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والفقه

القرآن الكريم والتفسيـر  01( :نقط)
"

 - 1يمٕل هللا تعانى" :
أ) اششح دسة انسياق يا تذتّ خظ (.يُسكا ـ َاسكِٕ ـ يُاصعُك ))ٌ5.5(----------------------------------------------------------------------
ب) دذد يضًٌٕ اآليح انكشيًح أعالِ)ٌ5(------------------------------------------------------------------------------------------------- .
)ٌ 2 (----- 69 68 67 66
 ".إنى لٕنّ تعانى
ج) أكتة يع انشكم انتاو يٍ لٕنّ تعانى " :
سٕسج انذج اآليح .65
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أ) تيٍ ٔظيفح انُثي صهى هللا عهيّ ٔسهى اَطاللا يٍ اآلياخ)ٌ 5,5(-----------------------------------------------------------------.
ب) استخشج يٍ اآلياخ يا تشتًم عهيّ يٍ ليى ٔتيٍ كيف تطثمٓا في دياتك)ٌ 2(-------------------------------------------------- .

ٔضخ انًمصٕد تمٕنّ تعانى

)ٌ 5(---------------------------------------------------------

75
 - 3لال تعانى
أ) نى خص هللا انشكٕع ٔانسجٕد تانزكش يٍ تيٍ سائش انعثاداخ ؟ )ٌ 5,5(-----------------------------------------------------------
ب) استخشج يٍ اآليح دكًا ششعيا)ٌ 5(----------------------------------------------------------------------------------------- .
ج) اركش صٕستيٍ نفعم انخيش)ٌ 5,5(-------------------------------------------------------------------------------------------- .

 :مادة الفقــه  01( :نقط)

تأمل النص أعاله ثم أجب عما يلي :
 5ـ عشف يا تذتّ خظ ( .انضٔاج ـ انخطثح ) )ٌ5(--------------------------------------------------------------------------------
 2ـ اركش اثُيٍ يٍ انذمٕق انضٔجيح انًشتشكح)ٌ5(------------------------------------------------------------------------------- .
 3ـ استخشج يٍ انُص يمصذيٍ يٍ يماصذ انضٔاج )ٌ 5( -----------------------------------------------------------------------
 4ـ ييض تيٍ أسكاٌ انضٔاج ٔششٔطّ فيًا يهي )ٌ5(------------------------------------------------------------------------------ :
انصيغح – عذو االتفاق عهى إسماط انصذاق – انضٔجاٌ – خهٕ انضٔجيٍ يٍ انًٕاَع انششعيح.
 5ـ تيٍ انذكى انششعي في انذانتيٍ اآلتيتيٍ يع انتعهيم )ٌ2(-------------------------------------------------------------------- :
 تمذو أدًذ نخطثح اتُح عًّ سًيح ْٕٔ يعهى أٌ يعارا لذ خطثٓا.
 اتفك خانذ يع فاطًح عهى انضٔاج نًذج سُح.
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تأيم انٕضعيح ثى أجة عًا يهي :
 -5دذد يٍ ال يشث في انٕضعيح يع انتعهيم)ٌ 2(------------------------------------------------------------------------------------ .
 -2تيٍ فشض انضٔجح في انٕضعيح يع االستذالل نّ تُص يُاسة)ٌ 2(--------------------------------------------------------------- .

انتهـــــــــــى.

