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 عٛسح "ٌمّبْ" )وبٍِخ( ؽفظ ٚرفغري -1
َِ َلظُْمهٌي َ ِظهيٌي   هْر  ِ ِْ ِبالماهِو ِإنا ال هِر ِْ ُْ ْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظهُو َيها ُبَنهَلا َِل  هُو َوْىًنها َ َمٍه َوْىهٍن َوَُِصهاُلُو ُِهَل َ ه31َواِ  ْْهُو أُمو َمَم ََ هاَن ِبَواِلَدْيهِو  ََ ْن هْيَنا اإِْ اَمْيِن َأِن ( َوَوصا

َِ إَِلَلا اْلَمِصيُر   ُِْكْر ِلَل َوِلَواِلَدْي ْبُيَما ُِهَل الهدوْنَيا َمْعرُ 31ا َِ َََُل ُِْطْعُيَما َوَصها َِ ِبِو ِ ْمٌي  َِ ِبَل َما لَْيَس َل ِر ِْ ُْ َِ َ ٍم َأْن  ْن َجاَىَدا هِبيَل َمهْن أََنهاَب إَِلهَلا  ُهيا ( َواِ  ََ ْاِبهْ   وًُها َوا
هَماَواِت َأْو ُِهَل اْرَرْ 31ْي َُأَُنب ُئُكْي ِبَما ُكْنُْْي َْْعَمُموَن  إَِلَلا َمْرِجُعكُ  َا باٍة ِمْن َخْرَدٍل ََُُْكْن َُِل َصْخرٍَة َأْو ُِهَل ال ََ ُِ ِم ْقَاَل  َْ ِض َيهْأِت ِبَيها الماهُو ِإنا الماهَو َلِطيهٌ  ( َيا ُبَنَلا إِناَيا ِإْن 

َِ ِمهْن َ ههْزِي اْرُُمهوِر  ( َيها ُبَنهَلا أَِقههِي ال31َخِبيهٌر   َِ ِإنا َذِله هََلةَ َوْأُمهْر ِبههاْلَمْعُروِ  َواْنهَو َ هِن اْلُمْنَكههِر َواْصهِبْر َ َمٍه َمها َأَصههاَب َِ ِلمناهاِس َوَِل َْْمهِش ُِههَل 31صا ( َوَِل َُْصهع ْر َخههدا
َُُخوٍر   َِبو ُكلا ُمْخَْاٍل  ا ِإنا الماَو َِل ُي ِميِر  ( َوا31اْرَْرِض َمَرًَ ََ َِ ِإنا أَْنَكَر اْرَْصَواِت َلَصْوُت اْل َِ َواْغُضْض ِمْن َصْوِْ ِي ِْ  (31ْقِصْد َُِل َم

 وِل ْصغر خدِ لمناس: أي ْممو وِل ْوليي صفَة وجيِ ْكبرا ْميد: َِْْر وقرأ: صمي 
 ، والقرآن َْدى المِركين.دِللة قاطعة  مٍ إ جاز القرآن )أ( رجذأ وضري ِٓ اٌغٛس اٌمشآ١ٔخ ثبحلشٚف ادلمـؼخ ٚ٘زا

ب ِظريُ٘.
ً
 )ة( رؼذدد طفبد احملغٕني يف ا٠٢بد. اروش٘ب ِٛػؾ

 يخرجون زكاة أمواليي هلل ْعالٍ.  -1 يوقنون بالََاب وال واب والعقاب  -2    أنيي يقيمون الصَلة  -3ج: 
 ُ٘الفَلح والفوز َُل الدارين الدنيا واآلخرة ودخول الجنة(. ِظري  : 
يد واإيمان بالبعث والََاب. 2ج ؟١ذ اٌغٛس ادلى١خ: مب ػ2ٕط  : بغرس أصول العقيدة الصَيَة كالد وة لمَْو
عرض مظاىر قدرة اهلل َُل نعمو : اٌمؼ١خ ا٤عبع١خ اٌزٟ رؼٕٟ ثٙب عٛسح ٌمّبْ 3ٟ٘ط : موق  المؤمنين من قضية اإيمان باهلل وأنيي ىي المفمَون ْو

 الَْل ِل ْعد وِل َْصٍ.
 .    ج أ(: رن الِِر ظمي  ظيي ٠ٍٟ: )أ( ٔٙٝ اهلل رؼبىل ػٓ اٌششن ثٗ عجؾبٔٗ ٚرؼبىل: ػًٍ دلب 4ط

 . رن ذلِ ُيو أدب و قة بالنفس واطمئنان إلٍ صدق الَديث. )ة( أِش ٌمّبْ اثٕٗ خبفغ طٛرٗ
/ ْ: عٛسح ٌمّبْ ِى١خ غري آ٠زني5ط ائل إقناع المخاطبين. : اآليات المكية ْعنَل بغرس أصول العقيدة/ يَبق اِل ْقاد الَمِو  عددت َو

 اٌذػٛح ئىل اهلل )ػض ٚعً(  -2
مي  من دل  مٍ خير ُمو م ل خير ُا مو(. : ؽش اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ ػٍٝ اٌذػٛح1ط ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو  . قال َر

 أِب ثبٌٕغجخ دلفَٙٛ اٌذػٛح ٚغب٠زٙب:
 وا الناس بمنيج اهلل لعباد ل مبِرين ليعُر مِ أَمٍ الغايات. بعث اهلل الَر  ه وليقودوا الناس إلٍ الطريق المَْقيي ْو
  .طيير النفوس من الرذائل  َْذرىي من الَقوط َُل الِرور ْو
ب ثؼغ إٌّبرط اٌذاٌخ ػ١ٍٗ. 2ط

ً
 : ٌٍذػٛح ئىل اهلل ِفَٙٛ ٚاعغ. ؽًٍ رٌه ادلفَٙٛ ػبسػ

 ي َُل بقاع اررض إِل بالَمِو القويي والمعاممة الََنة. : ْْم ل قيي اإََلي الَمَة َُل أُعالو وأقوالو ولي ينِْر اإََل2ج
 ا ُاَْة بل  جنوب ِرق آَيا ُالمَممون: قصة انِْار اإََلي َُل ثؼغ إٌّبرط ًِ  . ذىبوا ْجارا بأخَلق اإََليلي يذىبوا جيو
 جبسح ِٚب ٚعبئٍٗ ِٚب غب٠برٗ. : أساد اهلل رؼبىل ٌٕب وّغٍّني أْ ٔزخـٝ ِشرجخ اٌظالػ ئىل ِشرجخ اإلطالػ. ٔبلش رٍه اٌؼ3ط
اِلت. 1ج الة مخْْي الَر مِ الَر  : رن ىذه ارمة خاْمة ارمي، ْو
 ًائل إما باليد أو بالمَان أو بالقمب. اٌٛعبئ  : ىَل ْغيير المنكر ب َلث َو
 اإصَلح وارمر بالمعرو  والنيَل  ن المنكر. اٌغب٠بد : 
ا دبب ٚسد ِٓ ٔظٛص. : يف اٌذسط ئشبسح ئىل أخالق اٌذاػ١خ. ٚػ4ط

ً
 ؼ رٌه ثأعٍٛثه ِغزشٙذ

  ج( الصدق والَْامح والصبر والَْمل.   ب( معايِة الواق  والْفا ل معو  : أخَلق الدا ية:  أ( البعد  ن الِْدد 1ج
 : ػٓ أثٟ عؼ١ذ اخلذسٞ سػٟ اهلل ػٕٗ لبي: مسؼذ سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي: 5ط

ا ف١ٍغري
ً
 ٖ ث١ذٖ فاْ  م ٠غزـغ فجٍغبٔٗ  فاْ  م ٠غزـغ فجمٍجٗ  ٚرٌه أػؼ  اإلديبْ(.)ِٓ سأٜ ِٕىُ ِٕىش

 ِلي ارمر: أي أنو يجب ْغيير المنكر.   دِللة الفاء: الَر ة َُل ْغيير المنكر    أ( معنٍ  رأى(  مي 
 اإََلي.  ب( لْغيير المنكر باليد مفاىيي وضح ْمِ المفاىيي مَْنًْجا أ ر ْمِ المفاىيي  مٍ ِْويو صورة 

 ( أنيا َبًبا َُل الْطر  واإرىاب وظيور ُرق ضالة ََْلء لمدين. 3  ج ب( 
 ( قدمت صورة مِوىة  ن روح اإََلي الَمح. 2  

دنا الَديث الِري ؟    ج( إِلي يِر
ا َُل آن واَد.  -3 ج ج(:  ًَ ا ومصم ًَ  الَرص  مٍ نِر الخير والََلي بين الناس.  -2  أن يكون المَمي صال

 النيَل  ن المنكر.  -1     عل الخير والَث  ميو. ُ -1 
 الْغيير بالمَان يكون بالََنٍ.  -1   الْغيير باليد من مَئولية ولَل ارمر.  -1 

ٓ سػ7١ط غئٛي ػن  ِٛ ٘ َ ساعٚ  ِب ِغئٛي ػٓ سػ١زٗ فبإل عٍُ: )وٍىُ ساعٚ  ّب  لبي سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ  ٚا: ػٓ ػجذ اهلل ثٓ ػّش سػٟ اهلل ػٕٙ  ٗ ٛ زن ٘ن ٗ ساعٚ  ً يف أؽٍن ٌشعن
ِغئٛي ػ غئٛي ػٓ سػ١زٗ  فىٍىُ ساعٚ   ِٛ٘ ِبي ع١ذٖ ساعٚ  ٚاخلبدَ يف  ٙب  ٓ سػ١ز غئٌٛخ ػ  ِٟ٘ ٙب ساػ١خٚ  ٚادلشأح يف ث١ذ صٚع  ٓ سػ١زٗ(. ِغئٛي ػٓ سػ١زٗ 

 ج أ(: أي أن كل منكي  ميو مَئولية.   ؟ ِب ادلشاد ِٓ لٌٛٗ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ وٍىُ ساع)أ( 
ػؼ رٌه. صُ ثني دالٌزٗ. )ة( يف احلذ ٚئمجبيٚ  رفظ١ً   ٠ش ئمجبيٚ 

 : ُاإماي راع وىو مَئول  ن ر يْو والرجل. الْفصيل : كمكي راع ومَئول  ن ر يْو. اإجمالج ب( 
 : أن الرا َل ىو الذي يقوي  مٍ الَِلء وير ٍ مصالَو ُيييئيا وير ٍ مفاَده ُيجنبو إياىا. دِللْو

ِب أصش ل١َب وً ساع شلبٚ   سد يف احلذ٠ش دبغئ١ٌٛزٗ؟ )ط( 
 ج ج( يق   مٍ كل راع مَئوليْو ْجاه ر يْو ُيجب أن ير ٍ مصالح ر يْو ويبعد  نيي الفَاد ويوجييي إلٍ الخير. 

