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 (نقط01):التفسير
 :سخر هللا تبارك وتعالى لإلنسان كل ما في األرض والسماء وما بينهما لتحقيق الحياة اآلمنة والعيش السعيد:        أوال  

 : قال تعالى في سورة الرعد -أ                 
                      

                ﴿   
 
 

                                                                                                                        ﴾. 
 

 :في سورة النحل قال  -ب               
 

               ﴿  
 

                                                                                                                         ﴾. 
 

  إلى قوله ( أ)كتابة النص واصل :﴿                                     ﴾. 
 ولتبتغوا من فضله –.      يدبر األمر -: اشرح. 

  لحروف المقطعة التي افتتحت بها سورة الرعدباالمعنى المقصود أقرب األقوال إلى الصواب في بيان اذكر. 

 (.الحق)بين المراد من وصف هللا تعالى للقرآن بــــ 

  النعم التي أنعم هللا بها على عباده في تسخير البحر لهم( ب)استخرج من النص. 

 (ن5.4) ........................................................................................................................................................................................................................................... .مظاهر قدرة هللا ووحدانيته( أ) استخلص من النص 

 :ثانيا  
 الحث على أكل: تجتماعي  منهافي سورة المائدة تشريعات لحفظ صحة اإلنسان وتحقيق أمنه االتعالى شرع هللا                 

 ...الطيبات  والطهارة  والعدل                

 ما الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير  وما أهل لغير هللا به؟ 

 استدل بنص شرعي على حلية أكل السمك والطحال. 

 وضح ما يترتب عن كون االستثناء متصالً في قوله تعالى :﴿                       ﴾. 
 ؟﴾                                                                                           ﴿: ماذا يستفاد من قوله تعالى 

 

 قال تعالى :﴿                                                                                                              ﴾. 
    

 متى يباح للمريض والمسافر التيمم؟ -     

 (ن4.4)..........؟﴾                                                                                                                   ﴿: ماذا يستنتج من قوله تعالى 

                                                                                                                                                                                 

 (نقط01):الحديث

 : أوال 

 (ن1) .................................... .في فضل تحصيل العلم ونشره عن رسول هللا  اكتب الحديث الذي رواه أبو موسى األشعري  -                 

 :ثانيا 
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 ق  ــى بَِغْيِر الحَ ــــقَاِضيَاِن فِي النَّاِر، َوقَاٍض فِي الَجنَِّة، َرُجل  قَضَ : ثَة  القَُضاةُ ثَلَ » : قَالَ    أَنَّ النَّبِيَّ  َعْن بَُرْيَدةَ  -أ                   

 يـــى بِالَحق  فََذلَِك فِ ــيَْعلَُم فَأَْهلََك ُحقُوَق النَّاِس فَُهَو فِي النَّاِر، َوقَاٍض قَضَ  فََذاَك فِي النَّاِر، َوقَاٍض الَ فََعلَِم َذاَك                  

 .أخرتجه الترمذي« الَجنَّةِ                  

 إَِذا َحَكَم الَحاِكُم فَاْجتََهَد ثُمَّ أََصاَب فَلَهُ أَْجَراِن، َوإَِذا  »: يَقُولُ    أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللاِ  َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ  -ب                

 .أخرتجه البخاري«َحَكَم فَاْجتََهَد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَهُ أَْجر                   

 أهلك حقوق الناس –قضى بالحق : اشرح. 

 بين الحكمة من تشريع القضاء في اإلسالم. 

 أهم ما يشترط فيمن يتولى القضاء (أ)ل النص حدد من خال. 

 القاضي الجائر ؟ب ـ   القاضي الجاهلأ ـ : كل من ما األخطار المترتبة عن حكم 

 ؟األتجرالمجتهد المخطئ تى يستحق م 

 استدل بدليل شرعي مناسب على ما يأتي: 

 .حاكم اتجتهد فقضى في مسألة بشاهد ويمين –أ    

 (ن4) .................................................................................................................................................................................... .حاكم اتجتهد فقضى في مسألة بظاهر ما سمع من أحد الخصوم -ب   

 :ثالثا 

 يَا قَْوِم، إِن ي : إِنََّما َمثَلِي َوَمثَُل َما بََعثَنِي هللاُ بِِه، َكَمثَِل َرُجٍل أَتَى قَْوًما فَقَالَ » :   قَالَ   َعِن النَّبِيِّ  َعْن أَبِي ُموَسى              

، َوإِن ي أَنَا النَِّذيُر الُعْريَانُ                   وا َعلَى َمَهلِِهْم ـــــوا، فَاْنَطلَقُ ـ، فَالنََّجاَء، فَأَطَاَعهُ طَائِفَة  ِمْن قَْوِمِه، فَأَْدلَجُ َرأَْيُت الَجْيَش بَِعْينَيَّ

 ُل َمنْ ـــــــَك َمثَ ُش فَأَْهلََكُهْم َواْجتَاَحُهْم، فََذلِ ــوا َمَكانَُهْم، فََصبََّحُهُم الَجيْ ـــفَنََجْوا، َوَكذَّبَْت طَائِفَة  ِمْنُهْم، فَأَْصبَحُ                 

 .أخرتجه البخاري«أَطَاَعنِي فَاتَّبََع َما ِجْئُت بِِه، َوَمثَُل َمْن َعَصانِي َوَكذََّب بَِما ِجْئُت بِِه ِمَن الَحق                  

  ترتجم ألبي موسى األشعري. 

  النذير العريان  عنىماذكر. 

  بما يناسب –بعد نقله على ورقتك  –امأل الجدول اآلتي  . 

 إلعراض عن سنة الرسول لعواقب ثالث  لعتصام بسنة الرسول لثمرات  ثالث
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