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 (ن7)التفسير : أوال      
ًدا يَ ): قال تعالى-أ      ًعا ُسجَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَهُْم، تََراهُْم ُركَّ ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ َواًًا، مُّ ْْ ِ َوِر َن َّللاَّ ْْ ا من ََ ََ و ُُ ْْبََ

ُجود،ِ َذلَِك َمثَلُهُْم َِي الََّْوَراةِ  ن اثَِر السُّ لََظ ََاْسَََوى َعلَى  .ِسيَماهُْم َِي ُوُجوِهِهم من ُْ َوَمثَلُهُْم َِي ااِلًِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ ََآَزَرهُ ََاْسََ

يظَ بِِهُم اْلُكفَّارَ  ُِ اَع لِيَ رَّ فَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما . ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ ُْ الَِحاِت ِمْنهُم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  (.92: الفَح( )َوَعَد َّللاَّ

 .الزراع –َاسَوى على سوقه  –شطأه : اشرح-1   

 من المقصود بهذا المثل الذي ْربه َّللا سْبحاًه وتعالى َي اآلية؟ -9   

 بماذا وعد َّللا المؤمنين َي اآلية؟ -3   

 من سورة الفَح؟ 92سَفاد من اآلية ما الم-4   

 (.44من اآلية : األحزاب( )كن رسول َّللا وخاتم النْبيينما كاَ محمد ابا أحد من رجالكم،ول: )قال تعالى-ب   

 ما الحكم المسَفاد من النص؟-1  

 . من زينب  بين حكمة زواج النْبي -9  

 
 (ن7) يثدالح: ثانيا   

 (.رواه أحمد" )أًا وكاَل اليَيم كهاتين َي الجنة، وأشار بالسْبابة والوسطى: " قال رسول َّللا : قال عن سهل بن سعد    

  ما المقصود باليَيم َي الحديث؟-1     

 . من السنةجوابك  اسَشهد على؟ مَى تزول صفة اليَم عن اليَيم-9     

 .اذكر ث اثة أسْباب جعلت الشريعة اإلس امية تمكن اليَيم من كثير من الحقوق-3     

اذكر أربعة من األصناف السْبعة  .الحديث..." سْبعة يظلهم َّللا: "قال  عن النْبي جاء َي الحديث الذي رواه أبوهريرة -4     

 .المذكورين َي الحديث

 مَى يعَْبر العمل لكسب العيش عْبادة؟-5     

 

 (ن6)األخالق : اثالث   
 (. رواه أبوداود" )من أُريد ماله بُير حق َقاتل َقَُِل َهو شهيد: " قال رسول َّللا    

 ماذا يسَفاد من النص؟-1  

 .اسَعرض ث اثة مْباديء شرعها اإلس ام لَحصيل المال وتنميَه وإًفاقه-9  

 .اذكر أربعة صور ألكل أموال الناس بالْباطل-3  

 بفْح أمرهم يوم القيامة؟ الرشاة لماذا توعد الرسول -4  

 .وَقكم َّللا
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