
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 3: المعامل ساعتان : المدة التفسير والحديث واألخالق : المادة 
 

ػــــٕــبصش اإلجـــــــــبثــخ  إٌمطخ 

 وقط                    7: التفسير  

 

 

لقد ابتغىا الفتنة من قبل وقلبىا لك األمىر حىت جاء  ): لبي اهلل رؼبٌٝ 

  ِٓ عٛسح اٌزٛثخ48ا٠٢خ  (احلق وظهر أمر اهلل وهم كارهىن 

1 ْ 
 ا٠٢خ رزٕبٚي لصخ إٌّبفم١ٓ ِغ اٌّغ١ٍّٓ ِٚب ػشفٛا ثٗ ِٓ اٌى١ذ ٚاثزغبء اٌفزٕخ ٌُٙ فٟ غضٚح رجٛن ثزضج١ط – 1

... ػضائُ اٌّغ١ٍّٓ ٚرخ٠ٛفُٙ ٚخزالُٔٙ وّب وبٔذ ػبدرُٙ فٟ اٌغضٚاد اٌغبثمخ ٚغ١ش٘ب 

2 ْ 
اٌغجت اٌذم١مٟ ٚساء رخٍف إٌّبفم١ٓ ػٓ غضٚح رجٛن ٘ٛ ػذَ سغجزُٙ فٟ اٌجٙبد ٚػذَ اعزؼذادُ٘ ٌزٌه – 2

ٌٚٛ أسادٚا اٌخشٚط ألػذٚا ٌٗ ػذح ٌٚىٓ وشٖ اهلل أجؼبصُٙ فضجطُٙ ٚل١ً الؼذٚا  ): لبي اهلل رؼبٌٝ . ٌغٛء ١ٔزُٙ 

 عٛسح اٌزٛثخ 46ا٠٢خ (ِغ اٌمبػذ٠ٓ 

1.5 ْ 
ٚاٌذم١مخ أْ ص٠ذا ١ٌظ . رضٚط ِذّذ د١ٍٍخ اثٕٗ :  ثض٠ٕت سضٟ اهلل ػٕٙب لبي إٌّبفمْٛ ٌّب رضٚط اٌشعٛي – 3

 ، ٚاهلل رؼبٌٝ ٘ٛ اٌزٞ أِشٖ ثبٌضٚاط ثض٠ٕت سضٟ اهلل ػٕٙب إلثطبي دىُ اٌزجٕٟ اٌزٞ وبْ اثٕب ٌٍشعٛي 

... ِؼّٛال ثٗ فٟ اٌجب١ٍ٘خ 

1 ْ 
 رشاجغ اٌّغٍّْٛ فٟ ثذا٠خ غضٚح د١ٕٓ ٚأٙضِٛا ثغجت إػجبثُٙ ثىضشرُٙ ، ٌٚزٌه أٚوٍُٙ اهلل رؼبٌٝ إٌٝ – 4

.... أٔفغُٙ فبٔٙضِٛا 

1.5 ْ 
 شجٗ  اهلل رؼبٌٝ اٌّؤ١ِٕٓ فٟ اٌزٛساح ٚاإلٔج١ً ثبٌضسع اٌزٞ ٠ّٕٛ فّب ٠ٍجش أْ ٠ىجش ٠ٚزمٜٛ فىزٌه – 5

...  فمذ ثذأ اٌذػٛح ٚدذٖ ، صُ آِٓ ثٗ ل١ًٍ ، ٘زا اٌم١ًٍ وضش ٚرمٜٛاٌشعٛي

 وقط 7: الحديث  

 
إرا وٕزُ صالصخ فال ٠زٕبجٝ اصٕبْ  ): لبي إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ :  ػٓ ػجذ اهلل ثٓ ػّشٚ سضٟ اهلل ػٕٗ لبي 

 ِزفك ػ١ٍٗ (دْٚ ا٢خش  دزٝ رخزٍطٛا ثبٌٕبط ، أجً أْ رٌه ٠ذضٔٗ 

2 ْ 
...  اٌذذ٠ش ٠ٕٙٝ ػٓ رٕبجٟ شخص١ٓ ثذضٛس شخص صبٌش ٌّب ٠ض١شٖ رٌه فٟ ٔفغٗ ِٓ ِخبٚف ٚظْٕٛ – 1

.    ضشٚسح وزّبْ عش إٌّبجبح -  ة . ػذَ اٌذخٛي ث١ٓ ِزٕبج١١ٓ إال ثئرّٔٙب - أ :  ِٚٓ آداة إٌّبجبح وزٌه 

 (ٔصف ٔمطخ ٌىً جٛاة صذ١خ  ). اٌزٕبجٟ ثبٌجش ٚاٌزمٜٛ - ط 

2 ْ 

ٚ ِٓ .  ا١ٌز١ُ ٘ٛ اٌطفً اٌزٞ ٠ذشَ ِٓ أث١ٗ ثٛفبرٗ خالي طفٌٛزٗ ٚرضٚي ػٕٗ صفخ ا١ٌزُ ثجٍٛغٗ عٓ اٌششذ – 2

. ا١ٌز١ُ صغ١ش  ٌٚٗ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ دمٛق اٌصغبس ػٍٝ اٌىجبس ِٓ اٌشدّخ -  أ : أعجبة ػٕب٠خ اإلعالَ ثٗ ِب ٠ٍٟ 

ا١ٌز١ُ إرا أًّ٘ شأٔٗ ٚفمذ اٌشػب٠خ ٚلغ -  ط . ا١ٌز١ُ ِذشَٚ ٠فزمذ ِٓ ٠شػبٖ ، ٚضبي ٠ذزبط إٌٝ ِٓ ٠ٙذ٠ٗ - ة 

