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انًًهكت انًغربيت

وزارة انتربيت انىطُيت
األكاديًيت انجهىيت نهتربيت وانتكىيٍ
نجهت اندار انبيضاء انكبري

عناصر اإلجابة و سلم التنقيط ( الرئيسي)

المادة  :انتفسير ـ انحديث ـ األخالق
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ساعتاٌ
3

بسى اهلل انرحًٍ انرحيى
أوال  :انتفسير )ٌ7( :
1ـأٌ ٌكرة انرهًٍز انًغهٕب يُّ يغ انشكم انراو  .اٌَاخ  39-38-37يٍ عٕسج األدضاب)ٌ 2( ................................
2ـ ششح انًفشداخ ٔ:عشا  :داجح )ٌ 0.5( ........................دشج  :إثى ،ػراب.)ٌ 0.5( ......................................
3انذكًح يٍ صٔاج انُثً صهى اهلل ػهٍّ ٔعهى يٍ صٌُة سضً اهلل ػُٓا ْٕ ،إتغال دكى انرثًُ)ٌ1( ..........................
4ـ أـ يٍ انًغرفاد يٍ انُص ( :أٌ ٌزكش انرهًٍز فائذذٍٍ ػهى األلم) .)ٌ1 ( ............................................................
ذكشٌى اهلل ذؼانى انًؤيٍ تٕدً غاٌح انششف ٔانكشو/لزف انُاط فً أػشاضٓى فرُح /سيً انًذصُاخ يٍ أخغش يشاكم
األعشج .)ٌ1 ( ...........................................................................................................................
.
آٍَاس
ب ـ يٕلف انًغهًٍٍ – دٍٍ عًاع انخثش أٌ ٌمٍغٕا األيٕس تًمٍاط صذٍخ ،ألٌ ْزا انخثش تؼٍذ كم انثؼذ ػٍ انًؤيٍ
ٔتاألخص ػٍ أو انًؤيٍٍُ ػائشح سضً اهلل ػُٓا ،كاٌ ػهى انًغهًٍٍ أال ٌكرفٕا تانظٍ انذغٍ ،تم انجضو تأٌ ْزا إفك
ٔكزب ظاْش.)ٌ1 ( .............................................................................................................................

ثاَيا  :انحديث )ٌ 7( :
1ـ ذشجًح انصذاتً عٓم تٍ عؼذ سضً اهلل ػُّ  ْٕ :أتٕ انؼثاط عٓم تٍ عؼذ تٍ يانك انخضسجً انغاػذي األَصاسي يٍ
يشاٍْش انصذاتح ،أتِٕ عؼذ تٍ يانك انصذاتً انزي ذٕفً ْٕٔ ٌغرؼذ نغضٔج تذس .فضشب نّ سعٕل اهلل صهى اهلل ػهٍّ ٔعهى
تغًّٓ ٔأجشِٔ ،كاٌ عٓم اعًّ دضٌ فغٍش انُثً صهى اهلل ػهٍّ ٔعهى اعًّ ،ياخ انُثً صهى اهلل ػهٍّ ٔعهى ْٕٔ اتٍ خًظ
ػششج عُح ذٕفً سضً اهلل ػُّ عُح ثًاٌ ٔثًاٍٍَ نهٓجشج ػٍ عرح ٔذغؼٍٍ عُح ْٕٔ ،آخش يٍ تمً يٍ انصذاتح سضً اهلل
ػُٓى تانًذٌُح.)ٌ2 ( .............................................................................................................................
2ـ يٍ أعثاب دمٕق انٍرٍى ػهى إخٕذّ انًغهًٍٍ ( :أٌ ٌزكش انرهًٍز عثثٍٍ فمظ يُٓا) .)ٌ2( ........................................
انٍرٍى صغٍش  :لال صهى اهلل ػهٍّ ٔعهى " :نٍظ يُا يٍ نى ٌشدى صغٍشَا".
انٍرٍى يذشٔوٌ :فرمذ يٍ ٌشػاِ.....
3ـ أٌ ٌغرذل انرهًٍز تًثم لٕنّ ذؼانى " فأيا انٍرٍى فال ذمٓش" انثمشج اٌَح )ٌ1 ( ................................................. 213
4ـ انغثؼح انزٌٍ ٌظهٓى اهلل ذؼانى ٌٕو ال ظم إال ظهّ ْى -1 :اإلياو انؼادل  -2شاب َشأ فً ػثادج اهلل  -3سجم لهثّ يؼهك
تانًغاجذ  -4سجالٌ ذذاتا فً اهلل اجرًؼا ػهٍّ ٔذفشلا ػهٍّ  -5سجم عهثرّ ايشأج راخ يُصة ٔجًال فمال إًَ أخاف اهلل -6
سجم ذصذق درى ال ذؼهى شًانّ يا ذُفمّ ًٌٍُّ  -7سجم ركش اهلل خانٍا ففاضد ػٍُاِ (.أٌ ٌزكش انرهًٍز  4يُٓا).)ٌ2( .........
ثانثا  :األخالق )ٌ 6 ( :
1ـ يفهىو االحتكار
()ٌ1

2ـ حكى ِ
انشرعي
()ٌ0.25

1ـ االدركــــاس :كم
َشاط ٌشيً إنى
انرضٍٍك ػهى انُاط
ػٍ عشٌك دجة
انغهـــــغ ػُٓى لصذ
سفغ ثًُٓا.

انرذشٌى

3ـ االستدالل بُص
شرعي ()ٌ0.75

4ـ اذكر ضرريٍ يٍ أضرارِ
(.)ٌ2

5ـ كيف يًكٍ انقضاء عميّ
()ٌ2

يٍ خالل يجًٕػح يٍ انخغٕاخ يُٓا :
يٍ أضشاس االدركاس :
دذٌث اتٍ ػًش
(أٌ ٌزكش انرهًٍز ضشسٌٍ ذزكٍش انُاط تًخاعش االدركاس ٔأضشاسِ
سضً اهلل ػًُٓا
أٌ انُثً صهى اهلل فمظ) يُغ انغٍش انرهمائً ػهى انفشد ٔانًجرًغ /تانٕػٍذ فً دك
ػهٍّ ٔعهى  " :يٍ نألعؼاس/اإلخـــــالل فً انًذركش ،لال سعٕل اهلل صهى اهلل ػهٍّ
ٔعهى " :يٍ ادركش دكشج ٌشٌذ أٌ ٌغهً
ادركـــش انغؼـــــاو انرٕاصٌ انًــــــانً تٍٍ
أستؼٍـــــٍ نٍهح فمذ األفشاد/لرم سٔح انًُافغح تٓا ػهى انًغهًٍٍ فٕٓ خاعئ ٔلذ تشئد
تـــــشئ يـــٍ اهلل تٍٍ انرجاس ٔانصُاعٌ /ؼهى يُّ ريح اهلل ٔسعٕنّ"/ذفؼٍم دٔس انذغثح
فً انًؼايالخ انًانٍح/اعرؼًال أعانٍة
األَاٍَحٌٔ ،مغً انمهة.
ٔتشئ اهلل يُّ"
صجشٌح كانؼماب انثذًَ أٔ انًانً.
يهحىظت  :تقبم األجىبت انًُاسبت
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