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  ةَ ابَ جَ الِ  أدَ ابْ  م  ثُ  ،اللِ بِ  نْ عِ تَ اسْ  :- للاُ  نَ مَ ف  وَ  - بالِ الط   أَِخً 

ا ٌَأْتِ  ِحٌَح فًِ َوَرلَِة اِلَجابَِة الَخاِرِجٌ ِة ِلُكّلِ فَْمَرٍة ِمم  ُل: َظلِِّل اِِلْختٌَِاَر الص  كل فقسة )    ً:السَُّؤاُل األَو 

(مُضُعّة بدزجة

 
ٖٕ 

ٌِْه الَكََلُم(؛ تَْعِرٌٌف ِلـ:)َحِمٌمَةُ َما  -ٔ  ٌَُؤوُل إِلَ

ِر ِلْلمُْرآِن الَكِرٌِم: -ٕ ِمْن َضَوابِِط الُمفَّسِ

ٖ-  ِ ًّ ْرِن فًِ لَْوِلِه:  (الظُّْلمَ ) تَْفِسٌُر الن بِ ً ﴿بِالّشِ ُٓ َِ ٔٓاْ إِيَمَٰ ًۡ يَۡيبُِس َ ٔاْ َول ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٌُعَدُّ ِمْن تَْفِسٌِر المُْرآِن  ؛﴾ةُِظۡيم  ٱَّلذ

:بِـ

ًُ ُذۡق إُِذَم ﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ً لَ فِ  ةِ اآلٌَ  اقُ ٌَ سِ  -ٗ َُج ٱۡىَعزِيُز ٱىَۡهرِي
َ
ى:لَ عَ  لُّ دُ تَ  ﴾أ

ٌِن َوَعلِّْمهُ الُمَراُد بِالت أْ  -٘ الت أِْوٌَل(:ِوٌِل فًِ َحِدٌِث: )الل ُهم  فَمِّْههُ فًِ الّدِ

ا تََمٌ َز بِِه ِكتَاُب ) -ٙ ْحَمِن فًِ تَْفِسٌِر َكََلِم الَمن انِ ِمم  ٌِْسٌُر الَكِرٌِم الر  (:؛ ِللسَّْعِديتَ

:ِمْن أَْنَواعِ الت ْفِسٌِر ال ِذي َِل ٌَْعلَُمهُ إِِل  للاُ  -7

اڤ لَاَل تَعَالَى: -8 ٍذ َ َٔىٰٓ َءاَتۡيَنَٰ ةَيََغ  َول هُۥ َوٱۡسَخ ُشدذ
َ
ٍ  أ ٍ  ُّ ُحۡه َعلَى: )اْستََوى( َدل  إَِذا لَْم ٌُعَد  الِفْعُل   ژاا وَِعۡي

ٌِْرِهْم فًِ تَْفِسٌِر المُْرآِن: -9 ا ٌَْعَلُمهُ العُلََماُء ُدوَن َغ ِمم 

:ْنَواعِ تَْفِسٌرِ )َمْعِرفَةُ َمعَانًِ الُمْفَرَداِت المُْرآنٌِ ِة(؛ ِمْن أَ  -ٓٔ



 

 

 

 
 

بِاْعِتبَاِر:)َما َِل ٌُْعَذُر أََحٌد بَِجْهِلِه(؛ ِمْن أَْلَساِم الت ْفِسٌِر  -ٔٔ

ًۡ ﴿: تَعَالَىلَاَل  -ٕٔ ُٓ َۡ َحۡيُد ََل حََرۡوَج ٌِ ۥ  ُّ َٔ َوكَتِييُ ُْ  ًۡ َُٰك ۥ يََرى ُّ ى:لَ عَ  ةٌ لَ ِلَ دَ  ٌهِ فِ  ﴾إُِذ

ِمْن ُشُروِط لَبُوِل الِعبَاَدِة: -ٖٔ


ْنٌَا: -ٗٔ َجعََل للاُ تَعَالَى الط ٌِّبَاِت فًِ الدُّ

ٌَْد ٌَْوَم الس ْبِت:َعالََب  -٘ٔ للاُ تَعَالَى الظ اِلِمٌَن ِمَن الٌَُهوِد ال ِذٌَن َكانُوا اْعتَاُدوا الص 

َٔۡم َسبۡ َمْعنَى لَْوِلِه تَعَالَى: ﴿ -ٙٔ ًۡ يَ ُٓ ًۡ ِحيَخاُج ِٓ تِي
ۡ
ًۡ إِۡذ حَأ ِٓ ﴾:ُُشذع  خِ

ُعٔنَ ﴿: تَعَالَىلَاَل  -7ٔ ٍَ ًۡ ََل يَۡس ُْ َِا َو ٍِۡع ََ كَالُٔاْ َس ِي ٔاْ َنٱَّلذ نَفَى للاُ تَعَالَى َعْنُهْم: ﴾َوََل حَُكُُٔ

ًۡ إَِلذ تَعَالَىلَاَل  -8ٔ ا َزاُدوُك ٌذ ٔۡ َخرَُجٔاْ فِيُكً  َ ٌَِة:َخَتاَل  ؛ َمْعنَى َخَتاَل  ل فًِ اآل

