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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  









للكالم :                 وبيان شرح التفسير أن بينهما والفرق القرآن معاني بيان عن يتكلمان أنهما بينهما االتفاق ج
يستعمل                      ما أكثر وهو الكالم حقيقة في يبحث فهو التأويل أما األلفاظ في يستعمل ما أكثر وأنه المراد

المعاني   0في

للكالم :                 وبيان شرح التفسير أن بينهما والفرق القرآن معاني بيان عن يتكلمان أنهما بينهما االتفاق ج
يستعمل                      ما أكثر وهو الكالم حقيقة في يبحث فهو التأويل أما األلفاظ في يستعمل ما أكثر وأنه المراد

المعاني   0في









كامالً                     .  القرآن لهم يفسر لم أنه إال كثيرة آيات عليهم الله رضوان للصحابة وسلم عليه الله صلى الرسول فسر فقد
 : األنعام       :        } ِبُظلٍْم ِإيَمانَُهْم يَلِْبُسوا َولَْم الَِّذيَنآََمنُوا تعالى قوله لهم فسرها التي اآليات بن {      82ومن الله عبد فعن

 : األنعام       :        } ِبُظلٍْم ِإيَمانَُهْم يَلِْبُسوا َولَْم الَِّذيَنآََمنُوا نزلت لما قال عنه الله رضي على {     82مسعود ذلك شق اآلية
    :          : كما        هو ليس وسلم عليه الله صلى فقال نفسه، يظلم ال أينا وقالوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

 : {           : لقمان       َعِظيمٌ لَُظلْمٌ ْرَك الّشِ ِإّنَ ِباللَِّه تُْشِرْك لَا بُنَّيَ يَا البنه لقمان قال كما هو إنما عليه {   13تظنون متفق

كامالً                     .  القرآن لهم يفسر لم أنه إال كثيرة آيات عليهم الله رضوان للصحابة وسلم عليه الله صلى الرسول فسر فقد
 : األنعام       :        } ِبُظلٍْم ِإيَمانَُهْم يَلِْبُسوا َولَْم الَِّذيَنآََمنُوا تعالى قوله لهم فسرها التي اآليات بن {      82ومن الله عبد فعن

 : األنعام       :        } ِبُظلٍْم ِإيَمانَُهْم يَلِْبُسوا َولَْم الَِّذيَنآََمنُوا نزلت لما قال عنه الله رضي على {     82مسعود ذلك شق اآلية
    :          : كما        هو ليس وسلم عليه الله صلى فقال نفسه، يظلم ال أينا وقالوا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

 : {           : لقمان       َعِظيمٌ لَُظلْمٌ ْرَك الّشِ ِإّنَ ِباللَِّه تُْشِرْك لَا بُنَّيَ يَا البنه لقمان قال كما هو إنما عليه {   13تظنون متفق

غلى :                    2ج  ويدل فيه بما العمل وهو القرآن من المقصود علموا عليهم الله رضوان الصحابة أن على اآلية هذه تدل
اإلخالص                    مبدأ لتحقيق العمل يتبعه أن يجب العلم بأن وعلمهم به واالقتداء وسلم عليه الله صلى للنبي حبهم

وسلم         عليه الله صلى النبي من فهموه 0الذي

غلى :                    2ج  ويدل فيه بما العمل وهو القرآن من المقصود علموا عليهم الله رضوان الصحابة أن على اآلية هذه تدل
اإلخالص                    مبدأ لتحقيق العمل يتبعه أن يجب العلم بأن وعلمهم به واالقتداء وسلم عليه الله صلى للنبي حبهم

وسلم         عليه الله صلى النبي من فهموه 0الذي

الحديث :                   3ج  من العلوم بقية بين مختلطا كان األولى الفترة في الحديث علم في التدوين أن الفترتين بين الفرق
المصحف                  في ترتيبها حسب واآليات للسور التفسير فكان بذاته مستقال كان الثانية الفترة في التدوين أما  0وغيره

الحديث :                   3ج  من العلوم بقية بين مختلطا كان األولى الفترة في الحديث علم في التدوين أن الفترتين بين الفرق
المصحف                  في ترتيبها حسب واآليات للسور التفسير فكان بذاته مستقال كان الثانية الفترة في التدوين أما  0وغيره







نتلوه-        1 : 1ج  الذي الكالم عظمة سبحانه –     2    0استحضار المتكلم عظمة  0استحضار
الرجيم –      3         الشيطان من بالله واطمئنان –        4     0االستعاذة بتؤدة مرتلة صحيحة بطريقة  0القراءة
آيات –            5        عشر إلى آيات خمس بين ما التأملية التالوة في  0التدرج

معانيها –        6     على لتقف مرارا اآلية قراءة ما –         7   0تكرار وإيراد معانيها وتدبر بفهمها اآليات مع التجاوب
وعند                   بدخولها الله ندعو الجgنة فيها يذكر آية وعند نسبح تسبيح بآية المرور فعند واألذكار األدعية من يناسبها

وهكذا         النار من بالله نستعيذ عذاب بآية بها –         8  0المرور يليق ما آية كل من نأخذ  0أن
التدبر –    9 موانع الذنب  )       -  –    – 0اجتناب على اإلصرار التقليد فقط الحروف تحقيق إلى االنصراف ومنها

فقط     (  واحد بتفسير الكالم –       10  0األخذ من المقصود أنك نفسك القرآن -      11    0قدر تقرأ بأنك التخيل
إليك         ناظر سبحانه وهو تعالى الله لك –           12    0أمام صاحبا القرآن تجعل أنك ومها الحgسنة الصحبة اتخاذ

بأخالقه      متخلقا فيه بما  0عامال

نتلوه-        1 : 1ج  الذي الكالم عظمة سبحانه –     2    0استحضار المتكلم عظمة  0استحضار
الرجيم –      3         الشيطان من بالله واطمئنان –        4     0االستعاذة بتؤدة مرتلة صحيحة بطريقة  0القراءة
آيات –            5        عشر إلى آيات خمس بين ما التأملية التالوة في  0التدرج

معانيها –        6     على لتقف مرارا اآلية قراءة ما –         7   0تكرار وإيراد معانيها وتدبر بفهمها اآليات مع التجاوب
وعند                   بدخولها الله ندعو الجgنة فيها يذكر آية وعند نسبح تسبيح بآية المرور فعند واألذكار األدعية من يناسبها

وهكذا         النار من بالله نستعيذ عذاب بآية بها –         8  0المرور يليق ما آية كل من نأخذ  0أن
التدبر –    9 موانع الذنب  )       -  –    – 0اجتناب على اإلصرار التقليد فقط الحروف تحقيق إلى االنصراف ومنها

فقط     (  واحد بتفسير الكالم –       10  0األخذ من المقصود أنك نفسك القرآن -      11    0قدر تقرأ بأنك التخيل
إليك         ناظر سبحانه وهو تعالى الله لك –           12    0أمام صاحبا القرآن تجعل أنك ومها الحgسنة الصحبة اتخاذ

بأخالقه      متخلقا فيه بما  0عامال











العلم :                     1ج  يملك ال أو األدوات يملك ال وهو التفسير على المسلم يتجرأ أن من والتحذير الوعيد على الحديث ذلك يدل
هذ                    في المعتبرين العلم أهل من الصحيح المعنى عن ويبحث فيتريث القرآن في ما كلمة لتفسير يؤهله الذي الكافي

0المجال 

العلم :                     1ج  يملك ال أو األدوات يملك ال وهو التفسير على المسلم يتجرأ أن من والتحذير الوعيد على الحديث ذلك يدل
هذ                    في المعتبرين العلم أهل من الصحيح المعنى عن ويبحث فيتريث القرآن في ما كلمة لتفسير يؤهله الذي الكافي