مي  ن المفرطين:  ما من أمير يمَل أمر المَممين  ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو   ي ِل يجيد ليي وينصح ليي إِل لي يدخل الجنة(. قال َر
ٛاة اٌ مي  من دل  مٍ خير ُمو م ل أجر ُا مو(. ذػٛح ئىل اخلري ال ٠ٕمـغص ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو  . قال َر

ٛاد اٌزىفري ٓ دػ مي  من قال رخيو المَمي يا كاُر ُقد باء بيا أَدىما(. اٌزؾز٠شِ  ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو  . قال َر

 ٔٛٞادلشاعؼخ إٌٙبئ١خ يف اٌرتث١خ اٌذ١ٕ٠خ اإلعال١ِخ ٌٍظ  اٌضبٌش اٌضب
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 دسٚط ِٓ غضٚاد اٌشعٛي )طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ(  -3
ٕني: أع1ط

ُ
 : القضاء  مٍ ْجم  ىوازن و قي  لقْال المَممين. جبة غضٚح ؽ

ـبئ  2ط  : ُْح الطائ  والقضاء  مٍ قوات  قي  وىوازن الياربة من غزوة َنين والمَْصنة بَصون الطائ . ٘ن8: أعجبة غضٚح اٌ
غ اٌشَٚ )9: مس١ذ غضٚح رجٛن ثغضٚح اٌؼغشح 3ط  :  أٌ ( 44٘نِ 

 أل (. 13ا  نيًفا ِل يَْممو إِل ارقوياء   أ( لْدريب المَممين ْدريبً  
  ب( الظرو  المعيِية الصعبة لقمة الماء وقمة ال روات.  
  ج( قطعيي لمَاُات طويمة َُل ظرو  جوية صعبة.  

مي وقاْل ُييا. : اٌغضٚح4ط ول صٍم اهلل  ميو َو  مي ولي يخرج لمقْال ُييا. الَْل َد ت َُل  يده صٍم اهلل  ميو َو ٚاٌغش٠خ: ىَل المعركة الَْل َضرىا الَر
ـبئ ؟ 5ط ٚاٌ ٓ غضٚح ؽٕني  ٟ اٌذسٚط ادلغزفبدحِ  ِب٘   : 

ائل المْاَة لمْجم     ج(  دي العجمة   ب( العبرة ليس بالك رة   أ( الْفاؤل    د( اَْخداي الَو
ٓ غضٚح رجٛن؟ 6ط ٟ اٌذسٚط ادلغزفبدحِ  ِب٘   : 

ة الِورى   أ( المعمومات من أَمَة النصر    ج( الْدريب العممَل العني .  َُل ىذه الغزوة   ب( مماَر
عٍُ(؟ 7ط الئىخ ٠ذافؼْٛ ػٓ إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ  ٙبِ  ٓ غضٚح ُأؽذ )اٌزٟ وْب ف١ ٟ اٌذسٚط ادلغزفبدحِ  ِب٘   : 

ِر مواقعيي( / َنة الصراع بين الَق والباطل / ارخذ  مي نجاة  اِلنِغال بجم  الغنائي ْو ول صمٍ اهلل  ميو َو  بارَباب. طا ة الَر
ٓ خالي دساعزه. 8ط ضً ٌزٌهِ  جذأ اٌشٛسٜ.ِ  عٍُِ  ٚاد إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ  ٕب غض  : رؼٍّ

  أ( قبول مِورة أبَل بكر الصديق رضَل اهلل  نو َُل الد اء َين ْعرض الجيش لعطش ِديد.
  ب( قبول مِورة  مر بن الخطاب رضَل اهلل  نو َُل  دي ذبح اإبل َين أصاب الجيش مجا ة. 

 قبول مِورة  مر بن الخطاب رضَل اهلل  نو َُل  دي اجْياز الِاي والعودة لممدينة.   ج(
 ِٓ اٌغٕٓ اٌى١ٔٛخ  -4

 : الماء/ النباْات/ ارنعاي/ الجبال/ الرياح/ اخَْل  طبائ  البِر. اٌغٕٓ اٌى١ٔٛخ
ػؼ رٌه.   ط: )ادلبء منٛرط فش٠ذ جيغذ فىشح اٌزٕٛع(.ٚ 

ب  مٍ ذلِ من ْنوع الطعون ودرجات الَرارة. ج: منو العزب الفرات م ل ارنيا  ر ومنو الممح ارجاج م ل البَار وما يْْر
٘زا ٠ذ ٕبط ثؼٍّٟ دْٚ ْأ ٠ٕغت ئيل(.ٚ  ٚأسبىن ْأ ٠ٕزفغ اٌ  ٗ ٟ ٚأ ٌغٔب ٙبس احلك ػٍٝ ٌغٔب ِب وٍّذ أؽذ ئال أؽججذ ئظ َِب اٌشبفؼٟ: )  ي ػٍٝ: ط: اإل

 و َب انْفاع الناس بعمم -2  َب إظيار الَق  -3
ٙب.  ٙب  صُ ثني أصش االٌزضَا ث  ط: الخزالف ا٢ساء يف اإلعالَ آداة. ؽذد ثؼؼ

 ج: الَْامح / ْقبل اآلخر / الَياء / ضبط النفس / اإنصا  / الَْكيي لعالي جميل. 
ٙب اٌغٍ  اٌظبحل.  زٙغ غ ا٢خش ٔا ً اٌشالِٟ  ٓ اٌزؼِب ّبرطِ  ضً ٌٕ  ط:ِ 

 نقص من َب أَدىما لصاَبو. اخْم   مر وابن مَعود َُل مائة مَألة وما 
ٔبلش.  ١خ.  غب٠بد عِب مبطذ ثؼ١ذحٚ   ط: اخزالف اٌغٕٓ اٌى١ٔٛخ ذلبِ 

  ب( الَْابق  مٍ طريق الخيرات  ج:  أ( أن نَول اِلخَْل  إلٍ أمر مَمود. 
خ  وابْنا وأصولنا(.  ج( الْكامل والْقارب والَْلقَل ومد الجَور ال قاُية واِلقْصادية  والعولمة َْْاج أن نْمَِ بقيمنا وأن ن  َر

 اِل ْرا  / الْعرا / الْعار . ؽىت حيمك االخزالف غب٠زٗ جيت : 
 فؼً اٌظنالح  -5

ب   : الد اء اٌظالح ٌغخ)أ( 
ً
ششػ بٚ 

ً
 : أقوال وأُعال مخصوصة مفَْْة بالْكبير مخْْمة بالَْميي. اٌظالح اطـالؽ

ٙب  .)ة( ٌٍظالح أصبس عٍٛو١خ زلّٛدح ػٍٝ ادلظٍٟ. ؽذد ثؼؼ
 اِلبْعاد  ن الرذائل والْطيير  -1  ْربية اإخَلص  -1 ْربية  مٍ النظاي  -2  ْقوية اإرادة  -3
زا ا٤دة إٌجٛٞ اٌىش٠ُ؟ 2ط ّب خيض٘  ِبرا أصجزذ اٌذساعبد إٌفغ١خ ف١ ٛػغ عغٛدٖ.  عٍُ ٠ٕظش ئىلِ   : وْب سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ 

 لْكوينية يجْم  ْركيزه إذا صوب انْباىو إلٍ ىد  مَدد أو نقطة معينة ليَقق ما يْمنٍ. أ بْت الدراَات الَدي ة أن الذىن بطبيعْو ا
ٕبصرٗ أسثؼْٛ سعالً ال ٠ششوْٛ ثبهلل3ط غٍُ ديٛد ف١مَٛ ػٍٝ ع ٓ سعًِ  ِبِ  عٍُ ٠مٛي: " ب ئال شفؼُٙ اهلل ف١ٗ".  : ػٓ اثٓ ػجبط لبي: مسؼذ سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ 

ً
 ش١ئ

ٙب:)أ( اروش و١ف١خ طال ٚأسؤب ٕبصح   ح اجل
طيا ويْجو لمقبمة.  امرأةالميت مْجًيا لمقبمة، أما إذا كانت  رأس الرجلج أ( يق  اإماي  ند   ُإنو يق   ند َو

ٙننب نب: أسؤب
ً
١ َههَلي، : القيههاي رنيها صههَلة وجهب القيهاي ُييهها كالمفروضهة، والْكبيههرات ارربه ، وقههراءة الفاَْهة، والصهَلة  مههٍ النبهَل والههد اء لمميهت والصٔب