ََل : ﴿تَعَالَىلَاَل  -9ٔ
َ
ْ أ ٔا َِثِ َسَلُط ﴾:ٱۡىفِۡخَِثِ﴿الَمْمُصوُد بِـ﴾ ِِف ٱۡىفِۡخ



ٌِن:المِ  -ٕٓ ٍء ِمَن الّدِ ًْ َزاُح َوالَهْزُل بَِش

ٌَْت ُسوَرةُ الت ْوبَِة ِبَهَذا اِِلْسِم؛ أِلَن  فٌَِها الت ْوبَةُ َعلَى: -ٕٔ  ُسّمِ

 ِمْن َعََلَماِت النِّفَاِق الَواِرَدِة فًِ ُسوَرِة الت ْوبَِة: -ٕٕ

نٌَِن َوالِحَساِب؛ َمْعِرفَةُ: -ٖٕ ٌنٌِ ِة ِلَمْعِرفَِة الّسِ ِمَن الَمَصاِلحِ الّدِ

ٔاْ ٱۡۡلُۡسََنَٰ َوزَِياَدة  ﴿ :تَعَالَىفًِ لَْوِلِه ﴾ زَِياَدة  ﴿ َمْعنَى  -ٕٗ ُِ ۡحَس
َ
ََ أ ي ِ :﴾ّىَِّلذ


 

ٌَُجاِزي للاُ تَعَالَى َعلَى الس ٌِّئَِة: -ٕ٘

ٌَن بِتَْوِحٌِد: َذَكَرِت اآلٌَاتُ  -ٕٙ ٌٍْش َكانُوا ُمِمّرِ أَن  ُكف اَر لَُر

فَََل َتخذُلٔنَ ﴿تَعَالَى:  فًِ لَْوِلهِ نَْوُع اِِلْستِْفَهاِم  -7ٕ
َ
:؛ اْستِْفَهامُ ﴾َفُلۡو أ

ا: ﴿تَعَالَىلَاَل  -8ٕ ِ ُكۡفر  َج ٱَّللذ ٍَ لُٔاْ ُِۡع ََ ةَدذ ِي ًۡ حََر إََِل ٱَّلذ َ ل
َ
ِ ﴾ الَمْمُصوُد بِـ ﴿أ َج ٱَّللذ ٍَ ﴾:ُِۡع



 

 

 

 
 



ٔهُ ﴿: تَعَالَىلَاَل  -9ٕ ِ َفََل تَۡسَخۡعِجيُ ۡمُر ٱَّللذ
َ
ََتٰٓ أ

َ
ِ ﴿؛ َمْعنَى ﴾أ ۡمُر ٱَّللذ

َ
:﴾أ



َلٰٓئَِهثَ ﴿الَمْمُصوُد بِـ  -ٖٓ ٍَ ۡ ۡمرِهِۦ﴿: فًِ لَْوِلهِ  ﴾ٱل
َ
َۡ أ ٌِ وِح  َلٰٓئَِهَث ةِٱلرُّ ٍَ ۡ ُِل ٱل :﴾ُحَنّ


وحِ ﴿الَمْمُصوُد بِـ  -ٖٔ ۡمرِهِۦ﴿: لَْوِلهِ فًِ  ﴾ِِٱلرُّ

َ
َۡ أ ٌِ وِح  َلٰٓئَِهَث ةِٱلرُّ ٍَ ۡ ُِل ٱل ﴾:ُحَنّ

َثَل  ﴿: فًِ َلْوِلهِ  ﴾كَۡرَيث  ﴿الَمْمُصوُد بِـ  -ٕٖ ٌَ  ُ َِث    كَۡرَيث  َوََضََب ٱَّللذ ٌِ ِذث   ََكَُۡج َءا ئِ ٍَ ۡط ٌُّ
﴾:

َدَما السَُّؤاُل الث انًِ: َظلِِّل اِلْختٌَِاَر )َصْح( ِعْنَدَما تَُكوُن اِلَجابَةُ َصِحٌَحةً، َوَظلِِّل اِلْختٌَِاَر )َخَطأ( ِعنْ 
كل فقسة )                                                                                              تَُكوُن اِلَجابَةُ َخاِطئَةً فٌَِما ٌَأْتًِ:

(مُضُعّة بدزجة
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ِر ِللت ْفِسٌِر: -ٖٖ   َمْعِرفَةُ َمعَانًِ األَْفَعاِل ِمْن ِخََلِل َما تَتَعَدَّى ِبِه. ِمْن َضَوابِِط الُمفَّسِ

 .الشُّْكرى: نَعْ (؛ مَ ٌمِ ظِ عْ الت  وَ  ةِ ب  حَ المَ  عَ مَ  ،الِ مَ الكَ بِ  حُ دْ المَ وَ  ٌلِ مِ الجَ بِ  اءُ نَ الث  ) -ٖٗ