0المجال 

رقم :   2ج  الخنزير : )       3اآلية ولحم والدم الميتة عليكم رقم :   2ج  ( 0000000حرمت الخنزير : )       3اآلية ولحم والدم الميتة عليكم  ( 0000000حرمت

الكلمة :                     2ج  هذه من وأكبر أقبح هو ما كل وتتضمن للوالدين أف كلمة قول تحريم على اآلية هذه الكلمة :                     2ج  0دلت هذه من وأكبر أقبح هو ما كل وتتضمن للوالدين أف كلمة قول تحريم على اآلية هذه  0دلت















الهجري    الثامن القرن الهجري   في الثامن القرن في

الهجري   الثالث الهجري  القرن الثالث القرن

الهجgري   التاسع الهجgري  القرن التاسع القرن

الهجري     عشر الرابع الهجري    القرن عشر الرابع القرن

القرآن       آي تأويل عن البيان القرآن      جامع آي تأويل عن البيان جامع



















هميمي  هميمي زكريا العلمي  زكريا العلمي  التفسير التفسير المفسرين  المفسرين اتجاه اتجاه

المفسرين   البغويالبغوي المفسرين   اتجاه التفسير اتجاه
العقدي

التفسير 
العقدي

اإلجمالي األسلوب األسلوب  اإلجمالي التفسير التفسير

كثير  كثير ابن إليه  ابن الوصول إليه  طرق الوصول بالمأثور  طرق بالمأثور  التفسير التفسير

الموضوعي  األسلوب األسلوب الماورديالماوردي الموضوعي  التفسير التفسير

الجزائري  الجزائري أبوبكر أبوبكر



أو :                  1ج  الصحابة أو وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المروي األثر على فيه يعتمد بالمأثور التفسير
 0التابعين  

العقلي                      واالستنباط االجتهاد على المفسر فيه يعتمد بالرأي التفسير  0أما

أو :                  1ج  الصحابة أو وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المروي األثر على فيه يعتمد بالمأثور التفسير
 0التابعين  

العقلي                      واالستنباط االجتهاد على المفسر فيه يعتمد بالرأي التفسير  0أما























المسمى :       1ج  شرف على ذلك يدل المسمى :       1ج  شرف على ذلك يدل

ركعة -          1 / 2ج   كل في بتكرارها األمر خالف ركعة -          1 / 2ج   0ألنه كل في بتكرارها األمر خالف  0ألنه













رقم :   ) 1ج  اليوم (    : )             16آية الماك لمن شيء منهم الله على يخفى ال بارزون هم يوم تعالى قال
القهار   (  الواحد لله

رقم :   ) 1ج  اليوم (    : )             16آية الماك لمن شيء منهم الله على يخفى ال بارزون هم يوم تعالى قال
القهار   (  الواحد لله















من :              : )    1ج  الخوف هو التقوى تعريف في عنه الله رضي طالب أبي بن علي اإلمام قال
بالقليل        (  والرضى الرحيل ليوم واالستعداد بالتنزيل والعمل الجليل

األلباب  : )          (  أولي يا واتقون التقوى الزاد خير فإن وتزودوا تعالى قال
تتقون  : )                  لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا تعالى قال

)
تتقون   : )             ( لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا تعالى قال

من :              : )    1ج  الخوف هو التقوى تعريف في عنه الله رضي طالب أبي بن علي اإلمام قال
بالقليل        (  والرضى الرحيل ليوم واالستعداد بالتنزيل والعمل الجليل

األلباب  : )          (  أولي يا واتقون التقوى الزاد خير فإن وتزودوا تعالى قال
تتقون  : )                  لعلكم قبلكم من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا تعالى قال

)
تتقون   : )             ( لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا تعالى قال

اإلنسان :              2ج  عند السعادة مصدر هو ألنه والزينة الستر لباس من خير التقوى 0لباس اإلنسان :              2ج  عند السعادة مصدر هو ألنه والزينة الستر لباس من خير التقوى 0لباس

عن              اإليمان بزيادة وذلك عليه تسلطه من ويسلم عليه الشيطان والية اإلنسان يتقي
معاصيه        عن واالبتعاد الله بأوامر االلتزام  0طريق

عن              اإليمان بزيادة وذلك عليه تسلطه من ويسلم عليه الشيطان والية اإلنسان يتقي
معاصيه        عن واالبتعاد الله بأوامر االلتزام  0طريق









تعالى :                 1ج  الله طاعة في بالصالح الخgلق بين لهم المشهود والصالحgين األنباء تقليد هو المحمود 0التقليد
بيان                            عند النصيحة يقبل وال بصالحه االعتقاد مع الله معصية في الصالحين غير تقليد هو المذموم التقليد أما

عمله    0فساد

تعالى :                 1ج  الله طاعة في بالصالح الخgلق بين لهم المشهود والصالحgين األنباء تقليد هو المحمود 0التقليد
بيان                            عند النصيحة يقبل وال بصالحه االعتقاد مع الله معصية في الصالحين غير تقليد هو المذموم التقليد أما

عمله    0فساد

الله :            2ج  دون من أولياء الشياطين اتخذوا ألنهم الكافرين على الضاللة حقت
الهداية         على وأنهم الصحيح الطريق على أنهم  0ويحسبون

الله :            2ج  دون من أولياء الشياطين اتخذوا ألنهم الكافرين على الضاللة حقت
الهداية         على وأنهم الصحيح الطريق على أنهم  0ويحسبون

تعودون :   : )    ( 3ج  بدأكم كما تعالى قال تعودون :   : )    ( 3ج  بدأكم كما تعالى قال











منها :      :   1ج ضوابط له الزينة اإلسراف –   1لباس فيه-    2    0عدم المغاالة  0عدم
للنظر –    3                                              ملفت يكون -      4  0غير أن للنساء بالنسبة

للنظر           ملفتة ألونه تكون وال ضيق وال شفاف تعالى      :0غير قوله والدليل

منها :      :   1ج ضوابط له الزينة اإلسراف –   1لباس فيه-    2    0عدم المغاالة  0عدم
للنظر –    3                                              ملفت يكون -      4  0غير أن للنساء بالنسبة

للنظر           ملفتة ألونه تكون وال ضيق وال شفاف تعالى      :0غير قوله والدليل

هي :    : 2ج  العشر تعالى –     1الوصايا بالله اإلشراك الوالدين –   2    0عدم بر
األوالد –    3    قتل كلها  -       4     0عدم الفواحش من االقتراب    0عدم

بالحق –       5  إال النفس قتل اليتيم -        6       0حرمة مال من االقتراب عدم
والميزان –    7    الكيل القول  -       8      0إيفاء عند   0العدل
بالعهد -    9    المتفرقة –        10      0الوفاء السبل اتباع وعدم المستقيم الصراط  0اتباع

هي :    : 2ج  العشر تعالى –     1الوصايا بالله اإلشراك الوالدين –   2    0عدم بر
األوالد –    3    قتل كلها  -       4     0عدم الفواحش من االقتراب    0عدم

بالحق –       5  إال النفس قتل اليتيم -        6       0حرمة مال من االقتراب عدم
والميزان –    7    الكيل القول  -       8      0إيفاء عند   0العدل
بالعهد -    9    المتفرقة –        10      0الوفاء السبل اتباع وعدم المستقيم الصراط  0اتباع



العاملين :              3ج  العلم أهل يسأل أن شرعية مسألة عن السؤال أراد من على الواجب
علم         0به   بغير الله على يقول أال المستفتى وعلى
العاملين :              3ج  العلم أهل يسأل أن شرعية مسألة عن السؤال أراد من على الواجب

