
よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．ゆُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ か الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ اら ُゆ ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ ُ か ُيُ 
بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــ か يُ  س  ُــــُُ よ و 
ُمُ  ゆُُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُ اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ か اصُ الخ ꞌꞌُق   ゆ

 ـــُ かيعُ 

 
 
 

ُ

か اأولى ُن( 6): ال．ضعي 
ُ

 

 ن( 4)                                                                           أكمل كتابか اآياき مぶ ضبطها بالّشكل الّتامب  (1

مت زت رت يب ىب نب مب ﾈٱﾉٱぎٱ

 が  ىن نن
 باíゆ سوおゆ الطّ ( من 7ت〈لى  ةتاآياき: )من 

 ن( تُ)                                                                                        : الّتاليか かكلم，戟ّح معن渓 ال (2

ぶالّرج : 

 ن( تُ)                                    :اشتملت سوおゆ الّطاíゆ على فوائゆ〉， めشاداき عめيおめ، اもكر اثنتين منها (3

かُاني か الث  ُن(ُ 6): ال．ضعي 
سابقか 〈لكتر，نّيか عن الّطهاおゆشاゆك صめيقك    禍في م éيوس،  珂تكめساع 禍م 珂えفطل :かالّتالي かعن اأسئل かلإجاب 

 ن( تُ)                                                                                     ؟غかفي اللّ  ّطهاおゆتعريé الما  (1

 ن( 2ُ)                                                                                          ؟تعريé الّطهاおゆ في الّشرぱ ما (2

3) えناس 禍بما ي ぷن( 3ُ)                                         ُ                         ُ                               بأكمل الفرا 

الّطهاおゆ امعنوّيか: هي 

 おゆهما:  نوعانالّطها 
بث: ，هي  -أ 珂من الخ おゆالّطها

 بها قص禍め : ，ي禍 الّطهاおゆ من  -ب

   ُむة: اماか ربيか اإسامي   الت 

ُط :ست．ُ・اُم  اأولى مت．س 

 ت2ة2/تت/28اゆيみ: التُ 

ُ ُل ساعか واحدُة: ةامد   اختباゆ الفصل اأو 

...................................................  ام:  

................................................... :  قب الل    
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か اُإ かُال．ضعي  ُنむ ُ:(8 )ماجي 
ياق   سمعت بطفل في د，لか أ，ゆبّيか ا ي〉من باه تعالى، فأゆدき أن تن劇ح。 ，تبّين ل。 حقيقか اإيمان باه بناء  ُ :الس 

かُب ربيか اإساميّ お التّ على ما دゆست في مادّ 

.)ُ56(ُ かاآي きياゆا  やة الゆ．س が ٱ  ّٰ  رئ زئ مئ نئ ىئ يئぎٱٱﾉٱﾈ :ُند  الس 
かعليم سبحان。   بعض اأدّلか على ，جوده   ل。   اもاكر    ،باهاإيمان    عن渓م  هやا الطّفلاكتえ موضوعا تبّين في。 لُ :الت 

，مو戟ّح  ，تعالى أن    ا،   えيج  畦الت  ゆاأمو 禍يماني〉 يكون   渓حت بها   íめّكاما،    。ص على    باه  اإيمان  أثر بّينا  مباه 
 ا بما تحفば من الّنصوص الّشرعّيかب، مستشهめ  ك。سلو 
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