َعّلَِبَٰج  ﴿الَمْقُصوُد بِـ  -ٖ٘ َۡ َخۡيفِِّۦ﴿فًِ قَْوِلِه:  ﴾ٌُ َۢ َبۡۡيِ يََديِّۡ َوٌِ ِ ٌّ َعّلَِبَٰج   ٌُ ۥ   .انِ طَ ٌْ الشَّ  نَ مِ  هُ ٌنُ رِ : قَ ﴾ََلُ

تِۡي   نَِتَٰب  ﴿الَمْقُصوُد بِـ  -ٖٙ ٌُّ
ۡكََبَ إَِلذ ِِف نَِتَٰب  ﴿فًِ قَْوِلِه:  ﴾

َ
َٰلَِم َوََلٓ أ ٌَِ َذ ۡصَغَر 

َ
تِۡي   َوََلٓ أ ٌُّ

  ؛ اللَّْوُح الَمْحفُوُظ.﴾

ْبِر: -7ٖ ْبُر َعلَى الطَّاَعِة. ِمْن أَْنَواعِ الص    الصَّ

ُزَِل ﴿ قَاَل تَعَالَى: -8ٖ
ُ
آ أ ٍَ جذ

َ
ًُ أ ٍََ َحۡعيَ َف

َ
ّبَِم ٱۡۡلَقُّ أ ٌَِ رذ ُسِل : ﴾ٱۡۡلَقُّ ﴿؛ الَمْقُصوُد بِـ ﴾إََِلَۡم   . إِْرَساُل الرُّ

ُ  مُ ََل )كَ  المُْرآُن الَكِرٌُم: -9ٖ   (.وق  لُ خْ مَ  رُ ٌْ غَ وَ  ،ل  زَّ نَمُ  وَ هُ ى، وَ الَ عَ تَ  ّللاَّ

 (.َكثٌِرٍ  نِ بْ ؛ ِِل آنِ رْ المُ  آيِ  ٌلِ وِ أْ ً تَ فِ  انِ ٌَ البَ  عُ امِ جَ ُكتُِب التَّْفِسٌِر بِالَمأْثُوِر: ) أَْبَرزِ ِمْن  -ٓٗ



 

 

 

 
 

ٌَِة: كل فقسة مقالّة )                                                                        السَُّؤاُل الث اِلُث: أَِجْب َعِن األَْسئِلَِة اآلتِ

(بدزجة

 
٘ 

 َِل ٌَِحكُّ أِلَْفَراِد الُمْسِلِمٌَن إِْصَداَر األَْحَكاِم المََضائٌِ ِة َوتَْنِفٌِذَها.)َعلِّْل(:   -ٔٗ

ةَ لَاَل تَعَالَى:   -ٕٗ َٰٔ يَ ًِ ٱلصذ كِ
َ
ارِ َوأ َٓ ۡوِ َوُزىَف   َطَرََفِ ٱنلذ ََ ٱَلذ ِ ٌّ  ؛ بٌَِّْن َمعَانًِ الَكِلَماِت الُمَظل لَِة:ا 

ارِ   َٓ ۡوِ َوُزىَف    :َطَرََفِ ٱنلذ ََ ٱَلذ ِ ٌّ   :ا 

 ٌِِّن الِحْكَمةَ ِمْن َمْشُروِعٌ ِة الِجَهاِد ؟بَ   -ٖٗ

ِ َوٱلرذُسٔلِ  َٔ يَۡس   بٌِّْن َسَبَب نُُزوِل لَْوِلِه تََعالَى:  -ٗٗ َُفاُل َّلِلذ
َ
َُفاِل  كُِو ٱَۡأ

َ
َِ ٱَۡأ  ؟ ئََُُم َع

ٌَِة ُسوَرِة الن ْحلِ   -٘ٗ  بَِهَذا اِِلْسِم. َما َسَبُب تَْسِم

 

ابُِع: أَِجْب َعِن األَْسئِلَِة اآلِتٌَِة. كل فقسة مقالّة )                                                                          السَُّؤاُل الر 

(بدزجة

 
٘ 

ٌَا  -ٙٗ ُ َحم هُ بَِحمِِّهَما فًِ آ ٌِْن؛ لََرَن َّللا   ٍت َكثٌَِرٍة، اْذُكْر آٌَةً تَُدلُّ َعلَى َذِلَن.ِلعَِظٌِم َحّكِ الَواِلَد

 

َِآ إََِلَٰ رَُجو  ﴿اْشَرْح لَْولَهُ تَعَالَى:   -7ٗ وَۡحۡي
َ
ۡن أ

َ
ِذاِس َعَجًتا أ َكاَن لِي

َ
ًۡ  أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ﴾.

ًۡ ، َولَاَل:نِِذَُُم  ٔۡ ََل يَۡسَت  لَاَل تَعَالَى:  -8ٗ ُٓ َ ذَُِج ل
َ
ًَ أ ِ ٌَتَاِن َعلَى أَْمٍر َعِظٌٍم فًِ أُُموِر ل الِجَهاِد؛ بٌَِّْن ؛ َدل ِت اآل

 َذِلَن.

