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 نقـط( 7: ) رالتفسيـ
 

  :هلل سبحانه وتعالى في سورة الفتحيقول ا
دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َترَاُهْم ُركَّعًا ُسجَّ ﴿ 

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه رَاِة َوَمَثُلُهْم ِفي الِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُُّجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّوْ 
رَّ  اِلَحاِت َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  (29:اآلية) ﴾ ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيماً 
   

 الزراع. -فاستوى على سوقه  –اشرح : شطأه  -1
 ؟ا المثل الذي ضربه اهلل في اآليةمن المقصود يهذ -2
  المومنين في اآليةةة؟ هللبماذا وعد ا -3
 ؟من سورة الفتح 29ستفاد من اآلية ما الم -4

         
 :قال اهلل تعالى في سورة األحزاب

      (40 )من اآلية﴾يَن ئَم النَِّبيَما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاتِ ﴿ 
 

 لنص؟ما الحكم المستفاد من ا -5
 بزينب رضي اهلل عنها. بين حكمة زواج النبي  -6

 نقط( 7: ) ثالحديـ
 

 :قال عن النبي  عن سهل بن سعد  
   » أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى «                   

 متفق عليةةه                                                                              
 

 ما المقصود باليتم في الحديث؟ -1
 متى تزول صفة اليتم عن اليتيم؟ استشهد على جوابك من السنة. -2
 اذكر ثالثة أسباب جعلت الشريعة اإلسالمية تمكن اليتيم من كثير من الحقوق. -3
 الحديث.  » ... سبعة يظلهم اهلل«  قال: عن النبي  جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة  -4

 اذكر أربعة أصناف من األصناف السبعة المذكورين في الحديث. -     
 متى يعتبر العمل لكسب العيش عبادة ؟ -5

 نقط( 6: ) القاألخـ
 

 :قال رسول اهلل  
 (رهرواه أبو داود وغي)     »من ُأِريَد ماله بغير حق َفُقِتَل فهو شهيد «                

 د من النص ؟ماذا يستفا -1
نفاقه. -2  استعرض ثالثة مبادئ شرعها اإلسالم لتحصيل المال وتنميته وا 
 اذكر أربعة صور ألكل أموال الناس بالباطل. -3
 الرشاة بفضح أمرهم يوم القيامة؟   لماذا توعد الرسول -4




