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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. 

 (ن 5) .............................................................................................................................................................................................................................................. .مظاهر قدرة هللا ووحدانيته( أ) استخلص من النص 

 :ثانيا  
 الحث على أكل: االجتماعي، منهافي سورة المائدة تشريعات لحفظ صحة اإلنسان وتحقيق أمنه تعالى شرع هللا                 

 ...الطيبات، والطهارة، والعدل                

 ما أهل لغير هللا به؟ -ب .        أكل لحم الخنزير -أ : ما الحكمة من تحريم 

 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 :﴿                                                                                                              ﴾. 
    

 للمريض والمسافر التيمم؟ جوزمتى ي -     

 (ن5)...................؟﴾                                                                                                                   ﴿: 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 ــــي النَّاِر، َوقَاٍض فِي الَجنَِّة، َرُجل  قَضَ قَاِضيَاِن فِ : ثَة  القَُضاةُ ثَلَ » : قَالَ  ، أَنَّ النَّبِيَّ  َعْن بَُرْيَدةَ  -أ                   

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

 .أخرجه الترمذي« لَجنَّةِ ا                 

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

 .أخرجه البخاري«َحَكَم فَاْجتََهَد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَهُ أَْجر                   

 أهلك حقوق الناس –قضى بالحق : اشرح. 

 بين الحكمة من تشريع القضاء في اإلسالم. 

  القضاءأهم ما يشترط فيمن يتولى  (أ)حدد من خالل النص. 

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

 جر؟األالمجتهد المخطئ تى يستحق م 

 استدل بدليل شرعي مناسب على ما يأتي: 

 .حاكم اجتهد فقضى في مسألة بشاهد ويمين –أ    

 (ن5) .................................................................................................................................................................................... .حاكم اجتهد 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 الُعْريَاُن، فَالنََّجاَء، فَأَطَاَعهُ طَائِفَة  ِمْن قَْوِمِه، فَأَ                   وا َعلَى َمَهلِِهْم ـــــوا، فَاْنَطلَقُ ـْدلَجُ َرأَْيُت الَجْيَش بَِعْينَيَّ

 ُل َمنْ ـــــــُش فَأَْهلََكُهْم َواْجتَاَحُهْم، فََذلَِك َمثَ ــوا َمَكانَُهْم، فََصبََّحُهُم الَجيْ ـــحُ فَنََجْوا، َوَكذَّبَْت طَائِفَة  ِمْنُهْم، فَأَْصبَ                 

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

 ى األشعري ترجم ألبي موس. 

  النذير العريان اذكر معنى. 

  بما يناسب –ورقتك  إلىبعد نقله  –امأل الجدول اآلتي. 

 إلعراض عن سنة الرسول لعواقب  ثالث لعتصام بسنة الرسول لثمرات ثالث 

1 -........................................................................................................................................................................................................... 1 -........................................................................................................................................................................................................... 

2 -........................................................................................................................................................................................................... 2 -........................................................................................................................................................................................................... 

3 -........................................................................................................................................................................................................... 3 -........................................................................................................................................................................................................... 

  استخلص من الحديث ما يدل على شفقته (ن4).................................................................................................................................................................................................................................... .على أمته 
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 :التفسير

 : أوال

 عدرة الرقال تعالى في سو :﴿      

     
    

    
      
     

     
     

      
      

  ﴾............................................................................................................................................................. (1ن) 

 على أحسن الوجوه وأحكمها وأكملهايصرفه  :يدبـــــــر األمــــــــر. 