ِ َعلَى العَْرِش؛ َدلِّْل َعَلى َذِلَن ِمَن المُْرآ  -9ٗ   ِن الَكِرٌِم ؟ِمْن َمْذَهِب أَْهِل السُّن ِة َوالَجَماَعِة: إِثْبَاُت اْستَِواِء َّللا 

ْح َذِلَن.  -ٓ٘ بُوبٌِ ِة ٌَْستَْلِزُم اِلْلَراَر بِتَْوِحٌِد األُلُوِهٌ ِة؛ َوّضِ  اِلْلَراُر بِتَْوِحٌِد الرُّ

 اْنتََهِت األَْسئِلَةُ 
 ..َوبِالت ْوفٌِِك َوالس َداِد أَِخً أََمَل الُمْستَْمبَِل َوِرَجاَل الغَِد؛ ُدْمَت فَْخراً ِلِدٌنَِن َوَمِلٌِكَن َوَوَطنَِن .

ُ ِعْلماً َوَعَمَلً َوأََدباً َوُخلُماً   ُمعَلُِّمَن الُمِحبُّ لَنَ  َوَرَشاداً ...َوَزاَدَن َّللا 

، َلّص مو حق أفسدا املشلنني أى ِقُمُا بإصداز األحكام القضائّة ِقُُم مقامٌ ألى ذلك زاجع إىل َلْ أمس املشلنني َمو

 .َتهفّريا

 ساعاٍت مو اللّل           الصبح َاملشاء

 نشس دِو اإلسالم -3              محاِة دِاز املشلنني مو شس الكفاز.    -2                 نصس املظلُمني. -1

ِِِدَِها،  ؛اأَلِنَفاُل ِعَشَس َأِصَحاِب َبِدٍز َنَزَلِتَقاَل: "ِفَّها َم  الصَّاِمِت َباَدَة ِبِوَعِو ُع ٌُ اهلُل ِمِو َأ ٌِ َأِخَلاُقَها، َفَهَزَع َََساَءِت ِفّ ِحنَي اِخَتَلِفَها ِفْ الهَِّفِل، 

ٌُ ِإَلى َزُسُِل اهلِل  َُاٍء ؛َفَجَعَل ٌُ َزُسُُل اهلِل ِفَّها َعِو َب َُاِء ،َفَقَشَن  زَاٍ أمحد (َُِقُُل: َعَلى الشَّ

 

 لُزَد قصَّة الهحل فًّا

ٓ إِيذاهُ ﴿ َلذ َتۡعُتُدٓواْ إَِلذ
َ
ّف  ۞َوكَََضَٰ َربَُّم أ

ُ
آ أ ٍَ ُٓ ذ ا فَََل َتُلو ل ٍَ ُْ ۡو لِِكَ

َ
آ أ ٍَ ُْ َحُد

َ
َذ ِعَِدَك ٱۡىِهََبَ أ ا َحۡتيَُغ ٌذ ِ ًِاۚ إ َِ إِۡحَسَٰ يۡ َِِٰلَ ِۡ  َوبِٱۡىَو َل  َوََل َت ۡٔ ا كَ ٍَ ُٓ ذ ا َوكُو ل ٍَ ُْ ۡر َٓ  ٍ  ﴾٢٣ا  َنرِي

 أى إحياء اهلل إىل زجل مو البشس أمس مُافق للحكنة؛ ال حمل استغساب َتعجب

 يف أمُز اجلًاد، َاإلمام يف يرٍ البالد يُ خادم احلسمني الشسِفني امللك سلناى بو عبد العزِز أينّة إذى اإلمام 

ًُ ٱ ﴿ َِٰت إِنذ َربذُك َمََٰو ِي َخيََق ٱلسذ ُ ٱَّلذ يذام  َّللذ
َ
ۡرَض ِِف ِسخذثِ أ

َ
َٔىَٰ لََعَ ٱۡىَعۡرِش   َوٱَۡأ ًذ ٱۡسَخ  ﴾ُث

 مو أقس بأىَّ اهلل يُ اخلالق؛ لزمٌ أى ِعبد َحدٍ
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َأَ  َقَ فَ وَ َ-َبال َالطَ َيَخ  ََ:-َاللهََك  َأد َابَ َمَ ثَهَ،الل َب ََنَ عَ تَ اس 
َةَ ابَ ج َالَ 

 

 
 

َ َؤَ الس  َوَ ال ََاله ََلَ لَ ظَ :َله
 
َال َخ 

ََارَ يَ ت  قَ رَ يَوَ ف ََيح َحَ الص 
أ ت ََةَ  اَي  م 

ٍةَم  ر  ق  َف  ل  كه
َل  ي ة 

ج  ار  َالخ 
اب ة  َ (بدرجةموضوعية كل فقرة ) َََ:يال ج 

32َ
 

نَ َيف ََير َس َفَ التَ َينَهوَ د َتَ َأَ د َبَ  -1 ر  َ:الق 

 الثالث د األول ج الرابع ب السابع أ
ََنَ مَ  -2 ابَ وَ ض 

َفَ المَهَطَ  ََر َس 
رَ قَهلَ ل 

 :يمَ ر َالكَ َآنَ 

 علم املنطق د معرفة االجتهاد ج سالمة العقيدة ب سالمة اجلوارح واحلواس أ
3- َ ي 

َالن ب  يره
س  ف  ال ى:ََت  ع  َت 

ل ه  و  يَق 
َف  ي  م  (َب الر  ة  و  ة  ﴿)القه ِن قُوَّ ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
َبـ َ﴾َوأ آن  ر  ير َالقه

