهٗ اإلعالو

 

 نًبرا عًٛذ غضٔح انخذق ثغضٔح االحضاة؟-5
 آالف يمبرم( 11هًٍٛ حٛش كبٌ ػذدْى ) نزجًغ جٛش كجٛش ضذ انًغ 

 

 يبرا فؼم انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ػُذيب عًغ ثخشٔط كفبس لشٚش  نًحبسثخ انًغهًٍٛ؟  -6
 شبٔس أصحبثخ ٔأخز سأٚٓى فٙ انحشة 

 

 يبرا كبٌ يٕلف انًغهًٍٛ ثؼذ يشبٔسح انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص نٓى فٙ انحشة؟ -7
 رحًظ انًغهًٌٕ نهحشة ٔيمبرهخ انكفبس ٔأشبسٔا ػهٛخ ثبنخطظ  

 

 يٍ انصحبثٙ انز٘ ػهٗ انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ثحفش انخُذق حٕل انًذُٚخ انًُٕسح؟-8
 ْٕ عهًبٌ انفبسعٙ سضٙ هللا ػُّ 

 

 نًبرا حفش انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص انخُذق حٕل انًذُٚخ انًُٕسح؟ -9
 ٍ دخٕل انًذُٚخ انًُٕسححزٗ ًُٚغ انًششكٍٛ ي

 

 ) انهٓى اٌ انؼٛش ػٛش االخشح فبغفش نالَصبس ٔانًٓبجشح( -11

 اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص * يٍ لبئم رهك انؼجبسح؟

 ػٕذِب وبٔٛا ٠ؾفشْٚ اٌخٕذق * يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب؟
 

 )) ٔؾٓ اٌز٠ٓ ثب٠ؼٛا دمحما ػٍٝ اٌغٙبد ِب ثم١ٕب أثذا (( -11

 اٌّٙبعش٠ٓ ٚاالٔظبس رهك انؼجبسح؟* يٍ لبئم 

 ػٕذِب وبٔٛا ٠ؾفشْٚ اٌخٕذق * يب انًُبعجخ انزٙ لٛهذ فٛٓب؟
 

 ػهٙ ثٍ اثٙ طبنت سضٙ هللا ػُّ يٍ انصحبثٙ انز٘ ثبسص ػًشٔ ثٍ ػجذ ٔد ٔلزهّ؟ -12
 

 كبَذ شٓشا؟    كى يذح حصبس انًششكٌٕ نهًغهًٙ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح -13
 

 انًغهًٌٕ ٔلذ حصبس انًششكٍٛ نهًذُٚخ انًُٕسح؟كٛف كبٌ حبل   -14
 انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ٔأصحبثّ صبثشٌٔ صبثزٌٕ -أ  

 كبٌ انجشد شذٚذا ٔلم انطؼبو ػُذْى -ة 

 ٔاجّ  انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ٔاصحبثخ انخطش ثشجبػخ -د 

 ػذاءرٕجّ انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص انٗ هللا رؼبنٗ ثبنذػبء ػهٗ اال -ْـ 

 )) انهٓى يُضل انكزبة عشٚغ انحغبة اْضو االحضاة االْى اْضيٓى ٔصنضنٓى(( -15

 اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص  * يٍ لبئم ْزا انذػبء؟  

 ػٕذِب اشزذ خطش اٌىفبس ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ فٟ غضٚح اٌخٕذق  * يب يُبعجخ ْزا انذػبء؟ 
 

 يب عجت اَزصبس انًغهًٍٛ فٙ غضٔح انخُذق؟ -16
 اعزجبثخ هللا رؼبنٗ نذػبء انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص -أ 

 فأضؼف انضمخ ثٍٛ ٕٚٓد ثُٙ لشٚظخٔانًششكٍٛ ملسو هيلع هللا ىلص دخٕل َؼٛى ثٍ يغؼٕد نالعالو فُفز خطخ انشعٕل -ة

 اسعم هللا رؼبنٗ سٚحب ػبصفخ ػهٗ انًششكٍٛ  فكبَذ جُذا يٍ جُٕد هللا رؼبنٗ -ط
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 انغٛشح

 انذسط انغبدط

 ْـ(8فزح يكخ) سيضبٌ 

===================================================== 
 

 