  (ن5.0) ............................................................................................................................................................................................................................... .وغيرها تطلبوا أرزاقكم بالتجارةلو :ولتبتغوا من فضله    

 د هللاالمعنى المقصود هو اإليقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن، فكأن هللا تعالى يقول للمعارضين في أن القرآن من عن: 

 ، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروفتألفون من كالمكم القرآن ترونه مؤلفا من كالم هو من جنس ما م  اك  ه       

 (ن1.0)........................................ .ه منزال من عند هللا فاتوا بمثله، فإن كنتم في شك من كونهجائية التي تنظمون منها كلماتكمال    

 يلتبس الحق الخالص الذي ال: الذين زعموا أنه أساطير األولين، واإلشعار بأنه رد على المشركيناله بشأن القرآن وتنويال 

 (ن5.0) .......................................................................................................................................................................................................................... .ذي ال يحوم حول صحته شك أو التباس، والالباطل به     

 - والمرجان وغيرهمايتحلى به النساء من اللؤلؤ  استخراج ما -.      األكل من أسماكه الطرية . 

 (ن0..5) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .جارةوالت سير السفن فيه للتنقل -     

  (ن0..5) ....................................................................................................................................... .االستواء على العرش  -ير الشمس والقمر   تسخ   -  رفع السموات بغير عمد 

 : ثانيا

  ألن الطباع السليمة تستقذره، ولما فيه من األضرار الصحية: لحم الخنزير -أ... 

  (ن1)......................................................................... ... حماية التوحيد، وتطهير العقيدة، ومحاربة الشرك ومظاهر الوثنية: أهل لغير هللا بهما  – ب    

  قال رسول هللا :«   َماِن، فَاْلَكبُِد َوالطَِّحالُ أُِحلَّْت ا الدَّ ا اْلَمْيتَتَاِن، فَالُْحوُت َوالَْجَراُد، َوأَمَّ  (ن5.0).................................« لَُكْم َمْيتَتَاِن َوَدَماِن، فَأَمَّ

 أدركتموه إال ما: ل أصال ولو بذكاة، فيكون المعنىتح ، ألنها الوالدم ولحم الخنزير إخراج الميتة: يترتب عن ذلك 

 (ن1) ...................................................................................................................................................................................................................... .حيا فذكيتموه على النحو الشرعي فآن ذاك يحل أكله     

 ـ تقوى هللا( رأي الجمهور ) أمسكته الجوارح المعلمة ـ وجوب تسمية هللا عند إرسال الجوارح إلى الصيد  إباحة أكل ما 

     (ن0..5)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .في الحدود المذكورة 

 - أو بطء برء، أو زيادتها، أو حدوث علةيض إذا خاف فوت بعض األعضاءلمرالتيمم ل جوزي ،.  

 (ن1).... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ .فر عند عدم الماءاسللميجوز التيمم  -     

 ن الدنس المادي والمعنوييطهرنا م، بل يريد أن ضيقا وال مشقة هيريد من شرعه هللا تعالى من أحكام ال ما: يستنتج أن. 

                                                             (ن0..5) .اإلسالم دين يسر ومسامحة ألنه قائم على مبدأ رفع الحرج ـ إتمام النعمة بالترخيص في التيمم وبتبيان الشرائع - 
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 :الحديث

 : أوال
ا  »: قال رسول هللا          ث ل  م  ان  ِمْنه ا ن قِيهةٌ، ق بِل  م  اب  أ ْرًضا، ف ك  ثِيِر أ ص  ْيِث الك  ث ِل الغ  م  الِعلِْم، ك  ث نِي هللاه  بِِه ِمن  اله د ى و  ، ب ع  اء   ف أ ْنب ت ِت الك ل  ِت الم 

، ف ن ف ع  هللاه  بِه ا النه  اء  ِت الم  ك  ، أ ْمس  اِدب  ان ْت ِمْنه ا أ ج  ك  ، و  ثِير  ْشب  الك  الع  اٌن ال  و  ا ِهي  قِيع  ى، إِنهم  اب ْت ِمْنه ا ط ائِف ةً أ ْخر  أ ص  وا، و  ع  ر  ز  ق ْوا و  س  ِرب وا و  ، ف ش  اس 

ال  ت ْنبِت  ك لً ت ْمِسك  م   ث ل  اًء و  م  ، و  لهم  ع  لِم  و  ث نِي هللاه  بِِه ف ع  ا ب ع  ه  م  ن ف ع  ِ، و  ْن ف ق ه  فِي ِديِن هللاه ث ل  م  لِك  م  ِ الهِذي  ، ف ذ  ل ْم ي ْقب ْل ه د ى هللاه ْأًسا، و  لِك  ر  ْن ل ْم ي ْرف ْع بِذ  م 

 (ن1) .....................................................................................................................« أ ْرِسْلت  بِهِ 

 : ثانيا
  - حكم بالعدل: قضى بالحق.  