علم         0به   بغير الله على يقول أال المستفتى وعلى











الجنة :         1ج  إلى تذهب الموت بعد المؤمنين 0أرواح

الصالح :          2ج  والعمل اإليمان إلى اإلشارة اسم ويعود المؤمن الصالح :          2ج  0القائل والعمل اإليمان إلى اإلشارة اسم ويعود المؤمن  0القائل









الله :            : )    1ج  لعنة أن تعالى قال كما اللعن استحق صاحبه ألن الذنوب كبائر من الظلم
ارتكب   (                 من إال الله رحمة من يطرد وال الله رحمة من الطرد هي واللعنة الظالمين على

 0كبيرة 

الله :            : )    1ج  لعنة أن تعالى قال كما اللعن استحق صاحبه ألن الذنوب كبائر من الظلم
ارتكب   (                 من إال الله رحمة من يطرد وال الله رحمة من الطرد هي واللعنة الظالمين على

 0كبيرة 

مقابل :             2ج  وعدهم فقد تعالى الله من الوعد صدق على اآلية هذه تدل
حقا          ذلك المؤمنون وجد وفد الجنة الصالح والعمل  0اإليمان

مقابل :             2ج  وعدهم فقد تعالى الله من الوعد صدق على اآلية هذه تدل
حقا          ذلك المؤمنون وجد وفد الجنة الصالح والعمل  0اإليمان

والتوبيخ :         3ج  التقريع يفيد اآلية هذه في االستفهام والتوبيخ :         3ج  التقريع يفيد اآلية هذه في االستفهام













ثالثة /    : 1ج  اإلنكار باليد-    1مراتب باللسان –     2    0اإلنكار  0اإلنكار
بالقلب         لم         : )         0اإلنكار فإن بيده فليغيره منكرا منكم منرأى وسلم عليه الله صلى النبي حديث والدليل

اإليمان         ( أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه gيستطع

ثالثة /    : 1ج  اإلنكار باليد-    1مراتب باللسان –     2    0اإلنكار  0اإلنكار
بالقلب         لم         : )         0اإلنكار فإن بيده فليغيره منكرا منكم منرأى وسلم عليه الله صلى النبي حديث والدليل

اإليمان         ( أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه gيستطع

الصيد :            2ج في واحتالوا اعتدوا نمن على واإلنكار بنهيهم أعلنت األولى  0الفرقة
لهم              ونهيهم عليهم أولئك بإنكار اكتفت الثانية  0الفرقة

األولى                الفرقة به نصحتها عما تنته ولم المنكر في وقعت التي هي الثالثة 0الفرقة

الصيد :            2ج في واحتالوا اعتدوا نمن على واإلنكار بنهيهم أعلنت األولى  0الفرقة
لهم              ونهيهم عليهم أولئك بإنكار اكتفت الثانية  0الفرقة

األولى                الفرقة به نصحتها عما تنته ولم المنكر في وقعت التي هي الثالثة 0الفرقة

مع :            3ج  الحسن األسلوب باستخدام أحسن هي بالتي واإلرشاد بالنصح معه أقم
إال        )      معافى أمتي كل وسلم عليه الله صلى الرسول يقول الدليل استخدام

الله                ستره ما ويفشي ويصبح الله ستره وقد وكذا كذا فعل وقد يبيت ، المجاهرين
وسلم (           عليه الله صلى الله رسول قال كما أو  0عليه

مع :            3ج  الحسن األسلوب باستخدام أحسن هي بالتي واإلرشاد بالنصح معه أقم
إال        )      معافى أمتي كل وسلم عليه الله صلى الرسول يقول الدليل استخدام

الله                ستره ما ويفشي ويصبح الله ستره وقد وكذا كذا فعل وقد يبيت ، المجاهرين
وسلم (           عليه الله صلى الله رسول قال كما أو  0عليه













لخطوات :                 1ج  المتبعين الله بآيات الكذابين حال وهذا ترك أو زجر سواء دائما يلهث الكلب ألن
0الشيطان 

لخطوات :                 1ج  المتبعين الله بآيات الكذابين حال وهذا ترك أو زجر سواء دائما يلهث الكلب ألن
0الشيطان 

نفي :                  2ج  بل المعروفة الحاسة للكافرين بالنسبة الحواس عن اإلدراك نفي ليس أعلم والله اآلية من المراد
وعلى                  به وتعترف الحق تعي أن السليمة القلوب على الواجب ألن بالله لإليمان الموصل الحواس تلك إدراك

بالله                    اإليمان إلى للوصول به وتسترشد الحق تسمع أن السليمة واألذن به وتلتزم الحق ترى أن السليمة العيون
0تعالى 

نفي :                  2ج  بل المعروفة الحاسة للكافرين بالنسبة الحواس عن اإلدراك نفي ليس أعلم والله اآلية من المراد
وعلى                  به وتعترف الحق تعي أن السليمة القلوب على الواجب ألن بالله لإليمان الموصل الحواس تلك إدراك

بالله                    اإليمان إلى للوصول به وتسترشد الحق تسمع أن السليمة واألذن به وتلتزم الحق ترى أن السليمة العيون
0تعالى 

















اإليمان :       : 1ج  زيادة على المعينة األسباب الصالة –    1من الزكاة –        2   0إقام البين -    3إيتاء ذات إصالح اإليمان :       : 1ج  زيادة على المعينة األسباب الصالة –    1من الزكاة –        2   0إقام البين -    3إيتاء ذات إصالح

باألخذ /                  2ج  أمرنا الذي وهو عليه بالتوكل أمرنا تعالى الله ألن باألسباب األخذ ينافي ال الله على التوكل
وكلوا       : )            مناكبها في فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذي وهو تعالى فقال الرزق طلب في والسعي باألسباب

يرزق    (      : )            كما لرزقكم توكله حق الله على تتوكلون أنكم لو وسلم عليه الله صلى وقال النشور وإليه رزقه من
باألسباب     (              واألخذ الله على بالتوكل وسلم عليه الله صلى الرسول فأمرنا بطانا وتروح خماصا تغدوا الطير

الرزق                    الله رزقها وقد عشها إلى فتعود الله على متوكلة الرزق عن تبحث الصباح في تخرج التي الطير مثل
0الوفير 

باألخذ /                  2ج  أمرنا الذي وهو عليه بالتوكل أمرنا تعالى الله ألن باألسباب األخذ ينافي ال الله على التوكل
وكلوا       : )            مناكبها في فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذي وهو تعالى فقال الرزق طلب في والسعي باألسباب

يرزق    (      : )            كما لرزقكم توكله حق الله على تتوكلون أنكم لو وسلم عليه الله صلى وقال النشور وإليه رزقه من
باألسباب     (              واألخذ الله على بالتوكل وسلم عليه الله صلى الرسول فأمرنا بطانا وتروح خماصا تغدوا الطير

الرزق                    الله رزقها وقد عشها إلى فتعود الله على متوكلة الرزق عن تبحث الصباح في تخرج التي الطير مثل
0الوفير 

الناس :            3ج  بين الحب زيادة هو البين ذات إصالح على المترتب األثر
اإليمان   0فيزداد

الناس :            3ج  بين الحب زيادة هو البين ذات إصالح على المترتب األثر
اإليمان   0فيزداد













والتدبر :            2ج  الحق سماع هو اآلية تلك في الوارد بالسماع المراد
0

والتدبر :            2ج  الحق سماع هو اآلية تلك في الوارد بالسماع المراد
0

أركان :                  3ج  وإقامة نبيا وسلم عليه الله صلى وبمحمد دينا وباإلسالم ربا بالله باإليمان ورسوله لله االستجابة تكون
عنه          الله نهانا عما واالبتعاد والباطنة الظاهرة 0اإلسالم

