القدر املعني من املنهج الدراسي المتحان الفصل الدراسي الثاني 0202
الفقه

JD1
الصرف
وإلانشاء

خالصت الفله ؤلاطالمي
مً مكسوهاث الىطىء إلى أزكان الصالة ( 64صفحت)

أحىاض الكبري
(كامل)

شهجان
إلى اإلاعخل ( 02صفحت)

الفقه

JD 2

النحى
وإلانشاء

الفقه

JD 3
النحى

الفقه

HS 1

مً الجماعت في الجىاشة إلى الحج ( 00صفحت)

كطس الىدي
مً فصل في بيان ؤلاعساب إلى الثاوي مً أهىاع الىىاسخ
( 02صفحت)

HS 2
النحى
وإلانشاء

إكسأ 0
مً ألاول إلى الخامع

خالصت الفله ؤلاطالمي
مً الطالق إلى الجىاًاث ( 51صفحت)

كطس الىدي
مً مىاوع الصسف إلى آلاخس ( 55صفحت)

خالصت الفله ؤلاطالمي
مً أزكان الصالة إلى صالة الجماعت ( 61صفحت)

عىامل
جلىٍم اللظان إلى باب الخثييت والجمع
) كامل(

( 04صفحت)

الفقه

الدزض الظادض والظابع
والثامً

خالصت الفله ؤلاطالمي

شهجان -مً اإلاعخل إلى آلاخس

النحى
وإلانشاء

إكسأ1

إكسأ 5
مً الدزض الثاوي عشس إلى
الثامً عشس

خالصت الفله ؤلاطالمي
مً البيع إلى الفسائع ومً الىصيت إلى اإلاحسماث باليظب
( 60صفحت)

كطس الىدي

إكسأ 0

مً اإلاىصىباث إلى عطف اليظم
)  00صفحت)

مً الدزض الثاوي عشس إلى
الظابع عشس

الفقه

النحى

BS 1
الحديث

البالغة واملنطق

الفقه

النحى

BS 2
التفسير والحديث

البالغة والتاريخ

الفله
BS 3

التفسير والحديث

فخح اإلاعين
مً وخامظها زكىع إلى فصل في صالة الجماعت (64
صفحت)

ألالفيت
مً كان وأخىاتها إلى حعدي الفعل ولصومه ( 504بيخا)

مشكاة
مً ألاول إلى باب طنن الىطىء ( 01صفحت)

الىفائع
(علم البيان (كامل) وعلم البدٌع إلى الخجسٍد  12صفحت)

شسح التهرًب
مً اللظم ألاول في اإلاىطم إلى
فصل معسف الشيئ (02
صفحت)

فخح اإلاعين
مً فصل اللسض والسهً إلى باب الىكف ( 10صفحت)

ألالفيت
مً عىامل الجصم إلى الحكاًت ومً حمع الخكظير إلى
الىكف ( 562بيخا)

جفظير الجاللين
مً طيلىل إلى طىزة اليظاء ( 41صفحت)

مخخصس اإلاعاوي
مً ألاول إلى أحىال اإلاظىد إليه ( 44صفحت)

مشكاة
مً كخاب الجىائص إلى كخاب
الصىم ( 62صفحت)
طيرة طيد البشس
مً الظىت الخامظت إلى آلظىت
الخاطعت ( 504صفحت)

فخح اإلاعين
مً فصل في الخعصٍس إلى باب الدعىي والبيىاث (01
صفحت)
محلي
مً الخيمم إلي الخامع السكىع ( 24صفحت)

جفظير الجاللين
مً طىزة السعد إلى طىزة مسٍم ( 41صفحت)

مشكاة
مً كخاب اللصاص إلى باب
اللخال في الجهاد ( 60صفحت)

البالغة

أصىل الفقه

الفقه والهندسة

التفسير واملناظرة

مخخصس اإلاعاوي
مً ؤلاًجاش وؤلاطىاب إلى الحليلت واإلاجاش (  41صفحت)

حمع الجىامع
مً أول الكخاب إلى كىله وإن وزد طببا ( 46صفحت)

محلي

أكليدض

مً الصكاة إلى الحج ( صفحت)

مً ألاول إلى شكل ًا

جفظير الجاللين

زشيدًت

مً طىزة فصلت إلى طىزة الىاكعت ( 44صفحت)

الخعسٍفاث

BS 4
أصىل الفقه
والحكمة

الحديث وأصىله

الفقه وأصىله

التفسير

BS 5
الحديث والعقائد

املنطق والهيئة

حمع الجىامع

ميبري

مً مبحث الحسوف إلى الخخصيص ( 46صفحت)

مً أول الكخاب إلى فصل في
إثباث الصىزة الىىعيت (04
صفحت)

مشكاة

هخبت الفكس

مً باب الحظاب واللصاص إلى باب عالماث الىبىة (62
صفحت)

مً ألاول إلى ثم ؤلاطىاد وهى
الطسٍم 44(....صفحت)

منهاج
مً كخاب الىكاح إلى كخاب العدد ( 20صفحت)

حمع الجىامع
مً اللىادح إلى الكخاب
الظادض ( 40صفحت)

بيظاوي
مً وإذ كال زبك للمالئكت إلى وللد آجيىا مىس ى الكخاب -
آلاًت 42

بخازي

شسح العلائد

مً كخاب الصالة إلى أبىاب الجماعت ( 60صفحت)

مً وهي العلم إلى وفي إزطال
السطل ( 40صفحت)

مال حظً

مدخل

مً ألاول إلى والحم أهه مً أحلى البديهياث ( 05صفحت)

إلى علم الفلم

