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أجوبة االختبار النهائي
(لكل سؤال  4درجات)

❖ أجب عن األسئلة اآلتية:
 .1من أوصاف املتقني (الذين يؤمنون ابلغيب) .اشرحها.

الذين يصدقون تصديقاً جازماً كامالً بكل الغيبيات ،كاملالئكة واجلن والبعث والنشور واحلساب وغري ذلك من أهوال
يوم القيامة.
علَى الَّذِينَ ي ُِطيقُونَهُ فِ ْد َيةٌ َ
ط َعا ُم ِم ْس ِكين} [البقرة .]184 :لآلية معنيان اذكرمها.
 .2قال تعاىل يف الصيامَ { :و َ
األول :ال يطيق الصوم2 ) .درجة)  /الثاين :يطيقه مع الضرر واملشقة2 ).درجة)
{ .3يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا أ َ ْوفُوا بِ ْالعُقُودِ} [املائدة .]1 :كلمة العقود حتتمل معنيني ،اذكرمها.
األول :العهود اليت أخذها هللا على عباده2 ).درجة) الثاين :العهود اليت أخذها العباد بعضهم على بعض2 ) .درجة)
ضت ُ ْم بِ ِه ِم ْن ِخ ْ
اء أ َ ْو أ َ ْك َن ْنت ُ ْم فِي أ َ ْنفُ ِس ُك ْم} [البقرة ]235 :أابحت
علَ ْي ُك ْم فِي َما َع َّر ْ
س ِ
{و َال ُجنَا َح َ
طبَ ِة النِ َ
َ .4
اآلية التعريض خبطبة النساء ،فمن اللوايت جيوز التعريض خبطبتهن من النساء؟
النساء املعتدات املتوىف عنهن أزواجهن ،واملطلقات طالقاً ابئناً.
(لكل سؤال  4درجات)

❖ اشرح ما حتته خط:

اب َيتْلُونَهُ َح َّق ِت ََل َو ِت ِه أُولَ ِئ َك يُؤْ ِمنُونَ ِب ِه} [البقرة.]121 :
{ .5الَّذِينَ آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكت َ َ
يتبعونه حق االتباع ،ويعملون مبا فيه ،فيحلون حالله وحيرمون حرامه.
َّللاُ ث ُ َّم ِإلَ ْي ِه ي ُْر َجعُونَ } [األنعام.]36 :
ِ { .6إنَّ َما َي ْست َ ِج ُ
يب الَّذِينَ َي ْس َمعُونَ َو ْال َم ْوتَى َي ْب َعث ُ ُه ُم َّ
الذين يسمعون مساع تفهم وتدبر.
اس َك َم ْن َمثَلُهُ فِي ُّ
ت} [األنعام:
الظلُ َما ِ
{ .7أ َ َو َم ْن َكانَ َم ْيتًا فَأ َ ْح َي ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ً
ورا يَ ْم ِشي بِ ِه فِي النَّ ِ
.]122
ميتاً ابجلهل والكفر.

ش ْي َ
س ُه ْم َ
ف ِمنَ ال َّ
ْص ُرونَ } [األعراف.]201 :
{ .8إِ َّن الَّذِينَ اتَّقَ ْوا إِ َذا َم َّ
طائِ ٌ
ان ت َ َذ َّك ُروا فَإ ِ َذا ُه ْم ُمب ِ
ط ِ
وسوسة ابلفساد وختريب األخالق.
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(لكل سؤال  4درجات)

❖ امأل الفراغات:

 .9قال ابن عباس :نزلت سورة األنعام مبكة ليالً مجلة واحدة ،حوهلا سبعون ألف ملك جيأرون ابلتسبيح.
 .10سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما شيبه من سورة هود فقال{ :فاستقم كما أمرت}.
 .11أخرج أمحد« :أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بين إسرائيل والزمر».
املقصود ببين إسرائيل سورة اإلسراء.
 .12قال وفد جنران للنيب صلى هللا عليه وسلم :ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد؟ هل رأيت إنساانً قط من غري أب؟ فإن
كنت صادقاً فأران مثله!

ِ ِ
ِ
ِ
ال لَه ك ْن فَيَكون} [آل عمران]59 :
آد َم َخلَ َقه ِم ْن ت َراب ث قَ َ
يسى عْن َد اّلل َك َمثَ ِل َ
فأنزل هللا قوله{ :إن َمثَ َل ع َ

.

(لكل سؤال  8درجات)

❖ فسر اثنتني من اآلايت اآلتية:

ضةً فَ َما فَ ْوقَ َها فَأ َ َّما الَّذِينَ آ َمنُوا فَيَ ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ ْال َح ُّق ِم ْن َربِ ِه ْم َوأ َ َّما
ب َمث َ ًَل َما بَعُو َ
َّللا َال يَ ْستَحْ يِي أ َ ْن يَض ِْر َ
أ{ -إِ َّن َّ َ

