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السؤال األول(13عالمات):
سورة الحجرات من السور المدنية التي جاءت لتعلمنا الكثير من اآلداب ،واألخالق التي نحتاج إليها ،كي ننجح في حياتنا وعالقاتنا مع
اآلخرين.
أكتب مما تحفظين من السورة على ما يدل على  :وجوب توقير النبي عليه الصالة والسالم .
.........................................................................................................................................................
........
ِيرا مِ نَ ال َّ
سوا َو َال يَ ْغت َْب بَ ْع ُ
ب أ َ َح ُدكُ ْم أ َ ْن يَأ ْ ُك َل
س ُ
ظ ِن إِنَّ بَعْضَ الظَّ ِن ِإثْ ٌم َو َال ت َ َج َّ
ضكُ ْم بَ ْعضًا أَيُحِ ُّ
قال تعالى " :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا اجْ ت َ ِنبُوا َكث ً
اب َرحِ ي ٌم ".
َّللا ت ََّو ٌ
َّللا إِ َّن َّ َ
لَحْ َم أَخِ ي ِه َم ْيت ًا فَك َِر ْهت ُ ُموهُ َواتَّقُوا َّ َ
*1علل :تكرار التذكير بصفة اإليمان (يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا) في مطلع اآليات التي دعت إلى االلتزام باألخالق واآلداب الشرعية)2( .
.........................................................................................................................................................
.................
*2تحريم الظن السيء
.................................................................................................. ...........................................:
*3تعريف التجسس
................................................................................................................................................:
سولَهُ ال
ج) قال تعالى { :قَالَ ِ
اب آ َمنَّا قُل لَّ ْم ت ُؤْ مِ نُوا َولَكِن قُولُوا أ َ ْ
َّللا َو َر ُ
ت األَع َْر ُ
سل َ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِ
اإلي َمانُ فِي قُلُوبِكُ ْم َوإِن تُطِ يعُوا َّ َ
َّللاَ َ
س ِه ْم فِي
يَ ِلتْكُم ِم ْن أ َ ْع َما ِلكُ ْم َ
غفُو ٌر َّرحِ ي ٌم {ِ }14إنَّ َما ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
سو ِل ِه ث ُ َّم ل َ ْم يَ ْرت َابُوا َوجَا َهدُوا ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِ
اَّلل َو َر ُ
ش ْيئ ًا ِإنَّ َّ
ُ
َّللا أ ُ ْولَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقونَ {}}15
سبِي ِل َّ ِ
َ
* 1معنى :ال يلتكم......................................:

لم يرتابو .....................................................:

*2سبب نزول اآليات الكريمة
..........................................................................................................................:
................................................................................................................ .........................................
..........
* 3عللي:ال يكفي بأن يظهر المسلم شعائر اإلسالم حتى يكون مؤمنا
................................................................................. ........................................................................
.......
السؤال الثاني17( :عالمة):

سنَّةً َحسَنَةً فَلَهُ أَجْ ُرهَا َوأَجْ ُر َم ْن عَمِ َل بِ َها بَ ْعدَهُ مِ ْن َ
غي ِْر أ َ ْن يَ ْنقُصَ مِ ْن
اإلس َْال ِم ُ
أ) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ " :م ْن َ
س َّن فِي ْ ِ
سيِئ َةً: "....
سنَّةً َ
اإلس َْال ِم ُ
ُور ِه ْم شَ ْي ٌء َو َم ْن َ
أُج ِ
س َّن فِي ْ ِ
 - 1راوي الحديث هو
....................................................................................................................................:
 - 2عرف السنة الحسنة............................................................................................................:
ستَت ُِر مِ ْن
َّللا َ
ب) ع َْن اب ِْن َ
ان فِي َكبِ ٍير ،أ َ َّما أ َ َح ُد ُه َما فَكَانَ َال يَ ْ
ي َ
علَ ْي ِه َو َ
عبَّ ٍ
ان َو َما يُعَذَّبَ ِ
سلَّمَ بِقَب َْري ِْن فَقَا َل إِنَّ ُه َما لَيُعَذَّبَ ِ
اس قَا َل َ ":م َّر النَّبِ ُّ
صلَّى َّ ُ
ا ْلبَ ْو ِل َوأ َ َّما ْاآل َخ ُر فَكَا َن يَ ْمشِي ِبالنَّمِ ي َم ِة ".
لماذا استحق من ترك االستنزاه من البول كل هذا العذاب؟
................................................................................................................................................
السؤال الثالث  :بين الحكم الشرعي في المسائل اآلتية مع التعليل 10 ( :عالمات )
*1استأجر شادي بيتا للسكنى فجعله مخبزا.
الحكم ...................... :السبب:
.............................................................................................................
سكينة ذهبه عند فاطمة فقصرت في حفظه وسرق.
 *2أودعت ُ
الحكم ...................... :السبب........................................................................................................ :
*3وكل ساجد صديقه خالد باٍتئجار بيت له فطلب أجرة على ذلك .
الحكم ...................... :السبب.............................................................................................. .......... :
 * 4اقرض رجل شخصا آخر ألف دينار على أن يردها ألف ومئة بعد سنة.
الحكم ...................... :السبب........................................................................................................ :
سها عن الصالة .
*5توقفت ُ
الحكم ...................... :السبب........................................................................................................ :
السؤال الرابع  :عرفي ما يلي  10 ( -:عالمات)
)1الوكالة
.....................................................................................................................................................:
)2الوديعة
....................................................................................................................................................:
)3الحِ لم
....................................................................................................................................................:
)4اإلجارة
....................................................................................................................................................:
) 5الكبائر
......................................................................................................................................................:
السؤال الخامس :أكمل الفراغ بما يناسبه 12(- :عالمات)
من أمثلة اجارة األشياء  ...................................واجارة األشخاص.............................................

صلة قرابة النبي عليه الصالة والسالم بالعباس رضي هللا عنه .....................................
سيدا شباب أهل الجنة ......................................................
من أخطار ارتكاب الكبائر على الفرد والمجتمع.............................................................................................
حكم نشر الشائعات ....................................
من بنود صلح الحديبية..................................................................................
سبب فتح خيبر..................................
صنَ ٍة أ َ ْو مِ ن َو َراء ُجد ٍُر ()14الحشر}..........................
المقصود بقوله تعالى { :ال يُقَاتِلُونَكُ ْم جَمِ يعًا إِال َّ فِي قُ ًرى ُّم َح َّ
السؤال السادس -:ضع إشارة (√)إمام العبارة الصحيحة وإشارة ( )Xأمام العبارة الخاطئة -:
 )1وصف هللا تعالى نفسه ونبيه ابراهيم عليه السالم بالحِ لم

(

)

 )2وحدة المسلمين هي األصل وتزداد قوة مع الشدائد

(

)

 )3الشجرة التي أكل منها واستظل بظلها سيدنا يونس عليه السالم هي اليقطين

(

)

 )4تعتبر النميمة من كبائر الذنوب التي تستحق فاعلها لعنة هللا

(

)

 )5اإلسالم جاء لهداية الناس وليس لحربهم

(

)

) 6يجب رد شتيمة الشاتم

(

)

 )7كل آي ة في القرآن الكريم لها سبب نزول

(

)

) 8المحاماة من أمثلة إجارة األشخاص

(

)

)9من طرق المحافظة على البيئة قطع األشجار الحرجية

(

)

( 18عالمة)

