
 

  هناك الكٌيك مك األالك فهكٌيجك حففنكي ٌينًاك -1

 

 إمك ا طلوجك هاك يي لك,كبهك ف فنكب يهىكأههكإذ كوضعكبٌمكٌألٌاكهصك مكآٌلكأوك ألٌثك,كالٌيجك حففنك:ك ايو جك

ويهك األالالك ٌهكبأمكتييفك ًكأيكسٌنقكويألك اهصك؟كو ن اغنٌلك ههك؟كوخصوصنكأمك إلينبنتكتلومكبٌمكٌألٌاكوتختنيك

 .  إلينبلك اص ٌ ل

 

  هناكهنوالتك مك ي يعكولتجكو ًكطوٌللك فهك ا طلوجك حففنك ٌبنًاك -2

 الٌيجك حفكتلاك ا ننطعكوٌلحًك فمك ض وهفنك نطكو نت تويكعلٌهك مكأ لني:ك ايو جك

 

  هكٌطلجك هنك حفكأس نءك ايل نءك اذٌمكهنلتكعهفمكو اهصوصك ا هسوبهك اٌفمك -3

 

ٌيجك,كإمكهللاكاٌزعكبناسلطنمك نالٌزعكبنانيآمك:كوالمكبيضك ا نوالتك كهك نوالك,كذااكاٌسك طلوبنًاك هلمك,كال:ك ايو جك

 أمكتييفكقنئلفنك

و نوالكانألكعلمكقو ًكأمك..كو نوالكإهًكاليىك اييهك أسأهكعمك ي تهك.كإمكهللاكٌنٌمك األوالك اينألالك:كولذااك نوالك

 .. و ن شبهكذااك مك اقو هك ا أكويةكو ا شفويهك فذهكٌيجك يي لكقنئلٌفن..ك ي تًك

 

 يب نكبيضك ا كللكو اهصوصكتصلحكاالستألالهكبفنك ًكألكيك مك وضعك  نك ا ه -4

 

هيمكقألكٌلومكذااكالهًك هتبهكافذ ك ا يكوأضيهك ًك إلعتبنيكعهألكوضعك اسئللكوالأيٌألكأمكٌلتبسك ا يكعلىك:ك ايو جك

 اطناجكوٌنعك ًك ا ٌيةكو اتيألألكو مككمك إمك ال ت نالتك انيٌبلك مكبيضفنك ستبيأل نكأوكأضعك ًك اليوبلكلال  نكص ٌحك

  وكي ٌيفنكص ٌحك ذ كلنمك هناك لكيك مك ينبهكص ٌ ه

 

  ا نهلك ا فهٌلكو إلستنن لك ا فهٌهكو اطفنيةك ا فهٌلكللفنكقيٌبلك مكبيضفنكوقألكتتأل خهك لٌفكه ٌز نكعمكبيضفنك؟ -5

 

 ٌويألكبنا ي ننتكيألوهكٌي عك الهكبطيٌنهك هف هكو يتبهكاٌسفهك حففنكو ستٌينبفن:ك ايو جك

 

  هك مكتويٌفنتكبخصوصكأسئللك إلختبنيك؟ -6

 

 مكذااكأههكٌيجكقي ءةك اسؤ هكيٌأل ًاكو ف هكوعألمك ا بنأليةك اىك الينبلكقبهك اتألألك مك ف فنك األقٌقك,كهيمك:ك ايو جك

و اص ٌحك  كالكٌيجك ات ٌٌزكبٌمك ا يهىك الغويكو الصطال ًكوٌيجك ات ٌٌزكبٌمك اهصك مك انيآمك اليٌمكوبٌمك اهصك

  مك اسهلك اهبوٌهك نألكٌلومكلالك اهصٌمكو يأل ك ًك اسٌنقكذ تهكالمك ا طلوجك الٌهك نطك وك ا ألٌثكل نك ًك ا كنهك اتناً

 ٌألهكاخلقك اطفنيةك ا فهٌهك ٌنتكعألٌألهك مكلتنجكهللاك هفن

و ك ْاََ نَهنِتكإَِاىكأَْ لَِفن) -1 أُْ ُيُلْمكأَْمكُتَؤألُّ ٌَ َك
كهللاَّ  (إِمَّ

 (  مك ألثك ًك يلسكب ألٌثك ناتحتك فًك  نهه ) -2

 لال  نكص ٌحك -3

 لال  نكخطأ -4

 نطكامكك(أ0وٌنوهكلال  نكص ٌحكو ا نهك مك ايو جك اص ٌحكك(ج) إمك مكالٌنيأك اسؤ هكبألقلكقألكٌبنأليك اىك ختٌنيك

 وٌيجكأمكه ٌزك نبٌمكآٌهكو ألٌثك ,  ألٌثكشيٌفكواٌسكآٌلك(ج) ا طلوجكآٌلكو

 

 : وٌننهك كهكذااك ًك ا كنهك اتناً

 

 اغلكعلىك (بضمك اخنءكو االمك)ٌطلقك اُخلقك

  ا بنألئكو انو عألك ا هف هكالسلواك الهسنهًك -1

  نهكالهحسكي سخلكتصأليكعهفنك ال ينهك مكخٌيك وكشيك مك ٌيك نيهك اىك ليكويوٌهك -2

 لال  نكص ٌح -3



 لال  نكخطأك -4

 

 ٌنعك ًك اخطأكاههكص ٌحكاوكلنمك (ج) إمك مكالٌيلزكعلىك اسؤ هكبألقلكقألكٌبنأليك اىك ختٌنيك مك ايو جك اص ٌحك

  اسؤ هكعمك ا يهىك الصطال ًكوسؤ اهنكعمك ا يهىك الغوي
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