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ُ

か اأ，ل゜ îُ( 6): ال．ضعي 
ُ

 

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

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ﾈٱﾉٱぎٱ
   が حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

 ب ّتكويよسوおゆ ال( من 26〈ل゜  9تاآياき: )من 

 îُ( 5بة)                                                                                    : الّتاليか كلم戟ّ，かح معن渓 ال (2

îفي تبليغ。 ，تعليم。 :بضني よ  بببخيل يقّصِ

3)  てよمن استخきصف ه تعال゜ بها جبريل علي。 الّسامب اآيا， 畦الت きالّصفا か( 5بت)               الّسابقُî 

  かل。 مكان ،かعظيم おل。 قّو ،êيよسو¡ كゆ عل゜ الوحيب îفي الّسماء، أمي かه تعال゜، تطيع。 امائك めعن かعظيم 
かاني か الث  îُ( 6): ال．ضعي 

فأشكل珂 اأم禍よ عل゜    أداء らكاお أموالهê،عل゜   امصّليî  لخطيえ الجمعか ，هو يحつ    مぶ أخيú أسامか  استمعت   
 هاب نأسامか ，طよح عليú بعず اأسئلか؛ أجب。 ع

1) おعي للزكاよالّش 渓ه امعاني ，امعنやه îبي かالّنماء؛ فما العاق， おゆالّطها かفي اللغ お( 5بت) ؟من معاني الزكاُî 

للمعن渓 الّلغ́و للّزكاお عاقか ，ثيقか بامعن渓 الشよعي، فزكاお اما¡ تعن畦 تطهيره مّما علق ب。 من الحよام ，تطهيٌر لصاحبها من  
ِجえ علي。الやنوب، ，تعن畦 كやلú ما  珂أدائها ِمّمن ت めبع かمن الخير ，الّنماء ，البرك 珂¡بيلحق اما  )渓ا امعنやب هゆيقبل كل ما يقا( 

 îُ( 5بت)                                        ؟                      دليل مشよ，عّيか الّزكاお من الّسنか الّنبوّيか ما (2

〈ا ه ，أîَ محّمめا ゆسو¡ ه ，〈قام  صل゜ ه علي。 ，سلêقا¡ ゆسو¡ ه   〈ل。  ن珂畦 اإسام عل゜ خمس شهادお أî ا  禍ب"  :
 減ّ源， おيتاء الّزكا〉， おبالّصا"îمضاゆ البيت ，صوم 

 
 
 
 
 

   ُむاما :おか ربيか اإسامي   الت 

ُط انيかثُ ال :ست．ُ・اُم  مت．س 

 ت2ة2ة2ةة28اريみ: التُ 

ُ  めامお :おُめاح， かساع ¡ُ  التصحيح النم．もجي اختبار الفصل اأ， 
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3)   かقゆ， きめج，  えكت かأسام úحيحها عليهاأخي劇بت ê؛ قか( 3)  ُ                                 بالجمل اآتيُî 

بسمن شぜ，よ الّزكاお مゆ，よ سنか شم - ّ́  ّيか عل゜ اما¡ الّزكو
ب  - ّ́  من شぜ，よ الّزكاお مゆ，よ سنか قمよّيか عل゜ اما¡ الّزكو

 ぷب 595نصاب الやهえ هو  -
 ぷب  85نصاب الやهえ هو ة   ぷب 595هو الفضか  نصاب  -
-  ぱِ，ゆالّز おكاら てよخ 禍ت  ِゆالّثما，  禍¡يحو îحي  禍¡عليهاب الحو 
 ب عنめ حصادها ，جنيهاالزぱ，ゆ ，الثماゆ تزّكى  -

か اُإ かال．ضعي  む :(8 )îُماجي 
íيا ُبيめعونا اإسام لأخや بأسباب القّوお أّن。 ا يよض 渓 أî يكوî أتباع。 ضعفاء :الس 

ّ́ خيٌر ，أحえ  〈ل゜ ه من ام〉من الّضعيف، ，في كّلٍ خير"ب )ر，اه مسلê(ب : "ام〉من القو نめ: قا¡ ゆسو¡ ه    الس 

かعليم ا اأموゆ الت畦 يجえ التمّسú بها    ،قّوお في الحめيつ الّسابقال  عن渓اكتえ موضوعا تبّيî في。 م:ُ الت   よاكも
 ، مستشهめا بما تحفば من الّنصوص الّشよعّيかب حت渓 تكوî م〉منا قوّيا

 

かاإدماجّي かالوضعّي 

よاきُُامعاييُر قطかُامؤش  ُالن 

かُُاماءم
 ُبق．お في الحめيثمفه．م ال -

 ُبما يجえ التمسú ب。 حتى تك．î مؤمنا ق．يا -

-  むامؤمن ااستشها( éيよيث الشめبالح)ُببب الخ ُُبالق́．

ُتة
 3ة

ُتة

ُاانسجام
-  かمめمق( :ض  –تسلسل اأفكارよُب-ع)かخاتم 

かُب - ُت．ظيé امصطلحاき امناسبか م．ض．ع ال．ضعي 
5ُبة
5ُبة

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

ُاحترام عاماき ال．قéُب -
5ُبة
5ُبة

اإبめاعُ 
îُاإتقا，ُ

-  め かُبالعよض الجي   لل．ضعي 

ب - か الخط  ُ，ض．の ，مقよ，ئي 
5ُبة
5ُبة

0561 60 62 08 / 0561 60 62 23
                                                                                
www.ecolerradja.com

0550 92 00 22www.fb.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja

