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 6/0202/ 9   ن:تاريــخ االمتحـا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة-اجلامعة اإلسالمية

 ــــتان فقـــطالزمــــن: ساعـــ دراسات يف احلديثي ملادة االمتحان النهائ كلـــية أصـــول الديـن
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 0229/0202الفصل الثاني                                  

 

 .............................: مدرس املادة

 .................. عبة:الش   ................................ :الرقم الجامعي   ....................................... :/ةاسم الطالب

 ( أمام العبارة الصحيحية√مة )عال /يضع  :السؤال األول, ( وعالمحةXأمحام العبحارة الطاط حة ),  اإلجابحة للحا الجح و  /يوانقح 
                                                                          (درجة 01)                                                                            في األعلا:                                

 5 4 3 2 1 السؤا 
      اإلجابة
 11 9 8 7 6 السؤا 
      اإلجابة
 15 14 13 12 11 السؤا 
      اإلجابة

 

 بعح  المسحج  اليحرام ألنه أسح , وثاني المسج ين للحه با ئ األمر نلصالة المسلمي أولا القبلتين األقصاالمسج   (   )  .1
 .للحه الريا علا شّ   ليث النبي , وثالث اليرمين عام بأربعين

 من قو  أو فع  أو تقرير فيسب. السنة والي يث في اصطالح الٌميّ ثين مترا فان فهما ما أضيف للا النبي  )    ( .2

 ثبوت يجحة السنة واستقاللها بتشريع األيكام ضرورة  ينحة. )    ( .3

 ة الي يث في أو  اإلسالم مطافة انشغا  المسلمين بالي يث عن القرآن الكريم. كان النهي عن كتاب )    ( .4
قام علماء القرن الطام  الهجري بجمع ما جمعه من سبقهم واعتم وا علا نقح مم ولكحنهم أكثحروا محن جمحع طحر   )    ( .5

 الي يث.
 مواطن متع  ة من الكتاب. اإلمام مسلم ال ُحقّطع األيا يث بطالف البطاري فق  يور ه في )    ( .6

 في الكتب الطمسة. ر ن ماجه أن فحه زوا   كثيرة عما و من مزاحا سنن اب )    ( .7

 حأمر باإلقال  من الرواحة يتا ال يطتلط الصيحح بالسقحم. كان عمر بن الططاب  )    ( .8
ثين منهج التثبت وااليتحاط في الرواححة بعح  عهح )    ( .9 , ولكحن ضحمن قحوانين وضحوابط يتحا   الصحيابة شاع بين المي ِّ

 تساوت البل ان في ذلك. 
 أجاز علماء الي يث الرواحة والعم  بالي يث الضعيف من غير بحان ضعفه. )    ( .11
 طر  معرفة الوضع مي ضوابط  الكشف عن الي يث الموضوع. )    ( .11
 ا ذلك بطبر رج  واي  من غير شام .است   علزوجها, و  ةميراث المرأة من  ح عمر بن الططاب  أثبت )    ( .12
 التأليف والتصنيف في األيا يث الموضوعة مي واي ة من الجهو  التي بذلت لمياربة الوضع. )    ( .13
 .نقله عن رب العزة     حيتج به, ألن النبي  الي يث الق سي كله مقبو )    ( .14
 القبو  الطمسة كالي يث الصيحح لال أن رواة الصيحح أع  . الي يث اليسن جمع شروط )    ( .15
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 (درجة 10)                    : في األعلىدائرة حول اإلجابة الصحيحة, وانقل/ي اإلجابة إلى الجدول  /يضع  :السؤال الثاني  
 5 4 3 2 1 السؤا 
      اإلجابة
 11 9 8 7 6 السؤا 
      اإلجابة
 15 14 13 12 11 السؤا 
      اإلجابة

               

اعين الذين وضعوا األيا يث يسبة:  .1  من الوض 
  قوم نسبوا للا الزم . ب. القصاصون.أ.  
 قوم وضعوا األيا يث للطعن في اإلسالم.  . قوم تقربوا لبعض الطلفاء أو أيبوا الشهرة.ج.  
 اليسن لغيره: .2
  أصله ي يث ضعيف لم حشت  ضعفه. ب. يسن من ذات اإلسنا .اكتسب الأ.  
  اإلجابة الصيحية ) ب + ج (.  . اكتسب اليسن من طارجه.ج.  
  معرفة صية الي يث من ع مه حكون عن طريق: . 3
  التعرف علا طر  ج ي ة للي يث. ب. علو اإلسنا .أ.  
 ال شيء مما سبق. .  معرفة رواة لسنا  الي يث.ج.  
 عن األغلوطات(  لي  علا: : )نها رسو  هللا أبي سفحان قو  معاوحة بن  . 4
  التواضع واليلم والتلطف في النا . ب. اليرص علا التحسير في جمحع األمور.أ.  
 لعطاء الفرص الممكنة لتبلحغ األيكام. .  مطاطبة الّنا  علا ق ر عقولهم.ج.  
  يرى الجمهور من يجحة طبر اآليا  أنه: . 5
 . برواحة الثقة فقط للا رسو  هللا لذا اتص  ب. لذا تلقته األمة بالقبو . وال يوجب العلم العم يوجب أ.  
ن أفا  الظن. .  لذا تلقته األمة بالقبو . يوجب العلم وال يويب العم ج.    يوجب العم  به وا 
  ب أ التأليف علا طريقتي األبواب والمساني  في القرن: . 6
  الث.الث ب. الثاني.أ.  
 األو . .  الرابع.ج.  
 ال حعّت  برأي ابن الجوزي الذي أشار للا وجو  ثالثة وعشرين ي يثًا من الموضوعات في سنن: . 7
  الن سا ي. ب. أبي  او .أ.  
 ابن ماجه. .  مذي.التر ج.  
  الصيابي مو من: . 8
  علا اإلسالم. مؤمنًا به ومات  رأى النبي   ب. مؤمنًا به. لقي النبي أ.  
 مؤمنًا به ومات علا اإلسالم. لقي النبي  .  من األيرار مؤمنًا به ومات علا اإلسالم. لقي النبي ج.  
َيُهَما: قا  هللا  . 9 ارَِّقُة َفاْقَطُعوا َأْي ِّ ُ  َوالس  ارِّ ت السنة النبوحة كحفحة القطع مما ي   علا أنها:( )َوالس   وق  وضي 
  قي  ت األيكام المطلقة في القرآن. ب. كام العامة في القرآن.طصصت األيأ.  
 فصلت األيكام المجملة في القرآن. .  وضيت األمور المبهمة في القرآنج.  
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ّ َ ) :َقا َ  الن بِّيِّّ َعْن  جاء في الي يث .11 حْن بَِّنحاءِّ َبْيحتِّ اْلَمْقح ِّ ِّ َسحَأَ   ََ ُسحَلْحَماُن ْبحُن َ اُوَ  مِّ ..( وفحي آطحر اليح يث  َثاَلًثحاَلم ا َفحَر
َي الث الَِّثةَ قا : ) َيُهَما َوَأْرُجو َأْن َحُكوَن َقْ  ُأْعطِّ  (, والمقصو  بالثالثة: َأم ا اْثَنَتانِّ َفَقْ  ُأْعطِّ

  ملك ال ينبغي ألي  بع ه.   ب. .ُيكم يوافق ُيكم هللا أ.  
 لصالة في المسج  األقصا. با ذنوبالة مغفر  .  صا.مضاعفة أجر الصالة في المسج  األقج.  

 ( مو:َأْن َتلَِّ  اأْلََمُة َرب َتَها: )أكثر العلماء علا أن معنا قو  النبي  .11
  فسا  أيوا  النا  فحكثر بحع أمهات األوال . ب. أن اإلماء يل ن الملوك.أ.  
 كثرة عقو  األمهات. .  كثرة السراري وأوال من.ج.  

  ة المسلمين للا الكعبة المشرفة في منتصف:تيولت قبل .12
 رمضان من السنة الثالثة للهجرة.ب.  رمضان من السنة الثانحة للهجرة.أ.  
 شعبان من السنة الثالثة للهجرة. .  شعبان من السنة الثانحة للهجرة.ج.  

  الي يث الموقوف: ما أضيف من قو  أو فع  أو تقرير للا: .13
  الصيابي. ب. التابعي.أ.  
 اإلجابة الصيحية ) ب + ج (. .  التابعي وغيره بشرط التقيي .ج.  

  عزو الي يث للا قا له مو: .14
  المسَن . ب. اإلسنا .أ.  
 اإلجابة الصيحية ) أ + ب (. .  السن .ج.  

 وسننه وأحامه ": صايب كتاب " الجامع الصيحح المسن  المطتصر من ي يث رسو  هللا  .15
  أبو َبْكر بن أبي َشْيبة. ب. مسلم بن اليجاج.أ.  
 ميم  بن لسماعي  البطاري. .  ميم  بن عحسا الترمذي.ج.  

 (درجات 02)                                                                      المصطلح المناسب: /يضع  :السؤال الثالث 

 القواع  التي ُحْعَرف بها يا  السن  والمتن. ( ........................)  .1
 ما فق  شرطًا أو أكثر من شروط الصية المتفق عليها. ( ........................)  .2
 ما رواه اثنان في يلقة أو أكثر من يلقات اإلسنا . ( ........................)  .3
 واليرمة. لحست بواضية الي ّ  ( ........................)  .4
 ما جاء عن الصيابة والتابعين وتابعيهم من أقوا  وأفعا ,  ( ........................)  .5
 من يجمع بين شرطي ع الة رواة الي يث وضبطهم. ( ........................)  .6
 ك.أن تعب  هللا كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يرا ( ........................)  .7
 أق  الكتب الستة بع  الصيحيين ي يثًا ضعحفًا. ( ........................)  .8
 التص يق الجازم سواء تبع ذلك عم  أم ال. ( ........................)  .9

ار عن أفعا  ص رت عن بعض أصيابه مع  اللة الرضا, أو بإظه حكون بسكوت النبي  ( ........................)  .11
 استيسانه وتأيي ه.

 (درجات 02)                                                                                                             :السؤال الرابع 
  لحاًل واي ًا علا ما يلي: /ياذكر أواًل:* 
 . تثبت أبي َبْكر الص يق.1

.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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 لجماع الصيابة علا يجحة اآليا . .2
.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
 .. ع الة الصيابة 3

.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 الي يث المتواتر اللفظي.. 4
.................................................................................................................................................... 

 صطالح.سالم واإلحمان بمعنا واي  في االاإل. 5
.................................................................................................................................................... 

 ما المرا  بالكلمات التي تيتها طط فحما يلي: ثانحًا:* 
ْن َطْيٍر َقاَ  َنَعْم َوفِّحهِّ . " 1 رِّ مِّ  ". َ َطنٌ  َوَمْ  َبْعَ  َذلَِّك الش 

 ................................................................................................ المرا  بال طن عن  اإلمام النووي:
ْن الن ا ِّ  . "2 َما َكثِّيٌر مِّ ْعَمَتانِّ َمْغُبوٌن فِّيهِّ ةُ نِّ ي  َُ  الصِّّ  ".َواْلَفَرا

.................................................................................................................................. 
ِّ َيت ا َحْأتَِّي " . 3  ّ  ". َلا َذلِّكَ َوُمْم عَ  َأْمُر 

.................................................................................................................................. 
َحاَفُة َثاَلَثُة َأح اٍم . " 4  ".  َوَجا َِّزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلةٌ الضِّّ

.................................................................................................................................. 
ُبَهاتِّ " . 5 هِّ فَمْن ات َقا الشُّ ْرضِّ ينِّهِّ َوعِّ  ." اْسَتْبَرَأ لِّ ِّ

.................................................................................................................................. 
 (درجات 02)                                                    َ بما يناسبه:             الفرا /يأكم  :السؤال اخلامس 

ٌن َوا ِّن  اْلَيَراَم َبيِّّ  . أجمع العلماء علا عظم موقع ي يث: )لِّن  اْلَياَل َ 1 ُمْشَتبَِّهاٌت..( وقا  جماعة من العلماء مو ثلث  ٌن َوَبْيْنُهَماَبيِّّ
ن اإلسالم ي ور علحه وعلا ي يث: ..............................  ....................................................اإلسالم, وا 
 .......................................................وي يث: .................................................................

لُُّه..( سبعة أنواع مطتلفة من الطاعات؛ فالطاعات  . ذكر النبي 2 لِّهِّ َيْوَم اَل ظِّ   لِّال  ظِّ ُ فِّي ظِّ  ّ لُُّهْم   لما أن تكون:في ي يث: )َسْبَعٌة ُحظِّ
 ومي كالتالي:  ,أواًل: بين العب  وبين ربه -
 ............................ ومو .....................................................................................أ. ...........  
 ......ب. ..................................... ومو ................................................................................  
 ........................................... ومو .................................................................................. ج. 
 ..................................................., ومي كالتالي:ثانحًا:  -
 ...................................................................................... عام, ومو ...................................1 
 . طاص, ومي كالتالي: 2 
 .......أ. ....................................... ومو ..............................................................................  
 .............................. ومو ......................................................................................ب. .......  
 ........ج. ...................................... ومو ............................................................................... 

 و املادةمدرس                                            بالنجاح والتوفيق،،، مع دعائنا للجميع
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 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ غزة-اجلامعة اإلسالمية

 ادة دراسات يف احلديثاالمتحان النهائي مل كلـــية أصـــول الديـن اإلجابة النموذجية
 قسم احلديـث الشريـف 

 
 0229/0202الفصل الثاني                                  

 

 .................. عبة:الش   ................................ :الرقم الجامعي .  ...................................... :/ةاسم الطالب

 ( أمام العبارة الصحيحية√عالمة ) /يضع  :السؤال األول, ( وعالمحةXأمحام العبحارة الطاط حة ),  اإلجابحة للحا الجح و  /يوانقح 
                                                                           (درجة 01)                                                          في األعلا:                                                  

 5 4 3 2 1 السؤا 
 X √ X X √ اإلجابة
 11 9 8 7 6 السؤا 
 √ X X √ √ اإلجابة

 15 14 13 12 11 السؤا 
 X √ √ X X اإلجابة

 

المسحج  اليحرام  المسج  األقصا أولا القبلتين لصالة المسلمين للحه با ئ األمر, وثاني المسج ين ألنه أسح  بعح  (  √) .1
 علا شّ  الريا  للحه. بأربعين عام, وثالث اليرمين ليث النبي 

2. ( X )  السنة والي يث في اصطالح الٌميّ ثين مترا فان فهما ما أضيف للا النبي .من قو  أو فع  أو تقرير فيسب 

 ثبوت يجحة السنة واستقاللها بتشريع األيكام ضرورة  ينحة. ( √ ) .3

4. ( X )  .كان النهي عن كتابة الي يث في أو  اإلسالم مطافة انشغا  المسلمين بالي يث عن القرآن الكريم 
5. ( X )   قام علماء القرن الطام  الهجري بجمع ما جمعه من سبقهم واعتم وا علا نقح مم ولكحنهم أكثحروا محن جمحع طحر

 الي يث.
 طاري فق  يور ه في مواطن متع  ة من الكتاب.اإلمام مسلم ال ُحقّطع األيا يث بطالف الب ( √ ) .6

   في الكتب الطمسة.ر من مزاحا سنن ابن ماجه أن فحه زوا   كثيرة عما و  ( √ ) .7

8. (X )  كان عمر بن الططاب .حأمر باإلقال  من الرواحة يتا ال يطتلط الصيحح بالسقحم 
9. ( X ) ثين منهج التثبت وااليتحاط في ا , ولكحن ضحمن قحوانين وضحوابط يتحا لرواححة بعح  عهح  الصحيابة شاع بين المي ِّ

 تساوت البل ان في ذلك. 
 أجاز علماء الي يث الرواحة والعم  بالي يث الضعيف من غير بحان ضعفه. ( √) .11
11. ( X ) .طر  معرفة الوضع مي ضوابط  الكشف عن الي يث الموضوع 
 أة من  حة زوجها, واست   علا ذلك بطبر رج  واي  من غير شام .ميراث المر  أثبت عمر بن الططاب  ( √ ) .12
 التأليف والتصنيف في األيا يث الموضوعة مي واي ة من الجهو  التي بذلت لمياربة الوضع. ( √ ) .13
14. ( X )   الي يث الق سي كله مقبو  حيتج به, ألن النبي  نقله عن رب العزة. 
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15. ( X ) ع شروط القبو  الطمسة كالي يث الصيحح لال أن رواة الصيحح أع  .الي يث اليسن جم 
 ( درجة 01)                    : في األعلىدائرة حول اإلجابة الصحيحة, وانقل/ي اإلجابة إلى الجدول  /يضع  :السؤال الثاني 

 5 4 3 2 1 السؤا 
   أ ج   ب اإلجابة
 11 9 8 7 6 السؤا 
   ب   ج ب اإلجابة
 15 14 13 12 11 السؤا 
       ج ج اإلجابة

               

اعين الذين وضعوا األيا يث يسبة:  .1  من الوض 
  قوم نسبوا للا الزم . .ب القصاصون.أ.  
 قوم وضعوا األيا يث للطعن في اإلسالم.  . قوم تقربوا لبعض الطلفاء أو أيبوا الشهرة.ج.  
 اليسن لغيره: .2
  أصله ي يث ضعيف لم حشت  ضعفه. ب. اليسن من ذات اإلسنا .اكتسب أ.  
  اإلجابة الصيحية ) ب + ج (.  . اكتسب اليسن من طارجه.ج.  
  معرفة صية الي يث من ع مه حكون عن طريق: . 3
  التعرف علا طر  ج ي ة للي يث. ب. علو اإلسنا .أ.  
 .ال شيء مما سبق .  معرفة رواة لسنا  الي يث.ج.  
 عن األغلوطات(  لي  علا: : )نها رسو  هللا قو  معاوحة بن أبي سفحان  . 4
  التواضع واليلم والتلطف في النا . ب. اليرص علا التحسير في جمحع األمور.أ.  
 لعطاء الفرص الممكنة لتبلحغ األيكام. .  مطاطبة الّنا  علا ق ر عقولهم.ج.  
  يا  أنه:يرى الجمهور من يجحة طبر اآل . 5
 . لذا اتص  برواحة الثقة فقط للا رسو  هللا ب. يوجب العم  وال يوجب العلم لذا تلقته األمة بالقبو .أ.  
ن أفا  الظن. .  يوجب العلم وال يويب العم  لذا تلقته األمة بالقبو .ج.    يوجب العم  به وا 
  ب أ التأليف علا طريقتي األبواب والمساني  في القرن: . 6
  الثالث. ب. الثاني.أ.  
 األو . .  الرابع.ج.  
 ال حعّت  برأي ابن الجوزي الذي أشار للا وجو  ثالثة وعشرين ي يثًا من الموضوعات في سنن: . 7
  الن سا ي. ب. أبي  او .أ.  
 ابن ماجه. .  الترمذي.ج.  
  الصيابي مو من: . 8
  مؤمنًا به ومات علا اإلسالم.  بي  رأى الن ب. مؤمنًا به. لقي النبي أ.  
 مؤمنًا به ومات علا اإلسالم. لقي النبي  .  من األيرار مؤمنًا به ومات علا اإلسالم. لقي النبي ج.  
َيُهَما: قا  هللا  . 9 ارَِّقُة َفاْقَطُعوا َأْي ِّ ُ  َوالس  ارِّ ت السنة النبوحة كحفحة القطع مما ي   علا)َوالس   أنها: ( وق  وضي 
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  قي  ت األيكام المطلقة في القرآن. ب. طصصت األيكام العامة في القرآن.أ.  
 فصلت األيكام المجملة في القرآن. .  وضيت األمور المبهمة في القرآنج.  

