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 .) ن 5.5(  : ,ا��+*�� ا(و�
1. ./0��	 � .أ#%�ل ا�6�ت ا�4
آ��� و+1�2

,���ل هللا 9*;:�  ُ� َّ>� Eِ َوأَ	E�ِِ  )34(�َْ�َم �َ ِ
ُّ اْ�َ%ْ
ُء Gْ�ِ أَِ<�33(  Eِ(�Dََِذا َ)�َءِت ا�?َّ �َ2Kِ�Eِِ  )35( َوأُ�ِّLََو

 Eِ�ِ�َ	36(َو(  Eِ�ِ�Mُْ� ٌْنPQَ SٍِT�َ�َْ� Uُْ1�ْ�ِ ٍئ

ةٌ  )37(�ُِ/.ِّ اْ�َِِ &ْ�ُ SٍِT�َ�َْ� ٌةٌ  )38(ُوُ)�ه
َ0ِ2َْ�&ْ�ُ ٌ�/َKِ�+َ)39(  SٍِT�َ�َْ� ٌَوُوُ)�ه


ةٌ ََ2Xَ �
ةٌ  )1�َْ'$َ)40َََ�َ; �  )04( .G�`2$ ��رة  �}  )42(^َِ[ ھUُُ اْ�َ/ ََ
ةُ اْ� ََ\َ
ةُ ٰ◌ أُولَ  )41(9َْ
ھ1ُ4ََ

�ت .2�a� �b�� )1.5( :ا(�/�ر ا�\c^�� ا�
 9 �>�L ����ا��4���ة ا���dا� �� e%&� G/� U� G� آذان f?. 
 g4� E& �	 E���ن �Sھ. $G أھ'E �ھ�%&� .ا��4��� 9\*. ا�
   .ا��4��� 9\*. ا���س ��L G� �L �� ا�\�� و��L �� ا���ر 
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���� U'dا� 
	�: ��ك : و ���. ا���ة و��ك ا	����، و���� ا	��� وا	��
! "#	   )01( ..ا*�(��م '& ا	�%رة ���

�ن ����&Kا�  ً�
ُ �َ �َ "َ وَ  ُ �َ 28 �َ وَ  ُ 7َ 26 زَ وَ  ءَ 4ْ ا	23  0َ �2 حَ  0ْ 'ِ  ُ	َ  َ" ِ9ً 8� .��;َ �َ 'ُ  #َ هُ  َو َْ�ً� َ� ُ� 
ِ "ْ #َ 	ِ  �ِ 7َ �َ حَ �	ْ ;ِ  �ِ =َ �> ا	�2   ِ!... )01(  

���� U'dر ا��L G�: �? �7	 @A�)6 يC	رة '& ا�ذى ا#F	%م ا�'0 ـ : �	ا
�رب ـ ا	7�س ـ و��Jه� '0 ا	I8ذ6�تM01( ا�(  

�ن ����&Kر ا��L G�: �7��7� و��	�'& .'ح�و	� �ح��0 آO أM#ا	7� وأ?�
 �Qورد ?4 ا� �7� آ8��)Sا �' TU�	ن إ��Xح�; ��;�� ا	��8=�0 إ	�7�'


�[  gوأ$ ,G� .L ;�ـ*ـ[ �K G�, ]%'ظ G%$ �$وا � 
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ھ%� $', ا� bَ;0َ�ْ  : أ �َ�ِ	َوا�ُْ �2ِA8ََح	اْ �َYِانِ َأَوا%َ<Z#َ�ُ ِن�)َ�َYِ �8َUُ2َأ�
 ْTUِ7ِ�ْ;َ 0ْ'ِ ِت��ِ]0َ َواْ	38َُ�َح7َ
َوَهCَا َ'� Oُ�َ�ْ6َ . ا	27�سِ، َو96�ِ�َُنِ ا	�2َ

 َ' �7ُْ اْ	8ُْ�َ(8ََ& َراِ[�\�َ �\�]ِ�ْ. )02(  

4
�
�
F
	
ا
 
ء
�
�
	
ا

 

 ��(�و�G . . ا;�K pq/%� هللا 9*��, أ� ��
ك ا�02
 	� ھ�ا�� و� ��1�ج  .) ن 07( : ا��+*�� ا�د�

ى�9 .�
�ن 	*s هللا �'# �  .ھ�

  مالءمةال

  .اإليمان بالرسل وصفاتھم حولإنتاج فقرة ال تقل عن عشرة أسطر 
 .سل لغة وشرعاتعريف اإليمان باألنبياء والر .1

 .ذكر بعض الصفات التي يتميزون بھا عن غيرھم .2
  .ذكر أربعة من معجزاتھم التي أيدوا بھا .3

  ن 1

  

  ن 2

  ن 1  .تسلسل األفكار واالنتقال من حالة إلى حالة مع أدوات ذلك  االنسجام

اللغة 
  والرسم

  .التراكيب المطلوبة عامة من أفعال المقاربة خاصة
  .رف واإلمالء بصفة عامةاحترام قواعد النحو والص

  ن 2

  ن 1  .تنويع البنيات، واختيار العبارات، وتوظيف المھارات اللغوية  اإلبداع

  

 � و�� �4���9 إ� 	�t �.) ن 1.5: (  تنظيم الورقة والخط والتبويب
 

 


