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أوال :التفسير (7ن)

ُح َماء بَ ْينَه ُْم ،ت ََراهُ ْم ُر َّكعًا ُس َّجدًا َي ْْبََ ُُوََ ََْْ  ا نمنَ َّ
أ-قال تعالىُّ ( :م َح َّم ٌد َّرسُو ُل َّ
َّللاِ َو ِرْْ َواًًا،
ار ر َ
َّللاِ َوالَّ ِذينَ َم َعهُ أَ ِش َّداء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
ْ
َ
َ
ع أ ْخ َر َج َشطأهُ ََآزَ َرهُ ََا ْسََ ُْلَ َ
ظ ََا ْسَ ََوى َعلَى
ِسي َماهُ ْم َِي ُوجُو ِه ِهم نمن اثَ ِر ال ُّسجُودَ ِ،ذلِكَ َمثَلُهُ ْم َِي الََّوْ َرا ِةَ .و َمثَلُهُ ْم َِي ِ
ًج ِ
اال ِ
يل كَزَ رْ ٍ
َ
ارَ .و َع َد َّ
ْ
ْ
ْجبُ ُّ
َظي ًما ) (الفَح.)92 :
الزرَّا َع لِيَ ُِيظَ بِ ِه ُم ْال ُكفَّ َ
ت ِمنهُم َّمُفِ َرةً َوأجْ رًا ع ِ
َّللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
سُوقِ ِه يُع ِ
-1اشرح :شطأه – َاسَوى على سوقه – الزراع.
 -9من المقصود بهذا المثل الذي ْربه َّللا سْبحاًه وتعالى َي اآلية؟
 -3بماذا وعد َّللا المؤمنين َي اآلية؟
-4ما المسَفاد من اآلية  92من سورة الفَح؟
ب-قال تعالى( :ما كاَ محمد ابا أحد من رجالكم،ولكن رسول َّللا وخاتم النْبيين) (األحزاب :من اآلية .)44
-1ما الحكم المسَفاد من النص؟
-9بين حكمة زواج النْبي  من زينب . 

ثانيا :الحديث (7ن)

عن سهل بن سعد  قال :قال رسول َّللا " : أًا وكاَل اليَيم كهاتين َي الجنة ،وأشار بالسْبابة والوسطى" (رواه أحمد).
-1ما المقصود باليَيم َي الحديث؟
-9مَى تزول صفة اليَم عن اليَيم؟ اسَشهد على جوابك من السنة .
-3اذكر ث اثة أسْباب جعلت الشريعة اإلس امية تمكن اليَيم من كثير من الحقوق.
-4جاء َي الحديث الذي رواه أبوهريرة  عن النْبي  قال" :سْبعة يظلهم َّللا "...الحديث .اذكر أربعة من األصناف السْبعة
المذكورين َي الحديث.
-5مَى يعَْبر العمل لكسب العيش عْبادة؟

ثالثا :األخالق (6ن)

قال رسول َّللا " : من أُريد ماله بُير حق َقاتل َقَُِل َهو شهيد" (رواه أبوداود).
-1ماذا يسَفاد من النص؟
-9اسَعرض ث اثة مْباديء شرعها اإلس ام لَحصيل المال وتنميَه وإًفاقه.
-3اذكر أربعة صور ألكل أموال الناس بالْباطل.
-4لماذا توعد الرسول  الرشاة بفْح أمرهم يوم القيامة؟
وَقكم َّللا.
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