يب بين ارركان َُل يقدي المصمَل ركًنا  مٍ اآلخر.   والْْر
ٕبصح؟  ٛاة اجل ِب فؼً ص  )ة( 

هول اهلل صهمٍ اهلل   ميهو ج ب(: صَلة الجنازة من أَباب الْخفي   ن الميت والِفا ة لو بإذن اهلل وىناِ بعض ارَاديث الدالة  مهٍ ذلهِ قهال َر
مي: "ما من مؤمن يموت ُيصمٍ  ميو أمة ال  مَممين يبمغون أن يكونوا  َل ة صفو  إِل غفر لو". َو

ِب لشأد اعزٕزظ ا٢صبس إٌفغ١خ ٌٍظالح. 4ط  : ػٍٝ ػٛء 
ر والصهَلة مجمبهة لمهرزق، َاُظهة لمصهَة مقويهة لمقمهب، مف زالهة الْهْو هة ج: اآل ار النفَية لمصَلة: َْا د الصَلة الخاِعة  مٍ ْيدئة النفس وا  َر

 لمنفس مذىبة لمكَل.
نا بالصَلة". ٌظالحػٓ فؼً ا مي كان يقول: "يا بَلل أَر  : النبَل صمٍ اهلل  ميو َو
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ٗ يف عنٛل5ٗط طنالر  ٚٗ ٗ يف ث١ز ٝ طالر ً يف مجبػخ رض٠ذ ػٍ عٍُ: "طالح اٌشع  ٚٗ ٝ اهلل ػ١ٍ ش٠شح سػٟ اهلل ػٕٗ لبي: لبي سعٛي اهلل طٍ رٌنه  : ػٓ أثٟ٘  ٓ دسعنخ ٚ  ػشنش٠ بٚ 
ً
ثؼنؼ

ُ أ ٓ اٌٛػٛء  ص ٗ ثٙنب خـ١ئنخ  ؽنىتْأ أؽذُ٘ ئرا رٛػأ فأؽغ نؾ ػٕن
ُ
ؽ ٗ ثٙنب دسعنخ ٚ  فغ ٌ

ُ
ُ خيؾ خـٛح ئال س ٓ ث١زٗ( ئال اٌظالح  ال ٠ش٠ذ ئال اٌظالح  فٍ  ِٗ ٖ )خيشع ٝ ادلغغذ ال ٠ٕٙض  ر

ٝ ف١نٗ  ٠م ٞ طٍ ٗ اٌز َ يف رلٍغ ِبدا  ُ ٚادلالئىخ ٠ظٍْٛ ػٍٝ أؽذو ٟ ربجغٗ   ذ اٌظالح٘  ِب ؤب ُ اغفنش  ٌٛنْٛ:٠ذخً ادلغغذ  فارا دخً ادلغغذ وْب يف اٌظالح  ُ اسهنٗ  اٌٍٙن اٌٍٙن
ؾذس ف١ٗ". 

ُ
ِب  م ٠ إر ف١ٗ  

ُ
ِب  م ٠  ٌٗ  اٌٍُٙ رت ػ١ٍٗ  

َُطت(. "ُمَيتُ  أ(  فؼً ػظ١ُ. دًٌ ب(   ":   ٛاةٚ  ّبس ادلغبعذ ص صمَل  ميو.  إلػ  ج: ْد و لو المَلئكة ْو
ٟ ِب٘   ماداي َُل مجمَو الذي صمٍ ُيو.  -3؟ ج: )ط( ٌذػبء ادلالئىخ ٌٍّظٍني ششٚؽ. 

َط  نو خطيئْو ٍَْ دخولو المَجد. ك -2   ل خطوة يخطوىا ُْر  لو درجة ْو
ٔب ئ١ٌٗ احلذ٠ش6ط ِب ٠ششذ بس النفس َُل أماكن العبادة. :   ؟ ج:  أ( الد وة إلٍ إ مار المَاجد، َو

ياد المَاجد َواء مِاغل أَرية أو مادية.    ب( إخَلص النية ُاإنَان يؤجر  مٍ نيْو    ج( أِل يِغمنا  ن اْر
ٕبصح اٌـف7ًط  : الميي اجعمو َمًفا لوالديو وأجًرا. : دػبء طالح ع

 ادلالئىخ ٚعٛ٘ش اإلديبْ  -6
ػؼ رٌه. 1ط ٚادلخزٍفخ.ٚ  ش اٌىْٛ ادلزٕٛػخ  ظ٘ب ١خ اهلل رؼبىل يفِ  ؽذٔا  : رزغٍٝٚ 

كامل.   ج أ(: ُالميل والنيار والِمس والقمر والَماء واررض ْعمل َُل ْناغي ْو
دد لكل منيي دوره كَل َْْقيي الَياة.  ب( كما خمق اإنس والج   ج( إيمان اإنَان بالمَلئكة ذات طبيعة خاصة   ن والمَلئكة َو
ٟ عبػً يف ا٤سع خ١ٍفخ(  : أي قوًما يخم  بعضيي بعًضا قرًنا بعد قرن. )أ( )ٔئ

َالْو. يَفِ الدماء . نقدس لِ   : إراقة الدماء وا   : نعظمِ ونكبِر
ٓ ا٠٢خ)ة( مب أخرب اهلل ادلالئىخ  ّب فّٙذِ   ج ب(: أخبرىي  ن خمق آدي وبصفاْو وأن يكون خميفْو َُل اررض.   ؟ و

يي.   ؟)ط( و١  اعزمجٍذ ادلالئىخ ٔجأ خٍك آدَ  ج ج(: الَيرة والدىِة َُل نفَو
؟ 2ط ِبرا ٠رترت ػٍٝ ؽت اهلل رؼبىل ٌإلٔغْب  : 

ب أىل الَماء يوض  لو القبول َُل ار  ب  ميو َب المَلئكة َو رض. ونهْعمي مهن ذلهِ طا هة اهلل آنهاء الميهل وأطهرا  النيهار، َهب المَلئكهة ج: يْْر
 د وة المَلئكة لممؤمنين والصَلة  مييي وك رة ْواجد المَلئكة َُل أماكن العبادة.  –لكل من يعبد اهلل 

ِبد؟ 3ط زٖ اٌؼال ّب٘  ِبد. ف  : حلت ادلالئىخ ٌٍّإِٓ ػال
 ْمرار َُل الطا ات والعمل ُيما يرضَل اهلل. اِلَ -2  ىدايْو إلٍ الطريق المَْقيي  -3ج: 
ُ ئال4ط ٗ ث١نٕٙ ٠زذاسعنٛٔ ْ وزنبة اهللٚ  ٓ ث١نٛد اهلل ٠زٍنٛ َ يف ث١نذ ِن ِب اعزّنغ لنٛ عٍُ: ٚ)  ٚٗ ٝ اهلل ػ١ٍ ش٠شح لبي: لبي سعٛي اهلل طٍ ُ اٌغنى١ٕخ   : ػٓ أثٟ٘  ٔضٌنذ ػٍن١ٙ

روشُ٘ اهلل ف١ّٓ ػٕذٖ(.  روشُ٘ ٚ  ؽفزُٙ ادلالئىخ ٚ   ٚغش١زُٙ اٌشهخ ٚ 
؟) ِبرا ٠رترت ػٍٝ ؽت اهلل رؼبىل ٌإلٔغْب  أ( 

د و لنا بالغفران.  -2  ِْيد المَلئكة مجالس العمي  -3ج:    ندما نعود مريًضا ْجد المَلئكة َْبقنا إليو ْو
ت اٌؼٍُ ٕضٌخ ؿٌب ِبِ  يعة و الية  ند اهلل  ؟)ة(   يَبو اهلل والمَلئكة وينزل  ميو الَكينة.  –ج ب(: منزلة ُر

ِب أغشاع ٓ اٌذسط؟ )ط(  ّب فّٙذِ  ّبع يف ث١ٛد اهلل و  االعز
َيطيي المَلئكة  -2  الطمأنينة  -3ج:  مة ْو  يذكرىي اهلل ُيمن  نده  -1  ْنزل  مييي َر
عٛة اإلديْب ثبدلالئىخ5ط  .: ػًٍ:ٚ 
 يَفظون اإنَان ويَرصونو  -2   رنيي يصمون  مٍ المؤمنين ويَْغفرون ليي  -3
 يْنزلون لَماع القرآن  -1    مييِيدون مجالس الذكر والع -1

 عضاء االثزالء  -7
 : اِلخْبار واِلمَْان إظيار ما  ميو الممَْن من قوة أو ضع   ابَْلء الِر لمصبر / ابَْلء الخير لمِكر(. االثزالء
 ج: يبْمَل اهلل  باده بَِلء من الخو  ونقص َُل ارموال وارنفس وال مرات.   ؟ مب ٠جزٍٟ اهلل ػجبدٖ: 1ط
ٓ ؽذ٠ش شش٠  ٠إوذ ادلؼىن اٌغبثك. 2ط . احبش ػ  : ٠ىْٛ االثزالء ػٍٝ لذس اإلديْب

مي ما يصيب المَمي من نصب وِل وصب وِل ىي وِل َزن وِل أذى وِل غي ٍَْ الِوكة يِاكيا إِل كفار اهلل  بيا مهن ج: قال النبَل صمٍ اهلل  ميو َو
 خطاياه. 

ٓ ؽذ٠ش 3ط . احبش ػ  .شش٠  ٠إوذ ادلؼىن اٌغبثك: االثزالء ػٍٝ لذس اإلديْب
 ج: اِلبَْلء يعنَل اخْبار اهلل لعبده َُل الصبر والِكر وىَل  َلقة العبودية بين اهلل واإنَان ومعناىا كمال الطا ة. 

