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 نقطة) 12(  ل:اجلـــــزء األوّ  
نقاط) 06(  ة األوىل:الوضعيّ  

  :الَ قَ  هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  ابِ طَّ اخلَ  نِ بْ  رَ مَ عُ  عنْ  

 اضِ يَ بـَ يدُ دِ شَ  لٌ جُ ا رَ نَ يْـ لَ عَ  عَ لَ طَ  ذْ إِ  مٍ وْ يَـ  تَ اذَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ هللا صَ  ولِ سُ رَ  دَ نْ عِ  وسٌ لُ جُ  نُ ا حنَْ مَ نَ يْـ بَـ ﴿ 
   ـ رواه اإلمام مسلم ـ  ﴾يالً بِ سَ  هِ يْ لَ إِ  تَ عْ طَ تَ اسْ  نِ ....... إِ ابِ يَ الثِّ 
 ن04   .   احلديث الشريف واضبطه Eلشكل التامأكمل : 1س  

 ن01     لُغـة ؟ اإلسالمما معىن  :2س  

 ن01     .منها ْنيِ ـتَ فَ ر صِ اذكُ تضّمن احلديث الشريف صفات طالب العلم؛ : 3س  

 

 نقاط) 06( انية:ة الثّ الوضعيّ 
 .ام أموره خلالقه، فريضى مبا قسم له، ويسلِّم ملا قّدر عليهمَ الها من حياة! عندما يسلِّم العبد زِ ما أحْ  

 ن02   ما مفهوم اإلميان Eلقضاء والقدر؟ :1س  
 ن02   بّني مع ذكر الدليل.  ؟يوجد تناقض بني األخذ Eألسباب واإلميان Eلقضاء والقدرهل : 2س  

 ن02    .  ن من آjر اإلميان Eلقضاء والقدريْ رَ ثَـ اذُكـر أَ  :3س  
   

 نقطة)08(  اين:اجلـــــزء الثّ 
 ــة:ة اإلدماجيّ الوضعيّ 

 .أولو العزم من الرسل مخسة هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدn حممد عليهم الصالة والسالم السياق:
        .الً هْ هم، وهو قدوتنا يف معاملة املخطئني جَ خري خلق هللا كلّ صلى هللا عليه وسلم سيدn حممد   السند:

تنبطا سْ مع املخطئ، مُ  صلى هللا عليه وسلمن معاملة الرسول سْ د فيه موقفا جيّسد حُ تسرُ حّرر موضوعا عــليمة:التّ 
 الفوائد من ذلك.

 
 Tلتوفيق 1/1الصفحة  انتهى
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