س  َت ف  ن 
َم  د  ع   :يه

 االجتهاد د الرأي ج القرآن ب السنة أ
َأَ  -4 َرَهطَهَح َص 

َفَ تَ َق 
رَ لقَهاَير َس 

 :يمَ ر َالكَ َآنَ 

 القرآن بالقرآنتفسري  د رأيتفسري القرآن بال ج باإلسرائيلياتتفسري القرآن  ب تفسري القرآن باللغة أ
اء -5 و  َ)أ ض  ت ابه

َك  َب ه  ي ز  اَت م  م 
َيَإ َف ََالب ي انَ َم  رَ القَهَاح َيض 

رَ القَهب ََآنَ 
(آنَ  ي 

يط  ن ق  لش 
 :؛َل 

 تفسري القرآن بقول النيب  د تفسري القرآن بأقوال التابعني ج تفسري القرآن بأقوال الصحابة ب تفسري القرآن بالقرآن أ
َذَ الَ َير َس َفَ التَ َاعَ وَ نَ أَ َنَ مَ  -6 َإ ََهَهمَهلَ عَ َيَ يَل   ى:الَ عَ تَ ََاللهَل 

 أصول العقائد د األمور الغيبية ج أصول العبادات ب احملكم واملتشابه أ
ال ى: -7 ع  َت  ال  َ  ژ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى لََعَ ٱۡلَعۡرِش ڤ ق  له ع 

َالف  ي  د  اَعه : ژلََعَ ڤبـَ ژٱۡسَتَوىٰ ڤ إ ذ  ن اهه ع  َم  ونه  ي كه

 االستيالء د الكمال ج واالرتفاعالعلو  ب القصد أ
َاَيَ مَ مَ  -8 َفَ يَتَ ف ََاسَ ىَالن َلَ ىَعَ فَ خ 

رَ لقَهاَير َس 
 :آنَ 

 احملكم واملتشابه د معرفة معاين املفردات القرآنية ج رماتأصول احمل ب كيفية صفات اهلل تعاىل أ
يَ وَ غَ اللَ َيرَهس َفَ التَ  -9

َقَ أَ َنَ :َمَ  َاعَ ب ََير َس َفَ التَ َامَ س 
 :ارَ بَ ت 

 أساليبه د طرق الوصول إليه ج معرفة الناس له ب اجتاهات املفسرين أ



  

 
 

َدَ َيهَ ؛َف َ﴾ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيمِ ﴿ى:َالَ عَ تَ َهَهلَهوَ قَ  -11
َل  َىلَ عَ َيل 

يدَ  ح   :ت و 

 الربوبية د األمساء والصفات ج األلوهية ب الطلب أ
َوَ ىَقَ ن َعَ مَ  -11

ْ :َ﴿ىالَ عَ تَ َهَ ل   :﴾يُعِيُدهُۥٱۡۡلَۡلَق ُثمَّ  إِنَُّهۥ َيۡبَدُؤا

 يقدر اخللق مث خيلق د يكتب أعمال اخللق ج ينشأ النشأة األوىل مث يبعث ب حياسب العباد أ
12- : ي 

َه  ن ة  يَالج 
َف  ين 

ن  م  ؤ  ي ةهَالمه
 ت ح 

 السالم د التكبري والتحميد ج سبحانك اللهم ب احلمد هلل رب العاملني أ
َقَ  -13 ال ىَال  ع  َها ٱنلَّاُس قَۡد ﴿:َت  يُّ

َ
أ وِۡعَظة  َيَٰٓ ب ُِكمۡ  َجآَءتُۡكم مَّ ِن رَّ َقَ المَ َ﴾م  وَ المَ ب ََودَهصه

 :ةَ ظَ عَ 

 القصص النبوية د القرآن الكرمي ج هالك األمم السابقة ب املعجزات النبوية أ
َمَ لَ عَ تَ َمَهكَ حهَ -14

َالحَ  َس  وَ َاب 
َلَ الفَ َمَ لَ عَ   :ك 

 كفر أكرب د حمرم ج كفر أصغر ب جائز أ
َقَ  -15 ال ىَال  ع  ِ إِنَّ ﴿:َت  ي  َئَ يَ الس ََ﴾ا ِ   َ ٱۡۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡۡبَ ٱلسَّ َاب َقَ مَهَاَاللهَهَ رَهفَ كَ يَيَهت َالَ َاته َالح ََل  َن َس  َ:يَ هَ َات 

 كبائر الذنوب د الذنوب صغائر ج سيئات اللسان ب الصغائر والكبائر أ
َوَ يَقَ ف ََ﴾ٱۡۡلُۡسَنٰ ﴿َمعنى -16

