
 

 دلادج انرتتٛـح اإلظاليٛــح خسائطٙ انرُْٛح
 نهصف اخلايط االتردائٙ
 انفصم اندزاظٙ األٔل

 و 8102/8102نهؼاو اندزاظٙ 
   

 انشًس٘ غصٖٔح: ـــإػداد ادلؼهً

  يشاػم انؼصهةى: ــزئٛعح انقع                                                           

 ػثداهلل انكُدز٘: ادلٕجــّ انفُـٙ

 اد٘ــػٕاطف اذليدٚسج ادلدزظح: 
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 حفظٓــا ادلقــسزاألحادٚث 
 (تانثؼث ٔذٕيٍ ٔزظهّ ٔتهقائّ ٔكرثّ ٔيالئكرّ تاهلل ذٕيٍ اٌ االمياٌ)ادلٕخ  تؼد انثؼث دزض -0

 انشفاػـح  دزض -8

 انٕظٛهح زلًدا   اخ انقائًح ٔانصالج انرايح اندػٕج ْرِ زب انهٓى انُداء ٚعًغ حني قال يٍ)
 (انقٛايـح ٕٚو شفاػرٙ نّ حهد ٔػدذّ انر٘ احملًٕدا   ادلقايا   ٔاتؼثّ ٔانفضٛهح

 (ٔجم ػص اهلل تأذٌ تسٖ انداء دٔاء اصٛة فاذا دٔاء داء نكم)  دٔاء داء نكم دزض -3

 اإلظاليٛح االخٕج دزض -4

 ٔذشًٛد اندػٕج اجاترّ ٔ اجلُائص ٔاذثاع ادلسٚض ػٛادج ٔ انعالو زد مخط ادلعهى ػهٗ ادلعهى حق)
  (انؼاطط
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 اجملال انؼقٛدج 
 انثؼث تؼد ادلٕخادلٕضٕع: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلمياٌ بالْٔو اآلخس ٍْ السكً 

 اخلامظ مً أزكاٌ اإلمياٌ

اإلىطاٌ حًٔا كنا  ٍْ إعادٗ اهلل 

 كاٌ يف الدىٔا

 احله١ُ َٔ ايبعح

 ٓبدأ الْٔو اآلخس بالبعح

 ايبعح

 ٜط٢ُ ّٜٛ ايبعح

 ْٓو اخلسّج

 ْٓو القٔام٘

 ْٓو اليػْز

 فٔـُ ٍْ الْٔو الرٖ خيسج اهلل 

ًٛ كنا  األمْات مً قبْزٍه ّٓبعجَه أحٔا

 كاىْا قبل مْتَه. 

 ّٜٛ ايبعح
 أدي١ ايبعح بعد املٛت

 أدل٘ املػاٍدٗ احلطٔ٘ األدل٘ العقلٔ٘
 األدل٘ الطنعٔ٘ اإلخبازٓ٘ 

ّكنال عدلُ ّمتامُ  إلظَاز قدزٗ اهلل 

بإعطاٛ املؤميني الطاٜعني ثْابَه ّإىصال 

ّجخد  العراب علٙ مً كفس باهلل 

 فطلُ ّعصاِ

 فسض ّاجب ، ّميكسِ كافــس

 بايبعحسهِ اإلميإ 

 األزض الصخسآّ٘ -

 ىْو الياع -
 قص٘ أٍل الكَف -

 معجصٗ عٔطٙ علُٔ الطالو -
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 اجملال انؼقٛدج 
 ادلٕضٕع: انشفاػــح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تعسٓف الػفاعـ٘: 

