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 ّ   م 6201  - هـ 8143مجيع الشعب نيةانة الثّ مستوى الّس                                                   بومدفع– وجيفرّ  اإلخوةة نوي

  
 

 

  :قال تعاىل                                    

                                        

                                          

     نوناملؤم 

 

)12ن( 
  :ص القرآين ما يليالنّ من استخرج  -

 )ن3( .كل مواطن النون الساكنة والتنوين  -
 )ن3(اإلخفاء–بنوعيه  اإلدغام–اإلظهار:  مثاال عن -
  )ن3(الشفوي اإلخفاء - الشفوي اإلدغام–الشفوي  اإلظهار: مثاال عن -
 )ن3( .التسمية واحلكم واملقدار واملقطع الدال على كل حكم: خمتلفة مع بيانواجبة مدود  ثالثة -

) :8ن( 

- 1-  ّ ت الكرميةبي ه نت اآل ذه الفئة وبّني : ة من قومهالرسول من فئ ما عا   )ن2. ( موقفهم عرّف 
  )ن2( .وسيلة من وسائل إيقاظ الفطرة اإلنسانية واشرحهااستخرج  -2 -
  )ن2. (أذكر أوجه قراءة االستعاذة والبسملة وسورة التوبة -3 -
تاستخرج فائدتني من هذه  -4 -   .اآل
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وجي  ة اإلخوة فرّ ّ الثة مجيع الشعب  الّسنةمستوى                                                 بومدفع –نوي   م 2016  - هـ 1438الثّ

  
 

)12ن(  

   :قال تعاىل                                 

                              

                                  سورة دمحم 

  

- 1-  ّ ت الكرمية جمموعة من القيم بي نت اآل ـتضمّ   )ن2.(فهاـنها وصنّ
ت وسيلتني -2 -   )ن2.(مع الشرحمن وسائل تثبيت العقيدة  استخرج من اآل
  )ن2.( العالقة بينهمابّني  ،اآلية األخرية بني وظيفة العقل ونوع من أنواع الصحة ربطت -3 -
  )ن2(ما هي حدود استعمال العقل ؟ -4 -
ت الكرمية حكمني وفائدتني -5 -   )ن4(استخرج من اآل

  
)8ن( 

ا دعوة إىل  جمتمعه، أفراد من غريه منفعة لتحقيق ماله حيبس املسلم ألن وقفا اجلارية الصدقة يتمسّ  ويف الرتغيب 
ألعمال اليت يستمر أجرها حىت بعد املوت ،اغتنام العبد حياته قبل مماته  .يف االهتمام 

 )ن2 ( ؟من شروط الوقف قطع التصرف فيه اشرح ذلك 1- -
 )ن2 ( ؟اذكر أربعة فروق بني الوقف واهلبة 2- -
بني حكم التسول وهات دليلك على ما حلاجات فئات كثرية من الناس عن التسول ،  يف األوقاف سّد   3- -

  )ن4 ( ؟رره من حكمتق
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وجي  ة اإلخوة فرّ ّ انية                                           بومدفع–نوي   م 2016  - هـ 1438مجيع الشعبمستوى الّسنة الثّ

  
 

 
  :قال تعاىل                                  

                                      
                                          

     نوناملؤم 

)12ن( 

 )كلمة  12عن كل كلمة من بني  0.25: ن3. (كل مواطن النون الساكنة والتنوين استخراج   -

- -  - --- -- -  --  

: التام: اإلدغام بنوعيه–: اإلظهار:  مثاال عن -    الناقص :   - اإلخفاء :   )3نقطة عن كل حكم: ن( 

  )نقطة عن كل مثال: ن    )3:اإلخفاء الشفوي -  : اإلدغام الشفوي–  : اإلظهار الشفوي: مثاال عن -

 )نقطة عن كل مثال: ن3. (التسمية واحلكم واملقدار واملقطع الدال على كل حكم: واجبة خمتلفة مع بيان ثالثة مدود -
  املقدار  حكمه  اسم املد  املقطع

    حركتان  واجب  مد طبيعي  

  حركتان  واجب  مد عوض عند الوقف  

   ست حركات  واجب  مد واجب متصل  

) :8ن( 

- 1-  ّ ه الرسول من فئبي ت الكرمية ما عا ذه الفئة وبّني : ة من قومهنت اآل م املنغمسون يف شهوات الدنيا .  موقفهم عرّف  تعريف املرتفني 
ا إىل درجة نسيان اآلخرة   )ن1( ...وموقفهم املتمثل يف الكفر وتكذيب الرسل) ن1( ...وملذا