ٍ بأىل البَلء يوي القيامة، َُل يُر  ليي ديوان مي:  إن َُل الجنة ِجرة يقال ليا ِجرة البموى يْؤ ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو ، وِل ينصب ليهي قال َر
 ميزان ويصعب  مييي ارجر صًبا(. 

ٞ إٌنبط أشنذ ثنالء؟ لنبي: ا٤ٔج١نبء4ط عٍُ: لبي: )لٍذ ٠نب سعنٛي اهلل أ  ٚٗ ٝ اهلل ػ١ٍ ٓ أث١ٗ: لبي سعٛي اهلل طٍ ٗ اهلل ػ ظؼت ثٓ عؼذ سه ٟ : ػِٓ  ً فب٤ِضنً  ٠جزٍن ُ ا٤ِضن   صن
ْٚئ  ب اشزذ ثالؤٖ  

ً
ٗ خـ١ئنخ(. اٌشعً ػٍٝ ؽغت د٠ٕٗ  فْا وْب د٠ٕٗ طٍج ِنب ػ١ٍن ٝ ا٤سعٚ  ٟ ػٍن ٗ ديشن ؼجذ ؽىت ٠رتون ّب ٠ربػ اٌجالء ثٌب وْب يف د٠ٕٗ سلخ اثزٍٟ ػٍٝ لذس د٠ٕٗ  ف

 أخشعٗ اٌرتِزٞ.
  ِب لشأد يف احلذ٠ش اٌشش٠ ؟ ٓ االثزالءاد ػٍٝ ػٛء   ِب احلىّخِ 

 يدة القوة َُل الدين والعق -  يُر  العبد  ند اهلل درجة  -  يكفر الخطايا والذنوب  -ج: 
 الِوق هلل والبعد  ن اِلبَْلءات َُل الدنيا  -   الْمَيص  -  َْمل ارمانة  - 

ِب لشأد يف اٌذسط.5ط  )ئمنب ٠ٛفٝ اٌظبثشْٚ أعشُ٘ ثغري ؽغبة(.  : فغش ا٠٢خ ػٍٝ ػٛء 
ٍ اهلل الصابرون أجرىي َُل مقابمة الصبر ويدخمون الجنة بدون ََاب.   ج: يُو
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 اإلعالَ ٚلجٛي ا٢خش  -8
َهروبيي ونا اهلل لمبر والقَط رنيما مطموبان من المَمي لمناس جميًعا ولو كانوا  مٍ غير دينو ما لي يضطيدوا أىمو ويَْموا أرضهيي ويبهادروا بيد 

 وقْاليي. 
 .)
ْ
ُ
ُ
ى
َ
شاع
ْ
ٚا ػٍٝ ِئخ

ُ
ش
َ
٘ب
َ
ظ
َ
 ٚ
ْ
ُ
ُ
و
َ
بس
َ
ِٓ د٠ِ  ِ

ْ
ُ
ُ
ٛو
ُ
ع
َ
ش
ْ
َأخ
َ
 ط: ؽًٍ لٛي اهلل رؼبىل ػٍٝ ػٛء فّٙه ٠٣ٌخ ٚ)

 يضطيدوا ارىل ويَْموا اررض يجب أن نواجييي ونداُ   ن الدين ونخرجيي من ْمِ اررض.  ج: أن من
سد يف ا٠٢زني اٌغبثمزني.  غ ا٢خش. ؽًٍ رٌه ثأعٍٛثه ػٍٝ ػٛء فّٙه دلبٚ  خ ػاللبدِ  ٛاثؾ إللِب ػغ اإلعالَ ػ  ط:ٚ 

 زواج المَمي من غير المَممة  -2    اإََلي يَْري  قاُة اآلخرين  -3ج: 
 ْعايش النبَل م  المناُقين -1  القرآن دَْور يََن العَلقة م  غير المَمي -2    

جذأ ٠ش٠ذ إٌجٟ ْأ ٠شع١ٗ يف  زا ادلٛل  ئىلِ  ب(. ٠شري٘ 
ً
زبػ ٠شُِٕ٘ٙ  ا ٚ 

ً
ً اٌىزبة ٔمٛد ٓ ثؼغ ٘أ زا ادلجذأ؟ ط: الشأ صُ أعت: )وْب اٌشعٛي ٠مرتعِ  ّب٘   اجملّغ ادلغٍُ ف

 دوة وأن يكون ْ بيًْا  ممًيا لما يد و إليو من ََلي ووئاي، ودليل  مٍ أن اإََلي ِل يقط   َلقات المَممين م  مواطنيي. ج: يضرب بذلِ الم ل والق
ٍِن  ُٚ ٚأسػٙن  ُ فغٙن ٚٔأ  ُ ٛاذل ن ٝ ِأ ٟ سعنٛي اهلل  ػٍن رِخ زلّذ إٌج ٛاس اهللٚ  ٙب ع ؽبش١ز  ْٚ ٌٕغشا (ٚ : ذح إٌجٟ ٤ً٘ صلشْا ؼ٘ب شن٘بط: فٍمذ عبء يفِ   ُٚ غنبئجٙ  ُٚ ذُ٘(. زٙ

ٓ اٌفمشح؟ ّب فّٙذِ  ً صلشْا و عٍُ ٘أ ٓ اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ 
َّ
 ػالَ ِأ

اىدىي.   ج: أمنيي  مٍ أمواليي وأنفَيي و رضيي وممْيي وغائبيي ِو
ٚاط: عجك دعزٛس ادلذ٠ٕخ  جبدب ا٤ِٓ  ٚئلشاسِ  جذأ احلش٠خ اٌذ١ٕ٠خ  ٚاٌذعبرري اٌٛؿ١ٕخ ثمشْٚ ػذح يف رلبي رـج١كِ  ٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ   ّبػٟ. اششػ. ادل  ٌغالَ االعز

دة الوطنية.   ج:  أ(  مل  مٍ ْطبيق مبدأ الَرية الدينية    ب( إقرار مبادئ ارمن والََلي اِلجْما َل القائي  مٍ مبدأ الَو
ؼٗ.  ٚاٌزؼب٠شِ  ٔبلش سٞأ أؽذ ادلغزششلني يف لؼ١خ لجٛي اإلعالَ ٣ٌخش   ط: 

ْا  لوبهون: الَهق أن ارمهي لهي ْعهر  ُهاْ ا م هل ديهنيي، ويَْهدث  هن صهور مهن ج: يقول جَو ًَ َين راَمهين مَْهامَين م هل العهرب، وِل ديًنها َهم
 معاممة المَممين لغير المَممين. 

خ.  ٔب ؽغ١غٗ ٠جَٛ اٌم١ِب ب ثغري ؽمٗ  فأ
ً
زمؼٗ ؽمٗ  ٚأ وٍفٗ فٛق ؿبلزٗ  ٚأ أخز ٌٗ ش١ئ ا ٚأ ٔا

ً
ذ ؼ٘ب ٓ ظٍُِ   ط: أالِ 

 و( / معاىًدا:  الواَد من أىل الكْاب الذين بيننا وبينيي  يود وموا يق(.  أ( َجيجو:  خصمو ومغالبو بإظيار الَجج  مي
ػؼ رٌه.  عٍُ.ٚ  ٙب اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ  ٕ ذ طٛس ؽزسِ   )ة( ٌظٍُ ادلؼ٘ب

و  -2   دي الظمي  -3ج:   أن يأخذ منو ِيًئا دون رضاه  -1  دي انْقاص َقوقو أو أن يَْمل أ باء ُوق قدْر
 اإلِبَ اٌجخبسٞ  -9

ٙب ثؼذ وزبة اهلل رؼبىل. ٠ ٚأفؼٍ ٛ أعً وزت اإلعالَ  غ اٌظؾ١ؼ(٘   مٛي "اٌز٘جٟ": وزبة اٌجخبسٞ )اجلِب
١ّخ اٌىزبة  : جم  ارَاديث وصََيا / ُْح باب الْدقيق وال قة َُل الراوي. ٘أ

الِؼ اٌشؽٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍجخبسٞ. 1ط  : ؽذدِ 
َل َن ضر إلٍ أِير ِهيوخ الَهديث ُهَل مكهة والمدينهة  ج: بدأ بدراَة الَديث َُل َن الَادية  ِر من  مره، ُو الَادَة  ِر َج إلٍ مكة َو

 وقضٍ الَْة  ِر  اًما َُل الْجوال بين روع آَيا. 
ب. ؽذدٖ. 2ط

ً
ب ػ١ٍّ

ً
ٕٙغ  : اعزخذَ اٌجخبسٞ يف مجغ ا٤ؽبد٠شِ 

  ْقاد.يكون الراوي مَمًما صادًقا  اقًَل  دًِل َميي اِل -2  أن يكون إَناد الَديث مْصًَل.  -3ج: 
ِب ٔغجٗ 3ط ٌذ اٌجخبسٞ؟ٚ  ىتٚ   ي. 133من يوليو  اي  23ىه المواُق 311 أ( ُولد اإماي البخاري َُل ال الث  ِر من ِوال  اي ؟ ج)أ(ِ 

ػؼ.  َِب اٌجخبسٞ ٌٍمبء سثٗ(.ٚ  ١غ اإل
ُ
١ٙت ش شٙذِ   )ة( )يفِ 

يل ٍَْ وا ىهه، وود ْهو قريهة 211ُْو المنية، بآخر ليمة َُل ِير رمضان  هاي ج ب(: لبٍ اإماي نداء البخاري أىل َمرقند، وما أن  زي  مٍ الَر
خين من َمرقند  أوزباكَْان( بميمة  يد، َُل مِيد مييب ِي  لمقاء ربو.  نِ"  مٍ مَيرة َُر  "خْر

