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لغة العربيةمسلك ال شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة
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 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

 مادة التفسير

    ن 2أوال: 
 

 

 
 

 

 

 

 .﴾    ﴿ :أتمم كتابة النص  إلى قوله تعالى -1

 .﴾     ﴿أورد سبب نزول اآلية  -2

 حكمة التثبت من صحة األخبار. بين  انطالقا من النص  -3

 

 ن2.75: ثانيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 .US  عرف بإيجاز -1

 خرج من اآلية مظهرا من مظاهر التسخير في الزمن الدالة على عظمة هللا.است -2

 استدل من القرآن على أن  اختالف األلوان والمناظر من دالئل قدرة هللا. -3

 اذكر وجه انتفاع اإلنسان بكل من الشمس والنجوم. -4

     ﴿ :قوله تعالى فسر -5

   ﴾. 

 ن3.25ثالثا : 
 

 

 

 

 

 

  :﴿ قال هللا 
    

    
    

    ﴾YS  U 6. 

  :﴿   قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال هللا   
  
   

   
    

    
   

     
  ﴾6S   U13. 

  :﴿  قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال    -أ
    

     
      

      
  ﴾ S8U :4. 

  :﴿    قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال    -ب
    
    

      
    

 ﴾   S 8U :8. 
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 .   -   -: اشرح حسب السياق  -1

 ( قيدا من قيود إباحة المَحّرم للمضطر .أاستخرج من النص) -2

 (.بأبرز الغاية من األمر بتذكر نعم هللا تعالى في النص ) -3

 (.َوِميثَاقَه  في قوله ) أوضح سبب إضافة الميثاق إلى هللا  -4

 YS: ﴿  في  تستلزمه األخوة اإليمانية في قولهاستخلص ما  -5

   
     

   ﴾. 

 اإلمام مالك رحمه هللا فيما يأتي:بين مستند مذهب  -6

 نه تسمية غير هللا عند الذبح.ع ممِ كراهة أكل ذبيحة  الكتابي إذا س    -أ  

 .ماإذا كان الصائد مسلما والكلب معل  جواز الصيد بكالب اليهودي والنصراني   -ب

 ن02رابعا:  
 

الحقوق نوعان: حق هللا وحق اآلدمي، فحق هللا ال مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، إنما الصلح بين »

ا ال في إهمالها. وأما حقوق اآلدميين فهي التي تقبل الصلح واإلسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو العبد وبين ربه في إقامته

   ﴿ كما قال: الذي أمر هللا به رسوله 

      

 ﴾  YSالظلم بعينه، وكثير من الناس ال يعتمد العدل في  ، والصلح الجائر هو

صالح بين الطائفتين المقتتلتين أوال، فإن بغت إحداهما على األخرى، فحينئذ أمر بقتال صلحا ظالما....وقد أمر هللا باإل الصلح، بل يصلح

 ،ة المصلحين، يصلح بين القادر الظالمم  ل  ظ  فإنها ظالمة، ففي اإلصالح مع ظلمها هضم لحق المظلومة، وكثير من ال ،الباغية ال بالصلح

 .                                                          «ف فيه على الضعيفي  والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون اإلغماض والح  
 بتصرف 108/109ص  1إعالم الموقعين عن رب العالمين " البن قيم الجوزية ج من كتاب"                                   

 

 حدد الموضوع الذي يعالجه النص. -1

 استخرج من النص ما يجب فعله قبل قتال الفئة الباغية. -2

 في انتقادات صاحب النص لبعض المصلحين. -مع التعليل-أبد رأيك  -3

 ع.   اذكر ثالثة آثار للصلح العادل على الفرد والمجتم -4

 مادة الحديث
 

 ن75.3:  أوال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.أأتمم كتابة الحديث ) -1

 .جواظ   -   فالنجاء  - النذير  السياق:حسب اشرح  -2

 اذكر  خمسا من فوائد االعتصام بالسنة النبوية. -3

 معنى السخاب في األسواق، مبينا علة ذمه في الحديث. حدد -4

 

 ن25.4ثانيا:

ل   َكَمثَلِ  بِهِ  اّلل    بَعَثَنِي َما َوَمثَل   َمثَِلي ِإن َما» قال:  النبي عن موسى األشعري  أبي عن -أ إني  قَْوًما، فقال: يا قوم أَتَى َرج 

        .إني أنا النذير الع ريان؛ فالنجاَء..لجيش بَعْينَي، ورأيت ا
 أخرجه البخاري في كتاب االعتصام،   باب فضل من علم وعلم                                                    

َ  إِن  » :هللا  رسول قال قال: عن أبي هريرة  -ب ، َجْعَظِرّى   ك ل   ي ْبِغض   اّلل  اظ  اب  سَ  َجو   ِحَمار   بِالل ْيلِ  ِجيفَة   األَْسَواِق، فِي خ 

    .«بِاآلِخَرةِ  َجاِهل   بِالدُّْنيَا َعاِلم   بِالن َهاِر،
 ، باب بيان مكارم األخالق ومعاليها...أخرجه البيهقي في كتاب الشهادات                                
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 لمصدر حديثي واحد مع ذكر الكتاب والباب.ه بعزو يثخرج الحد -1

 .الصحابي الجليل )بريدة بن الحصيب(عرف ب -2

 أبرز  ما يدل على مكانة القضاء في الشريعة اإلسالمية. -3

 اشرح العبارة التالية: )الحدود زواجر وجوابر(. -4

 استدل بدليل شرعي على كل حكم مما يأتي: -5

 ط في وجوب أداء الشهادة.شر األمن من الضرر  -أ 

 أخذ الموظف هدايا زيادة على راتبه خيانة وغلول. -ب                    

 

 

 

 

 

 

 

 ن2ا:لثثا 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ما يلي: النص استخرج من -1 

 )هل كل مجتهد مصيب؟(. صاحب النص في مسألة رأي -أ               

 لى خطئه.الرأي المخالف الذي برهن ع -ب              

 ن إلثابة المجتهد على اجتهاده.يشرط -ج              

 :امأل الجدول بعد نقله إلى ورقتك مستعينا بالنص -2
 

 

 وجه االستدالل به الدليل

  «.أجر فله فأخطأ اجتهد وإن أجران، فله فأصاب، اجتهد الحاكم إذا »حديث: 

  «.القضاة ثالثة...»حديث: 

 قال الشوكاني بعد أن حكى خالف األصوليين في مسألة تصويب المجتهدين:    

 فأخطأ  اجتهد وإن أجران، فأصاب فله اجتهد إذا الحاكم )أن: الصحيح في الثابت الحديث وهو النزاع...، يرفع دليل وههنا»

 وبعض أجرين، ويستحق مصيب،: له فيقال يوافقه، المجتهدين بعض وأن واحد، الحق أن يفيدك الحديث أجر(؛ فهذا فله

 بينا، خطأ أخطأ فقد المجتهدين، بتعدد متعددا الحق وجعل ،مصيب مجتهد كل: قال فمن مخطئ...، له ويقال يخالفه، المجتهدين

 منهم واحد كل كان ولو مخطئا، وقسما مصيبا، قسما قسمين، المجتهدين جعل  النبي فإن ظاهرة، مخالفة الصواب وخالف

 قد كان إذا أجور،م مخطئ ومخالفه واحد، الحق أن شبهة وال فيه شك ال الذي صوابمعنى...، فال التقسيم لهذا يكن لم مصيبا

 .مجتهدا به يكون لما إحرازه بعد البحث، في قصري   ولم حقه، االجتهاد ىوفّ 

            «.معنى للتقسيم يكن لم واحدا، الحق يكن لم لو فإنه ثالثة(؛ )القضاة: حديث هذا على به يحتج ومما
 .بتصرف 233-2/232إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول:                                                                                  

لٌ  اْلَجن ِة؛ في َوقَاض   الن ارِ  فِي قَاِضيَانِ  ثاَلَثَةٌ: اْلق َضاة  »قال:  أن النبي  عن بريدة  ج  ََ  فِي فَذَاكَ  فَعَِلَم ذَاكَ  اْلَحقِّ  بِغَْيرِ  قََضى َر