أركان :                  3ج  وإقامة نبيا وسلم عليه الله صلى وبمحمد دينا وباإلسالم ربا بالله باإليمان ورسوله لله االستجابة تكون
عنه          الله نهانا عما واالبتعاد والباطنة الظاهرة 0اإلسالم

















على :                 2ج  فضله وظهر الخيرة تلك وظهرت لكم بانت سواء اإلسالمية لألمة الخير فيه الجهاد أن
أنحاء                   جميع في اإلسالم لنشر بالجهاد للمؤمنين الله من حث ذلك وفي ، عليكم خفي أو األمة

 0األرض 

على :                 2ج  فضله وظهر الخيرة تلك وظهرت لكم بانت سواء اإلسالمية لألمة الخير فيه الجهاد أن
أنحاء                   جميع في اإلسالم لنشر بالجهاد للمؤمنين الله من حث ذلك وفي ، عليكم خفي أو األمة

 0األرض 











لذلك :                 1ح  النفس وتهيئة وأسلحة عناد من لذلك العدة ألعدوا للجهاد الخروج أرادوا لو 0أي لذلك :                 1ح  النفس وتهيئة وأسلحة عناد من لذلك العدة ألعدوا للجهاد الخروج أرادوا لو 0أي

بهم :      )   (  :     2ج  يغترون لدعواتهم مستجيبون أي لهم سماعون العقول ضعفاء هناك أي وفيكم بهم :      )   (  :     2ج  يغترون لدعواتهم مستجيبون أي لهم سماعون العقول ضعفاء هناك أي وفيكم

عن :                3ج  والتخلف وسلم عليه الله صلى الرسول على الكذب هي المقصودة الفتنة
 0الجهاد  

عن :                3ج  والتخلف وسلم عليه الله صلى الرسول على الكذب هي المقصودة الفتنة
 0الجهاد  











نعلم :                   1ج  المجاهدون المسلمون نحن ولكننا المنافقين جانب من هذا المكروه وقوع انتظار معناه التربص
النصر                   لنا يكون أو ربنا وعدنا كما الجنة ولنا الشهادة إما خير فهو لنا يحدث ما كل 0أن

نعلم :                   1ج  المجاهدون المسلمون نحن ولكننا المنافقين جانب من هذا المكروه وقوع انتظار معناه التربص
النصر                   لنا يكون أو ربنا وعدنا كما الجنة ولنا الشهادة إما خير فهو لنا يحدث ما كل 0أن

وال :                 2ج  كراهة عن إال ينفقون ال وأنهم بالله كفرهم بسبب ذلك المنافقين نفقات قبول عدم
كسالى       وهم إال الصالة إلى 0يقومون

وال :                 2ج  كراهة عن إال ينفقون ال وأنهم بالله كفرهم بسبب ذلك المنافقين نفقات قبول عدم
كسالى       وهم إال الصالة إلى 0يقومون











والنفاق :      2ج  الكفر غلى مصرين أنهم والنفاق :      2ج  الكفر غلى مصرين أنهم











من :              1ج  الناس من فكثير الكفار من والمسلمين اإلسالم على خطرا أشد المنافقين ألن
والمتدينين          الدين معاداة في المعسول لقولهم ويستمع بهم  0ينخدع

من :              1ج  الناس من فكثير الكفار من والمسلمين اإلسالم على خطرا أشد المنافقين ألن
والمتدينين          الدين معاداة في المعسول لقولهم ويستمع بهم  0ينخدع













وسلم :          2ج  عليه الله صلى محمد لنبينا النبوة وسلم :          2ج  0إثبات عليه الله صلى محمد لنبينا النبوة  0إثبات









أو :                  1ج  اإلسالم ويعتنق الكافر لينزجر اآلخرة في الكافرين عذاب فظاعة بيان من الحكمة إن
اإلسالمي                 الدين بتعاليم فيلتزم العقوبة تلك من للمسلم أيضا وتخويفا القيامة يوم عليه حجة تكون

0الحنيف 

أو :                  1ج  اإلسالم ويعتنق الكافر لينزجر اآلخرة في الكافرين عذاب فظاعة بيان من الحكمة إن
اإلسالمي                 الدين بتعاليم فيلتزم العقوبة تلك من للمسلم أيضا وتخويفا القيامة يوم عليه حجة تكون

0الحنيف 









بالله :                  1ج  إيمانه فيزداد بربه تعالى الله معرفة من يزيد تعالى الله مخلوقات في التفكر إن
الله       طاعة في فيزداد 0تعالى

بالله :                  1ج  إيمانه فيزداد بربه تعالى الله معرفة من يزيد تعالى الله مخلوقات في التفكر إن
الله       طاعة في فيزداد 0تعالى

الشمس :               2ج  به تقوم ما وهذا والحرارة النور على يحتوي ألنه بالضياء الشمس وصفت
الشمس                من اكتسبه الذي بالنور القمر ووصف والحرارة بالنور تمدنا فهي النهار في

بالحرارة               يمدها وال تعالى الله بتقدير فقط نوره إال لألرض يعطي ال 0فالقمر

الشمس :               2ج  به تقوم ما وهذا والحرارة النور على يحتوي ألنه بالضياء الشمس وصفت
الشمس                من اكتسبه الذي بالنور القمر ووصف والحرارة بالنور تمدنا فهي النهار في

بالحرارة               يمدها وال تعالى الله بتقدير فقط نوره إال لألرض يعطي ال 0فالقمر

النهار :               3ج  بداية على دليل فالشمس معا والشمس بالقمر مختصة والحساب السنين معرفة إن
الشهر            بداية دليل الشمس من ضوءه يستمد الذي والقمر  0وانتهائه

النهار :               3ج  بداية على دليل فالشمس معا والشمس بالقمر مختصة والحساب السنين معرفة إن
الشهر            بداية دليل الشمس من ضوءه يستمد الذي والقمر  0وانتهائه









تتبع :                   2ج  وصفتهم اإليمان أهل تذكر التي اآليات كل في ولذلك الجنة لدخول وحده يكفي ال بالقلب التصديق
الصالحات         : )       وعملوا آمنوا الذين إن تعالى قوله اآليات في ورد كما الصالح بالعمل  (0000ذلك

تتبع :                   2ج  وصفتهم اإليمان أهل تذكر التي اآليات كل في ولذلك الجنة لدخول وحده يكفي ال بالقلب التصديق
الصالحات         : )       وعملوا آمنوا الذين إن تعالى قوله اآليات في ورد كما الصالح بالعمل  (0000ذلك

محمد :                   3ج   النبي كما وذلك الله رحمة على الحصول من البد بل فقط بعمله الجنة أحد يدخل لن
أن    : )                    إال أنا وال قال الله رسول يا أنت وال قالوا بعمله الجنة أحد يدخل لن وسلم عليه الله صلى

برحمته   (  الله يتغمدني

محمد :                   3ج   النبي كما وذلك الله رحمة على الحصول من البد بل فقط بعمله الجنة أحد يدخل لن
أن    : )                    إال أنا وال قال الله رسول يا أنت وال قالوا بعمله الجنة أحد يدخل لن وسلم عليه الله صلى

برحمته   (  الله يتغمدني











معنى :                  1ج  وهو القيامة يوم تعالى الله رؤية هو الجنة أهل على به الله ينعم ما أعظم
تعالى  : )                                                                    : وقال تعالى قوله

معنى :                  1ج  وهو القيامة يوم تعالى الله رؤية هو الجنة أهل على به الله ينعم ما أعظم
تعالى  : )                                                                    : وقال تعالى قوله

ويكون :      )  (            2ج   ، الله دون من يعبدون كانوا وما المشركون هم وردوا تعالى قوله في المخاطب
القيامة      يوم والحساب بالبعث  0الرد

