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 مادة التفسير                                    
 ن3.5 أوال:

 

  :كتابة اآليات من سورة الزخرف+      

      

     
     

     

  _. ...................................... 1ن 

  :ن0.5............. .........................................................................................................................................الشرح حسب السياق 

 _ األزواج: األصناف المختلفة من الذكر واألنثى، ومن غير ذلك من أنواع المخلوقات.      

 لراجعون. _ لمنقلبون:     

  ن0.5 .....األنعام المركوبة. –نعم هللا المسخرة لإلنسان برا: خلق األصناف مما تنبت األرض ومن الحيوان 

  تعظيم هللا وتمجيده بقول " سبحان الذي سخر  –واجب اإلنسان عند التمتع بما سخره هللا له من المراكب: تذكر نعمة هللا عليه

 ن 0.5 ...........................................................................لنا هذا وما كنا له مقرنين "
 

  ،التفسير : أي جعله سبحانه في األرض معالم وأمارات من جبال كبار، وآكام صغار؛ ليهتدي بها المسافرون في سفرهم

 ن0.5..ون الوصول إليهاوبمواقع النجوم هم يهتدون في ظلمات البر والبحر إلى األماكن التي يبغ

  ن0.25 ....................ألن العرب يعرفون دقائقها ونظامها العجيب الذي تهيأت به، ويعتبرون منازلها من أَجل العلوم.  -أ 
       ن0.5 ..(: أن أجعل حياتي مبنية على الجمال في الظاهر والباطن. وزيناها للناظرينالمطلوب فعله عمال بقوله تعالى: )  -ب      

 

 ن1,5 ثانيا:
 

 . :ن0.5......................... ............................................سبب لنزول النص القرآني: يورد المترشح أحد األسباب اآلتية 

ْهِري  َعن  - ُجوا أَبَا ِهْنٍد اْمَرأَةً ِمْنهُ  الزُّ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم بَنِي بَيَاَضةَ أَْن يَُزو  ِ َصلهى اَّلله ُ قَاَل: أََمَر َرُسوُل اَّلله ِ َصللهى اَّلله ْم، فَقَلالُوا ِلَرُسلوِل اَّلله

ُ َعزه َوَجله بَنَات زوجَعلَْيِه َوَسلهَم: نُ   :" إِنها َخلَْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثى َوَجعَْلناُكْم ُشعُوباً" اآْليَةَ.نَا َمَواِلينَا؟  فَأَْنَزَل اَّلله
اٍس. َوقَْوله قِيَل: إِنهَها نََزلَْت فِي ثَابِِت ْبنِ  - ُ َعلَْيل قَْيِس ْبِن َشمه ُجِل الهِذي لَْم يَتَفَسهْح لَهُ: اْبُن فاَُلنَةَ، فَقَلاَل النهبِليُّ َصللهى اَّلله َوَسللهَم:  هِ فِي الره

ُ َعلَْيلِه َوَسللهَم: اْنُظلرْ  َمن ِ، فَقَاَل النهبِيُّ َصلهى اَّلله  فِلي ُوُجلوِه اْلقَلْوِم فَنََظلَر، فَقَلاَل: َملا َرأَْيلَت ؟ الذهاِكُر فاَُلنَةَ ؟ قَاَل ثَابٌِت: أَنَا يَا َرُسوَل اَّلله

 فَنََزلَْت فِي ثَابٍِت َهِذِه اآْليَةُ. ،: فَإِنهَك اَل تَْفُضلُُهْم إاِله بِالتهْقَوىَرأَْيُت أَْبيََض َوأَْسَودَ َوأَْحَمَر، فَقَالَ  :قَالَ 
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم باَِلاًل َحتهى  -  ا َكاَن يَْوُم فَتْحِ َمكهةَ أََمَر النهبِيُّ َصلهى اَّلله ، فَقَلاَل َعتهلاُب ْبلُن نَ َعلاَل َعلَلى َظْهلِر اْلَكْعبَلِة فَلأَذه قَاَل اْبُن َعبهاٍس: لَمه

ِ الهِذي قَبََض أَبِي َحتهى ال يرى هذا اليوم. وقال اْلَحاِرُث سأَ  لدٌ َغْيلَر َهلذَا اْلغُلَراِب ايِد ْبِن أَبِي اْلِعيِص: اْلَحْمدُ َّلِله ْبُن ِهَشاٍم: َما َوَجلدَ ُمَحمه

