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أجب عن جميع األسئلة وعددها (  )3علما ّ بأن عدد الصفحات ( . )2
اإلجابة عن جميع األسئلة في المكان المخصص لإلجابة .

السؤال األول :لديك اآليات الكريمة اقرأها جيداً ثم أجب عما يليها من أسئلة:
( 5عالمات )

قال تعالى:
صا ِب ِرينَ (َ )153و ََل تَقُولُوا ِل َم ْن يُ ْقت َ ُل
"يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُوا ا ْ
َّللا َم َع ال َّ
صب ِْر َوال َّ
ست َ ِعينُوا ِبال َّ
ص ََلةِ ِإ َّن َّ َ
يءٍ مِنَ ْال َخ ْو ِ ْ
َّللا أ َ ْم َواتٌ بَ ْل أَحْ يَا ٌء َولَ ِك ْن ََل ت َ ْشعُ ُرونَ (َ )154ولَنَ ْبلُ َونَّكُ ْم ِب َ
س ِبي ِل َّ ِ
فِي َ
ش ْ
ف َوال ُجوعِ
ٌ
َ
َ
َ
َّ
َّ
صيبَة قَالُوا
ص ِمنَ ْاْل ْم َوا ِل َو ْاْل ْنفُ ِس َوالث َم َرا ِ
َونَ ْق ٍ
ت َوبَش ِِر ال َّ
صابَتْ ُه ْم ُم ِ
صا ِب ِرينَ ( )155الذِينَ ِإذَا أ َ
ُ
ُ
ْ
ٌ
صلَ َواتٌ ِم ْن َر ِب ِه ْم َو َرحْ َمة َوأولَئِكَ هُ ُم ال ُم ْهتَد ُونَ "
اجعُونَ ( )156أولَئِكَ َ
علَ ْي ِه ْم َ
ِإنَّا ِ َّّلِلِ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِ

 .1بين معنى ما تحته خط.

( عالمتان )

.....................................................................................
.....................................................................................
 .2وضح الهدف من البالء الذي يصيب المسلم ؟

(

عالمة )

.....................................................................................
.....................................................................................
 .3استنتج من خالل اآليات اثنين من التوجيهات التربوية؟

( عالمتان )

أ..................................................................................... .
ب..................................................................................... .
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(6عالمات )

السؤال الثاني:
أ.علل كالً مما يلي -:
.1يسمى تفسير (الجواهر) لطنطاوي جوهري تفسيراً علمياً.

.....................................................................................
.2يشترط في المفسر أن يكون على معرفة بعلوم العصر وتطوراته.
......................................................................................
ب .أنسب الكتب اآلتية لمؤلفيها -:
 1آيات اْلحكام ..........................................................................................
 2جامع ا لبيان..............................................................................................
 3الكشاف..................................................................................................
 4تفسير القرآن العظيم ..................................................................................

ج .بين المقصود بعلم التفسير
..........................................................................................................
...................................................................................................................
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السؤال الثالث :قارن بين موطأ اإلمام مالك ومسند الشافعي وفق
وجه المقارنة
المدون
الترتيب

موطأ اإلمام مالك

الجدول3 -:عالمات

مسند الشافعي

عدد أحاديثهما

