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درجة )٤٠الّسؤال األّول : (

: الّصحیحاختیار المعنى-١
درجاتعشر. رویداً الزحف:- أ

درجاتعشر. أمام.      تولّوھم األدبار–ب 

:أحكام التجوید-٢
: مد منفصل- 

خمس درجات.والھمزة أول الكلمة الثانیةخر الكلمةرف المد آح: لمجيء یا أیھا
خر الكلمة والھمزة أول الكلمة الثانیة.رف المد آلمجيء حمنوا إذا: آ= 

:إخفاء-
خمس درجاتالفاء.                        فاء = نوین وبعده حرف من حروف اإلخلمجيء الت: فالزحفاً 

:قلقلة صغرى-
خمس درجات.        ساكنًا وسط الكلمةلالدامجيء حرف القلقة = ل: ألدبارا

.لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات- :مالحظة
.خمس درجاتعّللین ولكلِّ حكمین صحیحین غیر م-
ولكل ثالثة أحكام صحیحة غیر معّللة عشر درجات.-
.ُیلغي درجة الحكم الصحیحالمغلوطوالتعلیل - 

خمس درجاتمكسورغیرلمجيء الالم وقد سبقها حرف مفتوح = :السبب- ٣
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درجة ) ٣٠الّسؤال الثّاني: ( 
: نصُّ االستحفاظ-١

درجاتخمسهاتو آلثم سئلوا الفتنة ...﴿-
درجاتخمساً وا بها إال یسیر وما تلبث-
درجاتخمساهللا من قبلولقد كانوا عاهدوا - 
خمس درجات﴾....ال یولون األدبار وكان عهد اهللا- 

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

درجاتعشروهذه الصفة هي التي تمیز المؤمن من المنافق      (ابهذه العقود وینفذهوالمؤمن یلتزم- 
.)ألن من صفات المنافق إذا عاهد غدر

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

خمس درجاتقالوا المفلس فینا من ال درهم له وال متاع"...- 
خمس درجاتمتي من یأتيقال إن المفلس من أ- 
خمس درجاتبصالة وصیام وزكاةیوم القیامة - 
درجاتخمس".             ویأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا- 

خمس درجات.، ویحسم عن كلِّ غلطدرجاتخمسلكلِّ مقطع : مالحظة
:بیان حكم كل من- ٢

عشر درجات.    لى المسامحة= حقوق اهللا مبنّیة عاالستغفار= التوبة المخلصة ق اهللا تعالى: تنفع فیهح- 
﴾وٕاني لغفار لمن تاب...﴿قال اهللا تعالى: = 

درجاتعشر= حقوق العباد مبنیة على المشاححة. حقوق العباد: ال بّد من أداء حقوق العباد- 
أو تنازل أصحابها.= 

= وال تقبل التوبة فیها.

/. ثالثة أسئلة من أربعةدرجة)       /اختیار ٩٠(الّسؤال الرّابع: 
مسؤولیة الفرد في الحكم:- ١

عشر درجاتطاعة الحاكم العادل= الطاعة في غیر معصیة-أ
المنفذ ألوامر اهللا.= 

عشر درجاتواء الحاكم.قتال من خرج على الجماعة تحت ل-ب
عشر درجات.مناصحة الحاكم- ج
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:التعالیل-٢

عشر درجات.         سدًا للذرائع = لكي ال یظلم أحد الخصمین-أ
= كي ال یكون القضاء وسیلة للمحاباة.

عشر درجات. ألنها تقوم بحاجات الشعوب = تتسع لمقتضیات العصور على اختالفها-ب
عشر درجات.          ألن كل قرض جر نفعًا ربالئال یكون ذریعة إلى الربا = - ج

الفراغات:- ٣
عشر درجاتبعرض. - مبادلة-أ

عشر درجاتبناء = تملك.= غرس–استثمرت.= استصلحت-ب
عشر درجات.      لنسب = العرض = المال= االنفس = العقل= حفظ النفس.= حفظ الدین = الدین.- ج

تمالحظة: لكل فراغ خمس درجا

الصح و الـ (الغلط):- ٤
عشر درجات.                          صح-أ

عشر درجات.                           صح- ب
عشر درجات.                            غلط-ج

مالحظة
حصراً تصحح األسئلة الثالثة األولىاألربعةإذا أجاب الطالب عن األسئلة 
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