ق وقَ  فَأَْهلَكَ  ْعلَم  يَ  الَ  َوقَاض   الن اِر،   .«اْلَجن ةِ  فِي فَذَاِلكَ  بِاْلَحقِّ  قََضى َوقَاض   الن اِر، فِي فَه وَ  الن اِس  ح 
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 مادة التفسير

                                                                                                                                                  أوال:

ن2  

ِ  َرُسولَ  فِيُكمْ  أَن   َواْعلَُموا ﴿قال هللا تعالى:   -1 نَ  َكثِير   فِي مْ يُِطيعُكُ  لَوْ   اّلل  ِكن   لَعَنِتُّمْ  اْْلْمرِ  م ِ َ  َولََٰ هَ  قُلُوبُِكمْ  فِي َوَزي نَهُ  اْْليَمانَ  إِلَْيُكمُ  َحب بَ  اّلل   َوَكر 

ئِكَ  َواْلِعْصيَانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْيُكمُ  اِشدُونَ  ُهمُ  أُولََٰ نَ  فَْضًل  الر  ِ  م ِ ُ   َونِْعَمةً  اّلل    َحِكيم   يم  َعلِ  َواّلل 

 ن1................................................................................................................

نزلت اآلية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا وكان بينهما إحنة فلما  -2

ه ركبوا إليه فخافهم فرجع فقال: إن القوم هموا بقتلي ومنعوا صدقاتهم. فهم النبي صلى هللا عليه وسلم بغزوهم. فقدم وفد منهم سمعوا ب

النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: لتنتهن  ممهه، فاتوقالوا: يا رسول هللا سمعنا برسولك فخرجنا نكرمه، ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة

فقالوا: نعوذ باهلل من  ،كتف علي رضي هللا عنه على ضرب ثم  رجل هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم،  أو ألبعثن لكم

 ن0.5...................................................................غضبه وغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

  ،سلميأمن واطمئنان المجتمع اإل - حكمة التثبت: -3

 ن0.5 ............................................)يقبل كل جواب مناسب( البعد عن الندم والتحسر.و -                         

 

 ن 2.75                                                                                                                                          ثانيا:

 
، سميت بذلك ْلشتمالها على قصة النحل، وتعالج موضوعات العقيدة 128سورة النحل مكية آياتها  -1

 ن0.5......................................................................................................................الكبرى.........

 ن0.25..................................................ر التسخير: )يذكر المترشح واحدا مما يلي(: .....................مظاه -2

 إيلج الليل في النهار. -                        

 تعاقب الليل والنهار. -                        

 اْلستدْلل:   -3
  22ق السماوات واْلرض واختلف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين(الروم قوله تعالى: )ومن آياته خل 

  ن.0.5 .........................................................................................................)يقبل كل استدْلل مناسب( ........

 .النباتات اإلنسان والحيوان ووتقوم عليها حياة  ،مصدر كل الطاقات نهامن فوائد اْلنتفاع بالشمس: أ -  -4

وهي أصل في معرفة األوقات والطرق ، النجوم: اْلهتداء بها في ظلمات البر والبحر من فوائد اْلنتفاع ب -

 ن0.5..................................................................................................................................والقبلة.

فهؤْلء ملك هلل  ،وهو قشرة النواة الرقيقة ؛الذين تعبدونهم من دون هللا ْل يملكون شيئا مهما صغر ولو كان بمقدار القطميرالتفسير : -5

 ن1 ...................................... سبحانه. الذي ْل يستحق العبادة إْل هو؛ القادر المقتدر 

ن3.25                                                                                                                                           :لثاثا  
 الشرح: -1

 .مخمصة: الجوع الشديد -  

 ن0.5...... .............رسول هللا. اإْل هللا وأن محمدوالمراد به هنا: شهادة أن ْل إله  .ميثاقه: عهده المؤكد -

 ن0.5 .........ر..بل يكون قصده دفع الضر ؛أْل يكون اإلنسان مائل إلى تناول الحرام وتعمد اإلثمالقيد هو:   -2

 فوائد تذكر نعم هللا عز وجل:  -3

 .تحقيق الشكر الذي تزيد به النعم وْل تنقص - 

 .متهاْلعتراف بوجود هللا وعظ - 

 ن0.75 .................................................................................................يمان وزيادته.تثبيت اإل - 

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ْل بحرفيتها
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على  سبأضيف الميثاق إلى هللا تأكيدا لوجوب الوفاء به وألنه سبحانه هو الذي شرعه وهو الذي سيحا  -4

 ن0.5..........................................................................................................................نقضه.