ال ىَهَ ل  ع  ۡحَسُنواْ ٱۡۡلُۡسَنٰ ﴿َ:ت 
َ
ِيَن أ  :﴾َوزَِياَدة   ل َِّلَّ

 نعيم القرب د نعيم الدنيا ج اجلنة ب احلسنات الكثرية أ
َقَ  -17 ال ىَال  ع  َٰٓ إَِذا ٱۡسَتۡي ﴿:َت  ْ   َ َحَّتَّ ُهۡم َقۡد ُذِذوُوا ََّ

َ
َقَ المَ َ﴾ ََس ٱلرُُّسُ  َوَننُّوٓاْ ن اليَ ب ََودَهصه

 :مَ هَهنَ اَأَ ن َهَهَسَ أَ 

 يئسوا من الدعوة د من رمحة اهلل يئسوا ج يئسوا من نصر اهلل ب يئسوا من إميان قومهم أ
َقَ  -18 ال ىَال  ع  رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِّلَّ رَِجاَّٗل ﴿:َت 

َ
ۡهِ  ٱۡلُقَرىَٰٓ  نُّوَوَمآ أ

َ
ِۡن أ َدَ َ﴾ِِحٓ إََِلِۡهم م  َالرَ َنَ ىَأَ لَ عَ َةَهاآليَ َل ت   :ةَ الَ س 

 من الرجالألهل البادية  د بالرجال خاصة ج خاصة باملالئكة ب عامة بالرجال والنساء أ
تَ  -19 ب هَاللَه  ـ:ب ََةَ يثَ ب َة َالخ َمَ لَ ىَالكَ الَ عَ ش 

 النميمة د كلمة الكفر ج الشجرة اخلبيثة ب القول على اهلل بال علم أ
 و  ي قَ فِ بِالظُّلِم   الُمَرادُ  -21

ال ىَهِ لِ ع  َ َغٰفًِل : ﴿ت  ا َيۡعَمُ   َوََّل ََتَۡسَۡبَّ ٱَّللَّ ٰلُِمونَ  َعمَّ  :﴾ٱلظَّ

 الغيبة والنميمة د صرف العبادة لغري اهلل ج دون الشرك املعاصي ب اآلخرينالتعدي على  أ
َقَ المَ  -21 ِ ﴿ـَب ََودَهصه  و  ي قَ فِ َ﴾نِۡعَمَت ٱَّللَّ

ال ىَهِ لِ ع  ِ ُكۡفرٗ ﴿:َت  لُواْ نِۡعَمَت ٱَّللَّ ِيَن وَدَّ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ
َ
 :﴾ان

 إرسال الرسول  د اخللود يف اجلنة ج القرآن الكرمي ب ولذاهتا نعيم الدنيا أ
 و  ي قَ فِ َ﴾نَۡسلُُكُهۥ﴿ىَن َعَ مَ  -22

ال ىَهِ لِ ع   :﴾َذَذٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ ِِف قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِميَ ﴿:َت 

 نظهره د نطمسه ج خنرجه ب ندخله أ
َقَ  -23 ال ىَال  ع  َيايُثَب ُِت ٱ﴿َ:ت  َۡ َيٰوةِ ٱدلُّ ِيَن َءاَمُنواْ وِٱۡلَقۡوِل ٱثلَّاوِِت ِِف ٱۡۡلَ ُ ٱَّلَّ  :﴾وِٱۡلَقۡوِل ٱثلَّاوِِت ﴿َالمرادَبـَ﴾َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َّللَّ

 االستقامة د شهادة التوحيد ج القول احلسن ب احلسنة اخلامتة أ
ََلَ كَ أَ َمَهكَ حهَ -24 م  َل ح   :لَ يَ الخ 

 مكروه د حمرم ج جائز ب جائز للضرورة أ



  

 
 

 :﴾يمِ ٱۡلقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِ ﴿ىَن َعَ مَ  -25

 امليزان العدل د اجلزاء الكامل ج الصراط املستقيم ب اجلنة أ
َقَ  -26 ال ىَال  ع  ٰوةَ َطَرَِفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَفٗ ﴿: ت 

لَ قِِم ٱلصَّ
َ
َِن َوأ ۡ ِ ا م  َِن َوُزلَفٗ ﴿ىَن َعَ مَ َ ﴾ٱَلَّ ۡ ِ ا م   :﴾ٱَلَّ

 قبل الغروب د آخر الليل ج العشاء صالة ب ساعاٍت من الليل أ
ََمَهكَ حهَ -27

 
َح َال

َت  َعَ ىَالمَ لَ عَ َاج َج  َمَ يَب َاص 
يئَ ش 

ََةَ 
 
 ى:الَ عَ تَ َالل

 جائز د حمرم ج واجب ب سنة أ
ارَ رَ الح ََعَ مَ َورَه)الن َ -28

مَ لَ كَ ىَل َن َعَ (،َمَ ةَ 
 :ةَ 

 الضياء د النور ج الظلمة ب القمر أ
َتَ َينَ ذَ الَ  -29 َاوَ س  َوَ َمَ هَهاتَهن َس َح ََت   :مَ هَهَمَ هَ اتَهئَ يَ س 