 ضؤال اخلري للغٔـــس

 ّتكٌْ بني الياع ٍّٕ ىْعاٌ

 حكن٘ الػفاع٘ الععنٕ

الػفاع٘ مبعياٍا العاو 

 ىْعاٌ

 غفاع٘ الدىٔا -1

 غفاع٘ اآلخــسٗ -2

ال تكٌْ إال بأذٌ اهلل 

تعاىل فَْ املػفع 

 ّاملػفْع إلُٔ  

إذا كاىت للطعٕ يف 

قطاٛ حْاٜج املطلنني 

ابتغاٛ لألجس ّالجْاب ممً 

 اهلل 

 مطتخب٘ -1

ّعلْ مكاىتُ  إظَاز قدز زضْل اهلل 

عيد زب العاملني علٙ زؤّع االغَاد 

ّفَٔه الكافسٌّ بُ ّاجلاحدٌّ لسضالتُ 

مً الَْٔد ّاليصازٚ ّعبدٗ األّثاٌ 

 ّالرًٓ كاىْا ٓؤذّىُ حٔا ّمٔتًا

مقاو الػفاع٘ الععنٕ علٙ 

 زؤّع األغَاد بني ٓدٖ اهلل 

 املقاو احملنْد

 حمسم٘ -2

اذا تستب علَٔا آقاع ظله 

أّ ميع حق أّ اضقاط حد 

 مً حدّد اهلل 

خيتص  فطل مً اهلل 

 ٍّٕ مخط٘ أىْاع بُ مً ٓػاٛ مً عبادِ

أٍنَا: الػفاع٘ الععنٕ يف 

احملػس للفصل يف أزض 

 القطاٛ بني اخلالٜق

هله  غفاعات أخسٚ ملً ٓأذٌ اهلل 

ّٓسضٙ غفاعتَه فٔنً خيتصُ 

 بفطلُ ّميَا 

 غفاع٘ األىبٔاٛ ألتباعَه
غفاع٘ 

 الػَداٛ

غفاع٘ األعنال الصاحل٘ 

 مً صٔاو ّقسآٌ

 (ٍْ السضْل )

 صاحب الػفاع٘ الععنٕ

https://school-kw.com


 اجملال: ػهٕو انقسآٌ
 انقسآٌ انكسٚىادلٕضٕع: فضائم تؼض ظٕز 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

فضٌ قسا٠٤ ايكسإٓ  ٓقال لصاحب القسآٌ "اقسأ ّازتق ّزتل كنا كيت تستل يف الدىٔا فإٌ ميصلك عيد آخس آٓ٘ تقسأ بَا".
 ايهسِٜ ٚايعٌُ مبا فٝ٘

 ضْزٗ اإلخالص 

 تعدل ثلح القسآٌ الكسٓه

 ىصّل الطكٔي٘ ّاملالٜك٘ عيد قساٛٗ القسآٌ الكسٓه

 ضْزٗ الكافسٌّ

 تعدل زبع القسآٌ الكسٓه

 ضْزٗ الفاحتـ٘

اععه ضْزٗ يف القسآٌ 

 الكسٓه ّتطنٙ الػافٔ٘

آٓ٘ الكسضٕ أععه آٓ٘ يف القسآٌ 

الكسٓه ّحتفغ قازَٜا مً 

 الػٔطاٌ

 فضا٥ٌ بعض ضٛز ايكسإٓ ايهسِٜ

 ضْزٗ الكَف

 مً قسأٍا تيري لقازَٜا ما بني اجلنعتني

 املعْذتاٌ: ضْزٗ الفلق ّضْزٗ الياع

 قازَٜا مً كل غٕٛتكفٔاٌ 
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 اجملال: احلدٚث انشسٚف
 كُص يٍ كُٕش اجلُــحادلٕضٕع: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 احلٛق١ً ال حْل ّال قْٗ إال باهلل

الباقٔات الصاحلات مً  كيص مً كيْش اجليــ٘ تكفس الرىْب ّاخلطآــا

 أعنال املطله

 فضــٌ احلٛق١ً
 أٌ األمس ّالقْٗ بٔد

 ّحدِ اهلل  

 َعٓـ٢ احلٛق١ً

 عيد الػدٗ ّعيد اليعن٘

 قٍٛ احلٛق١ً
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 اجملال: احلدٚث انشسٚف
 ادلٕضٕع: فضـم ذكس اهلل ذؼاىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 فضـٌ ذنـس اهلل تعاىل

