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

خمس درجات. مَ : ألهَ وأوحى- أ
خمس درجات: یبنیه .                                یعرشون–ب 

:أحكام التجوید-٢
إدغام بغنة (ناقص) : -

خمس درجات: لمجيء التنوین وبعده حرف من حروف اإلدغام الناقص.   بیوتاً ومن
= لمجيء التنوین وبعده حرف الواو.

راء مفخمة:-
خمس درجات: لمجيء الراء مفتوحة .          كَربّ 

.لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات- :مالحظة
.خمس درجاتولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین -
.والتعلیل المغلوط ُیلغي درجة الحكم الصحیح- 

المثال التجویدّي:- ٣
خمس درجاتمثال القلقة الكبرى: ( لم ُیخَلْق )  

الهدي اإللهّي المستفاد :                                                          - ٤
عشر درجاتالطرق التي یسلكها الّناس للوصول إلى الدین منها ما هو معوج = منحرف- 

ومنها ما هو مستقیم = وسوّي وال یصلون إلى رّبهم إال بالطریق المستقیم الذي
شرعه ورضیه (وأمر به الحّق = وهدى الناس إلیه). 

نسان االختیار لیسلك طریق الهدى= رحمًة منه سبحانه وتعالى بهم أعطى اإل
= طریق الهدایة بید اهللا تعالى واإلنسان قد ینحرف عنهویترك طریق الضاللة 

فائدة الحوار بالحسنى مع المحاَور: - ٥
خمس درجاتُیشعر المحاَور بأّن مكانته محترمة.مصانة =ُیشعر المحاَور بأّن ذاته 

= یحمله على قبول الحّق = یحمله على االنصیاع للحّق=التحاور مع المحاَور.
والوصول إلى األمور التي نریدها بالرفق واللین كما أمرنا اهللا عّز وجّل ورسوله صلى اهللا علیه وسلم.
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درجة ) ٤٠الّسؤال الثّاني: ( 
:   نصُّ االستحفاظ-١

خمس درجات...ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة                                                      ....﴿-
خمس درجاتفإن أمن بعضكم بعضًا فلیؤِد الذي اؤتمن أمانته.              -
خمس درجاتولیّتِق اهللا رّبه وال تكتموا الشهادة                               -
خمس درجات...                              ﴾.......ومن یكتْمها فإّنه آثم قلُبه واهللا-

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

عشر درجاتأن ) فتخافونویریكم البرق (وهو النور الالمع من خالل السحاب
أن ینزل معه المطر وتطمعونتنّزل علیكم منه الّصواعق المحرقة 

یدل اختالف ألوان وأوصاف المخلوقات:- ٣
عشر درجاتیدّل على قدرة اهللا تعالى = عظمته  = حكمته = رحمته.        

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

خمس درجاتعلى المسلمین ما قعدُت خالف سریة تغزو في سبیل اهللا أبدًا        "...- 
خمس درجاتولكن ال أجد َسعًة فأحملهم وال یجدون سعًة  - 
خمس درجاتویشّق علیهم أن یتخّلفوا عّني والذي نفس محمد بیده               - 
خمس درجات.   "م أغزو فأقتللوددت أّني أغزو في سبیل اهللا فأقتل ثم أغزو فأقتل ث- 

خمس درجات.لكلِّ مقطع خمس درجات ، ویحسم عن كلِّ غلط: مالحظة
الـ (صح) والـ (الغلط):- ٢

خمس درجاتصح .                                       -أ
خمس درجاتغلط .                                           -ب

حث النبي صلى اهللا علیه وسلم الجیل المسلم....- ٣
عشر درجات= منه وحده یطلب العطاء یستعانبه ألّنه سبحانه وتعالى به یستغاث = 

لیه فقط ُیتوّجه بالّدعاء = قال تعالى: {ادعوني أستجب لكم} = إ
= الدعاء مّخ العبادة = مفتاح الرحمة.

درجة)       /اختیار سؤالین من ثالثة/. ٤٠الّسؤال الرّابع: (
:التعالیل- ١

:اطة المسلمین بعلوم اللغة واآلدبإح-أ
عشر درجاتبسبب القرآن الكریم = حفظ القرآن الكریم = خدمة القرآن الكریم               -

= خدمة السنة النبویة = حبهم لإلسالم = نشوء علم النحو 
بالغة = اعتزازهم باللغة العربیة.= نشوء علم الصرف = نشوء علم ال
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اإلیمان بالیوم اآلخر ضرورة یقتضیها التفكیر السلیم: –ب 
تتحقق فیه العدالة المطلقة = ُیعطى كّل ذي حّق حقه.

عشر درجات﴾لیوم القیامة فال تظلم نفس شیئاً ونضع الموازین القسط ﴿= 
الحكم الشرعي واالستدالل:-٢

طبة أخیه:ِخطبة الرجل على خِ -أ
خمس درجاتمحرمة = غیر جائزة = باطلة.   

خمس درجات.                     "وال یخِطب الّرجل على ِخطبة أخیه"الدلیل: 
:نفقة الزوج على زوجته-ب

خمس درجاتواجبة.       
خمس درجات"                                     وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفالدلیل: "

راع وكلكم مسؤول عن رعیته"كلكم= "﴾لینفق ذو سعة من سعته﴿= 
الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعٍض ﴿= 

﴾...بما أنفقوا من أموالهمو 
الموازنة بین الجهاد واإلرهاب:- ٣

لكل بند خمس درجاتاإلرهابالجهاد
عشر درجاتحّرمه اهللا تعالى = نهى عنهفرضه اهللا تعالى = أحله= أوجبهالحكم
التعمیر =االزدهار-النتیجة

=التفاعل الحضاري
= العدل = الرحمة
=العلم = المعرفة

الخراب =الدمار-
=الصراع الحضاري

= الظلم= القسوة = الجهل

عشر درجات

إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثانيمالحظة:
.همل الثالثترتیب الطالب حصرًا، ویُ حسب 

درجة)       /اختیار سؤالین من ثالثة/.٤٠السؤال الخامس:(
: تصویب العبارات- ١

عشر درجاتالّدین هو األساس األهم في الزواج-أ
فنعّماهيوالُخلق ین = الجمال صفة َخلقیة إذا انضمت إلى الدّ 

= الجمال یرغب به اإلنسان = لیس الجمال األساس األهم في الزواج
عشر درجاتجعل اإلسالم الزواج أفضل من االنقطاع للعبادة -ب

= لم یجعل اإلسالم الزواج أفضل من االنقطاع للعبادة. 
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: الحكمة من التحریم- ٢
:الوصیة لوارث-أ

عشر درجات.سیؤدي إلى تفضیل بعض الورثة على بعض
قد یقع بینهم حقد وبغضاء =

= لئال یجمع بین الوصیة والمیراث = نفي حكمة المیراث 
:االحتكار- ب

عشر درجاتتفشي األنانیة = استغالل اآلخرین = عدم االهتمام بشأن المجتمع 
.= یسبب أضرارًا بالغة بالفقراء= یسبب أضرارًا بالغة بالناس

:المطابقة- ٣
عشر درجات.          "لكّني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء": . التوازن-
عشر درجات.       ﴾وّدوا لو تدهن فیدهنون﴿التمسك بالحق والثبات على المبدأ: . -

مالحظة:
إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثاني

، وُیهمل الثالث.الطالبحصرًا حسب ترتیب 
 --------------------

لمانتهى الس


