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بسم اهلل انرحمه انرحيم
أوال  :انتفسير  7 ( :ن)
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1ـاستظٙش وتاتح ِع اٌشىً اٌتاَ ِٓ ل ٌٗٛتعاٌ ٝف ٟسٛسج األحضاب " فٍّا لض ٝص٠ذ ِٕٙا ٚطشا" إٌ ٝلٌٗٛ
تعاٌ ٝفٔ ٟفس اٌسٛسج "ٚوف ٝتاهلل حس١ثا"
2ـ اششح حسة اٌس١اق ٚ :طشا  /حشج .
3ـ أتشص اٌحىّح ِٓ صٚاج إٌث ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١سٍُ ِٓ صٕ٠ة تٕت جحش سض ٟاهلل عٕٙا.
4ـ ٠مٛي تعاٌ " :ٝإْ اٌز ٓ٠جاءٚا تاإلفه عصثح ِٕىُ ال تحسث ٖٛششا ٌىُ تً ٘ ٛخ١ش ٌىُ ٌ ،ىً اِشئ ُِٕٙ
ِا اوتسة ِٓ اإلثُٚ ،اٌز ٞت ٌٝٛوثشٖ ِٕ ٌٗ ُٙعزاب عظ ."ُ١سٛسج إٌٛس ا٠٢ح 11
أـ استخشج اٌّستفاد ِٓ ا٠٢ح.
ب ـ ِا ِ٘ٛ ٛلف اٌّسٍّ ِٓ ٓ١إشاعح خثش اإلفه .
ثاويا  :انحديث  7( :ن)

عٓ س ًٙتٓ سعذ عٓ إٌث ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١سٍُ لاي " :أٔا ٚوافً اٌ١ت ُ١ف ٟاٌجٕح ٘ىزاٚ ،لاي تأصثع ٗ١اٌسثاتح
ٚاٌٛسطِ "ٝتفك عٍ.ٗ١
- 1تشجُ ٌشا ٞٚاٌحذ٠ث إٌث ٞٛاٌشش٠ف :س ًٙتٓ سعذ.
١ٌٍ- 2ت ُ١عٍ ٝإخٛتٗ اٌّسٍّ ٓ١حمٛق ألسثاب ِتعذدج ،اروش سثثِٕٙ ٓ١ا.
استي تٕص لشآٔ ٟعً ٜأْ اٌشش٠عح اإلسالِ١حٔ ،صت صشاحح عٍ ٝإٌ ٟٙعٓ اإلساءج ٌٍ١ت.ُ١
 -3د
ٚ- 4سد ف ٟاٌحذ٠ث إٌث ٞٛاٌشش٠ف؛ سثعح ٠ظٍ ُٙاهلل ف ٟظٍٗ  َٛ٠ال ظً إال ظٍُٗ .اروش أستعح ِٕ.ُٙ
ثانثا  :األخالق  6 ( :ن)

عٓ اتٓ عّش سض ٟاهلل عّٕٙا ،أْ إٌث ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١سٍُ لاي  ِٓ :احتىش اٌطعاَ أستعٍ١ٌ ٓ١ح فمذ تشئ
ِٓ اهللٚ ،تشئ اهلل ِٕٗ" .سٚاٖ أحّذ ٚاٌحاوُ .اِأل اٌجذٚي اٌتاٌ ٟتّا ٕ٠اسة:
1ـ ِف َٛٙاالحتىاس

2ـ حىُ ٖ اٌششعٟ

3ـ االستذالي تٕص ششعٟ

4ـ اُروش ضشسِٓ ٓ٠
أضشاسٖ

ـ ...................
ـ...................
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5ـ و١ف ّ٠ىٓ اٌمضاء عً ٗ٠فٟ
ٔظشن؟
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