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 ( نقط 4)       : أولا 

 : ﴿    يقول هللا   -0
   

    
    

    
   

    
      

   
   ﴾   . ،سورة الفتح

 52 :اآلية
  .تزيلوا –معرة : اشرح حسب السياق القرآني الكلمتين اآلتيتين -أ    

  ؟بين المسلمين والمشركين وع القتالوق هللا منع  لماذا بين من خالل اآلية الكريمة -ب     

 ﴾﴿: عرف بقاعدة التجويد الواردة في الكلمتين اآلتيتين  -ج    

﴿﴾    
 : ﴿   اكتب مع الشكل التام من قول هللا  -3         

...﴾   إلى قوله: ﴿    ﴾.  
 (تاننقط)       :ثانيـــــــاا 

: سحابة بينما رجل بفالة من األرض، فسمع صوتا في" : عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
  .الحديث رواه اإلمام مسلم في كتاب الزهد   ...،السحاب،فأفرغ ماءه في حرةحديقة فالن، فتنحى ذلك  اسق

 لماذا خص هللا تعالى صاحب هذه الحديقة بماء المطر؟  - 0  

  بين كيف كان يتصرف صاحب الحديقة في محصولها، مستشهدا بقوله؟  - 3

 (نقط 6):      ثالثـــــــــــاا 
 :اقرأ النص اآلتي جيدا، ثم أجب عن األسئلة بعده -

والجبال الرواسي، والتربة غير لألحياء،  ء وحرارة سطح األرض المناسبةالهواء والما: إن كل ما في البيئة من حولنا قد خلق بقدر... ''  

 : ﴿    قال هللا... المتجانسة، وانتظام دوران األرض حول نفسها وحول الشمس
  ﴾ ومعنى هذا أن البيئة ...  ...94 :سورة القمر، اآلية

دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب اإلنسان تكون متوازنة، بحيث تظل عناصرها ومكوناتها على حالها كما خلقها هللا دون تغير الطبيعية 

                   ''       ...جوهري يذكر

 .بتصرف 25: هـ ص 2452، ذو القعدة 923عدد  مجلة  منار اإلسالم                                                             
   .ضع عنوانا مناسبا للنص -(أ           

ثالثة ب -من خالل واقعك  -َمثَّل لذلك . هو السبب في دمار البيئة إلنسانأن التدخل السلبي ل في النص إشارة إلى -(ب          

 .أمثلة

    البيئة؟على األرض الموات  ما فوائد إحياء -(ج          

 (نقط 8):      رابعاا   

  .موظف في القطاع العام يحضر متأخرا إلى العمل بسبب إدمانه على الخمر     

  . حدد أربعة أضرار للخمر على صحة هذا الموظف -1
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  . وشرابين حرمهما اإلسالم طعامين ل مثل -3
  . األجير عرف -2
   . على حق األجير الحفاظ زايامن م زيتيناذكر م -9

 

 يقوهللا ولي التوف
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