 رْت انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص انٗ انؼًشح -1

 ٔصحجّ انٗ يكخ انًكشيخسفضذ لشٚش دخٕل ملسو هيلع هللا ىلص  -2

 الَٓب ػهًذ أٌ انًغهًٌٕ ػضيٕا ػهٗ انمزبل    ػمذد لشٚش ) صهح انحذٚجٛخ( ..نًبرا؟ -3

 يب ششٔط صهح انحذٚجٛخ؟   -4

 رؤدٖ انؼًشح فٙ انغُخ انمبديخ -أ

 ( عُٕاد ثٍٛ انًغهًٌٕ ٔلشٚش11ٔلف انحشة )  - ة

 حبنف انًغهًٌٕ ثُٕ خضاػخ                  ٔحبنف لشٚش ثُٕ ثكش -5      

 

 

 انزضو انًغهًٌٕ ثششٔط صهح انحذٚجٛخ  -1

 خبَذ لشٚش ٔثُٕ ثكش ششٔط صهح انحذٚجٛخ -2

 فمزهْٕىيب عجت فزح يكخ؟....  انحم )الٌ لشٚش ٔثكش اػزذٔا ػهٗ ) خضاػخ( حهفبء انًغهًٌٕ  -3

 اعزُجذ )ػًشٔا نٍ عبنى انخضاػٙ( ة ملسو هيلع هللا ىلص ٚطهت انُصشح ٔانُجذح -4

 ) َصشد ٚب ػًشٔا ثٍ عبنى(...       يٍ لبئم ْزِ انؼجبسح؟ ملسو هيلع هللا ىلص   -5

 عٛي ملسو هيلع هللا ىلص(.ِب إٌّبعجخ اٌزٟ ل١ٍذ ف١ٙب اٌؼجبسح؟    )ػٕذِب ؽٍت ػّشٚ إٌغذح ِٓ اٌش             

 

 ( ْجشح 8فٙ شٓش سيضبٌ )  -1

 ( ػششح آالف سجم11111جٓض انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ) -2

 )ػهم( حشص انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص أٌ ال ٚصم خجش خشٔط انًغهًٍٛ انٗ يكخ؟ -3

 نٛفزح يكخ يٍ دٌٔ لزبل 

 ) ػهم( أيش انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص ثبشؼبل آالف انُٛشاٌ؟ -4

 نٛخبف انكفبس ٔٚظُٕا أٌ انًغهًٍٛ ػذدْى كجٛش فال ٚٛفكشٔا ثبنمزبل 

 فأػهٍ اثٕ عفٛبٌ اعاليّ  ثأثٙ عفٛبٌػى انُجٙ ملسو هيلع هللا ىلص   انؼجبطػضش -4

 

 ] يٍ دخم داس اثٕ عفٛبٌ فٕٓ آيٍ ٔيٍ أغهك ػهّٛ داسِ فٕٓ آيٍ ٔيٍ دخم انًغجذ فٕٓ آيٍ[ يٍ لبئم ؟ ٔنًبرا؟ -5

 

 ٚحت انٓذاٚخ ٔاالعالو ٔانغاليخ نهُبط الَّْٕ: انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص   .... انمبئم -6

 

 لغى انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص انجٛش انٗ لغبئى ػهٗ كم لغًٛخ لبئذ -1

 حزس يٍ لزم انُبط -3( جٓبد                       4دخم يكخ يٍ أسثغ )  -2

 ) انكزٛجخ انخضشاء( فذخم يكخ يزٕاضؼب فطبف ٔحطى األصُبو )ْٕٔ ٚشدد اٜٚخ انكشًٚخ( ملسو هيلع هللا ىلصلبد انشعٕل -4

 

 (نهٓجشح: 6فٙ انغُخ انغبدعخ ) 

 

 (نهٓجشح: 6فٙ انغُخ انغبدعخ ) 

 

 أحذاس فُح يكخ

 

 شيخدخٕل يكخ انًك
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 انزٓزٚت

 انًحبفظخ ػهٗ انًبل ٔاالػزذال فٙ االَفبق

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

 ٠ىْٛ أفبق اٌّبي ثؤؽذ اٌطشق اٌضالس

 
 

 االعشاف ٚاٌزجز٠ش    اٌجخً ٚاٌشؼ   االػزذاي ٚاٌزٛعؾ

 

 يب انًمصٕد ثبالعشاف؟ -1

 ٘ٛ أفبق اٌّبي فٟ غ١ش ِٛػؼٗ     ٚ٘ٛ أخٛ اٌزجز٠ش

 
 انغؤال

 
 االعشاف ٔانزجزٚش

 يب يٕلف االعالو يُّ؟

 