ويكون :      )  (            2ج   ، الله دون من يعبدون كانوا وما المشركون هم وردوا تعالى قوله في المخاطب
القيامة      يوم والحساب بالبعث  0الرد









من :                1ج  والطائر ، الكافر من المؤمن وإخراج ، والنوى الحبوب من والنبات األشجار أنواع كإخراج
ذلك    :        عكس الحي من الميت وإخراج ذلك ونحو 0البيضة

من :                1ج  والطائر ، الكافر من المؤمن وإخراج ، والنوى الحبوب من والنبات األشجار أنواع كإخراج
ذلك    :        عكس الحي من الميت وإخراج ذلك ونحو 0البيضة

يؤمنون :                 2ج  ال أنهم بقوله أتبعها وتعالى سبحانه ألنه وذلك الكفر هو اآلية تلك في بالفسق المراد
0

يؤمنون :                 2ج  ال أنهم بقوله أتبعها وتعالى سبحانه ألنه وذلك الكفر هو اآلية تلك في بالفسق المراد
0









األرزاق :                1ج  أنزل الله ألن اإلباحة األطعمة في األصل أن على اآلية بهذه المفسرين بعض يستدل
أن                 ذلك وبيان أنفسهم عند من األشياء بعض وأحلوا األشياء بعض وحرموا الناس بعض فصدر للناس

ذلك   : )        (       عليهم الله فأنكر تفترون الله على أم لكم أذن ءآلله قال تعالى  0الله

األرزاق :                1ج  أنزل الله ألن اإلباحة األطعمة في األصل أن على اآلية بهذه المفسرين بعض يستدل
أن                 ذلك وبيان أنفسهم عند من األشياء بعض وأحلوا األشياء بعض وحرموا الناس بعض فصدر للناس

ذلك   : )        (       عليهم الله فأنكر تفترون الله على أم لكم أذن ءآلله قال تعالى  0الله

هي :      : 2ج  الثالثة الشكر بالنعمة –    1أركان الله –    2   0االعتراف على بها –   3  0الثناء االستعانة
الله    طاعة 0على

هي :      : 2ج  الثالثة الشكر بالنعمة –    1أركان الله –    2   0االعتراف على بها –   3  0الثناء االستعانة
الله    طاعة 0على











وسلم :     : )  (  )  (        1ج  عليه الله صلى الرسول هو تتلو ، تكون تعالى قوله في المخاطب
المؤمنون    :))   ((    هم تعلمون وال تعالى قوله في  0والمخاطب

وسلم :     : )  (  )  (        1ج  عليه الله صلى الرسول هو تتلو ، تكون تعالى قوله في المخاطب
المؤمنون    :))   ((    هم تعلمون وال تعالى قوله في  0والمخاطب

اآلية :                  2ج  وتلك العبادة في له واإلخالص مراقبته على فيحثهم لعباده الله مراقبة اآلية تلك تبين
يراك                فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن وهي اإلحسان مرتبة 0تناسب

اآلية :                  2ج  وتلك العبادة في له واإلخالص مراقبته على فيحثهم لعباده الله مراقبة اآلية تلك تبين
يراك                فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن وهي اإلحسان مرتبة 0تناسب

اإلخالص :               3ج  على ذلك يستدعيه شيء بكل وإحاطته تعالى الله علم المسلم يستشعر عندما
تعالى       بالله اإليمان وزيادة العبادة 0في

اإلخالص :               3ج  على ذلك يستدعيه شيء بكل وإحاطته تعالى الله علم المسلم يستشعر عندما
تعالى       بالله اإليمان وزيادة العبادة 0في

















االستقامة :      1ج  على المعينة الله –      1األسباب طاعة على الله -       2    0المداومة معصية عن   0االبتعاد
األذى –    3                                    عل الشرك -      4                    0الصبر ألهل الركون 0عدم

االستقامة :      1ج  على المعينة الله –      1األسباب طاعة على الله -       2    0المداومة معصية عن   0االبتعاد
األذى –    3                                    عل الشرك -      4                    0الصبر ألهل الركون 0عدم

أمرت :             : )     2ج  كما فاستقم تعالى فقال إجماال به الله أمر ولذلك اإلسالم لروح عملي تطبيق  ( 000االستقامة
أحدا                        فيه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل الله رسول يا قال وسلم عليه الله صلى النبي يسأل رجل أتى وعندما

النواهي                        عن واالبتعاد األوامر أنواع بجميع توحي موجزة كلمة فاالستقامة ، استقم ثم بالله آمنت قل فقال ، غيرك
0 

أمرت :             : )     2ج  كما فاستقم تعالى فقال إجماال به الله أمر ولذلك اإلسالم لروح عملي تطبيق  ( 000االستقامة
أحدا                        فيه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل الله رسول يا قال وسلم عليه الله صلى النبي يسأل رجل أتى وعندما

النواهي                        عن واالبتعاد األوامر أنواع بجميع توحي موجزة كلمة فاالستقامة ، استقم ثم بالله آمنت قل فقال ، غيرك
0 

الظالمين :        : 3ج  إلى الركون على المترتبة العقوبات جهنم -     1من نار في ال –  2    0العذاب
الله        دون من أولياء للمسلمين تنصرون –     )    ( 3    0يكون ال ثم النصرة  0عدم

الظالمين :        : 3ج  إلى الركون على المترتبة العقوبات جهنم -     1من نار في ال –  2    0العذاب
الله        دون من أولياء للمسلمين تنصرون –     )    ( 3    0يكون ال ثم النصرة  0عدم









واللهو :              1ج  والنعيم والترف اللهو في االنغماس بسب السابقة األمم الله واللهو :              1ج  0أهلك والنعيم والترف اللهو في االنغماس بسب السابقة األمم الله  0أهلك

االختالف :             2ج  سنة هي والشعوب األمم في الله سنن  0من
مصلحgون              وأهلها بظلم القرى إهالك عدم سنة  0أو

االختالف :             2ج  سنة هي والشعوب األمم في الله سنن  0من
مصلحgون              وأهلها بظلم القرى إهالك عدم سنة  0أو













األنبياء :        1ج  من ليست ألنها إلهام األنبياء :        1ج  0وحي من ليست ألنها إلهام  0وحي

فيه              وقعوا فيما الوقوع من والحذر بهم gوقع مما والعبرة العظة ألخذ فيه             0وذلك وقعوا فيما الوقوع من والحذر بهم gوقع مما والعبرة العظة ألخذ 0وذلك









كذبوا :                 )     ( 1ج  قد أنهم وظنوا استيأس كلمة بعد ذكر الله لن وذلك قومهم إيمان من الرسل استيأس لقد نعم
0

قومهم          كذب من تيقنوا وهدايتهم         0أي الناس إيمان من اليأس عدم يجب  0ولكن

كذبوا :                 )     ( 1ج  قد أنهم وظنوا استيأس كلمة بعد ذكر الله لن وذلك قومهم إيمان من الرسل استيأس لقد نعم
0

قومهم          كذب من تيقنوا وهدايتهم         0أي الناس إيمان من اليأس عدم يجب  0ولكن

منها :               3ج  والعظة العبرة وبيان والصدق والوضوح بالسهولة القرآني القصص 0يتميز منها :               3ج  والعظة العبرة وبيان والصدق والوضوح بالسهولة القرآني القصص 0يتميز















صلى :                   1ج  النبي مع مكة اهل وتعنت ، الناس لجميع الله عن التبليغ هي الرسل وظيفة
عليه                  الله صلى النبي يعجزوا بذلك أنهم تخيلوا بأنهم الحسية اآليات بطلب وسلم عليه الله