سسش َٔ  غساع اجلٓـــــ١
 ايػٝطإ

 حيط َٔ اخلطاٜــــا

 أفضٌ األٚقات املػسٚع١ يرنس اهلل 

عٓد 
اخلسٚز 
 َٔ املٓصٍ

عٓد 
ايدخٍٛ 
 إىل املٓصٍ

عٓد طًٛع 
 ايػُظ

عٓد غسٚب 
 ايػُظ

بعد 
االضتٝكاظ 
 َٔ ايٓــّٛ

 َع٢ٓ ذنس اهلل تعايــ٢

ٖٛ ايتًٌٗٝ ٚايتطبٝح 
ٚايتشُٝد هلل تعاىل 

 ٚايتهبري

عٓد 
 ايٓــّٛ

بعد 
ايؿًٛات 
 املفسٚض١

عٓد 
 ايٛض٤ٛ

جيًب ايفسح ٚايطسٚز 
 ٚاط٦ُٓإ ايكًب

ذنس اهلل تعاىل تهــٕٛ دا٥ُا 
بأمسا٥٘ احلط٢ٓ ٚؾفات٘ 

 ايعًٝـــا
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 جملال: احلدٚث انشسٚف
  ادلٕضٕع: نكم داء دٔاء   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ايضـــالٍ

 فٛا٥د ايؿرب ع٢ً املسض

ايًذ٤ٛ إىل اهلل تعاىل 
 بايدعــا٤

األدـــس 
 ٚايجــٛاب

غهس ٚتكدٜس ْع١ُ 
 ايؿش١ ٚايعافٝــ١

 اإلميإ بايكضا٤ ٚايكــدز

 قؿ١ ضٝدْا أٜٛب عًٝ٘ ايطالّ

ضٝدْا أٜٛب عًٝ٘  ابت٢ً اهلل 
 ايطالّ مبسض عضاٍ ال غفا٤ ي٘

 اضتُس َع٘ ضٓٛات طًٜٛــ١

 يٝدترب ؾربٙ ٚجل٤ٛٙ إىل اهلل 

إٔ ٜػفٞ  ٚعٓدَا أزاد اهلل 
أٜٛب عًٝ٘ ايطالّ أَسٙ إٔ ٜتًُظ 

 ايعالز ٚايدٚا٤

إٔ يهٌ دا٤  يٝعًُٓا اهلل 
، فعًٝٓا بايتُاع ايدٚا٤ دٚا٤

ٚايبشح عٔ ايػفا٤ ألْ٘ َٔ 
 اإلميإ بكدز اهلل 

املـــسض قـــدز َــٔ 
 اهلل 

َٔ ٚايعالز 
املسض قدز َٔ 

 اهلل 

فٝذب عًٝٓا ايؿرب ٚاالستطاب ٚاألخر 
بأضباب ايػفا٤ َــع ايتٛنــٌ عًـــ٢ 

 اهلل 

 َعاْٞ احلدٜح

 غف٢ ٚطاب ←بسأ ايعالز ←ايدٚا٤  املسض ←ايدا٤ 
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 اجملال: انعٛـــسج
 ادلٕضٕع: ادلؤاخاج تني ادلٓاجسٍٚ ٔاألَصاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 َا أععِ املٗادسٜٔ

 ِٖ أٖــٌ َهـ١

حتًُٛا اإلٜرا٤ ٚاحلؿاز 
 ٚايتعرٜب يف َه١ أعَٛا نجريا

باهلذس٠ إىل  اضتذابٛا ألَس ايسضٍٛ 
املد١ٜٓ فرتنٛا َطانِٓٗ ٚدٚزِٖ 

 َٚتاعِٗ سبا هلل تعاىل ٚمتطها بدٜٓ٘

َٚدسِٗ  فهسَِٗ اهلل 
 ٚبػسِٖ يف ايكسإٓ ايهسِٜ

 َا أععِ األْؿاز

 املدٜٓـ١ِٖ أٖــٌ 

أسبٛا إخٛاِْٗ املٗادسٜٔ، 
ٚاضتكبًِٖٛ أسطٔ اضتكباٍ، 
فدففٛا عِٓٗ، ٚأضهِٖٓٛ يف 
بٝٛتِٗ ٚبريٛا هلِ َٔ َاهلِ 

 ٚفضٛهلِ ع٢ً أْفطِٗ

َٚدسِٗ  فهسَِٗ اهلل 
 ٚبػسِٖ يف ايكسإٓ ايهسِٜ

بني  آخ٢ ايسضٍٛ 
 املٗادسٜٔ ٚاألْؿاز

 فذعٌ يهٌ َٗادس أخًا َٔ األْؿاز

آخ٢ بني دعفس بٔ أبٞ طايب  -1
 هلل عُٓٗا. َٚعاذ بٔ دبٌ زضٞ ا

آخ٢ بني أبٞ عبٝد٠ بٔ اجلساح  -2
 ٚضعد بٔ َعاذ زضٞ اهلل عُٓٗا

 َٛقف َٔ َٛاقف اإلخا٤

َٔ األْؿاز  ٚضعد بٔ ايسبٝع  بني عبدايسمحٔ بٔ عٛف  آخ٢ ايسضٍٛ 
ٚعسض ضعد ع٢ً أخٝ٘ عبدايسمحٔ إٔ ٜكامس٘ يف َاي٘ ٚدازٙ ٚإٔ ٜصٚد٘ اسد٣ 

