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 األسئلة

 قال هللا تعالى في سورة فاطر 

 

 المطلوب 
 استخرج من االيتين ثالثة فوائد . –     1

 أ :......................................................................................    

 ب : .....................................................................................  

 ......................ج : ................................................................  

                  :....................................ذكرت االية فضل عظيم و جليل سبق و ان درسته ما هو  – 2 

 مع بيان نوع حكمها  استخرج من االيتين كل احكام التالوة التي درستها  – 3 
اكنة النون السحكم   الكلمة 

 التنوين و

الميم  و النون       الكلمة  الميم الساكنةحكم  الكلمة 

 المشددتين
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 صنف االيات التالية من حيث انواع أحكام القران الكريم .. -  4

َ.................................275َالبقرةََ﴾ اْلب  ْيع َو ح رَّم َالر ِّبَ َأحلَهللاوَ ﴿  .1
َم ن َاْست ط اع َإ ل ْيه َ﴿  .2 جَُّاْلب  ْيت  َح  َلِل َّ َع ل ىَالنَّاس  َ...............................97َالَعمرانََ﴾  س ب يًلَو 
ْول كَ ﴿  .3 نْ ف ضُّواَم ْنَح  ََل  َاْلق ْلب  َف ظًّاَغ ل يظ  َُكْنت  َ.....................................159عمرانََ﴾و ل ْو
ْمَر اُعونَ ﴿  .4 ِت  ْمَو ع ْهد ه  َُهْمَِل  م اَن  َ..................................................8َاملؤمنونََ﴾و الَّذ ين 
ٌََّح  يمٌَ﴿ .5 َك أ نَُّهَو ِل  او ٌة ن ُهَع د  َو ب  ي ْ ن ك  َأ ْحس ُنَف إ ذ اَالَّذ يَب  ي ْ ي 

َه  لَِّت   ﴾  اْدف ْعَب 

َف إ ْمس اٌكَِب  ْعُروٍفَأ ْوَت ْسر يٌحَِب  ْحس انٍَ﴿   .6 ن  ُقَم رََّت   ...................................229َالبقرةََ﴾الطَّل 

 أجب بصح او خطأ على اإلجابات التالية : – 5
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 ......... حديث قبمة العلم و العلماء اخرجه اإلمام الترمذي 

  سنة في المدينة المنورة ........ 13سنوات في مكة و  10كان نزول القران 

  حديث ................ 197سيدنا عويمر بن قيس بن زيد روي له 

  اعلى من العالم كما في الحديث ............منزلة العابد 
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