 0وسلم 

صلى :                   1ج  النبي مع مكة اهل وتعنت ، الناس لجميع الله عن التبليغ هي الرسل وظيفة
عليه                  الله صلى النبي يعجزوا بذلك أنهم تخيلوا بأنهم الحسية اآليات بطلب وسلم عليه الله

 0وسلم 

يحفظونه :                2ج  والنهار بالليل اإلنسان على يتعاقبون ألنهم بذلك وسموا المالئكة هم 0المعقبات يحفظونه :                2ج  والنهار بالليل اإلنسان على يتعاقبون ألنهم بذلك وسموا المالئكة هم 0المعقبات











ونفعه :                  2ج  خيره في ويطمع ، ونحوها الثمار بعض على الضرر وأنواع ، والهدم الصواعق منه يخاف 0أي ونفعه :                  2ج  خيره في ويطمع ، ونحوها الثمار بعض على الضرر وأنواع ، والهدم الصواعق منه يخاف 0أي

ذلك :                    3ج  فإن ؛ األمثلة أحسن من فاه ليبلغ الماء إلى كفيه يبسط بالذي الله لغير الكافرين دعاء تشبيه
في                       يكون ما أبلغ من المحال على والتعليق ، محال به فالمشبه ، محال هذا أن فكما ، محال بأمر تشبيه

الشيء   0نفي

ذلك :                    3ج  فإن ؛ األمثلة أحسن من فاه ليبلغ الماء إلى كفيه يبسط بالذي الله لغير الكافرين دعاء تشبيه
في                       يكون ما أبلغ من المحال على والتعليق ، محال به فالمشبه ، محال هذا أن فكما ، محال بأمر تشبيه

الشيء   0نفي











لحاله :           1ج  تقبيحا باألعمى بالقرآن كذب لمن الوصف لحاله :           1ج  0جاء تقبيحا باألعمى بالقرآن كذب لمن الوصف  0جاء

الصالة –   1 : 2ج  الزكاة –   2     0إقام إيتاء الصالة –   1 : 2ج  الزكاة –   2     0إقام إيتاء

منها :     : 3ج  أنواع باالمتثال-     1الصبر المأمورات على المنهيات –    2     0الصبر على الصبر
عنها       والبعد عنها تسخطها -         3      0باالنكفاف بعدم المؤلمة الله أقدار على  0الصبر

منها :     : 3ج  أنواع باالمتثال-     1الصبر المأمورات على المنهيات –    2     0الصبر على الصبر
عنها       والبعد عنها تسخطها -         3      0باالنكفاف بعدم المؤلمة الله أقدار على  0الصبر









جهنم :          1ج  في والهالك الله رحمة من الطرد معناها 0اللعنة جهنم :          1ج  في والهالك الله رحمة من الطرد معناها 0اللعنة

المؤمن :           2ج  لعن تحريم هو الحديث هذا من المستنبط المؤمن :           2ج  0المعنى لعن تحريم هو الحديث هذا من المستنبط  0المعنى

ويهديه :                  3ج  إليه أناب من توبة يقبل وأنه تعالى الله بيد والهداية الضالل أن على اآلية تلك تدل
وسلم     )  (        عليه الله صلى محمد للنبي قل قوله في والخطاب اإليمان  0إلى

ويهديه :                  3ج  إليه أناب من توبة يقبل وأنه تعالى الله بيد والهداية الضالل أن على اآلية تلك تدل
وسلم     )  (        عليه الله صلى محمد للنبي قل قوله في والخطاب اإليمان  0إلى















المؤمن :                 1ج  عمل فكلما القلب وإقرار بالجوارح بالعمل إتباعه من البد فقط القول فيه تكفي ال اإليمان
إيمانه                نقص معصية في وقع وإذا أخرى طاعة إلى الله فيوفقه إيمانه زاد  0وهكذا  0طاعة

المؤمن :                 1ج  عمل فكلما القلب وإقرار بالجوارح بالعمل إتباعه من البد فقط القول فيه تكفي ال اإليمان
إيمانه                نقص معصية في وقع وإذا أخرى طاعة إلى الله فيوفقه إيمانه زاد  0وهكذا  0طاعة

يستطيع :                2ج  فال الكافر وأما القبر في المالئكة أسئلة على لإلجابة بتوفيقه القبر في المؤمن تثبيت
المالئكة      أسئلة على  0اإلجابة

يستطيع :                2ج  فال الكافر وأما القبر في المالئكة أسئلة على لإلجابة بتوفيقه القبر في المؤمن تثبيت
المالئكة      أسئلة على  0اإلجابة

ما :                : )    3ج  الله ويفعل تعالى قال يشاء لما تعالى الله فعل هي اآليات في وردت التي القدر مراتب من
يشاء ( 

ما :                : )    3ج  الله ويفعل تعالى قال يشاء لما تعالى الله فعل هي اآليات في وردت التي القدر مراتب من
يشاء ( 











لهم :                  1ج  الله صلى محمد النبي إرسال هي قريش كفار على بها تعالى الله امتن التي الله نعمة
تعالى            بالله اإليمان نور إلى والكفر الجهل ظلمات من  0ليخرجهم

لهم :                  1ج  الله صلى محمد النبي إرسال هي قريش كفار على بها تعالى الله امتن التي الله نعمة
تعالى            بالله اإليمان نور إلى والكفر الجهل ظلمات من  0ليخرجهم

في :                  2ج  وتسببوا اإلسالم في الدخول عن بصدهم وذلك واالخرة الدنيا في البوار دار قومهم قريش زعماء أحل
المسلمين         لمحاربة بدر يوم الخروج لهم وزينوا إضاللهم

في :                  2ج  وتسببوا اإلسالم في الدخول عن بصدهم وذلك واالخرة الدنيا في البوار دار قومهم قريش زعماء أحل
المسلمين         لمحاربة بدر يوم الخروج لهم وزينوا إضاللهم

للنبي :                  3ج  هنا األمر ولكن غيره أو بالجواز الحكم ينتظرون وال الدنيا في شاءوا بما يتمتعون الكفار إن
وهذا                   وضاللكم بكفركم تمتعوا أي والوعيد للتوبيخ تمتعوا كلمة في واألمر قل كلمة في وسلم عليه الله صلى

النار        مأواكم النهاية ففي لكم بنافع  0ليس

للنبي :                  3ج  هنا األمر ولكن غيره أو بالجواز الحكم ينتظرون وال الدنيا في شاءوا بما يتمتعون الكفار إن
وهذا                   وضاللكم بكفركم تمتعوا أي والوعيد للتوبيخ تمتعوا كلمة في واألمر قل كلمة في وسلم عليه الله صلى

النار        مأواكم النهاية ففي لكم بنافع  0ليس



ما :                  4ج  ألن وسلم عليه الله صلى الرسول اتباع وعدم بالله كفرهم في معذورين غير الكفار من األتباع
دخل                  من الضعفاء من هناك وأن القيامة يوم منهم يتبرؤون وسوف وسادتهم لكبرائهم أعمى تقليد هو فعلوه

اإليمان                 على ثبتهم الله لكن والنكال العذاب ذلك في وواجه سيده من خاف وما اإلسالم  0في

ما :                  4ج  ألن وسلم عليه الله صلى الرسول اتباع وعدم بالله كفرهم في معذورين غير الكفار من األتباع
دخل                  من الضعفاء من هناك وأن القيامة يوم منهم يتبرؤون وسوف وسادتهم لكبرائهم أعمى تقليد هو فعلوه

اإليمان                 على ثبتهم الله لكن والنكال العذاب ذلك في وواجه سيده من خاف وما اإلسالم  0في











والعباد :          1ج  العبد وبين وربه العبد بين الظلم يشمل هنا الظلم والعباد :          1ج  العبد وبين وربه العبد بين الظلم يشمل هنا الظلم

