


 .ػٍٝ اٌذ١ًٌ ٚإٌظش ٚاالدسان ٚاٌٛػٟ ٚاالستجظبسػّٕب ٠مَٛ 

٠ىْٛ فٟ شتٝ أٌٛاْ اٌذ١بح ٚأّٔبط اٌسٍٛن ٚاألخالق، ٚلذ ٠ىْٛ فٟ االػتمبد، 
 .ٚاٌتظٛس، ٚاٌفىش، ٚاٌفٍسفخ، ٚاٌس١بسخ، ٚااللتظبد، ٚاألدة، ٚاٌفٓ، ٚاٌثمبفخ



تجٍت ٌٍس١بسح اٌىث١ش ِٓ اٌّشبوً األخشٜ ٚاٌؼٛالت اٌخط١شح، ٚلذ تؼشع د١بح اٌسبئك 
 .  ِٚٓ ِؼٗ ِٓ سوبة إٌٝ ِخبطش لذ تظً إٌٝ اٌٛفبح

ِطبثمخ اٌسٍؼخ ٌٍّٛاطفبد اٌّؼتّذح ػب١ٌّب ِٚذ١ٍب ثّب ٠جؼٍٙب ِالئّخ ٌالستخذاَ ِٓ دْٚ 
 .  وٕٛع اٌّٛاد اٌّظٕٛػخ ِٕٙب ٚوزٌه تٛافش ػٕظش اٌسالِخ ف١ٙب. ِخبطش



 .تم١ٍذ اٌغشة فٟ ٌجس االص٠بء اٌؼبس٠خ ٚفٟ اتجبع اٌّٛضبد اٌغش٠جخ ٚاٌشبرح

 .اٌتم١ٍذ اٌّّذٚح. 1

 .اٌتم١ٍذ اٌّجبح. 2
 .اٌتم١ٍذ اٌّزَِٛ. 3



 .تذػٛا إٌٝ إتجبع د٠ٓ هللا ٚششػٗ ِٚب أٚججٗ ٚتشن ِب دشِٗ

 . ٚجذٚا آثبءُ٘ ػٍٝ ٘زٖ اٌؼمبئذ ٚاٌتمب١ٌذ ٚاٌؼبداد

 .  غ١ش جبئض





أجٙبس اٌشجبة ثبٌذضبسح اٌغشث١خ ٚرٌه ثسجت اٌتفٛق اٌغشثٟ فٟ اٌؼٍَٛ . 1

 .  ٚاٌظٕبػخ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب ف١خٍطْٛ ث١ٓ اٌم١ُ اٌغشث١خ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب اٌغشث١خ

 .ضؼف اٌتشث١خ ٚاٌتٛج١ٗ اٌخبطئ ٌألج١بي. 2

اٌتأث١ش اٌسٍجٟ ٌٛسبئً اإلػالَ اٌتٟ تٕشش اٌجشاِج اٌضبسح اٌتٟ تظطذَ ِغ . 3
 .اٌؼم١ذح اإلسال١ِخ اٌظذ١ذخ ٚاألسس الجتّبػ١خ ٚاألخالل١خ



﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان : قال تعالى
  .صادق الوعد وكان رسوال نبيا ﴾

إن هللا يحب إذا عمل أحدكم :)قال عليه الصالة والسالم
 (عمالً أن يتقنه 

 :قال رسول هلل صلى هللا عليه وسلَّم

لََعَن هللاُ الُمَتَشبِهيَن ِمَن الّرجاِل بالّنَساِء، َوالُمتشبِهاِت ِمن } 
 {الّنَساِء بالّرَجالْ 

 اإلساءة بالعفو واإلحسان واإلعراض

 التقليد ضعف شخصية ويخالف

احترام النظام ينمي الحس الوطني ومشاعر االنتماء والوالء 
 للمجتمع





   .اٌغشة ثّالثس ٗاٌتشج
  .ثمظبد اٌشؼش ٗاٌتشج

 .انزال البنطلون الي اسفل الحوضاٌتشجخ ثذشوبد اٌغشة ِثً 
  .ِشبسوخ اٌغشة فٟ أػ١بدُ٘

 .ٚاألخالق اٌس١ئخ  ٠ٕشش اٌفسبد. 1

 .٠تفىه اٌّجتّغ. 2
 



 .اثتىبس ثشٔبِج تشثٛٞ دىِٟٛ فٟ وً ِؤسسبد اٌذٌٚخ ٠ٙذف إٌٝ ٔشش األخالق ٚاٌم١ُ اٌفبضٍخ. 1
 .سفغ ِستٜٛ اٌذٚس اإلػالِٟ فٟ ٔشش ثمبفخ االلتذاء اٌذسٕخ ِٓ خالي اٌجشاِج اٌتٍفض١ٔٛ٠خ. 2

 .اٌتفى١ش إٌبلذ ثذذ راتٗ ٚس١ٍخ ٌتجٕت اٌتم١ٍذ األػّٝ 



دزس اإلسالَ ِٓ اٌتم١ٍذ األػّٝ إرا تؼبسع ِغ ششع 
 .هللا ٚ٘ٛ غ١ش جبئض ششػب  

ػذَ ٚجٛد ٘ذف . 3. اٌجًٙ ثبٌذ٠ٓ ٚاألخالق. 2. ضؼف اٌشخظ١خ. 1
 .اٌغ١شح ٚدت اٌظٙٛس. 4. ٌٍشخض فٟ اٌذ١بح

لتً . 3. ٔشش ثمبفخ اٌّمٍذ ٚأفىبسٖ إٌّذشفخ. 2. طّس شخظ١خ اإلٔسبْ. 1
 .تجز٠ش األِٛاي ٚتذًّ اٌذ٠ْٛ. 4. سٚح اإلثذاع ٚاالثتىبس ػٕذ اٌّمٍذ

اٌذشص ػٍٝ . 3. ٠جؼً ٌٕفسٗ ٘ذفب فٟ اٌذ١بح. 2. اٌذشص ػٍٝ سضب هللا. 1
 .دسٓ اخت١بس األطذلبء. 4. اٌمشاءح إٌبفؼخ



 . طّس شخظ١خ اإلٔسبْ، ٚاإلسبءح ٌّجتّؼٗ ٚٚطٕٗ . 1

 .ٔشش ثمبفخ اٌّمٍذ ٚأفىبسٖ إٌّذشفخ. 2

 .لتً سٚح اإلثذاع ٚاالثتىبس ػٕذ اٌّمٍذ. 3
 .تجز٠ش األِٛاي ٚتذًّ اٌذ٠ْٛ. 4

ِب ٠تٛاسثٗ اإلٔسبْ ِٓ ػبداد ٚػمبئذ ِّٚبسسبد أسب١ٌت اٌسٍٛن 
 .ِٚظب٘شٖ اٌؼبِخ



 . الحرص على رضا هللا. 1

 .  يجعل لنفسه هدفا في الحياة. 2

 . الحرص على القراءة النافعة. 3
 .حسن اختيار األصدقاء. 4



 .تم١ٍذ أػّٝ

 .تم١ٍذ طذ١خ