ْطا٥٘ فأبٞ عبدايسمحٔ ٚغهس أخاٙ ضعد قا٥ال ي٘ : بازى اهلل يو يف أًٖو 
 َٚايو، ديين ع٢ً ايطٛم ٚعٌُ عبد ايسمحٔ يف ايطٛم ست٢ ؾاز بفضٌ اهلل 

  ثِ بفضٌ أَاْت٘ أغ٢ٓ ايؿشابـ١ زضٞ اهلل عِٓٗ.

يف حتكٝل قــ٠ٛ  آثـــس املؤاخا٠
 املطًُني بهٌ شَـإ َٚهإ

عٔ املطًُني  ٜسض٢ اهلل  -1
 ٜٚصٜدِٖ َٔ فضً٘.

تك٣ٛ ايعالقات بني املطًُني ٚتٓػس  -2
 األخ٠ٛ بِٝٓٗ.

تطاعد يف ْؿس املطًُني ٚتسٖب  -3
 أعدا٤ِٖ
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 رلال: انعٛـــسج
 ادلٕضٕع: غــصٔج تـدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 ايػص٠ٚتعسٜف 

ع٢ً زأع دٝؼ  خسٚز ايسضٍٛ 
يكتاٍ املػسنني ٚقد ٜسضٌ بدي٘ َٔ 

 ٜكٛد املعسنـــ١
 أضباب ايػص٠ٚ

إٔ قاف١ً بٗا جتاز٠  ايسضٍٛ عًِ 
يكسٜؼ عا٥د٠ َٔ ايػاّ إىل َه١ ضتُس  

ظٛاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٚكٛدٖا أبٛ 
ضفٝإ بٔ سسب فدعا املطًُني إىل 

َالقا٠ ايكاف١ً دصا٤ َا ؾٓع َػسنٛ 
َه١ بِٗ َٔ قبٌ سٝح أذِٖٚ ٚعربِٖٛ 
ٚأخسدِٖٛ َٔ بًدِٖ احلبٝب ٚأخرٚا 
أَٛاهلِ ٚممتًهاتِٗ َٔ دٕٚ ٚد٘ سل 

ا ألَٛاهلِ فأَٛاٍ املطًُني ٚضُٖٛ
 املٓٗٛب١ داخ١ً يف ٖرٙ ايتذاز٠

 

 أسداخ ايػص٠ٚ

خبسٚز قسٜؼ يًكتاٍ فاضتػاز أؾشاب٘ زضٞ اهلل  عًِ ايسضٍٛ 
َٔ املٗادسٜٔ ٚاألْؿاز فأندٚا هلِ زغبتِٗ يف ايدفاع عٔ دٜٔ  عِٓٗ

اهلل تعاىل َِٚٓٗ أبٛ بهس ايؿدٜل ٚعُس بٔ اخلطاب ٚضعد بٔ َعاذ 
زضٞ اهلل عِٓٗ، َِٚٓٗ املكداد بٔ األضٛد زضٞ اهلل عٓ٘ ايرٟ قاٍ 

 ٜا زضٍٛ اهلل اَض ٚذمٔ َعو.  يًسضٍٛ 

بعض َٔ بطٛالت 
 ايؿشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ

عُري بٔ احلُاّ زضٞ اهلل عٓ٘ 
ٜكٍٛ قَٛٛا إىل  مسع ايسضٍٛ 

د١ٓ عسضٗا ايطُٛات ٚاألزض 
فكاّ ٚناْت َع٘ متسات ٜأنٌ 

َٓٗٔ، فكاٍ )ي٦ٔ أْا سٝٝت ست٢ 
ٝا٠ أنٌ متساتٞ ٖرٙ أْٗا حل

ط١ًٜٛ( فس٢َ مبا نإ َع٘ َٔ 
ايتُس ثِ قاتًِٗ ست٢ قتٌ يف 

  ضبٌٝ اهلل 
 

ضبب تط١ُٝ غص٠ٚ بدز بٗرا 
 األضــِ

سدثت يف َهإ ٜط٢ُ َا٤ بدز أٚ 
 ب٦س بدز

 تازٜذ ايػص٠ٚ

يف ّٜٛ اجلُع١ ايطابع عػس َٔ 
 زَضإ يف ايط١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذس٠

