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ي:   استعن باهلل ثّم أجب عّما ي
  ن)12: (ٔالاّول  جزءال

ى ْحَم     : قال تعا ْرِض اَوِعَباُد الرَّ
َ
ى ٔالا َ ِذيَن َيْمُشوَن َع ُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسالًما َهْوًنا ِن الَّ ُ َ

َ
  )63(َوِإَذا َخاط

ًدا َوِقَياًما ْم ُسجَّ ِ ِ
ِذيَن َيِبيُتوَن ِلَرّ ا َكاَن  )64(َوالَّ َ َ َم ِإنَّ َعَذا ا َعَذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

 )65(َغَراًماَوالَّ

ا َوُمَقاًما ا َساَءْت ُمْسَتَقرًّ َ َّ ْم [  )66( ِإ
َ
ْم ُيْسِرُفوا َول

َ
نَفُقوا ل

َ
ِذيَن ِإَذا أ ُرواَوالَّ ُ َن َذِلَك  َيْق ْ        )67(]َقَواًما َوَكاَن َب

  67- 63الفرقان 
  ملطلوب:

ي ٓالاية   .1  ن)02(      .اشرح ما تحته خط 
ن شرحا مو  .2 ن معكوف     ن)02(            ؟جزااشرح ٓالاية ال ب
ي بما .3  ن)03(   .يناسب من ٓالايات امأل الجدول التا
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ى: بقية أكمل  .4 َن َذِلَك َقَواًماو  ٓالايات من سورة الفرقان قال تعا ْ ).........................وكان هللا غفورا 67(َكاَن َب
 ن)03(        ؟  )70رحيما(

      ن)02(استخرج من ٓالايات حكما وفائدة  .5
  ن)08الجزء الثاني: (

ى طيب ال يقبلقال رسول هللا  قال:عن أبي هريرة  ن  ( إن هللا تعا ن بما أمر به املرسل إال طيبا وإن هللا أمر املؤمن
ي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم). وقال ت َباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإّنِ ّيِ

ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ ا الرُّ َ ُّ
َ
ى: ( َيا أ َمُنوا فقال تعا

َ
ِذيَن آ ا الَّ َ ُّ

َ
ى: ( َيا أ عا

َباِت َما َرَزْقَناُكْم  ّيِ
َ
 . ............ لذلك) رواه مسلم....).ُكُلوا ِمْن ط

      ن)03(       عّرف راوي الحديث تعريفا وافيا. .1
  ن)02(   .أكمل الحديث الشريف .2
ى حياة ٕالانسان؟ ( ما .3   ن)03هو موضوع الحديث؟ وما أثره ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ
هذه الّصفحة على آيات قرآنية ال يجوز  تحوي*      :مالحظة

 امتهانها أو إلقاؤها.
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