  )ن1...(الشرح) ن1(الوسيلة هي بعثة الرسل . اإلنسانية واشرحها استخرج وسيلة من وسائل إيقاظ الفطرة -2 -
لسورة : هناك وجهان فقط. (أذكر أوجه قراءة االستعاذة والبسملة وسورة التوبة -3 - أما  )ن1(أو قطع االستعاذة عن السورة ) ن1(وصل االستعاذة 

ا يف أول سورة التوبة   .البسملة فال يؤتى 
تاستخرج فائدتني من هذ -4 -   )ن1(أهل الرتف هم أعداء هللا ورسله  –) ن1(مهمة الرسل هي الدعوة إىل توحيد هللا -(.ه اآل
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وجي  ة اإلخوة فرّ ّ الثة مجيع الشعب                                                 بومدفع –نوي   م 2016  - هـ 1438مستوى الّسنة الثّ

  
 

)12ن(  

   :قال تعاىل                                

                                  

                              سورة دمحم  

ـفها -1 ـنها وصنّ ّ ت الكرمية جمموعة من القيم بي نت اآل ن عن 0.5: قيمة فردية استخراج قيمتني : قيمة فردية، الصرب: قيمة سياسية، الصدق: الطاعة.( تضمّ
  )ن عن تصنيفها0.5ذكر القيمة 

ت وسيلتني من وسائل تثبيت العقيدة مع الشرح-2 رة العقل .( استخرج من اآل   )ن1الشرح + م صورة الكافرين املنفرة رسن، 1الشرح + إ
لعقل والتأمل هو مفتاح  .(ربطت اآلية األخرية بني وظيفة العقل ونوع من أنواع الصحة، بّني العالقة بينهما -3 ربطت اآلية بني صالح القلب املغلق وان التدبر 

ح   )الشرح+عن نوع الصحة ن2 ...نفسه مبعرفة اخلالق احلق القلوب املغلقة والعقل يزيل عن القلب شكوكه وأحزانه فيطمئن العبد وتر
ستعمال العقل يف التدبر والتأمل واستنباط األحكام الشرعية واالجتهاد وطلب العلم الدنيوي ( ما هي حدود استعمال العقل ؟ -4 - أمر القران الكرمي 

ى عن تعطيل العقل والركون إىل التقليد واخلرافات أو تقديس... النافع  ويل صفات اخلالق وادعاء علم  و العقل إىل درجة اخلوض يف الغيبيات و
  )ن2.... الغيب وتعاطي السحر والعرافة

ت الكرمية حكمني وفائدتنياستخرج م -5 - ن وجوب التدبر يف القران الكرمي ، -وجوب طاعة هللا ورسوله-: حكمان( ن اآل قطع األرحام -: فائد
  )عن كل حكم أو فائدة  ن1القران الكرمي شفاء للقلوب،  –والفساد يف األرض من صفات أهل الكفر

8 

يت الصدقة ا دعوة إىل اغتنام العبد حياته  اجلارية وقفا ألن املسلم حيبس ماله لتحقيق منفعة غريه من أفراد جمتمعه، مسّ قبل مماته، يف االهتمام ويف الرتغيب 
 .ألعمال اليت يستمر أجرها حىت بعد املوت

 )ن2ال يباع وال يوهب وال يورث وال يتصرف فيه الواقف فهو  تعاىل، : معناه ( من شروط الوقف قطع التصرف فيه اشرح ذلك؟ 1- -
الوقف ال جيوز الرجوع  –الوقف  تعاىل واهلبة للموهوب بنية الصلة أو احملبة  – الوقف عام واهلبة خاصة-(  اذكر أربعة فروق بني الوقف واهلبة؟ 2- -

 )عن كل فرق ن0.5 اليت يستمر نفعها واهلبة عامة  ألموالالوقف خاص  - فيه واهلبة جائز
التسول حرام يف  ( ن حكم؟يف األوقاف سّد حلاجات فئات كثرية من الناس عن التسول ، بني حكم التسول وهات دليلك على ما تقرره م  3- -

  )ن2 »أو لذى دم موجع , أو لذى غرم مفظع ,  مدقعلذى فقر : إن املسألة ال حتل إال لثالثة« : بدليل حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  اإلسالم
  
 

 
 