نًا. َوقَاَل ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو: إِْن  ُ َشْيئًا يُغَي ِْرهُ. َوقَاَل أَبُو ُسْفيَاَن: إِن ِي اَل أَقُ اأْلَْسَوِد ُمَؤذ ِ لَماِ،، وُل َشلْيئًا أََخلاُف أَْن يُْخبِليُِرِد اَّلله َر بِلِه َربُّ السه

ا  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوأَْخبََرهُ بَِما قَالُوا، فَدََعاُهْم َوَسأَلَُهْم َعمه ُ تَعَالَى َهِذِه اآْليَةَ.فَأَتَى ِجْبِريُل النهبِيه َصلهى اَّلله وا، فَأَْنَزَل اَّلله   قَالُوا فَأَقَرُّ

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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 الصفحة

2 
4 

 خلق من ماء دافق يخرج من بينن : " مثلل دليل شرعي آخر يُوضح أصل تخلق الجنين ملن ذكلر وأنثلى

 ..................................................................................................................................... (. 87" ) الطارق الصلب والترائب

 ن0.5

  ،ن 0.5 ..........................................مبدأ المساواة االنسانية.  –ما يقرره النص من المبادئ اإلنسانية: مبدأ اإلخا 
 

 ن3 ثالثا:
 تناولت جانب التشريع بإسهاب، إلى جانب بعض القصص للعبرة، ، سورة مدنية، سميت بذلك لورود ذكر قصة المائدة فيها

 -يقبل كل تعريف مناسب  -وعرضت لمناقشة اليهود والنصارى في عقائدهم، ثم ختمت بالموقف الرهيب يوم الحشر.

 ن0.5................. ................................................................................................................

  ن0.25................. ...................يرتكز العدل مع األعدا، على إبعاد البغض والعداوة لهم أثنا، التعامل معهم –أ 

 ن0.25 ..................................................................................................... يذكر المترشح وجها من الوجوه اآلتية: –ب     

 يُعين العالم الناس بعلمه؛ فيعلمهم.-  

 يُعين الغني الفقير.-  

 يُعين القوي الضعيف.-  

 ن0.25 .....................ونهاهم.ألن يخشوه فيما أمرهم إنذار الذين يتعاونون على اإلثم والعدوان؛  :د هوقصال –ج  

  صورة االستقسام باألزالم مثل:  –أ 

ال يُكتب عليه أي  و الثالث األزالم سهام كانت لدى أهل الجاهلية مكتوب على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي،   

شي،، فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو بيعا أو نحو ذلك حرك هذه األزالم، فأيها خرج عمل بمقتضاه، وإال أعاد تحريكها. ...) 

 ن0.5 ......................................................ال تجزأ النقطة بتجزؤ الجواب ( . 

 ن0.25.......... ....................الحكمة: ألنه من الخرافات واألوهام والتطير، وادعا، الغيب، و معرفة الحظ.  –ب     

. :ن1.................................................................................................................................................حكم ما يأتي مع التعليل 
 تناول اللحم الذي تخلله دم: الجواز؛ ألن هذا الدم ال يسمى دما مسفوحا. -أ

 : الحرمة؛ ألنه ربما مات بالتردي والصدمة ال بالسهم.أكل ما أصيب من الصيد بسهم فتردى من جبل  -ب 

 

 ن2 ا:رابع
  ن0.75 ....................................................................................................................................... اإليمانية:مقتضيات األخوة 

 االهتمام بأمورهم بمختلف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم.  -   مناصرتهم.  -مواالة المؤمنين.     -

  في قوله تعالى :)إنما(، مما يفيد أن ال أخوة إال بين المؤمنين، ألن اإلسالم هو  وصف اإليمانعلى حصر األخوة سبب

  ن0.5 ........................................................................................................................... الرباط الجامع بين أتباعه

   ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )المسلم أخو المسلم، ال يظلمه، وال يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته

يقبل كل دليل  –ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة( 

 ن0.75 ........................................................................... -مناسب

 

 

 
 

 
 مادة الحديث                             

 ن(4.5أوال: )
 "خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك األرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي شرى األرض: إنما بِعتك  فقال له الذي اشترى العقار :

وا األرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غالم، وقال اآلخر: لي جارية، قال: أنكح

 ن0.5..................ه وتصدقا" .الغالم الجارية وأنفقوا على أنفسكما من

 ن0.75...بدون ترجمة. .............. 54، باب: أحاديث األنبيا،، كتاب: صحيحهفي  بخاريالحديث أخرجه اإلمام ال 