الذلة :                2ج  بهم وتحل الشديد العذاب ليذوقوا القيامة يوم إلى المكذبين عن العذاب الله يؤخر
الندم              ينفع ال ولكن والندم والصغار بالهوان فيحسوا الخالئق رؤوس على والفضيحة والصغار

الذلة :                2ج  بهم وتحل الشديد العذاب ليذوقوا القيامة يوم إلى المكذبين عن العذاب الله يؤخر
الندم              ينفع ال ولكن والندم والصغار بالهوان فيحسوا الخالئق رؤوس على والفضيحة والصغار

فبينت :               3ج  الله طاعة عن والبعد ظلمهم بسبب اآلخرة في وعاقبتهم الظالمين عن تتحدث اآليات
ظلمهم                  عن الظالمون هؤالء ليرتدع وذلك الثواب أنواع ترد ولم بهم سيحل الذي الشديد العذاب اآليات

للناس    وظلمهم  0ألنفسهم

فبينت :               3ج  الله طاعة عن والبعد ظلمهم بسبب اآلخرة في وعاقبتهم الظالمين عن تتحدث اآليات
ظلمهم                  عن الظالمون هؤالء ليرتدع وذلك الثواب أنواع ترد ولم بهم سيحل الذي الشديد العذاب اآليات

للناس    وظلمهم  0ألنفسهم











سرابيلهم :                )  2ج  يقول الله ألن وذلك البدن لجميع يكون بل فقط بالوجه خاصا ليس للمجرمين المستحق العذاب
فلما  (                  اإلنسان في الشرف مكان ألنه العذاب بأكثر الوجه خص ولكن الجسم بجميع تحيط والسرابيل قطران من

شأنه            من وتصغير له إهانة ففيه المكان ذلك ويعذب  0يهان

سرابيلهم :                )  2ج  يقول الله ألن وذلك البدن لجميع يكون بل فقط بالوجه خاصا ليس للمجرمين المستحق العذاب
فلما  (                  اإلنسان في الشرف مكان ألنه العذاب بأكثر الوجه خص ولكن الجسم بجميع تحيط والسرابيل قطران من

شأنه            من وتصغير له إهانة ففيه المكان ذلك ويعذب  0يهان



بالمأثور :        3ج  التفسير من يعد التفسير هذا بالمأثور :        3ج  التفسير من يعد التفسير هذا















بهم :             1ج  اإليمان وهو السالم عليهم الرسل تجاه مسلم كل على الواجب من
شرعنا        يوافق فيما ومتابعتهم قالوه فيما  0وتصديقهم

بهم :             1ج  اإليمان وهو السالم عليهم الرسل تجاه مسلم كل على الواجب من
شرعنا        يوافق فيما ومتابعتهم قالوه فيما  0وتصديقهم

عظيمة :    :           2ج  آية جاءتهم لو حتى يؤمنوا لن الكفار أن األولى  0الفائدة
وعنادهم            :      بكبريائهم الكفار تمسك الثانية  0الفائدة

سلطان           :                من به الله أنزل ما ألفعالهم واهية وعلل بأوهام الكفار يتمسك الثالثة  0الفائدة

عظيمة :    :           2ج  آية جاءتهم لو حتى يؤمنوا لن الكفار أن األولى  0الفائدة
وعنادهم            :      بكبريائهم الكفار تمسك الثانية  0الفائدة

سلطان           :                من به الله أنزل ما ألفعالهم واهية وعلل بأوهام الكفار يتمسك الثالثة  0الفائدة

تعالى :              3ج  الله قبل من بالحgفظ األخرى السماوية الكتب عن انفرد الكريم القرآن
لحافظين  : )        (  له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا سبحانه 0فقال

تعالى :              3ج  الله قبل من بالحgفظ األخرى السماوية الكتب عن انفرد الكريم القرآن
لحافظين  : )        (  له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا سبحانه 0فقال











المعايش :               2ج  وصنوف المكاسب أسباب من لهم سخره بما عباده على دائما تعالى الله يمتن
لكل                   المدبر وحده هو أنه لخلقه يبين حتى القيامة يوم وإعادته الخلق على تعالى وقدرته المختلفة
لكم                   تفعل من اآللهة من هناك وهل المزعومة األخرى اآللهة دون وحده للعبادة المستحق فهو شيء

هذا    0مثل

المعايش :               2ج  وصنوف المكاسب أسباب من لهم سخره بما عباده على دائما تعالى الله يمتن
لكل                   المدبر وحده هو أنه لخلقه يبين حتى القيامة يوم وإعادته الخلق على تعالى وقدرته المختلفة
لكم                   تفعل من اآللهة من هناك وهل المزعومة األخرى اآللهة دون وحده للعبادة المستحق فهو شيء

هذا    0مثل

















حسب :              1ج  على منهم التحدي من نوع وهذا بهم العذاب نزول يستعجلون المشركون دائما
العذاب          بهم ينزل لن أصال أنه  0زعمهم

حسب :              1ج  على منهم التحدي من نوع وهذا بهم العذاب نزول يستعجلون المشركون دائما
العذاب          بهم ينزل لن أصال أنه  0زعمهم

القيامة :           2ج  يوم وقوع قرب يفيد الماضي بصيغة القيامة :           2ج  0التعبير يوم وقوع قرب يفيد الماضي بصيغة  0التعبير

األكل :    )  (             3ج  ألن اآليات في الواردة المنافع جملة مع دخوله مع بالذكر األكل نعمة الله خص
دائما           اإلنسان عنه يبحث البشرية للنفس مهم   0أمر

األكل :    )  (             3ج  ألن اآليات في الواردة المنافع جملة مع دخوله مع بالذكر األكل نعمة الله خص
دائما           اإلنسان عنه يبحث البشرية للنفس مهم   0أمر

والبغال :        : )   (      4ج  والحمير والخgيل اإلبل هي أثقالكم وتحمل تعالى قوله في يقصد التي األنعام
0 

والبغال :        : )   (      4ج  والحمير والخgيل اإلبل هي أثقالكم وتحمل تعالى قوله في يقصد التي األنعام
0 











عليه :                 1ج  تقوم والذي عباده به وأمر خلقه نحو الله على الواجب للعدل شاملة اآلية تلك ألن
له        مستحب فضيلة باإلحسان وأمرت دائما المأمورات      0الحياة gلجميع جامعة اآلية وهذه

آية                 بذلك فكانت الجgزئيات سائر إليها ترجع قاعدة فهذه فيها دخل إال شيء يبق لم والمنهيات
 0جامعة 

عليه :                 1ج  تقوم والذي عباده به وأمر خلقه نحو الله على الواجب للعدل شاملة اآلية تلك ألن
له        مستحب فضيلة باإلحسان وأمرت دائما المأمورات      0الحياة gلجميع جامعة اآلية وهذه

آية                 بذلك فكانت الجgزئيات سائر إليها ترجع قاعدة فهذه فيها دخل إال شيء يبق لم والمنهيات
 0جامعة 

من :     -   –             2ج  تكون أن يجب من وهذا بالعهود بالوفاء أمر تعالى الله أن أعلم والله اآليتين تلك بين يجمع
متيقن                     هو ما على إال يحلف وأال دائما يمينه في عرضgة الله يجعل بأال قبل من وحذره المؤمن خصائص

يقع                    فال وحلفه ووعوده واتفاقاته كالمه في دائما المؤمن فيحذر بالوفاء مأمور ألنه به الوفاء على وقادر عنده
فيه       الوفاء يستطيع ال أمر  0في