ػٍّٗ. دًٌ ػٍٝ طذق رٍه اٌؼجبسح. 4ط ضٍٝ دلٓ أساد ْأ ٠مزذٞ ثٗ يف أخاللٗٚ  َِب اٌجخبسٞ طٛسحِ   : اإل
  ج( ُيقْدى بو َُل أخَلقو واجْياده.    ب( خدمة اإََلي بجم  ارَاديث  يقة والَعَل إلييا أ( البَث  ن الَق

ِب ٠مٛي يف اٌشعن: 5ط ْ أثٍغ  ٚاٌزظ١ٕ   فا ٗ يف اٌزغش٠ؼ  ٠شٙذ ثزٌه والِ ا(.ٚ 
ً
ٟ اغزجذ أؽذ ال حيبعجٕٟ ٔأ ٚ ٠مٛي اٌجخبسٞ: )أسعٛ ْأ أٌمٝ اهللٚ  ٗ ٔظنش أ ٚ اٌغنبلؾ: ف١ن ً ادلنرتٚن أ

ٛا ػٕٗ   ٚال ٠مٛي "فالْ وذاة". عىز
ػؼ رٌه.)أ(  زٖ اٌظفخ.ٚ  ٕـم١خ ػٍٝ طذق٘  لش٠ٕخِ   يف اٌفمشح طفخٚ 

 ج أ(: كان َُل غاية الَياء والِجا ة والَخاء والورع والزىد َُل دار الدنيا والرغبة َُل دار اآلخرة ولقاء ربو. 
ٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ٙبِ  ِب اٌذسط اٌزٟ ٔزؼٍّ  دنيا والرغبة َُل دار اآلخرة ولقاء ربو.ج ب(: الزىد َُل دار ال ؟)ة( 

 اإلعالَ ٚػب م اٌغ١ت  -14
ٕٖب إٌغذ٠ٓ(1ط ٘ذ٠  يعنَل اد اء  مي الغيب.  الْنجيي: المقصود الطريقين وىما طريق الخير وطريق الِر / : )أ( لبي رؼبىل: ٚ)

ػ ٚا٢خشح.ٚ  ّبس اٌؼمً ٌٍفٛص ثبحل١بح اٌـ١جخ يف اٌذ١ٔب   ؼ رٌه. )ة( يف ا٠٢خ دػٛح ئىل اعزض
 ج: أمر اهلل اإنَان أن يْب  طريق الخير ليفوز بالدنيا والفوز باآلخرة ونعيميا. 

ٛاة ٚأ اٌؼمبة ٗ وٟ ٠غزؾك اٌض ٌّب ٛافش ٌإلٔغْب يف اخز١بس أػ ذٜ احلش٠خ اٌزٟ رز ِبِ   .  )ط( 
 َرية َُل اإقبال  مٍ اهلل وطا ْو واخْياره كمعبود وِل ِريِ لو.  -3ج: 
 ْيار الْمرد والفكر الضال ُالعبودية هلل َرية مطمقة. الَرية َُل اخ -2    
ب ػٍٝ اٌجؼش ثؼذ ادلٛد. 2ط

ً
ٚآخش ٔم١ٍ ب 

ً
 : اروش د١ٌالً ػم١ٍ

الً: د١ًٌ ػم2ٍٟط  : قدرة اهلل خمق اإنَان من نطفة / إخراج الََل من الميت والميت من الََل. : ٚأ
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ب: د١ًٌ ٔمٍٟ
ً
١ ُْْي َأناما خَ : قال ْعالٍ: صٔب ْب َِ ََ َُ ُْْرَجُعوَن(.  َأ  َمْقَناُكْي َ َب ًا َوَأناُكْي ِإَلْيَنا َِل 
خ. 3ط ػؼ و١  ٠زؾمك ػذي اهلل يف ؽغبثٗ ٌإلٔغْب ٠َٛ اٌم١ِب ٓ طفبد اهلل  اٌؼذي ٚ   ِ: 
 : من كمال  دل اهلل: يجزي اإنَان الذي آمن بو بالعمل الصالح / أ د ليذا النعيي. 1ج
ػؼ و١  حيذس رٌه. : ٠غٟء اٌجؼغ شلٓ ٠ذػْٛ ػٍُ اٌغ١ت 4ط ٟ٘ إٌغَٛ.ٚ  ش لذسح اهلل يف اٌىْٛٚ  ظ٘ب  ِٓ ظٙشِ   ِ  اعزخذَا
ة أوقات الصَلة. 1ج  :  أ( ما يدِر  ن طريق المِاىدة كمعُر

ة وقت لمكَو  والخَو .          ب( ما يدِر بالََاب كمعُر
  ج( ما يدِر بالعادة إذا دخل النجي الفَلنَل ناَب زرا ة نبات معين.       
  د( ما يدِر بالربط بعض الظواىر الطبيعية من ْوق  المطر بَبب نوع الََاب.       

 أعب١ٌت اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ يف اٌذػٛح  -11
ّٙخ اٌشع1ًط ِبِ  : الد وة / اإصَلح / لميداية ونِهر الخيهر / مرا هاة مصهالح وأَهوال البِهر والبينهة / يقهدموا ارصهول  مهٍ الفهروع /  هدي 3؟ ج: 
باط باررض والوطن. المد  اىنة والنفاق / العناية بارخذ بارَباب م   دي اِلىْماي بيا /  دي اِلْر
ٍُٙ. 2ط و١  وْب ٠ؼِب ٓ أػذائٗٚ  عٍُِ  ٛل  اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ   : ربذس ػِٓ 

يًما بيي رغي  ذابيي لو و ندما ُْح مكة قال ليي اذىبوا ُأنت  الطمقاء.  ج: كان يعامميي معاممة ََنة ُقد كان َر
ػؼ. 3ط ٚاٌظؾبثخ يف اٌذػٛح ئىل اهلل.ٚ  عٍُ  جذأ ؿجمٗ اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ   : )ال ئوشاٖ يف اٌذ٠ٓ( ِ 
ول وأصَابو لي يجبروا أَد  مٍ الدخول َُل اإََلي، ُاإََلي الُمكره ِل قيمة لو َُل أَكاي اآلخرة. 1ج  : أن الَر
ٚأطؾب4ط عٍُ  غشح إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ  ذ٘  ػؼ رٌه. : ؤب ١ت اٌذػٛح ئىل اهلل.ٚ   ثٗ  أؽذ أعٌب
 :  أ( رنيي كانوا يبمغون ارمانة الَْل ائْمنيي اهلل  مييا. 1ج

  ب( ٍَْ ِل ْنَصر الد وة َُل وطنيي ُقط بل ْجوب كل بقاع اررض. 
خراجيي من الظممات إلٍ النور لمفوز برضا اهلل.    ج( ىداية الناس وا 

ٓ اٌذسط5ط ِبرا رؼٍّذِ   ؟ : 
مي.  ج: ول صمٍ اهلل  ميو َو  الرد  مٍ من يز مون أن اإََلي انِْر بَد الَي  / الَْمَل بََن ارخَلق اقْداء بالَر

 اإلعالَ ٚربش٠ش اٌؼمً  -12
ظري ادلششوني اٌغؼري1ط د والغَل. : )أ(ِ   : رنيي ما كانوا يَمعون وِل يعقمون / رنيي ليس ليي  قل يفرق بين الَق والباطل والِر

ٚاحلذ٠ش اٌشش٠ .)ة( ٌ سد يف اٌمشْآ اٌىش٠ُ  ٕضٌخ وربٜ يف اإلعالَ. دًٌ ػٍٝ رٍه ادلٕضٌخ دببٚ   ٍؼمًِ 
مي:  ما اكَْب رجل ما اكَْب م ل ُضل  قل ييدي صاَبو إلٍ ىدى، ويرده  ن ردى، وما ْي إيمان  بد  ول اهلل صمٍ اهلل  ميو َو ج ب( قال َر

 وِل اَْقاي دينو ٍَْ يكمل  قمو(. 
غنذٚح: ػٓ أث2ط ٛا ثٌب ٚاعنزؼ١ٕ ٚا   ٚأثشنش ٛا  لنبسث ٚاٚ  ٓ أؽنذ ئال غٍجنٗ  فغنذ ٓ ٠شنبد اٌنذ٠ ٌن ٓ ٠غنش ٚ  ْ اٌنذ٠ عنٍُ لنبي: )ئ ش٠شح ػٓ إٌجٟ طٍٝ اهلل ػ١ٍنٗٚ  ء  ٟ٘  شٟن  ٚاٌشٚؽنخٚ 

ِغٍُ. ٚاٖ اٌجخبسٞٚ   ِٓ اٌذجلخ( س
ٚا( ػٍٝ ػٛء فّٙه ٌٍؾذ٠ش اٌشش٠  ط َُل العبادة.   .)أ( ادلشاد ثنن)عذد  ج أ(: الَْو

ٔب احلذ٠ش اٌشش٠  )ة( ئالَ  الدين ِل يؤخذ بالمغالبة  -2  النيَل  ن الِْديد َُل الدين  -3ج ب(   ؟ ٠ششذ
١خ. دًٌ ػٍٝ رٌه. 3ط ٕضٌخ عِب  : ٌٍؼمً يف اإلعالَِ 
 :  أ( أن العقل واَد من المقاصد الخمَة الَْل أوجبت الِريعة اإََلمية الَفاظ  ميو:  الدين، النفس، النَل، العقل، المال(. 1ج