 عًِ أبٛ ضفٝإ خبـسٚز ايسضـٍٛ   
ٚؾشابت٘ األخٝـاز زضـٞ اهلل عـِٓٗ    
فػــري ايطسٜــل ٚٚؾــًت ايكافًــ١ إىل 
َه١ ٚيهٔ َػسنٞ َه١ ؾـُُٛا عًـ٢   
قتاٍ املطًُني فتٛدٗٛا ذمٛ املدٜٓـ١  

 املٓٛز٠.

َعاذ بٔ عُسٚ بٔ اجلُٛح َٚعاذ 
زضٞ اهلل عُٓٗا ناْا غالَني َٔ 

األْؿاز زضٞ اهلل عُٓٗا فكد ضأٍ 
نٌ َُٓٗا عبدايسمحٔ بٔ عٛف 
زضٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ ٚاقف يف 

ٛ ايؿف )ٜا عِ ٌٖ تعسف أب
دٌٗ( فًُا دهلُا عًٝ٘ قتالٙ ألْ٘ 

نجريًا يف  نإ ٜؤذٟ ايسضٍٛ 
َكتٛال   َه١ ٚملا زآٙ ايسضٍٛ 

بعد املعسن١ قاٍ عٓ٘ نإ ٖرا 
 فسعٕٛ ٖرٙ األ١َ

 

 عدد املكاتًني

 ثالمثا١٥ ٚبضع١ عػس زدٌ املطًُني:

 ثالث١ أضعاف املطًُني املػسنني:

 إٔ اهلل ٚعدِٖ بايفٛش ٚبػس أؾشاب٘ زض٢ اهلل عِٓٗ ضس ايسضٍٛ 

باملطًُني عٓد َا٤ بدز اضتذاب يسٟ َٚػٛز٠  ٚؾٌ ايسضٍٛ 
ايؿشابٞ احلباب بٔ املٓرز زضٞ اهلل عٓ٘ ايرٟ اختاز َهاْا دقٝكا 

 جلٝؼ املطًُني يٝطتفٝدٚا َٔ َا٤ بدز دٕٚ املػسنني

 ايؿفٛف ٚأؾدز أٚاَسٙ يًذٝؼ ْعِ ايسضٍٛ 

 ٚاملؤَٓني زضٞ اهلل عِٓٗ قبٌ املعسن١ أثٓا٤ٖا زضٛي٘  أٜد اهلل 
فكد أْصٍ عًٝ٘ املؿس فػسبٛا ٚتطٗسٚا ٚقٟٛ قًٛبِٗ ٚثبت أقداَِٗ 

 ٚأْصٍ عًِٝٗ َال٥ه١ َٔ عٓدٙ. 

بدأ ايكتاٍ باملبازش٠ فاْتؿس محص٠ بٔ عبداملطًب ٚعبٝد٠ بٔ احلازخ 
 ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب زضٞ اهلل عِٓٗ ع٢ً ثالث١ َٔ شعُا٤ املسنني

اغتبو اجلٝػإ فٓؿس اهلل املطًُني ٚتسادع املػسنٕٛ ٚفس َٔ دما 
 َِٓٗ إىل َه١ ٚتسنٛا ٚزا٤ِٖ ضبعني قتٝال ٚضبعني أضريًا. 
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 اجملال: انفقــّ     
 احلج فضــمادلٕضٕع:                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أفضـــــــاٍ احلـــر

 احلر ٜرنس بّٝٛ ايكٝا١َ تعاىلاحلر فٝ٘ اْهطاز ٚخضٛع هلل  احلر فٝ٘ تعازف ٚتآيف بني ايػعٛب اإلضال١َٝ

 تعسٜف احلـر

ٖٛ قؿـد يبٝـت اهلل بؿـف١    
ــ١ ، يف ٚقـــــت  خمؿٛؾـــ
ــسا٥ط   ــٛش ، بػـــ خمؿـــ

 خمؿٛؾ١.  