 أصحاب القنطرة د أصحاب احلوض ج أصحاب األعراف ب أصحاب الصراط أ
َالَ َاعَ وَ نَ أَ َنَ مَ  -31 َرَ س  َوَ َلَ كَ يَال َف ََاف  َرَ الش   :ب 

 واجلمال لباس الزينة د تناول احلرام ج أكل الطيبات ب لباس سرت العورة أ
َد  -31 ِد؛ ِِلَنَّ الَحم  َيت  ُسوَرُة الَفاتَِحِة بِالَحم   :ُسمِّ

 مالزم للعبادة د صفة املؤمننيمن  ج أعم من الشكر ب أول مذكور فيها أ
َب ـَ -32 وده ق صه ال ى:ََ﴾ٱۡۡلَقُّ ﴿الم  ع  َت 

ل ه  و  يَق 
ب َِك ٱۡۡلَقُّ ﴿ف  نزَِل إََِلَۡك ِمن رَّ

ُ
َمآ أ ََّ

َ
َفَمن َيۡعلَُم ن

َ
 :﴾أ

 ن الكرميالقرآ د كونيةال اآليات ج النيب  ب الوحي أ
 

َ َؤَ الس  َث ان يالَاله ََلَ لَ ظَ : َ)َارَ يَ ت َالخ  َ(ح َص 
َتَ مَ د َن َعَ  ََةَهابَ ج َالَ َونَهكَها ص 

ََلَ لَ ظَ وَ َ،ةَ يح َحَ  َ)َارَ يَ ت َالخ  َ(أطَ خ 
َتَ مَ د َن َعَ  َونَهكَها

ََةَهابَ ج َالَ  ََةَ ئَ اط َخ 
 (بدرجةية مقالكل فقرة )                                                                                                :أ ت ياَيَ يمَ ف 

َ

8َ
 

َّف َّالت َّ) -33 ََّّير َّس  ي 
َّف َّالت ََّّام ََّسَّق َّأَََّّن َّم ََّّ(الَعَقد  َّر َّط ََّّار َّبََّت َّاع َّب ََّّير َّس 

َّالو ََّّق  َّي َّلََّإ ََّّول َّص 
 ( ) َّ.ه 

34- َّ َّع َّالس   
ََّّور َّن ََّّاء َّفََّط َّل  ََّّي

 
َّ،َّوََّالل َّب ََّسََّّن َّعَََّّد َّالص 

ََّّن َّ؛َّم َّه َّيل  َّفََّص   ( ) َّ.ينََّق َّاف َّنََّالم ََّّات 

َّج َّيََّ -35 ََّّن َّي َّدََّال َّالوََّب َََّّّر َّالب ََّّب 
 ( ) َّ.ط َّقََّاَّفََّمََّه َّر َّبََّك ََّّدََّن َّع 

َّب ََّّةََّبََّي َّالط ََّّةََّمََّل َّىَّالكََّالََّعََّتَََّّالل ََّّهََّب ََّشَّ -36 َّبََّي َّالط ََّّة َّرََّجََّالش 
َّه َّ،َّوََّة 

َ
َّل َّخ َّال:َّي  ( ) َّ.ن ََّسَّالحَََّّق 

ََّشَّب ََّّاح َّزََّالم َّوَََّّل َّزََّالهَََّّيم َّر َّح َّتََّ -37
 
َّوَََّّر َّف َّك ََّّه َّن َّأَََّّاء َّمََّلََّالع ََّّعََّمََّج َّأَََّّد َّقََّ،َّوََّين َّالد ََّّنََّم ََّّء َّي

 ( ) َّ.ة َّد َّر 

ََّّن َّم َّ -38
َّمَََّّم َّكََّح  َّي َّوع َّر َّش 

ََّّيل َّب َّيََّسَّف ََّّاد َّهََّالج ََّّة 
 
َّكَََّّء ََّلَّع َّ:َّإ َّالل

ََّّة َّمََّل 
 
 ( ) َّ.الل

َّلت َّا -39 َّح َّالت َّوَََّّيع َّر َّش 
َّل  ََّحََّّ؛يل  َّل َّالخَََّّيع َّم َّجََّل ََّّق   ( ) َّ.ق 

َّت َّك ََّّز َّرََّب َّأَََّّن َّم َّ -41 َّال َّب ََّّير َّس َّف َّالت ََّّب  َّل َّس  َّمََّج َّال ََّّوب 
َّال 
 
َيَ تَ :َّ)ي

ََنَ مَ ح َالرَ َيمَ ر َالكَ َيرَهس 
َفَ يَتَ ف 

َكَ َير َس  َّ؛َّل َّانَ ن َالمَ َمَ ل  َّع َّلس 
 ( ) َّ.(يد 

 
  



  

 
 

َ َؤَ الس  َالَاله َاآلت َ:َث ال ثه ة  ئ ل  َال س  ن  َع  ب 
ي َأ ج 

َ (بدرجةية مقالكل فقرة )                                                                        :ةَ 

