
よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．ゆُ هُ مُ الج ُ
ُيُ    めال か ُق ُيم ُよُ ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُُيُ 
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 ـــُ かيعُ 

 
 
 

ُ

か اأ，لى îُ( 6): ال．ضعي 
ُ

 

 îُ( 4)                                                                  أكمل كتابか اآياき مع ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ﾈٱﾉٱぎٱ
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 ب ّتكويよسورお ال( من 22إلى  5تاآياき: )من                                               が مت خت حت
 

 îُ( تُ)                                                                                     : تيîالّتالي تيîكلم，ّضح معن渓 ال (2

ى الك．îُ أقبل ُ: عسعس 。  عاليかل。 مكانか مكيî: ببظام。 حت渓 غط  ُ.تعالىعنめ الل 

 îُ( ت)                                   باشتملし سورお الّتكويよ على فوائめ ，إرشاداき عめيおめ، اもكよ اثنتيî منها (3

• むُب ؛〈حصاء ه أعمال العباかي．م القيام めه العبめا سيجよأ， ش îا كا祈كل عمل خي  îأ， 

 .，مكانت。 على سائよ امائكかُ فضيلか جب祈يل •

•   畦ب  في تبليغ ال．حيب أمانか الن 

انيかا か الث  îُ( 6): ل．ضعي 

 البقおよبس．おゆ ( ةتتاآيか: ) が خسحس جس جخمخ مح مججح حج مثهت مت خت حت ぎٱﾈٱﾉٱ

 îُ( 2ُ)      كاお في الّلغか ，ااصطاحب                                                                          عよّف الزّ  (1

•  :かلغ :îتطلق على معنيي 

ياおむبت                          ماء ，الز  ُُ(5îبة) ب الن 
هاおゆب2                  ُ(5îبة) ب الط 

ُ:ُ صطاحاا •  î
معي   ゆاめمق  てاよخ〉 ُ(25بةî)،ُ ُُ  î

معي  مال   نかُ ُ ،(25îبة)،من  معي   かلطائف،(25بةîُ)،  

 ،(25îبة) بشぜ，よب

   ُむاما :おか 祈بيか اإسامي   الت 

ُط انيかثُ ال :ست．ُ・اُم  مت．س 

 ت2ة2ةتتة28اゆيみ: التُ 

ُ  めامお :おُめاح， かجي ُلصحيح النُ التُ  ساعも．م ゆُلختبا  الفصل اأ， 
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 îُ( ت)                                                                                                     بكاおالزّ  كêح   もكよ ا  (2

•  êعلى كل مسل かاإسامُب，اجب îكاゆمن أ つكن الثالよهي ال， ،おالزكا ぜ，よفي。 ش きよ ُت．ف 

 îُ( ت)                                                                            د شぜ，よ الّزكاおب                     めّ  ع (3

صاببُ  •  بل．غ الن 

か(ُبح．لî الح．لب  •  )مゆ，よ سنか قمよي 

 îُ( تُ)                                   ，اأنعام"، عよّف كّا منهماب  قめاî"الن   اأموال الت畦 تجえ فيها الّزكاお   ن  م   (4

قめين • かُب，هي:  らكاお الن  قめي  か ，تأخや حكمهما اأ，ゆاí الن  هえ ，الفض   やال 

 اإبل ，البقよ ，الغنêب :，هي らكاお اأنعام •

か اُإ かال．ضعي  む :(8 )îُماجي 
íيا ُب عن اإيماî بامائكか عليهê الّسام اإもاعか امめرسّيか بموضوぱ  دعاك أستاもك للمشاركか في  :الس 

نﾈ :めٱﾉٱぎٱ مت نت ىت يت رث زث مث نث が اآيか: )7ت( س．おゆ مよيêب  الس 
かعليم موضوع  : ُالت   えت  ا  اكت  ずبع，  êممّيزاته，  かامائك عن  らماءك  في。   すめّح êمهاّمه،    めبما مستشه ا 

 تحفば من الّنصوص الّشよعّيかب 
 

かُ か اإむماجي  ُال．ضعي 

祈ُُامعاييきُاよ قطかُُام〉ش  ُالن 

かُاماءم

 بامائكかباإيماî  عنも渓كよ م -

 عよيé امائكかُبت -

 ُبائكかممي季اき ام -

- かُبمهام  امائك 

- かُامائك ずأسماء بع よكも 

かُب - よعي  ُالستشهاむ بالن ص．ص الش 

5ُبة
ُت
ُت
ُت

5ُبة
ُت

5ُ

ُالنسجاُم
-  ُかمめمق( :ゆض  –تسلسل اأفكاよُب-ع)かخاتم 

ُُبُسن ت．ظيé الش．اهめُح -
5ُبة
5ُبة

ُت

 ُかسام
かُغ ُالل 

かُب - よفي  ح．يか ，الص   سامか امنتね من اأخطاء اإمائيか ，الن 

ُاحت祈ام عاماき ال．قéُب -
5ُبة
5ُبة

ُت

اإبめاعُ 
îاإتقا，ُ

- か め لل．ضعي  ب، ُ，العよض الجي  か الخط   ，ض．の ，مقよ，ئي 

ُاإبめاعُب -
5ُبة
5ُبة

ُت
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