من :     -   –             2ج  تكون أن يجب من وهذا بالعهود بالوفاء أمر تعالى الله أن أعلم والله اآليتين تلك بين يجمع
متيقن                     هو ما على إال يحلف وأال دائما يمينه في عرضgة الله يجعل بأال قبل من وحذره المؤمن خصائص

يقع                    فال وحلفه ووعوده واتفاقاته كالمه في دائما المؤمن فيحذر بالوفاء مأمور ألنه به الوفاء على وقادر عنده
فيه       الوفاء يستطيع ال أمر  0في











الصالح :         2ج  والعمل اإليمان هو الدارين سعادة أسباب الصالح :         2ج  0من والعمل اإليمان هو الدارين سعادة أسباب  0من

الظلم :                   3ج  الله حرم وقد ظلم قتلهم في ألن والمستأمنين والمعاهدين الذمة أهل قتل عن اإلسالم نهى
الله             سبيل عن صد قتلهم وفي الناس بين محgرما وجعله نفسه  0على

الظلم :                   3ج  الله حرم وقد ظلم قتلهم في ألن والمستأمنين والمعاهدين الذمة أهل قتل عن اإلسالم نهى
الله             سبيل عن صد قتلهم وفي الناس بين محgرما وجعله نفسه  0على











ويعتبروا :      :          1ج  ليتعظوا السابقين الناس قصص لهم يذكر أن بعباده الله رحمة مظاهر من
0

ويبشروهم-        2        الناس لينذروا الرسل النعم –   3     0إرسال تعلم –  4   0إنزال
الشكر    يضرهم –    4  0الناس ما خوفا –        5    0تحريم االضطرار عند الميتة أكل جواز بيان

الموت   عليه –             6     0من التعدي ألحد يجوز ال الله بيد والحل التحريم أن  0بيان

ويعتبروا :      :          1ج  ليتعظوا السابقين الناس قصص لهم يذكر أن بعباده الله رحمة مظاهر من
0

ويبشروهم-        2        الناس لينذروا الرسل النعم –   3     0إرسال تعلم –  4   0إنزال
الشكر    يضرهم –    4  0الناس ما خوفا –        5    0تحريم االضطرار عند الميتة أكل جواز بيان

الموت   عليه –             6     0من التعدي ألحد يجوز ال الله بيد والحل التحريم أن  0بيان

الدنيا :               2ج  في يفلحون وال األليم بالعذاب الله سيعاقبهم بأهوائهم ويحللون يحرمون الذين
0واآلخرة  

الدنيا :               2ج  في يفلحون وال األليم بالعذاب الله سيعاقبهم بأهوائهم ويحللون يحرمون الذين
0واآلخرة  

ربكم :   : )                 3ج  رزق من كلوا وشمال يمين عن جنتان آية مسكنهم في لسبأ كان لقد تعالى قال
غفور       ورب طيبة بلدة له جنتين          0واشكروا بجgنتيهم وبدلناهم العرم سيل عليهم فأرسلنا فأعرضوا

قليل          سدر من وشيء وأثل خمط أكل الكفور         0ذواتي إال نجازي وهل كفروا بما جزيناهم سورة (  0ذلك
سبأ 

ربكم :   : )                 3ج  رزق من كلوا وشمال يمين عن جنتان آية مسكنهم في لسبأ كان لقد تعالى قال
غفور       ورب طيبة بلدة له جنتين          0واشكروا بجgنتيهم وبدلناهم العرم سيل عليهم فأرسلنا فأعرضوا

قليل          سدر من وشيء وأثل خمط أكل الكفور         0ذواتي إال نجازي وهل كفروا بما جزيناهم سورة (  0ذلك
سبأ 



























خلقه :                   1ج  في عليه الله فضل بعد الحياة هذه في وجوده سبب فهما االبن على الوالدين شأن لعظم ذلك
الوالدين       بر ثم العبادة عليه 0فأوجب

خلقه :                   1ج  في عليه الله فضل بعد الحياة هذه في وجوده سبب فهما االبن على الوالدين شأن لعظم ذلك
الوالدين       بر ثم العبادة عليه 0فأوجب

مغلولة :              : )     2ج  يدك تجعل وال تعالى قال كما اإلنفاق في وذلك تبذير الخير عمل في يكون أحيانا نعم
محسورا         (  ملوما فتقعد البسط كل تبسطها وال عنقك إلى

مغلولة :              : )     2ج  يدك تجعل وال تعالى قال كما اإلنفاق في وذلك تبذير الخير عمل في يكون أحيانا نعم
محسورا         (  ملوما فتقعد البسط كل تبسطها وال عنقك إلى

ولده   :      -    -     - 3ج  علي الوالد دعاء الشديدة المصائب الموت عند الشهادتين نطق عدم الدنيا في
وجهه            نور الله يطفئ الدنيا في الذل الدنيا في العقوبة تعجيل

.. البشر  :    -      -       آخر غلي الجنة دخوله يؤخر الله إليه ينظر ال عمله يقبل ال اآلخرة في

ولده   :      -    -     علي الوالد دعاء الشديدة المصائب الموت عند الشهادتين نطق عدم الدنيا في
وجهه            نور الله يطفئ الدنيا في الذل الدنيا في العقوبة تعجيل

.. البشر  :    -      -       آخر غلي الجنة دخوله يؤخر الله إليه ينظر ال عمله يقبل ال اآلخرة في



وهو :           4ج  الناس لخلق الوحيد السبب هو ألنه الواجبات أوجب التوحيد
إال         : )       واإلنس الجن خلقت وما تعالى قال العمل فبول شروط من شرط

سبق (   (       : )   وسلم عليه الله صلى النبي وقال يوحدون أي ليعبدون
الموحدون (          قال الله رسول يا المفردون من قيل تعالى    : 0المفردون وقال

أحد)               ربه بعبادة يشرك وال صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان  (0من

وهو :           4ج  الناس لخلق الوحيد السبب هو ألنه الواجبات أوجب التوحيد
إال         : )       واإلنس الجن خلقت وما تعالى قال العمل فبول شروط من شرط

سبق (   (       : )   وسلم عليه الله صلى النبي وقال يوحدون أي ليعبدون
الموحدون (          قال الله رسول يا المفردون من قيل تعالى    : 0المفردون وقال

أحد)               ربه بعبادة يشرك وال صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان  (0من











أحيانا :                    1ج  الفعل في يقع المقدمات من اقترب إذا اإلنسان ألن الفعل عن ال الزنا من القرب عن القرآن نهى
وقل                 : )   تعالى فقال البصر بغض القرآن أمر ولذلك الزنا بريد النظر قيل ولذلك المقدمات وراء كثيرا انجرف إذا

أبصارهم     من يغضوا أبصارهن      000000للمؤمنين من يغضضن للمؤمنات  (000وقل

أحيانا :                    1ج  الفعل في يقع المقدمات من اقترب إذا اإلنسان ألن الفعل عن ال الزنا من القرب عن القرآن نهى
وقل                 : )   تعالى فقال البصر بغض القرآن أمر ولذلك الزنا بريد النظر قيل ولذلك المقدمات وراء كثيرا انجرف إذا

أبصارهم     من يغضوا أبصارهن      000000للمؤمنين من يغضضن للمؤمنات  (000وقل

الناس-      1 : 2ج  بين والبغضاء الشحناء  0تنشر
الناس –       2          بين والمرج الهرج  0ينتشر
الدولة –                   3          أجهزة من مقامه يقوم من أو الحاكم هو بها القائم ويكون والقصاص الدية الله  0فأوجب

الناس-      1 : 2ج  بين والبغضاء الشحناء  0تنشر
الناس –       2          بين والمرج الهرج  0ينتشر
الدولة –                   3          أجهزة من مقامه يقوم من أو الحاكم هو بها القائم ويكون والقصاص الدية الله  0فأوجب
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