يرا َو َما ي ُِض ُّل بِ ِه إِ َّال ْالفَا ِسقِينَ } [البقرة:
الَّذِينَ َكفَ ُروا فَيَقُولُونَ َما َذا أ َ َرا َد َّ
يرا َويَ ْهدِي بِ ِه َكثِ ً
ُض ُّل بِ ِه َكثِ ً
َّللاُ بِ َه َذا َمث َ ًَل ي ِ
.]26
َّللاِ َوالَّذِينَ آ َمنُوا أ َ َ
ش ُّد ُحبًّا ِ َّلِلِ َولَ ْو يَ َرى الَّذِينَ
ب َّ
ُون َّ
َّللاِ أ َ ْن َدادًا ي ُِحبُّونَ ُه ْم َك ُح ِ
بَ { -و ِمنَ النَّ ِ
اس َم ْن يَت َّ ِخذُ ِم ْن د ِ
َ
اب أ َ َّن ْالقُ َّوة َ ِ َّ ِ
لِل َج ِميعًا َوأ َ َّن ََّّللاَ َشدِي ُد ْال َع َذاب} [البقرة.]165 :
ظلَ ُموا ِإ ْذ َي َر ْونَ ْال َع َذ َ
ش ً
ت ِم ْن َب ْع ِل َها نُ ُ
{و ِإ ِن ْام َرأَة ٌ خَافَ ْ
ص ْل ُح َخي ٌْر
وزا أ َ ْو ِإع َْرا ً
علَ ْي ِه َما أ َ ْن يُ ْ
ص ْل ًحا َوال ُّ
ص ِل َحا بَ ْينَ ُه َما ُ
ضا فَ ََل ُجنَا َح َ
جَ -
س ال ُّ
يرا} [النساء.]128 :
ض َر ِ
َّللا َكانَ ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخبِ ً
ت ْاْل َ ْنفُ ُ
َوأُحْ ِ
ش َّح َو ِإ ْن تُحْ ِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإ ِ َّن َّ َ
ت قُلُوبُ ُه ْم َو ِإ َذا ت ُ ِليَ ْ
َّللاُ َو ِجلَ ْ
علَى َربِ ِه ْم يَت ََو َّكلُونَ }
دِ { -إنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ ِإ َذا ذُ ِك َر َّ
علَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ زَ ا َدتْ ُه ْم ِإي َمانًا َو َ
ت َ

[األنفال.]2 :
.13
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(لكل سؤال  4درجات)

 .15ال جتعلوا احللف ابهلل على قطيعة الرحم أو ترك الصدقة سبباً مانعاً لكم من فعل اخلري ،بل كفروا عن أميانكم واصنعوا
اخلري ،فتحسنوا إىل احملتاج وتتقوا ما حرم هللا وتصلحوا بني الناس.
{وَال َجتعلوا اّلل عرضةً ِأل َْميانِكم أَ ْن تَ َُّبوا وتَت قوا وت ِ
ني الن ِ
اس َواّلل َِمسيع َعلِيم} [البقرة]224 :
صلحوا بَْ َ
َ ْ
َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
 .16ال خري وال نفع يف كثري من النجوى :السر بني االثنني أو اجلماعة إذا حتدثوا به ،إال يف أمور ثالثة :األمر أبداء الصدقة،
أو عمل املعروف ،أو اإلصالح بني الناس يف الدماء واألعراض واألموال.
ات ِ
اس ومن ي ْفعل َذلِك ابتِغَاء مرض ِ
ِ ِ
ِ
اّلل
ني الن ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ص َالح بَْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْعروف أ َْو إِ ْ
{َال َخ ْ َري ِيف َكثري م ْن َْجن َواه ْم إِال َم ْن أ ََمَر ب َ
ِ
فَسو َ ِ ِ
يما} [النساء]114 :
ف ن ْؤتيه أ ْ
َْ
َجًرا َعظ ً

 .17ليس الدين ابلتحلي وال ابلتمين ،وليس اجلنة والقرب من هللا مبجرد التمين ،بل من يقرتف سيئة صغرية أو كبرية ،جيازه
هللا بفعله يف الدنيا واآلخرة ،وال جيد له من غري هللا من يتوىل حفظه أو يدفع عنه العذاب.
ون اّللِ ولِيًّا وَال نَ ِ
اب من ي عمل سوءا جيز بِِه وَال َِجي ْد لَه ِمن د ِ
ِ ِ
س ِأب ََمانِيِك ْم َوَال أ ََم ِِ
ص ًريا} [النساء:
ْ
َ َ
اين أ َْه ِل الْكتَ َ ْ َ ْ َ ْ ً ْ َ َ
{لَْي َ
.]123
❖ من خالل قراءتك ومتابعتك للخطب األربع ،أجب عن األسئلة اآلتية:

(لكل سؤال  8درجات)

 .18اذكر تعريف العلماء للقرآن الكرمي.
كالم هللا تعاىل ،املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،املنقول إلينا ابلتواتر ،املتَ َعبد بتالوته ،املعجز ولو بسورة
ِ
املصاحف ،املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس.
منه ،املكتوب يف
 .19ما معىن املتعبد بتالوته؟
(املتعبد بتالوته) :فتالوة القرآن عبادة يثاب عليها املؤمن ،فما ظنك ابلفهم والعمل والتعليم ،وقد ألف العلماء كتباً يف
فضل تالوة القرآن وبيان عظمة ثواهبا.

.

 .20اذكر حديثاً حيث على العمل ابلقرآن الكرمي( .أي حديث صحيح ينال الطالب الدرجة)
فأحل حاللَه ،وحرم حر َامه ،أدخله هللا بِِه اجلنة ،وشفعه يف عشرة من أهل بيته ،كلُّهم قد
«من قرأ القرآن فَاستظهرهَ ،
وجبت هلم النار»
انتهت األسئلة-[]3