  ب( أن اإََلي ُْح أماي العقل باب اِلجْياد ليقوي  مٍ الْفكير والْدبر. 
ذسط. 4ط ِب لشأد ثٌب ِب دالٌخ رٌه ػٍٝ ػٛء  ٙبد.  ّب فزؼ ثبة االعز ٕبؽ اٌزى١ٍ  و  : عؼً اإلعالَ اٌؼمًِ 
  ٕبؽ )عجت( اٌزى١ٍ ب إِل  مٍ العقَلء. ِ  : ُالواجبات الِر ية ِل ْْْر
 ٙبد  لوصول إليو بالفعل واِلجْياد و مل  قمَل يقوي  مٍ الْفكير والْدبر والنظر والقياس. : يمكن اثبة االعز

ض العن  والْطر  / اِل ْدال َُل العبادة / اِل ْدال بين مطالب الروح والجَد.رلبالد اٌٛعـ١خ يف اإلعالَ  : ُر
 اإلعالَ ٚاٌزىبفً  -13

ٙب اٌمشْآ اٌىش1٠ط  ُ. : اروش ثؼغ طٛس اٌزىبفً اٌزٟ دػب ئ١ٌ
نقاذ المجْمعات من المجا ات.اٌزىبفً اٌؼٍّٟ: 3ج  : ْقديي العمي بيد  اإصَلح وا 

 : َفظ المجْمعات من الفوضٍ وانِْار الرذائل. اٌزىبفً ا٤خاللٟ
ٕبئٟ  : َفظ ارمن من البَلد وكبح جرائي القْل والَرقة. اٌزىبفً اجل
ائل َُل إقامة المصالح العامة. : ْقديي النصيَة والمِورة إْباع أُضل الاٌزىفً اٌغ١بعٟ  َو
 : َماية ارموال لخدمة الصالح العاي ومن  اِلَْكار. اٌزىبفً االلزظبدٞ
بادل الَب والعط  والر اية. اٌزىبفً ا٤دثٟ  : الْضامن َُل المِا ر وارَاَيس ْو

١خ بهادل المنهاُ  العمماٌزىبفً ثني اجملزّؼبد اإلٔغٔب يهة واِلقْصهادية والبينيهة م هل:  الْكاُهل ارَهري/ بهين ارقهارب/ : ضروري إقامة المصهالح لمِهعوب ْو
 كبار الَن/ اليْيي/ الجيران/ الفقراء والمَاكين/ المقطاء/ أصَاب العاىات/ ار مال الْطو ية(. 

ٚاجملزّغ؟  ١ّخ اٌزىبفً يف ؽ١بح اٌفشد  ِب ٘أ  ط: 
 ي بداخمو نفس صاُية وروح مَبة لمخير ْبذل اإََان لكل البِر. ج: ارخوة َُل بناء العَلقات اِلجْما ية ومِاركة ارُراد / المَم
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فَٙٛ اٌزىبفً يف اٌظٛس ا٢ر١خ: 4ط  : و١  ضلمكِ 
فظ ارمن َُل البَلد.  :: )أ( طٕغ اجلشائ4ُط  بأنو يِرع القصاص لكبح جماح المجرمين َو

خ ٛاي اٌؼِب  ِلَْكار وكنز ارَوال. يْي َمايْيا لما يخدي الصالح العاي وىَل ْمن  ا -3: )ة( ؽفظ ا٤ِ
ًطا بين اإَرا  والْفكير.  -2   أن يكون اإنفاق َو

ٕبء ير المْطمبات المادية والمعنوية. )ط( رشث١خ ا٤ث ُو قويي الَمِو ْو  : أنيا ْكفل اربناء بالر اية والْأديب ْو
؟ 5ط فَٙٛ اٌزىبفً يف اٌمشْآ  ِٓ ِب اٌذسٚط ادلغزفبدحِ   : 
  ب( ْقديي يد العون ربناء المجْم .      أ(: من أ مال اإيمان. 1ج

  د( أَاَو إصَلح المَمي ودُعو لمخير.  ج( ِامل لكل الناس  مٍ اخَْل  ممميي و قائدىي    
بعادىا  ن الِر. : أعبط اٌزىبفً ئطالػ اٌفشد ٌزار6ٗط زكية المَمي لذاْو وا   . ويكون ذلِ بإصَلَيا ودُعيا إلٍ الخير ْو

 اس اٌزىبفً يف ادلري -14
ٛاس٠ش يف اإلعالَ؟ 1ط ٙب ٔظَب ادل ِب ا٤ِٛس اٌزٟ ٠جٕٟ ػ١ٍ  : 
 :  أ( اِل ْرا  بَق اإنَان َُل أن يممِ الميراث بِرع اهلل كما ورد َُل َورة النَاء. 3ج

و  رن أقارب الميت ىي من يَممون ىمو(.          ب( اخْصاص قرابة معينة لممورث َُل أن ينْقل إلييا ما يممِ بعد مْو
  ج( ضمان ْفْيت ال روة و دي ْجميعيا َُل أيد قميمة.      
غ ادلشأح يف ادلرياس. 2ط  : ػًٍ:  م ٠زغٚب ٔظ١ت اٌشعًِ 
 :  أ( أن اإََلي كم  الرجل بميمة الكَب والعمل ُيو أقوى جًَما وبنيْو معدة لمعمل والكَب. 2ج

  ب( أن الرجل مكم  بْكالي  إضاُية وىَل اإنفاق.       
 ٠ؼـٟ ادلرياس ٌمش٠ت ادلزٛفٝ دْٚ غريٖ؟ : دلبرا 3ط
 : رن أقارب الميت ىي الذين يَممون ىمو. 1ج
فبرٗ؟ 4ط ٙب ثؼذٚ  ِبي صٚع ِب اٌغش يف ئششان ادلشأح يف   : 
  ب( ىَل الَْل أنجبت أوِلده وخدمْيي  :  أ( رنيا ِاركت بِكل مباِر أو غير مباِر َُل َْصيل ىذه ال روة. 1ج

رت لو الوقت        لجم  ىذا المال الذي ْركو.   ج( ُو
 : اروش ا٤ػشاس اٌزٟ ررترت ػٍٝ ذب١ّغ اٌضشٚح يف أ٠ذ ل١ٍٍخ؟ 5ط

دىي ُينْج ارنانية َُل المجْم  وانِْار الَقد والكراىية بين الناس.   ج: يكون المال َُل أيدي ارغنياء َو
ّبػٟ ثني ا6ط ب دلجذأ اٌزىبفً االعز

ً
ٓ ا٤ؽىَب ربم١م ٙب؟ : ششع اإلعالَ مجٍخِ  ٕ  ٌٛسصخ  اروش صالصخِ 

 ج أ( را ٍ اإََلي ْوزي  الْركة و دي ْجميعيا َُل أيد قميمة. 
  ب( طمب القرآن من الور ة إ طاء جزًءا ولو يَيًرا لألقارب.   
  ج( أكد القرآن  مٍ َق الصغار َُل الميراث و دي ىضي َقيي.   

 مسبؽخ اإلعالَ يف اٌضوبح  -15
ٚا1٤ط ِب ا٤عبط اٌؼمذٞ   خاللٟ ٌٍضوبح؟: 
وزيعو َُل الخير. : )أ( اٌؼمذ1ٞط و ْو داْر  : أن المال َُل يد ارغنياء ليس إِل وديعة اهلل اَْخمفيي َُل َفظو وا 

 : ىو مبدأ الْكاُل اِلجْما َل لمزكاة رنو ِل يعقل أن يَْقل ارغنياء بما ممكوا من أموال. )ة( ا٤خاللٟ    
ٚاجمل: 2ط ٘ب. ٌٍضوبح أصبس ػظ١ّخ ػٍٝ اٌشد   زّغ. ؽذد
  ب( َْقيق الْعاون والْواصل بين أُراد المجْم .    :  أ( الزكاة َفظ لمعَلقات ارَرية. 2ج

  د( الزكاة بناء لمموارد البِرية لَْارب البطالة والَْول.   ج( َْيي الزكاة َُل َل مِكمة المِردين والمقطاء     
  ىه( الزكاة  ون لمعاجزين  ن الكَب بدنيا.      

