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 اساتذة املادة :

 بالويل و بومعراف 

  ن ) 14.................... ( اجلزء األول : 

عن  ابن عباس  عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ،فيما يروي عن ربه : قال : "إن اهللا كتب احلسنات والسيئات 

  ......................................." رواه البخاري..........................................

 ن4…………...............……................…………………………ـ أكمل كتابة احلديث مع الشكل اجليد ؟ 1  

  ن2................................................................................ـ للصحايب اجلليل ابن عباس مناقب ، أذكرها ؟....2

  ن4....................................................هو يضاعف احلسنات و يعفو عن السيئات،...ـ رمحة اهللا واسعة و فضله عميم ، ف3

  ؟مدعما اجابتك بنص من القرآن مىت تضاعف احلسنات - أ

  مىت تكتب السيئة عند اهللا حسنة ؟ - ج  

  ن4...........................................................ـ استخرج من احلديث أربع فوائد ؟.................................. 4 

  )  ن06اجلزء الثاين : ...................... ( 

  ن1.5هذه االيات من اآليات املدروسة  من سورة الفرقان ؟ ما يشابه  احبث عن - أ

151ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيئاً " األنعام االية قال تعالى :" ُقْل تـََعاَلَوْا اَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكُم َأالَّ 

َها َوَما بََطَن "األنعام االية  151قال تعالى  "َوَال تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

من  153-151)" االيات 153صَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن (تعالى "ُقْل تـََعاَلَوْا اَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكُم َأالَّ ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيئًا.....َذِلُكْم وَ قال  -ب

  سورة االنعام 

  ن2.5شارت اآليات اىل عشر وصايا ، مخس منها بصيغة النهي والباقية بصيغة األمر، اذكر الوصايا اليت وردت بصيغة االمر؟أ -

طَْلِعَهاِمنْ النَّْخلِ َوِمنَ مُّتَـَراِكباً ƢčƦÈƷِمْنهُ نُّْخِرجُ َخِضراً ِمْنهُ فََأْخَرْجَناَشْيءٍ ُكلِّ نـََباتَ بِهِ فََأْخَرْجَناَماءً السََّماءِ ِمنَ أَنـَْزلَ اْلِذيُهوَ "َ وقال تعالى - ج

َوانٌ  رَ ُمْشَتِبهاً َوالرُّمَّانَ َوالزَّيـُْتونَ َاْعَنابٍ ِمنْ َوَجنَّاتٍ َدانَِيةٌ ِقنـْ ")99(يُؤِمُنونَ لَِّقْومٍ َآليَاتٍ َذِلُكمْ ِفيِإنَّ َويـَْنِعهِ أَْثَمرَ ِإَذاثََمرِهِ ِإَلىاْ اُْنُظُرو ُمَتَشاِبهٍ َوَغيـْ

99األنعام االية 

  ن1من األية ؟ اشارت اآلية اىل دالئل  قدرة اهللا سبحانه و تعاىل اليت توصل اىل االميان به ، أذكر دليلني -

َهاَيِخرُّواْ َلمْ رَبِِّهمْ بِآيَاتِ ذُكُِّرواْ ِإَذاَواْلِذينَ و قال ايضا "الفرقان ")64(َوِقَياماً ُسجَّداً ِلَربِِّهمْ يَِبيُتونَ َواْلِذينَ  قال تعالى " -د ƢčǸَعَليـْ ÉǏ ًُوُعْمَيانا

  الفرقان "  73

  ن1 أشارت اآليتني اىل صفيتني من صفات عباد الرمحان ، أذكرمها ؟-

  :يلي مبا االلتزام الضروري من: مالحظة

   ...اللغوية األخطاء من السالمة -اخلط ووضوح الورقة تنظيم-وإجيازها اإلجابة دقة -  

                                 الشرعية العلوم مادة  مث اآليات śē فأنك الورقة رميت إذا: حتذير

  انتهى      1/1الصفحة      وفقكم اهللا