 مستلزمات األخوة اإليمانية: -5

   .منينؤصلح بين المإلوجوب ا -

 ن0.5...................................................................................... صلح .التزام العدل عند اإل -                

 مستند اإلمام مالك: -6

 ن0.25........  .......................به. داخلة فيما أهل لغير هللاذبيحته اْلحتياط والورع خشية أن تكون   -أ 

  ن0.25.................................................... .............................قياس على جواز الذبح بشفرتهال -ب

       

ن2                                                                                                                                                :بعاار  
 مثل:موضوع النص) يقبل  كل جواب مناسب (  -1

  ن0.25.. ............,,................ضوابط الصلح وأنواعه. ... –ومميزاتهما.  الصلح العادل والصلح الجائر -

 ن0.25........................................................  .........قبل قتالها الفئة الباغية  إلى الصلح دعوةجب ي    -2

  ن0.75.. ......... أن يقوم على العدل واإلنصاف.  بمثل: أن الصلح ينبغي المعلل يبدي المترشح رأيه اإليجابي    -3

 آثار الصلح:  -4

  إشاعة الطمأنينة في النفوس واألمن واْلستقرار في المجتمع، -

 مور إلى نصابها، ورعاية الحقوق وإرجاع األ -

 ن0.75................ قبل كل جواب مناسب(...........)ي من الجور والظلم. وتخليص المجتمع  -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة الحديث

                                                                                                                                              وال:أ

ن75.3  

ُ  بَعَثَنِي َما َوَمثَلُ  َمثَِلي ِإن َما»قال:  عن النبي   موسى أبي عن اْلستظهار:  -1  إِن ِي قَْوِم، يَا فَقَاَل: قَْوًما أَتَى َرُجل   َكَمثَلِ  بِهِ  اّلل 

، اْلَجْيشَ  َرأَْيتُ   َوَكذ بَتْ  فَنََجْوا، ِلِهمْ َمه َعلَى فَاْنَطلَقُوا فَأَدْلَُجوا، قَْوِمهِ  ِمنْ  َطائِفَة   فَأََطاَعهُ  فَالن َجاَء، اْلعُْريَاُن؛ الن ِذيرُ  أَنَا َوإِن ِي بِعَْينَي 

 َمنْ  َوَمثَلُ  بِِه، ِجئْتُ  َما فَات َبعَ  أََطاَعنِي َمنْ  َمثَلُ  فَذَِلكَ  َواْجتَاَحُهْم؛ فَأَْهلََكُهمْ  اْلَجْيشُ  َفَصب َحُهمْ  َمَكانَُهْم، فَأَْصبَُحوا ِمْنُهمْ  َطائِفَة  

 ِمنْ  بِهِ  ِجئْتُ  بَِما َوَكذ بَ  َعَصانِي

 ن1....................................................................................................................«اْلَحق ِ 
 

 الشرح: -2

 : المخبر بخطر مخيف قادم ينبغي الحذر منه .النذير       

 فاطلبوا الخلص مما يهلك ويضر.: فالنجاء -     

 التقيد بمضمون عناصراإلجابة ْل بحرفيتها
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 ن0.75...إنفاقه في الخير...........................الجموع المنوع الذي يحب جمع المال ويكره : الجواظ  -     

 اْلستمساك بالعروة الوثقى واتباع سبيل المؤمنين،  من فوائد اْلعتصام بالسنة النبوية:  -3

      ،نيل بركة موافقة الشرع  ،نيل رضى الرب ومحبته ،راحة القلب ودََعة البدن 

     ن1.25.............................................................................................      ترغيم الشيطان 

 ن0.25السخاب: هو من يكثر رفع الصوت بالصياح والخصام في السوق عند البيع................. ........   -4

حا في معاملته؛ ْل يتسامح في األداء وْل يعفو وعلة ذمه: أن من كان خلقه الحرص والشدة في البيع والشراء؛ يكون متشددا شحي

 ن0.5عن قليل. .................................................................................

