www.9alami.com

االيخذاٌ انجٕٓي انًٕدذ
نٍُم ضٓادة انسهك اإلػذادي
دٔسة ٌٍَٕٕ 9787

التفسري واحلديث واألخالق

انًادة

انصفذت
انًٕضٕع 8
8
انخؼهٍى األصٍم

يذة اإلَجاص

ساػخاٌ

انًؼايم

:

أٔال  :يادة انخفسٍش ) ٌ 7> ( :

لال حؼانى    :
 ...اٌَت ? 8يٍ سٕسة انفخخ .
-8
9
:
;
<

-



أحًى يغ انطكم انخاو انُص انمشآًَ انكشٌى إنى لٕنّ حؼانى""   ...
ٌ2
بًارا ٔػذ اهلل انًؤيٍٍُ انًباٌؼٍٍ نهشسٕل  $؟ ٔ يا انزي ػجم نٓى يًا ٔػذْى بّ ؟ ٌ 8
بٍٍ كٍف حذٕنج انٓضًٌت إنى َصش فً غضٔة دٍٍُ؟ <ٌ 8,
يا ْٕ انًٕلف انصذٍخ انزي كاٌ ػهى انًسهًٍٍ احخارِ دًٍُا سًؼٕا خبش اإلفك؟ٔػهى أي اػخباس ٌبٌُٕ يٕلفٓى ْزا؟ <ٌ 8,
لال حؼانى فً سٕسة األدضاب     :

      
     
     
   اٌَت ?. :
*يارا حُفً ْزِ اٌَت انكشًٌت ػٍ انشسٕل صهى اهلل ػهٍّ ٔ سهى ؟ ٔ نًارا ؟ ٌ 8

راٍَا  :يادة انذذٌذ) ٌ 7> ( :
ػٍ أبً ْشٌشة سضً اهلل ػُّ لال :سًؼج سسٕل اهلل ٌ $مٕل :دك انًسهى ػهى انًسهى خًس :سد انسالو ٔ ،ػٍادة انًشٌضٔ ،احباع انجُائض،
ٔ إجابت انذػٕة ٔ ،حطًٍج انؼاطس  يخفك ػهٍّ
*حطًٍج انؼاطسٌ 8,< .
 .8اضشح* :ػٍادة انًشٌض *احباع انجُائض
 .9اركش أسبؼت يٍ آداب ػٍادة انًشٌضٌ 8,< .
 .:يا ًْ خصائص انشجم انفطشٌت انخً ٌخًٍض بٓا ػٍ انًشأة؟ ٔ يخى ٌصٍش يخُزا ؟ ٌ 9
; .نهًذبت انخً ٌسخذك أصذابٓا االسخظالل بظم ػشش انشدًاٌ ٌٕو انمٍايت يٕاصفاث ،يا ًْ؟ ٌ 8
< .اسخذل بُص دذٌزً ػهى فضم كفانت انٍخٍىٌ 8 .

رانزا  :يادة األخالق )ٌ7=( :
ػٍ ابٍ ػًش سضً اهلل ػًُٓا أٌ انُبً  $لال :يٍ ادخكش انطؼاو أسبؼٍٍ نٍهت فمذ بشئ يٍ اهلل ٔ ،بشئ اهلل يُّ سٔاِ أدًذ ٔ انذاكى.
 -8اضشح األنفاظ انخانٍت* :ادخكش *انطؼاو *بشئ يٍ اهلل *بشئ اهلل يٌُّ 8 .
 -9يا ًْ أضشاس االدخكاس؟ ٌ 8
 -:دذد خًسا يٍ ٔسائم يذاسبت انغصٌ 9,< .
; -حذذد فً رالرت أسطش ػٍ يفاسذ انخًش انصذٍتٌ 8,< .

اَخٓـــــــــــــــى .
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