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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 الصفحة

3 
4 

 هجرية، وكان عمره نحو ثالثين  7الدوسي اليماني رضي هللا عنه، أسلم سنة   هريرة عبد الرحمن بن صخرهو الصحابي الجليل أبو

إلى أن توفي عيه الصالة والسالم، روى عن  فة والزم الرسول حين رجوعه من خيبر، وسكن الص سنة، ثم قِدم المدينة مع النبي 

هجرية.  58هللا عليه وسلم، توفي سنة وعن كثير من الصحابة، وكان أكثرهم رواية للحديث عن النبي صلى  رسول هللا 

 ن0.75 ...................................................................................

.الشرح: العقار: أصل األموال من األرض وما يتصل بها 

 ن0.5..............................................................................جرة: إنا، من خزف. ..........................               

   ال من أمر بصدقة أو إر في كثنر من نجواهم ال خنلمترشح بدليل مناسب مثل: " يستدل ا –أ

"  .معروف أو إصالح بنن الناس

 ن0.5......................................................................................................................................

 ن0.5................يذكر المترشح شرطين من: ................................................................................ –ب      

     .متسما بسعة الصدر وبعد النظر –حكيما منصفا  –عاقال  –أن يكون مالزما للعدل والتقوى.    -       

  ه ما لم يكن جورا؛ سوا، وافق ذلك رأي قاضي البلد أو خالفه. مأن المتداعيين إذا حكما بينهما من له أهلية الحكم صح، ولزمهما حك

 ن0.5.............................................................................................................

  السر في ذلك؛ أن الزوجين كانا محجورين، وإنكاحهما البد مع وليهما من غيرهما كالشاهدين، وكذلك اإلنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين

 ن0.5..........................................................................كالوكيل. .........

 ن(3.5ثانيا: )
  ن0.5.وطاقته في طلب الحقالمجتهد المقصود في الحديث: القاضي أو الحاكم المؤهل الذي اجتهد وبذل وسعه  -أ 

 يجتهد المجتهد اجتهادا علميا، وذلك بالنظر في الكتاب والسنة واألدلة. -ب     

 ن 0.5..........................يجتهد المجتهد اجتهادا في النظر في القضية ومدى تطبيق الحكم الشرعي عليها.  -        

نا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من أيقبل كل دليل شرعي مثل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنما  -ج     

 بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها". 

 ن0.5.........................................................................................................

 يذكر المترشح ثالثة مما يلي: -د      

 –دراسة منهاج هللا وتدبره وممارسته في واقع الحياة  –رد األمور إلى منهج هللا سبحانه  –صدق النية وإخالصها  –التقوى  -

 ن0.75..........................وضوح القضية وتوافر المعلومات وتكاملها ودقتها. .....................
 ن0.5..............……أنهم يميزون بين الناس في القضا،؛ فيقيمون الحدود على الضعيف ويتجاوزون عن الشريف.  -أ 

 ـ تعطيل أحكام هللا وشرعه واإلعراض عن ذكره. -ب         

 ـ انتشار الظلم في المجتمع.              

 ن 0.75..................................................ـ التجرؤ على القيم والمقدسات وعلى انتهاك حدود هللا. ......              

 

 .ن(2ثالثا: )
  :أن يذكر المترشح ثالثة آداب مما يلي 

 ـ أخذ الزكاة ممن تجب عليه.       

 ـ إعطاؤها لمن يستحقها.       

 ـ أن ال يستغل من مال الزكاة شيئا في مصالح نفسه.       

 ن  0.75............................................................................ ـ أن ال يكتم مما جمعه من مال الزكاة شيئا.       

 

 ين، وتعليل ذلك بأن هدايا العمال سحت وحرام، وخيانة أن يبدي المترشح رأيه في الموضوع؛ متضمنا رفض إعطا، الهدايا للمسؤول

لألمانة؛ ألنه رشوة ولو أخذ باسم الهدية، ولما يخشى على آخذه من التساهل في حقوق الضعفا، 

 ن0.75..............................................................والمساكين...............................................................

  ُغلُولٌ  فَُهوَ  ذَِلكَ  بَْعدَ  أََخذَ  فََما ِرْزقًا فََرَزْقنَاهُ  َعَملٍ  َعلَى اْستَْعَمْلنَاهُ  َمنِ »: عيقبل كل حديث مناسب مثل: قوله». 

 ن0.5..............................................................................................................................................

./. 
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