 (ن5.0) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .ضيعها: أهلك حقوق الناس -      

 تحقيق العدل، ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم،: سالمالحكمة من تشريع القضاء في اإل 

 (ن0..1)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................واإلصالح بين الناس     

  العلم بكتاب هللا تعالى، وسنة رسوله(ن0..5) ................................................................................................................................................................................................................................................ .والعدل 

  وأخذ الحق من مستحقه ودفعه إلى غيرهضياع الحقوق واألمانات، استفحال الظلم :خطورة القاضي الجاهل -أ ،. 

 ئر الذنوب، وتقحم النار علىعظيم وكبيرة من كبا اب إثم، ارتكخيانة أمانة القضاء: خطورة القاضي الجائر -ب     

 (ن1.0) ............................................................................................................................................................................................................................................................. . .، وأخذ الرشوة ونصر خصم على آخر بصيرة        

   (ن5.0) .................................................................................................................................................................. حكم في النازلة بما توفر له من حججو لوسع في االجتهاد،بذل اإذا 

 ـ عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا  أ :«  قضى بيمين وشاهد». 

، َولََعلَّ بَْعَضُكْم أَْن يَ  »: ب ـ قال     تِِه ِمْن بَْعٍض، َوأَقِْضَي لَهُ َعلَى نَْحِو َما أَْسَمُع، فََمْن إِنََّما أَنَا بََشٌر، َوإِنَُّكْم تَْختَِصُموَن إِلَيَّ  ُكوَن أَْلَحَن بُِحجَّ

 (ن1) ..................................................................................................................................................«قََضيُْت لَهُ ِمْن َحقِّ أَِخيِه َشْيئًا فاَلَ يَأُْخْذ، فَإِنََّما أَْقطَُع لَهُ قِْطَعةً ِمَن النَّارِ                          
 : ثالثا
  ،هو أبو موسى األشعري، أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، وأول مشاهده خيبر، وهو فقيه مقرئ، من الشجعان الفاتحين 

 على عدن وزبيد، وواله عمر على البصرة، وأقرأ أهلها وفقههم، فتح األهواز وإصبهان، وكان أحسن استعمله رسول هللا      

 (ن1) ......................................................................................................................................................................................................................................................................هـ 44الصحابة صوتا بتالوة القرآن، توفي عام      

 النذير العريان رجل يكون في مكان عال يحرس القوم فإذا رأى خطرا يهددهم نزع ثيابه من مكانه المرتفع وأخذ 

 لوح بها عالمة على وصول الخطر إلى الدرجة القصوى التي ال تحتمل التهاون وال التباطؤ لدرء الخطر أو الفرار ي      

  (ن5.0)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................منه      

 يكتفى بذكر ثالثة من كل الثمرات والعواقب : 

 ثمرات االعتصام بسنة الرسول   عواقب اإلعراض عن سنة الرسول
 ـ االستمساك بالعروة الوثقى  ـ التكذيب برسالته صلى هللا عليه وسلم

 ـ سلوك الصراط المستقيم .ـ اإلعراض عن دعوته 
 ـ تحقق بركة موافقة الشرع ى، والكفر بهـ عصيان هللا تعال

 ـ راحة القلب ودعة البدن ـ جحود نعم هللا تعالى
 .ـ رضا الرب عز وجل  

 (ن1.0) ............................................................................                                                                                                                                                            

 أنه  لصالح اإليمان باعتباره أساس ا وزرع في قلوب أفرادها دلها على الخير وحذرها من الشر، لم يترك فرصة تمر إال 

 (ن 1)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................والنجاة في الدنيا واآلخرة    
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