 ؽزس ِٕٗ ٚٔٙٝ ػٕٗ

 

 ال ٠ؾجٗ هللا رؼبٌٝ -1 يب اضشاسح؟

 ُ٘ اخٛاْ اٌش١بؽ١ٓ -2

 ٠ؤدٞ اٌٝ اٌفمش -3

 ٠ؤدٞ اٌٝ اٌمزً -4

 ٠ؤدٞ اٌٝ رؼذٞ ؽذٚد هللا رؼبٌٝ )اٌٛلٛع فٟ اٌؾشاَ( -5

 

 ثئخٛاْ اٌش١بؽ١ٓ ثى شجّ اْم االعشاف انزجزٚش؟

 
 انغؤال

 
 ٔاالػزذالانزٕعظ 

 يب يٕلف االعالو يُّ؟

 

 دػب االعالَ ا١ٌٗ

 ٠ؾجٗ هللا رؼبٌٝ -1 يب فٕائذح؟ 

 ُ٘ ػجبد اٌشؽّٓ -2

 ٠ؾّٟ ِٓ اٌفمش -3

 ٠ؾّٟ ِٓ عؤاي إٌبط ِٚغبػذرُٙ -4

 اٌغٕخعضاءٖ  -5

 ثؼجبد اٌشؽّٓ ثى شجّ اْم انزٕعظ ٔاالػزذال؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجخم ٔانشح انغؤال

 

 ؽزس ِٕٗ ٚٔٙٝ ػٕٗ يب يٕلف االعالو يُّ؟

 ال٠ؾجٗ هللا رؼبٌٝ -1 يب اضشاسح؟

 ُ٘ اخٛاْ اٌش١بؽ١ٓ -2

 ٠ؤدٞ اٌٝ اٌٙالن -3

 ٠ؤدٞ اٌٝ اٌمزً -4

 ٠ؤدٞ اٌٝ رؼذٞ ؽذٚد هللا رؼبٌٝ )اٌٛلٛع فٟ اٌؾشاَ( -5

 ثئخٛاْ اٌش١بؽ١ٓ ثى شجّ اْم انجخم ٔانشح؟
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 انزٓزٚت

 آداء كم ػًم فٙ ٔلزّ
.................................................................................... 

 

 ِب ِؼٕٝ اٌؼًّ؟ -1

 اٌؼًّ ٘ٛ اٌزؾشن اٌٙبدف اٌغبد اٌزٞ رجزي ف١ٗ اٌطبلبد ٌزؾم١ك غب٠خ ِٓ اٌغب٠بد 

 

 ِب ِٛلف االعالَ ِٓ اٌؼًّ؟ -2

 االعالَ د٠ٓ ػًّ ٚدػٝ ا١ٌٗ ٚٔٙٝ ػٓ اٌجطبٌخ ٚاٌىغً 

 

 اروش ثؼغ االدٌخ اٌذاٌخ ػٍٝ ؽشص االعالَ ػٍٝ ادء اٌؼًّ فٟ ٚلزٗ -3

 اٌظالح لٟ ٚلزٙب -أ 

 اٌؾظ فٟ شٙش رٞ اٌؾغخ -ة 

 اٌظَٛ فٟ سِؼبْ -ط 

 ؽت اٌشعٛي طٍىبهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌّٓ ٠ؼًّ ث١ذٖ ١ٌىغت لٛد ٠ِٛٗ -د 

 ٌٝ داٚد ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ وبْ ٠ؤوً ِٓ ػًّ ٠ذٖٔجٟ هللا رؼب -٘ـ 

 

 ٌّبرا ٠ىشٖ االعالَ أْ ٠ؼ١ش االٔغبْ ثال ػًّ؟ -4

 ؽزٝ ال ٠ىْٛ ػبٌخ ػٍٝ اٌّغزّغ 

 

 ِب فؼبئً اٌزجى١ش ٚأداء اٌؼًّ فٟ ٚلزٗ؟ -5

 ثشوخ فٟ اٌشصق -أ 

 األعش ٚاٌضٛاة ِٓ هللا رؼبٌٝ-ة 

 إٌغبػ ٚاٌزٛف١ك فٟ اٌؼًّ -ط 

  رؼبٌٝ ٌٗؽت هللا -د 

 

