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درجة )٤٠الّسؤال األّول : (
: ختیار الّصحیحواالشرح المفردات -١

درجاتعشر. الغنائم- أ
درجاتعشر.                 االتفاق–ب 

:أحكام التجوید-٢
: إخفاء- 

خمس درجات= وبعدها حرف من حروف اإلخفاء.  األنفال: لمجيء النون الساكنة وبعدھا حرف الفاء
= وبعدها حرف من حروف اإلخفاء.وبعدها حرف الكافالنون الساكنة إن كنتم: لمجيء = 

= وبعدها حرف من حروف اإلخفاء.لمجيء النون الساكنة وبعدها حرف التاء= كنتم: 
راء مفخمة:-

خمس درجاتألنها جاءت مفتوحة = ألن حركتها الفتحةالّرسول: 
= ألنها لیست مكسورة

: ألنها جاءت مفتوحة = ألن حركتها الفتحة = ألنها لیست مكسورة.ه= رسول
:ادغام شفوي "متماثل"-

كنتم مؤمنین: لمجيء المیم الساكنة وبعدها میم متحركة.                                      خمس درجات
.دغام الشفويجيء المیم الساكنة وبعدها حرف اإل= لم

.لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات- :مالحظة
.خمس درجاتولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین -
ولكل ثالثة أحكام صحیحة غیر معّللة عشر درجات.-
.ُیلغي درجة الحكم الصحیحالغلطوالتعلیل - 

خمس درجاتألنها سبقت بحرف مكسور- ٣
ألن حركة الحرف الذي قبلها لیس مفتوحًا أو مضمومًا.= 
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درجة ) ٣٠الّسؤال الثّاني: ( 
: نصُّ االستحفاظ-١

درجاتخمسویقطعون ما أمر اهللا به أن یوصلمن بعد میثاقه .......﴿-
خمس درجاتولهم سوء الدارویفسدون في األرض أولئك لهم اللعنة- 
خمس درجاتاهللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر - 
درجاتخمس.﴾.......وما الحیاة الدنیا في اآلخرة إالوفرحوا بالحیاة الدنیا-

خمس درجات .، ویحسم عن كلِّ غلطدرجاتخمسلكلِّ مقطع : مالحظة
:التفسیر-٢

درجاتخمس)مادي أو معنوي(رجس = من كلِّ دنس = الحور العین، وفي الجنة لهم أزواج طاهرات - 
خمس درجات.ورضاهاهللایتقلبون في نعم =مللال =وفیها الخلود الدائم ال سآمة - 

درجة)٤٠: (الّسؤال الثّالث
:نّص الحدیث- ١

خمس درجاتببهتانوال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا "...- 
خمس درجاتوال تعصوا في معروفبین أیدیكم وأرجلكم، تفترونه- 
خمس درجاتى منكم فأجره على اهللا، ومن أصابفمن وفّ -
خمس درجات.  "...فهوفي الدنیامن ذلك شیئًا فعوقب-

خمس درجات.، ویحسم عن كلِّ غلطدرجاتخمسلكلِّ مقطع : مالحظة
التعالیل:- ٢

عشر درجاتحتى ال یفوته الثواب = األجر-أ
= حتى ال یقع في اإلفالس.

درجاتعشر= مشكالتهّن الخاصةلمعالجة أمورهّن = حل مشاكلهنّ -ب
.لحیائهّن (الذي قد یدفعهّن للرضا بالجهل)) =بما یتناسب مع مسؤولیتهّن في الحیاة(= وعظهّن 

/. ثالثة أسئلة من أربعةدرجة)       /اختیار ٩٠الّسؤال الرّابع: (
:شروط األخذ بالعرف- ١

عشر درجات) = شائعًا = عاماً عند الّناس(مطردًا = غالبًا أن یكون العرف-أ
عشر درجاتالعرف الّنص (ألن النص أقوى من العرف)أن ال یخالف -ب
عشر درجاتشرط أحد المتعاقدین.أن ال یخالف العرف- ج

.سابقًا = مقارنًا للعقد = التصرفأن یكون العرف- د=

یكتفى بذكر ثالثة شروط ولكل شرط عشر درجات:مالحظة
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:تصویب الغلط-٢
عشر درجاتأمر اإلسالم بإعداد القوة بمختلف أنواعها.         -أ

درجاتتقوم العالقة بین أفراد المجتمع الواحد على أساس المحبة= التقدیر= التعاون= البر= التقوى.   عشر -ب
ء تكفیرًا عن معصیته وسترًا لخطیئته.                  عشر درجاتهي ما یجب أن یفعله المخطى:الكفارة- ج

= الزكاة: هي وسیلة میسرة لمعظم أفراد األمة للمساهمة في تحقیق التكافل االجتماعي
:)غلطلـ (وا)صحـ (ال- ٣

عشر درجاتغلط                                                 -أ
صح                                                                                        عشر درجات-ب
صح                                                                                        عشر درجات- ج

الفراغات:- ٤
عشر درجاتآخر. (لكل فراغ خمس درجات)                 –= مثیالتها نظائرها -أ

عشر درجات(لكل فراغ خمس درجات)= الحقوق المظالم –= المنازعات الخصومات-ب
عشر درجاتالدولة = المجتمع (لكل فراغ خمس درجات)–مسؤولیة .- ج

مالحظة
حصراً تصحح األسئلة الثالثة األولىاألربعةإذا أجاب الطالب عن األسئلة 

ویهمل الرابعحسب ترتیب الطالب
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