َل َبيل اهلل وابن الَبيل(. ال اهلل ْعالٍ:  إنما الصدقات ق َل الرقاب والغارمين ُو  لمفقراء والمَاكين والعاممين  مييا والمؤلفة قموبيي ُو
ٚادلغىني3ط ِب اٌفشق ثني اٌفمش   ؟ : 
 لو َِلء يممكو وِل يكفيو   ب( المَكين: ىو الذي :  أ( الفقير: ىو أَوج من غيره وأَوأ َاًِل وقد ْكون لو موان  دون الْكَب1ج
ٔب احلبػش.4ط عُٙ اٌشلبة يف ػظش ِب ادلشاد ثغُٙ ادلإٌفخ لٍٛثُٙ ٚ   : 
 :  أ( َيي المؤلفة قموبيي: ىي ضعفاء اإيمان الذين يخٍِ  مييي الردة  ن اإََلي إذا لي يعطوه. 1ج

 خيراْيا.  ب( َيي الرقاب َُل  صره الَاضر: اَْعمار البَلد بارُكار اليدامة ونيب      
ٙب عُٙ عج١ً اهلل؟ 5ط ِب اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ظشف ف١  : 

 إصَلح طرق(.  –مَِْفيات  –ج:  أ( الْكوين الَربَل الذي ْرد بو ارمة البغَل  معدات َربية 
ماَْو.        ب( اإ داد القوي لمن يظير ومن جمال اإََلي َو
نقمو.     ائل الَْل َْفظ القرآن ْو   ج( العمل  مٍ دواي الَو
ِب ػمٛثخ ربسن اٌضوبح6ط  : العذاب ارليي ُالنار يعذب بيا يوي القيامة / المجا ات َُل الدنيا و دي نزول المطر. 1؟       ج: 
 يي القاَية  ٍَْ لو اَْدان لغيره(. اٌغبسِني قديًرا لظرُو  : مَا دة المدنيين المعَرين ْو
 ُٙن اإََلي.  : ضعفاء اإيمان الذين يخٍِ  مييي الردةادلإٌفخ لٍٛث  
ٓ رٛع١غ دائشح اإلٔفبق يف عُٙ عج١ً اهلل؟ 7ط ِب اذلذفِ   : 
ماَْو.  -2  الْكوين الَربَل لمقضاء  مٍ البغَل والظمي.  -3ج:   اإ داد القوي إظيار جمال اإََلي َو
ية.  -1      أن يَفظ لألمة مكانْيا المادية والرَو
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 آداة عٛس إٌٛس  -16
صنات: العفيفات. اإُِ: الكذب الِني    /  َْ ُِْكْي: ْْناقمونو   / ُبيْاٌن َ ِظيٌي: اُْراء    / الُم َن َِ  ْْمَقْوَنُو بأل

ٙب عٛسح إٌٛس. 1ط ٙبد ا٤خالل١خ اٌزٟ دػذ ئ١ٌ ٓ اٌزٛع١  : اروش صالصخِ 
 .  ب(  رضت آداب دخول البيوت وارماكن العامة  :  أ( وضعت العقوبات ْجاه الفاَِة َفاًظا  مٍ ارُراد 3ج

  ج( وضَت َبل اِلَْعفا  كغض البصر وا  انة الفْيان والفْيات بالزواج.       
ضح المناُقين   َاد ة اإُِ د(  ىه( بعد غزوة بنَل المصطمق م  الَيدة  ائِة رضَل اهلل  نيا / صفوان بن المعطل / بن أبَل َمول" ووضح 1ُو

ن الصهادق الهذي انَهاق وراء الِهائعات ومهنيي المنهاُق الهذي نِهر الباطهل لز ز هة بيهت اهلل ْعالٍ أن الذين أذا وا اإُهِ جما هة مهنكي مهنيي المهؤم
ن  صوا(.  مة  أبو بكر الصديق لي يمن  المَْاجين النفقة وا  َل باطنو الَر  النبوة، ُارمر َُل ظاىره الِر ُو

ؼّٛٔٗ. 2ط ِٓ ؽ١شِ  ٙبٚ  ٓ ؽ١ش أٌفبظ ٕبعجخ رغ١ّخ عٛسح إٌٛس ثٙزا االعُِ  ِبِ   : 
 ُقد ورد اَي النور أك ر من غيرىا وجاء مْصًَل بذات اهلل. :  أ( 2ج

  ب( كما أننا ِل نَْغنٍ  ن النور الَََل الذي خمقو اهلل وىو نور الِمس والنور المعنوي الذي أنزلو اهلل وىَل الْوجييات اإليية. 
 ِٓ لظض ا٤ٔج١بء  -17

يَْزى بو َُل َْقيهق العفهة  –ي وىو الَمقة الرابعة من الَمَمة النبوية الذىبية : ىو يَو  بن يعقوب بن إََاق بن إبراىيي  مييي الََل)أ( ٠ٛع 
 وقوة اإرادة و دي اِلقْراب من الرذيمة، مَنْو م  امرأة العزيز َيث قال ليا معاذ اهلل. 

ٛعٝ ٍ بن  مران بن ُاىت بن ِلوي بن يعقوب  ميو الََلي نِأ َُل بيت َُل  ون كابن مهن أبنائهو)ة(ِ  وكهان م هاًِل لمْعفه  لمها أظيهره  : ىو مَو
أماميها  من العفة واِلَْياط م  المرأْين المْين كانْا َْْقيان الغني. وأنو كان بمفهرده مه  ابنهة ِهعيب وكهان يَهيران ُهَل صهَراء ممْهدة ُكهان يْقهدي

 ٍَْ ِل يق  نظره  مٍ ِيًئا منيا إمعاًنا َُل الورع واِلَْياط. 
غ "ص١ٌخخ" لجً اٌ ً زلٕخ ٠ٛع ِ  ؼشفخ رٌه؟ ط:٘  ِب فبئذحِ  ٘ب؟ٚ   ٕجٛح ٚأ ثؼذ

 أن ارنبياء صفوة الخمق من طيارة قمب و فة نفس اَْقامة َمِو واْصال دائي بالمولٍ.  –ج: قبل النبوة 
ٚاعٗ؟  يف فرتح شجبثٗ لجً ص غ ادلشأرني لجً ٔجٛح ٚ  ّب اٌغالَِ  ٛعٝ ػ١ٍٙ  ط: ػالَ رذي ػفخِ 

دل  مٍ أمانْو و فْو. ج: ْدل  مٍ الورع واِلَْياط ُالجزاء من ج  نس العمل ْو
ٟ اهلل ٠ ِغٍك.. ثنني يف ػنٛء رٌنه طنؼٛثخ ادلٛلن  ٌٕجن ١ٙأٚ   ِْ ٚادلىب مجبي   ٕظتٚ  ٗ رادِ  دح ٌ ٚادلشٚا ب أػضة  

ً
َ شبث ٗ اٌغال ً ػفزنٗ  ط: وْب ٠ٛع  ػ١ٍ ن ٗ ئىل وِب ٚطنٍ ٛعن ٚ 
ٙب؟  ٕ و١  صلبِ   ٚو١  صلٖب ٚ 

يمانو بإطَل و  ميو  ياؤه منو. ج:  أ( مراقبْو هلل ْعالٍ وا    ب( اََْضراه لعاقبة ىذا الفعل الِني .   َو
اؤه الطبيعَل لمن أََن إليو وو ق ُيو وىو زوجيا.        د( مراقبْو هلل َُل الَر والعمن.   ج( ُو

ٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ؟  و١  رظشفِ  ؼفخ؟ ثني رٌه ٚ  غ ادلشأرني ثٌب  ِ لغ دلٛعٝ اخزجبسْا ٠زؼٍمْب  ط:ٚ 
ٍ: قاي بما يمميو  هدىا ْصر  مَو  ميو واجبو الخمقَل َُقٍ ليما دون انْظار أجر منيما ولي يق  منو ضع  أو نزع نفهس معيمها ومِهٍ معيها َو

 َُل الصَراء دون وقوع َُل الخطأ، م  أن المغريات كانت ك يرة َيث: 
َل بمد غير بمده     ب( المرأْان ضعفيما ظاىر     أ( أنو أ زب ُو
 س يزودون  نيا  د( النا     ج(  دي وجود رجل معيما  

 ط١بٔخ ا٤ػشاع -18
خ ا٤ػشاع. : اروش صالصخ 1ط ٘ب اإلعالَ ٌظ١ٔب  ِٓ اٌزذاثري اٌٛلبئ١خ اٌزٟ ازبز

  د(  دي الخموة بالمرأة   ج( اِلَْئذان  ند دخول بيوت اآلخرين   ب( غض البصر  ج أ(: اِلبْعاد  ن الِبيات
 َن الظن بالناس  و( ْقديي َ    ىه( قمة الَديث  ن أَداث ار راض  
عٗ خـٛسح اخلٛع يف ا٤ػشاع2ط  .  : ثنيٚ 

َل اآلخرة  ذاب أليي.    أ( الو يد ُيَل  قوبْين َُل الدنيا البَليا المؤلمة، ُو
 : أدبية وىَل صفة بالفَق و دي ال قة َُل ِيادْو. وال انية: بدنية وىَل  مانون جمدة. أوليما:  قوبْين: ؽذ اٌمزف ب( 
ٔب ج(   : الرجي ٍَْ الموت لممْزوج. ال انية: الجمد مائة جمدة لمن لي يَبق لو الزواج. ارولٍ :  قوبْين:ؽذ اٌض
ٙب. 4ط ٕ بِ 

ً
خ ا٤ػشاع يف اجملزّغ. اروش ؿشف ٙبد خٍم١خ رغُٙ يف ط١ٔب ٕبن رٛع١  ٘: 

  ب( اِلخْيار الصَيح َُل الزواج.    ج:  أ( ْزكية النفس باِلَْعانة باهلل. 
كون كالقذيفة لذا َميت بَد القذ . : لبيان أ: ػرب ثن)٠شِْٛ(5ط  ن الكممة ْصيب العرض ْو

ٕبد( ِمل المجْم  كمو. ٚثنن)احملظ َاءة الظن ْعود  مٍ الفرد ْو  : كأنين َُل َصون معنوية ومادية، و واقب الَْرع وا 
ّب ٠ٍٟ 6ط ـأ ف١ ٓ اخل ٛاةِ  ١ض اٌظ  ِغ اٌزؾ١ًٍ: :ِ 

 (      قصص ارنبياء، وكذلِ َاد ة اإُِ.  أ( لي ْْكرر ذكر قصة يَو   ميو الََلي كغيرىا من 
 وذلِ ٍَْ ِل ْموكيا ارلَن ك يًرا ولنأخذ منيا العبر وارَكاي. 

فظ الفروج.  ب( ليس ىناِ  باط بين غض البصر، َو   ×(         َلقة أو اْر
 ُيَل ْبدأ بمجرد نظرة ْْبعيا نظرات ْْبعيا  ادات ْنْيِ ار راض.  

