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   آدابمشرتك 

 استاذ املادة: 

 بالويل نصر الدين 

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

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

  ............" رواه البخاري…………………

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

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

ن2.5....................................................رمحة اهللا واسعة و فضله عميم ، فهو يضاعف احلسنات و يعفو عن السيئات،...-3

  ؟مدعما اجابتك بنص من القرآن  تضاعف احلسنات مىت- أ

  مىت تكتب السيئة عند اهللا حسنة ؟ - ج  

  ن2.5...اذا استقر االميان يف قلب احد امثر صفات محيدة قل ان جتدها يف غريه ، اذكر مخسة آثار لالميان  يف حياة الفرد؟....................-4

  ن3..........................................................................................فوائد ؟..... ثالثـ استخرج من احلديث  -5

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

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

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

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

  ن2.5وتعاىل  سبحانه ربه مع األدب يف وخاصة شئ كل يف مجيعاً  لنا العظمى القدوة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان - ب

  استشهد على ذالك بثالث شواهد من القرآن و السنة النبوية                

حريصا على غرس العقيدة االسالمية يف نفوس املؤمنني و خاصة الشباب منهم و مثال ذالك ما نصح به   وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان   -ج

  ن 2الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الصحايب اجلليل ابن عباس  ، أذكر هذه النصائح  

  تكون باسلوب التلميذ : إعادة الفاظ احلديث كاملة  يف الفوائد او يف النصائح مباشرة العالمة صفر ، البد انمالحظة 

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

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

  انتهى      1/1الصفحة      وفقكم اهللا