 

ن25.4                                                                                                                                           ثانيا:   

 التخريج:  -1
 

 .ن0.75..................................................................:إلى أحد المصادر اآلتية الحديثَ  يعزو المترشحُ 

 في القاضي.  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب األحكام، باب ما جاء عن رسول هللا -

 قاضي يخطئ.د في سننه، كتاب األقضية، باب في الأخرجه أبو داو  -

 الحاكم يجتهد فيصيب الحق.باب  كتاب األحكام، في سننه، ابن ماجهأخرجه  -

بمنطقة الغميم في  هو بريدة بن الحصيب بن عبد هللا األسلمي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، لقي النبي  التعريف بالراوي:  -2

صلة العشاء، ثم رجع إلى  ى اإلسلم؛ فأسلم هو ومن معه، وصلوا خلف النبي طريق هجرته إلى المدينة، فدعاه إل

بعد أُُحد، وشهد معه ما بعدها من المشاهد، شهد الحديبية، وبيعة الرضوان، مات بمرو،  بلد قومه، ثم قدم على النبي 

 ن0.75........  هـ 63سنة  ودفن بها
 ة: للقضاء في الشريعة اإلسلمية منزلة رفيع -3

 ن0.25فهو عمل األنبياء وصناعة الحكماء......................................................................- 

 ن0.25..................................................مينلالقضاء بنفسه بين المس وقد تولى رسول هللا -          

 ن0.25م أرسل إليهم من يتولى الوْلية والقضاء. ....................................أسلم قوإذا  وكان  -          

 ن0.25كما تولى القضاء كل الخلفاء الراشدين، ...............................................................-         

 ن0.25............................... ..................ومن ثم اتفق العلماء على أنه من فروض الكفاية......-         

معنى كون الحدود )زواجر( أن الناس ينزجرون بها، ويبتعدون عن ارتكاب الفواحش واآلثام؛ مخافة أن تنزل بهم العقوبات  -4

 ن0.25............المقررة.................................................................................

 ن0.25 .ومعنى كونها )جوابر( أنها كفارة لمن أقيمت عليه........................................................... 

 اْلستدْلل: -5

 2S :281: ﴿   في  :قوله  -أ 

﴾ ن0.5(.......دليل مناسب )ويقبل كل؛. 

 ؛ رواه «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول »: هللا  رسول قال -ب   

 .ن0.5(....................................................................................دليل مناسب )ويقبل كل .أبو داود
 

ن2                                                                                                                                                 ثالثا:  
  

يصيبه بعض المجتهدين،ويخطئه )هل كل مجتهد مصيب؟(: أن الحق عند هللا واحد؛  صاحب النص في مسألة رأي -أ -1

 .ن0.25...........................................بعضهم................................................

الرأي المخالف الذي استدل على خطئه: هو رأي المصوبة القائل بأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق متعدد بتعدد  -ب     

 .ن0.25.......................................................المجتهدين........................................

 أن يكون وفى اْلجتهاد حقه، ولم يقصر في البحث.   -ج     

            ...ن0.5................................................................إحرازه من العلم ما به يكون مجتهدا. 
 

2-  
 

 وجه اْلستدْلل به  الدليل

جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا، وقسما مخطئا،  أن النبي  فله فأخطأ اجتهد وإن ،أجران فله فأصاب، اجتهد الحاكم إذا »حديث: 
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ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم  «.أجر

 .ن0.5معنى............................

 جعل القضاة ثلثة أصناف؛ فلو لم يكن الحق واحدا، لم أن النبي  «.القضاة ثلثة...»حديث: 

 .ن0.5يكن للتقسيم معنى.............

 
 