 (       يب  ند الزواج يَيي َُل صيانة ار راض لألُراد والمجْمعات.  ج( اخْيار العنصر الط
 رنيا ْصون النفس والنَل والعرض و دي انْقال العدوى  

  ×(          د( َينما َري اإََلي الزنا ضيق  مٍ ارُراد وكبت غرائزىي 
 رن النفس أمارة بالَوء.  

 (            ىه( ِدد اإََلي َُل ِْريعو لعقوبة الزنا 
 رن لو مضار اجْما ية ونفَية وصَية يؤدي إلٍ اخَْلط ارنَاب واِل ْداء  مٍ  رض وكرامة اآلخرين.  
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 [ د. زلّذ ع١ذ ؿٕـبٚٞاٌىزبة اإلػبيف ]أدة احلٛاس يف اإلعالَ ٌنن 
ٛاس يف اإلعالَ المعارض الْعبير  ن رأيهو/ اَْهراي الهرأي الصهائب/ :  الصدق/ الموضو ية/ الَجة والمنطق/ اليد  ىو الَقيقة/ الْواض / َق أعظ احل

 َْديد مَألة الَوار/ الَوار  مٍ َقائق  ابْة(. 
ٛاس  :  دي وضوح الرؤية / ْقميد اآلخرين دون برىان / الْعصب لرأي معين. ِٓ أعجبة االخزالف يف احل

ب؟ 1ط
ً
شفٛػ ِىت ٠ىِْٛ  مجٛالً؟ٚ  ىت ٠ىْٛ االخزالفِ   ِ: 

ة الَقيقة  مٍ الوجو اركمل. : اِلخَْل  المقبولج:  وضلمعُر  : الجدال والغرور من أجل المكابرة والمعاندة. اِلخَْل  المُر
ِب اٌغجت؟ 2ط ّب سأ٠ه؟ٚ  ِب عئذ ثٗ( ف ٕب ٔىزة  ٌىٕ ٔب ال ٔىزثه ٠ب زلّذٚ  عٍُ( )ئ  : لبي أثٛ عًٙ ٌٍٕجٟ )طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ 

 لمواء والَقاية والنبوة ُماذا يبقٍ لَائر قريش؟قولو باطل، بَبب ارَقاد والعناد ُإذا ذىب بنو ىاِي با
ٗ؟ ػًٍ دلب زبزبس؟ 3ط شٔأ ضٍٗ َأ ررتوٗٚ  رمجًِ  ساءٖٚ  سرٗ فًٙ رٕغبقٚ  ٚاٌغفغـخ يف زلٚب سن اٌىزة   : اعزخذَ زلٚب

أنو رن الجدل ِل يؤدي إلٍ خير.   ج: اْركو ِو
زظش ف١ٗ احلك ػٍٝ ا4ٌط غ فشػْٛ ٔا ب دلٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَِ 

ً
ٛلف  جبؿً. : اروشِ 

ٍ لفر ون بالمعجزة:  ُألقٍ  صاه ُإذا ىَل  عبان مبين( ُِعر ُر ون بالر ب وبأن ألوىيْو المز ومة انكِفت، وىنها خهر الَهَر  ة  ندما ذىب مَو
 َاجدين هلل وكفروا بفر ون. 

ػؼ رٌه. 5ط ٚاحملىَٛ.ٚ  غ اذلذ٘ذ دسط ٌٍؾبوُ  ّْب ػ١ٍٗ اٌغالَِ  ٛاس ع١ٍ  : يف ؽ
َن الَديث ُال جا ة، وىكذا ارمي العاقمة الراِدة ِل الْواض  َو يدىد لي يمنعو صغره أن يرد  مٍ الَاكي الكبير وأن يداُ   ن نفَو بكل َرية ِو

 ييان ُييا الصغير وِل يظمي الكبير ويعطَل كل ذي َق َقو. 
ٛال  اٌظؾبثخ. 6ط  ِٓ زٖ اٌؼجبسح دبٛل ِ  ساد اٌٛطٛي ئىل احلم١مخ  أ٠ذ٘  ٓ احملٚب  : اذلذفِ 

هدين  نهدما أقنه  الصهديق مَألة جم   القرآن  ن اخَْل  أبو بكر و مر رضَل اهلل  نيما ُمما اقْن  أبو بكر واُق  مهٍ جمعهو، ومَهألة قْهال المْر
 أبو بكر  مر بن الخطاب بقْال مانعَل الزكاة واقْن  وواُق  مٍ ذلِ. 

ٚا7ٌط ّبرا فؼً  ٛاٌذٖ ف ّْب ػ١ٍٗ اٌغالَ يف لؼ١خ اٌغُٕ حبىُ سلٌب  ٌ ػالَ ٠ذي رٌه؟: ؽىُ ع١ٍ  ذٖ؟ٚ 
أن قال داود  ميو الََلي:  القضاء ىو ما قضيت بو يا َميمان( ونراه بذلِ قد رج   هن َكمهو إلهٍ َكهي ابنهو بعهد أن اطمهأن إليهو ويهدل ذلهِ  مهٍ 

 اَْراي الرأي الصائب من أَس الَوار َُل اإََلي. 
ٍخ ث8ط غري ادلغٍّني فجُ رشد ػ١ٍُٙ. : ٠ذػٟ ثؼغ أػذاء اإلعالَ ْأ شش٠ؼخ اإلعالَ رفشق يف ادلؼِب  ني ادلغٍّنيٚ 

هَل العدالهة اِلجْما يهة ونيهت  هن مجادلهة أىه هَل الكرامهة اإنَهانية ُو ل نقول ليي: إن ِريعة اإََلي َاوت بهين الجميه  ُهَل الَقهوق والواجبهات ُو
 الكْاب إِل بالَْل ىَل أََن ٍَْ َْْمر العَلقة الطيبة. 

 ٍُ ادلشأح يف لؼ١خ ادلرياس  فجُ رشد ػ١ٍُٙ؟ : ٠ذػٟ ثؼغ ا٤دػ١بء ثْأ اإلعالَ ظ9ط
مهن  نقول ليؤِلء: إن الْكميفات المالية  مٍ المهرأة ْقهل  هن الهذكر إذ الرجهل مكمه  ِهرً ا بالنفقهة  مهٍ نفَهو و مهٍ زوجْهو و مهٍ أوِلده و مهٍ كهل

اوى اإََلي بينيما َُل َقوق ك ير  دىا، َو  ة منيا الْعميي. يعوليي بينما المرأة نصيبيا من الميراث يخصيا َو
ٙبع؟ 14ط ٚاإلع ٚاٌزؼم١ُ  ثني اٌزؾذ٠ذ  ٕبن فشق ث١ٕٗٚ   ً٘٘ ؼىن رٕظ١ُ ا٤عشح؟ٚ  ِبِ   : 

و نيائًيها معنٍ ْنظيي ارَرة: أن ْبا د ُْرات الَمل أو إيقاُو لمدة معينة من الزمان لضرورة صهَية أو اجْما يهة. أمها َْديهد النَهل والْعقهيي بمنعه
 ا َراي وممنوع ِرً ا. واإجياض بإَقاط الجنين ُيذ

ُٙ؟ 11ط ِٛا غ أل ساد اٌشعًِ  ٓ زلٚب ٘بِ  ٔأخز ِب ا٢داة اٌزٟ   : 
ل بنوا مَاوراْيي م  أقواميي  مٍ المنطق الَميي.  -3ج:   إن الَر
 الصبر دائًما يؤدي إلٍ الخير والفَلح والنصر.  -2
 الصراَة َُل القول ْبمغ اإنَان ما يريد.  -1
ساد إٌجٟ )12ط ذ زلٚب ّب..: ؤب غ أػذائٗ ذبشٞ ثأعٍٛثني ؽذد٘ عٍُ(ِ   طٍٝ اهلل ػ١ٍٗٚ 
 ارَموب ارول: ىو اإضراب  ن كَلي المِركين والْيوين من ِأنيي.  -3ج: 
مي( وبصدق القرآن.  -2     الْو  صمٍ اهلل  ميو َو  اإقناع العقمَل الَميي: بصدق َر
زؼذد13ط عبئًِ  ٘بث١ً يف طشف أخ١ٗ لبث١ً ػٓ اٌمزًٚ  ٘ب. : اعزؼًّ   ح. اروش
ده إلٍ أن اهلل يْقبل ار مال من المْقين  -3 ده إلٍ َقوق ارخوة  -2  أِر  وأِر
ده إلٍ أنو لن يؤذيو خوًُا من اهلل  -1 ده إلٍ أن القْل َيؤدي بو إلٍ  ذاب النار.  -1  وأِر  وأِر
ُ(؟14ط ّ٘ب ػٍٝ ا٤ػشاف سعبي ٠ؼشفْٛ والً ثغ١ ٓ أطؾبة ا٤ػشاف يف لٌٛٗ رؼبىل: ٚ)  ِ:   

يئاْيي ُقعدت بيي َيئاْيي  ن الجنة وخمفت بيي ََناْيي  ن النار.   ىي قوي َْاوت ََناْيي َو
ٙب. 15ط ػؾ ٛائذٚ  ف غ اخلؼش اٌزٟ عبءد يف طٛسح اٌىٙ  دسٚطٚ  ٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَِ  سادِ   : يف زلٚب
 و اهلل لمن يِاء من  باده أن العمي نو ان:  مي مكَْب يدركو اإنَان، و مي لدنَل ييب -2   الَعَل َُل طمب العمي  -3
 الْأنَل َُل الَكي  مٍ ما نرى من الناس والصالَين.  -1  مٍ المْعمي أن يكون مْواضًعا م  العمي -1

 ٚثبهلل اٌزٛف١ك..  
 