 (ٔصف ٔمطخ ٌىً جٛاة صذ١خ  ). فش٠غخ ط١ؼخ فٟ أ٠ذٞ اٌّفغذ٠ٓ 

1 ْ 
.  اٌّزصذق عشا ٠جبص٠ٗ اهلل رؼبٌٝ ف١غزظً ثظً ػششٗ ٠َٛ اٌّٛلف اٌؼظ١ُ – 3

  ٚعش ثٍٛغٗ ٘زٖ اٌذسجخ ػٕذ اهلل رؼبٌٝ ٘ٛ أٔٗ ٠ؤرٟ ِبٌٗ اثزغبء ِشضبرٗ عجذبٔٗ ِخٍصب ػٍّٗ هلل ال ٠جزغٟ 

. س٠بء ٚال عّؼخ 

  تعتبر مضاميه األجىبت ال حرفيتها:ملحىظت 
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 3: المعامل ساعتان : المدة التفسير والحديث واألخالق : المادة 
 

 

 

 

ػــــٕــبصش اإلجـــــــــبثــخ  إٌمطخ 

1 ْ 
ِب أوً أدذ  ):  لبي ػٓ اٌّمذاَ سضٟ اهلل ػٕٗ أْ سعٛي اهلل:  اٌذ١ًٌ اٌششػٟ ػٍٝ ِض٠خ ػًّ ا١ٌذ ٘ٛ – 4

اٌجخبسٞ  (طؼبِب لط خ١شا ِٓ أْ ٠أوً ِٓ ػًّ ٠ذٖ ، ٚإْ ٔجٟ اهلل داٚٚد ػ١ٍٗ اٌغالَ وبْ ٠أوً ِٓ ػًّ ٠ذٖ  

 (٠ٚمجً وً د١ًٌ ِٕبعت )

1 ْ 
 اٌّفٍظ اٌذم١مٟ ٘ٛ اٌّفٍظ ِٓ اٌذغٕبد ٠َٛ اٌم١بِخ ، اٌزٞ ٠أرٟ ٌٍٕٚبط ػٕذٖ دمٛق ِٚظبٌُ ، ٠ؤد٠ٙب ٌُٙ – 5

فغجت اإلفالط إرْ ٘ٛ ظٍُ . ِٓ دغٕبرٗ ، فئرا أزٙذ دغٕبرٗ أٌم١ذ ػ١ٍٗ ع١ئبد غشِبئٗ ف١ٍمٝ فٟ إٌبس 

... اإلٔغبْ ٌغ١شٖ

 وقط 6: األخالق  

 
٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا إّٔب اٌخّش ٚا١ٌّغش ٚاألٔصبة ٚاألصالَ سجظ ِٓ ػًّ اٌش١طبْ  ):  لبي اهلل رؼبٌٝ 

 عٛسح اٌّبئذح 90ا٠٢خ  (فبجزٕجٖٛ ٌؼٍىُ رفٍذْٛ 

1 ْ 
. دجبسح رٕصت ٌٍؼجبدح:  األٔصبة –. اٌمّبس:  ا١ٌّغش –. وً ِب خبِش اٌؼمً ٚدججٗ :  اٌخّش – 1

.  أٚ لذاح ا١ٌّغش. اٌغُٙ اٌزٟ ال س٠ش ٌٗ ٠ٚغزمغُ ثٗ فٟ اٌجب١ٍ٘خ: ط صٌُ :  األصالَ –   

  (سثغ ٔمطخ ٌىً جٛاة صذ١خ  )

 

 

1.5 ْ 

:  ًِء اٌجذٚي ثّب ٠ٕبعت – 2

صالس ِٓ ِفبعذ ا١ٌّغش االجزّبػ١خ صالس ِٓ ِفبعذ اٌخّش اٌذ١ٕ٠خ 

٠فغذ األخالق - رٍٟٙ ػٓ اٌؼجبدح ٚروش اهلل ٚػٓ اٌصالح - 

٠غىذ صٛد اٌض١ّش - رفمذ اٌؼمً اٌزٞ ػٍٝ أعبعٗ رمجً اٌؼجبداد  - 

٠ضؼف اٌشؼٛس ثبٌٛاججبد - رذجط اٌؼًّ ٚرجؼً صبدجٙب ِٓ اٌخبعش٠ٓ ٠َٛ اٌم١بِخ - 

 *

2 ْ 
ػبصش٘ب ِٚؼزصش٘ب ٚشبسثٙب ٚدبٍِٙب ٚاٌّذٌّٛخ إ١ٌٗ :  فٟ اٌخّش ػششح ٌؼٓ إٌجٟ  ):  إرّبَ اٌذذ٠ش  – 3

سٚاٖ اٌزشِزٞ  (ٚعبل١ٙب ٚثبئؼٙب ٚآوً صّٕٙب ٚاٌّشزشٞ ٌٙب ٚاٌّشزشاح ٌٗ 

1.5 ْ 

:   ِٓ اٌّجبدا اٌزٟ دذد٘ب اٌششع ٌزذص١ً اٌّبي ٚرٕظ١ُ اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ  – 4

. أْ ٠ىْٛ ِصذس اٌٍّى١خ دالال * 

. أْ ٠غزضّش اٌّبي ثبٌٛعبئً اٌّششٚػخ * 

. أْ ٠ىْٛ اعزؼّبي اٌّبي ٚفك ِب ٠غّخ ثٗ اٌششع* 

. أْ ٠ىْٛ اٌّبي ِّب ٠مجً اٌزٍّه ششػب* 

 (٠ىزفٝ ثزوش صالصخ ِجبدا فمط).                                         أداء دمٛق اٌٗ  فٟ اٌّبي ٚدمٛق اٌؼجبد * 
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