 ِب أُ٘ االػّبي اٌزٟ ٠غت أْ ٠ؾبفع ػ١ٍٙب اٌّغٍُ ٠ٚؤد٠ٙب فٟ ٚلزٙب؟ -6

 اٌظالح فٟ ٚلزٙب 

 

 ٌّبرا اٌز١ٍّز اٌؾش٠ض ٠ؤدٜ ٚاعجٗ فٟ ٚلزٗ ٠ٚؾؼش دسٚعٗ ِغجمب؟ -7

  

 ١ٌٕبي األعش ٚاٌضٛاة ِٓ هللا رؼبٌٝ -أ

 ١ٌؾمك إٌغبػ ٚاٌزفٛق  -ة 

 رٕظ١ّب ٌٛلزٗ -ط 
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 انزٓزٚت

 آداة انُصٛحخ
.................................................................................................................................. 

 

 ثبنُصٛحخ؟يب انًمصٕد  -1

 ٟ٘ : ؽت اٌخ١ش ٌٍغ١ش 

 ػالو ٚذل ركش انُصٛحخ فٙ انمشآٌ انكشٚى؟ -2

 ٠ذي ػٍٝ ا١ّ٘زٙب ٚٚعٛثٙب ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ 

 

 يب أًْٛخ انُصٛحخ فٙ حٛبح انًغهًٍٛ؟ -3

 ؽت اٌخ١ش ٌٍغ١ش  -أ 

 ٟ٘ ػّبد اٌذ٠ٓ -ة 

 أمبر اٌّغزّغ ِٓ اٌؼالي -ط 

 

 ذٍٚ انُصٛحخ . لهُب: نًٍ ؟ لبل : هلل ٔنكزبثّ ٔنشعٕنّ ٔنألئًخ انًغهًٍٛ ٔػبيزٓى()لبل سعٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ان-4

 * كٛف ركٌٕ انُصٛحخ هلل رؼبنٗ؟

 ٟ٘ اٌذػٛح اٌٝ اال٠ّبْ ثبهلل رؼبٌٝ ٚؽذح ٚػجبدرٗ ٚؽبػزٗ ػض ٚعً 

 

 * كٛف ركٌٕ انُصٛحخ نكزبثّ؟

 اٌغضَ ثؤْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘ٛ والَ هللا رؼبٌٝ ف١غت اٌزؼجذ ثٗ ٚاإلٌزضاَ ثآداثٗ ٚاؽىبِٗ 

 

 * كٛف ركٌٕ انُصٛحخ نشعٕنّ؟

 اٌزظذ٠ك ثؤٔٗ سعٛي هللا رؼبٌٝ ف١غت ؽبػزٗ فٟ وً ِب أِش ٚٔٙٝ 

 

 * كٛف ركٌٕ انُصٛحخ  ٔنألئًخ انًغهًٍٛ ؟

 ِؼظ١خ هلل رؼبٌٝ ِغبػذرُٙ ػٍٝ البِخ اٌؾك ٚاٌؼذي ٚؽبػزُٙ فٟ غ١ش 

 

 * كٛف ركٌٕ انُصٛحخ ػبيزٓى؟

 دػٛرُٙ اٌٝ االعالَ ٚأِشُ٘ ثبٌّؼشٚف ١ُٙٔٚٙ ػٓ إٌّىش 

 

 نًبرا ٚجت ػهٗ انًغهى أٌ ٚطٛغ انشعٕل ملسو هيلع هللا ىلص؟ -5

 ألْ ؽبػخ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ؽبػخ هللا ػض ٚعً 

 

 يب حكى انُصٛحخ فٙ االعالو؟ -6

 وً ِغٍُ ألخٛأٗ اٌّغ١ٍّٓٚاعجخ ػٍٝ  

 

 يب آداة ٔششٔط انُصٛحخ؟ -7

 اٌشفك ٚا١ٌٍٓ -أ 

 االثزؼبد ػٓ اٌفظبظخ ٚاٌمغٛح -ة 

 ٠ٕظؼ أخبٖ عشا -ط 

 اخز١بس اٌٛلذ إٌّبعت ٌٍٕظ١ؾخ -د 

 أْ ٠ىْٛ إٌبطؼ ِطجمب ٌألخالق اٌؾغٕخ -٘ـ  

 

 فٙ انفصم؟ كٛف رطجك آداة انُصٛحخ يغ صيٛهك -8

 ٍِغٟ
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