األعُاٍ اييت ٜؤدٜٗا غري احلاز يف األٜاّ 
 ايعػس٠ َٔ ذٟ احلذ١

تال٠ٚ ايكسإٓ  ايؿال٠
 ايهسِٜ

 ايؿٝاّ ايؿدق١

 احلر ٜهفس ايرْٛب ٚاخلطاٜـــا احلر َدزضــ١ يرتب١ٝ ايٓفٛع  احلر دٗاد بايٓفظ ٚاملاٍ ٚايٓفك١ فٝ٘ ٜضاعف أدسٖا

احلر ٚادب ع٢ً َٔ تٛافست فٝ٘ 
 ايػسٚط

 سهــِ احلــر

فسض ع٢ً نٌ َطًِ قادز 
 َطتطٝع

 اخلاَظ َٔ أزنإ اإلضـــــالّ ٖٛ ايسنٔ احلــر
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 اجملال: انفقــّ             
 ادلٕضٕع: شسٔط احلج ٔأزكاَــّ                                            

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

  

 احلـــرغــسٚط 

 االضتطاعــ١

 أزنإ احلر )َستبـــ١(

 اإلســساّ -1

 ايٛقٛف بعسفـ١ -2

 ايطعٞ بني ايؿفا ٚاملس٠ٚ  -3

 طٛاف اإلضـافــ١ -4

 اإلضالّ ايبًـٛغ

احملسّ يًُسأ٠ فُٔ مل جيد  احلسٜـــ١ ايعكـــٌ
 فسفك١ آَٓــ١
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 اجملال: انرٓرٚة     
 ادلٕضٕع: األخٕج اإلظاليٛح                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سكٛم املطًِ ع٢ً املطًِ

)أضأٍ اهلل ايععِٝ زب ايعسؽ  عٝـــاد٠ املسٜض
 ايععِٝ إٔ ٜػفٝو(

 اتبـــاع اجلٓا٥ـص إدابـــ١ ايدعـــ٠ٛ 

 زد ايطـــالّ تػُٝت ايعاطـظ

 أُٖٝـــ١ األخــ٠ٛ اإلضالَٝــــ١

إْٗــا عالقــ١ قٜٛــ١ بني املؤَٓني، ٚأقــٟٛ َٔ 
 ٚايٓطب بني ايٓـــاععالقــ١ ايكسابــ١ 

ق٠ٛ األخــ٠ٛ اإلضالَٝــ١ يف ٚسـد٠ ايعكٝد٠ 
 بٝٓٗـِ ٚٚسد٠ ايعبـــاد٠
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 اجملال: انرٓرٚة         
  ادلٕضٕع: اخرٛــاز انصدٚق                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دصا٤ األؾدقا٤ املتشابني يف اهلل أضظ اختٝاز ايؿدٜل

 اإلميإ
يف ظً٘ ّٜٛ ال ظٌ إال  ٜعًِٗ اهلل 

 ظً٘

 أُٖٝــ١ ايؿداقـ١ ٚفضًٗا

ايٓؿح ٚاإلزغاد بني 
 ايؿدٜكني

تبادٍ املؿاحل ايطٝب١ 
 بني ايؿدٜكني

تكًٝد ايؿدٜل يؿدٜك٘ 
 ايؿاحل

ٜدافع ايؿدٜل عٔ ؾدٜك٘ 
 يف سضٛزٙ ٚغٝاب٘

 ايتك٣ٛ
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 انرٓرٚةاجملال: 
 آداب انطسٚقادلٕضٕع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايطسٜــلآداب 

 ايبػاغ١ يف ٚدــ٘ املطًُني  نف األذ٣ عٔ ايٓاع غض ايبؿس عٔ حمازّ اآلخسٜٔ

آثــاز االيتصاّ بآداب ايطسٜل ع٢ً ايفسد 
 ٚاجملتُع

 ايٓاعغٝٛع زٚح األيف١ ٚاحملبــ١ بني 

 ايتهافٌ ٚايتعإٚ بني ايٓاع
 االسرتاّ املتبادٍ بني ايٓاع

 زد ايطالّ  األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهــس إبعاد األذ٣ عٔ طسٜل ايٓاع

https://school-kw.com