5َ
 

ا،ََّ -41 ه 
يذ  ن ف  ت  َو 

ي ة 
ائ  َالق ض  ام  ك  َال ح  ار  د  َإ ص  ين 

ل م  س  َالمه
اد  ر   ف 

َل  ق  َي ح  ل  َه  ب ب  ر َالس  َذ ك  ع  َ؟َم 
  

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ال ىَّ -42 َت ع  ال  ُِل ﴿َ:ق  وحِ  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَ ُيَن  ۡمرِهِۦ وِٱلرُّ
َ
ََ﴾ِمۡن أ ات  م 

ل  ان يَالك  ع  َم  ب ي ن 
ةَ  ل  ظ ل  َ:المه

وحِ ﴿ ............................................................................................ :﴾ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَ ﴿  ............................................................................................ :﴾وِٱلرُّ

ال ىَّ -43 َت ع  ال  ن يُوَصَ  ﴿:َق 
َ
ُ وِهِۦٓ أ َمَر ٱَّللَّ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َمآ أ ََ﴾َوٱَّلَّ ن ي ن  َاث  ر  كه رَ اذ  اَأ م  م 

ََم  ل  َيهوص  ن 
أ  َ؟اللَه

 ..........................................................................................................................ـ2َ ..........................................................................................................................ـ1َ

ل هَ َّ -44 و  يَق 
َف  ره َال م  يده

ف  اَيه اذ  ال ىَم  ع  ْ قُۡ  ﴿:َت  َ؟َ﴾َتَمتَُّعوا
  

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ورَ َ -45 َسه
ي ة 
م  َت س  ب به اَس  َم  يم 

اه  َإ ب ر 
.َّة  م  س 

 
اَال ذ  َب ه 

  

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

َ َؤَ الس  اب عَهالَاله َاآلت َ:َر  ة  ئ ل  َال س  ن  َع  ب 
ي َأ ج 

َ (بدرجةية مقالكل فقرة )                                                                          .ةَ 
5َ

 

رَ َ -46 كه ح ََاذ 
َاَتَ مَ يثًاَمَ دَ  َهَهظَهفَ ح 

َيَفَ فَ  ََلَ ض  ورَ سه
َات َالفَ َةَ  ح 

 .ةَ 
  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  

47- ََ رَ اعَ وَ نَ أَ َرَهبَ الص  كه َنَ يَ ن َاثَ َ؛َاذ 
 .اهَ ن َمَ 

 ..........................................................................................................................ـ2َ .......................................................................................................................ـ1َ

:) ي ة 
َاآلت  ات  اغ  ر  َالف  ل 

م  َ)أ ك 

َف ََيلَ وَ أَ لتَ ل ََ -48
 
َيَال َص 

َط  ا:َنَ يَ يَ ن َعَ مَ َح َل  م  َفَ ـَتَ 1َ،َهه
َالكَ َيرَهس   .................................................................................ـ2ََ.اهَهن َعَ مَ َانَهيَ بَ وَ َمَ ل 

َتَ كَ تَهَ -49 َس  َوَ َبه ََةَهيَ ل 
 
َىَب ـ:الَ عَ تَ َالل

 ..........................................................................................................................ـ2َ ......................................................................................................................ـ1َ

َهَ ذ َمَ َنَ مَ َ -51 ََلَ هَ أَ َب  ن َالس 
اعَ مَ الج َوَ َةَ 

َبَ ثَ إ ََ:ةَ  َوَ اللَ َاته َالمَ َح  فَهح 
َ.........................................................................................َ:وَ هَه،َوَ وظَ 

  

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

َهَ تَ انَ  َال ََت  َس 
ََةَهلَ ئ 

َوَ التَ ب َوَ 
َف  اد ََيق  د  الس  َ...و  ن ك  ط  و  َو  ك 

ل يك  م  َو  ك 
ين  را َل د  خ  َف  ت  م  ؛َده

د  َالغ  ال  ج  ر  َو  ب ل  ت ق  س  َالمه ل  يَأ م 
َأ خ 

ل َوَ  م  ع  ل مًاَو 
ع  َاللَه ك  اد  ادا ََز  ش  ر  لهقًاَو  خه بًاَو  أ د  ََ...و  ك  ل مه ع  َمه َل ك  ب 

ح   المه

 «احلمد هلل رب العاملني؛ أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع املثاني، والقرآن العظيم»: قال: قال رسول اهلل  عن أبي هريرة 

 صرب على االبتالء              صرب على الطاعة

 نفس املراد بالكالم            

 واجتناب النواهي                 فعل األوامر

 الذي دون اهلل فيه علم كل شيء قبل وقوعه

 صلة األرحام                اإلميان باهلل ورسوله

 يفيد التوبيخ والتهديد

 الشتماهلا على دعوات اخلليل إبراهيم 

 بالوحي           جربيل 

ومن يقوم  املسلمنيأمر ليس من حق أفردا املسلمني أن يقوموا بإصدار األحكام القضائية وتنفيذها؛ ألن ذلك راجع إىل ولي 

 .مقامه