حْن بَِّنحاءِّ َبْيحتِّ ا) :َقا َ  َعْن الن بِّيِّّ  جاء في الي يث .11 ََ ُسحَلْحَماُن ْبحُن َ اُوَ  مِّ َ َثاَلًثحاَلم ا َفحَر  ّ ..( وفحي آطحر اليح يث ْلَمْقح ِّ ِّ َسحَأَ  
َي الث الَِّثةَ قا : ) َيُهَما َوَأْرُجو َأْن َحُكوَن َقْ  ُأْعطِّ  (, والمقصو  بالثالثة: َأم ا اْثَنَتانِّ َفَقْ  ُأْعطِّ

 ملك ال ينبغي ألي  بع ه.    ب. .ُيكم يوافق ُيكم هللا أ.  
 مغفرة الذنوب بالصالة في المسج  األقصا.  .  لمسج  األقصا.مضاعفة أجر الصالة في اج.  

 ( مو:َأْن َتلَِّ  اأْلََمُة َرب َتَها: )أكثر العلماء علا أن معنا قو  النبي  .11
  فسا  أيوا  النا  فحكثر بحع أمهات األوال . ب. أن اإلماء يل ن الملوك.أ.  
 مهات.كثرة عقو  األ .  كثرة السراري وأوال من.ج.  

  تيولت قبلة المسلمين للا الكعبة المشرفة في منتصف: .12
 رمضان من السنة الثالثة للهجرة.ب.  رمضان من السنة الثانحة للهجرة.أ.  
 شعبان من السنة الثالثة للهجرة. .  شعبان من السنة الثانحة للهجرة.ج.  

  ا:الي يث الموقوف: ما أضيف من قو  أو فع  أو تقرير لل .13
  الصيابي. ب. التابعي.أ.  
 اإلجابة الصيحية ) ب + ج (. .  التابعي وغيره بشرط التقيي .ج.  

  عزو الي يث للا قا له مو: .14
  المسَن . ب. اإلسنا .أ.  
 اإلجابة الصيحية ) أ + ب (. .  السن .ج.  

 وسننه وأحامه ":  صايب كتاب " الجامع الصيحح المسن  المطتصر من ي يث رسو  هللا .15
  أبو َبْكر بن أبي َشْيبة. ب. مسلم بن اليجاج.أ.  
 ميم  بن لسماعي  البطاري. .  ميم  بن عحسا الترمذي.ج.  

 (درجات 02)                                                                      ضع/ي المصطلح المناسب:  :السؤال الثالث 

 القواع  التي ُحْعَرف بها يا  السن  والمتن. ( لحديث درايةعلم ا)  .1
 ما فق  شرطًا أو أكثر من شروط الصية المتفق عليها. ( الحديث الضعيف)  .2
 ما رواه اثنان في يلقة أو أكثر من يلقات اإلسنا . ( الحديث العزيز)  .3
 لحست بواضية اليّ  واليرمة. ( المشتبهات)  .4
 ابعين وتابعيهم من أقوا  وأفعا .ما جاء عن الصيابة والت ( أو  األثرالخبر  )  .5
 من يجمع بين شرطي ع الة رواة الي يث وضبطهم. ( الثقة)  .6
 أن تعب  هللا كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ( اإلحسان)  .7
 أق  الكتب الستة بع  الصيحيين ي يثًا ضعحفًا. ( النسائي)  .8
 التص يق الجازم سواء تبع ذلك عم  أم ال. (اإليمان لغة )  .9

عن أفعا  ص رت عن بعض أصيابه مع  اللة الرضا, أو بإظهار  حكون بسكوت النبي  (اإلقرار )  .11
 استيسانه وتأيي ه.

 (درجات 02)                                                                                                             :السؤال الرابع 
 اذكر/ي  لحاًل واي ًا علا ما يلي: * أواًل:

 . تثبت أبي َبْكر الص يق.1
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ذكر لك شي ًا(, ثم سأ  النا , فقام  جاءت الج ة للا أبي بكر تلتم  أن تورث فقا : )ما أج  لك في كتاب هللا شي ًا, وما علمت أن رسو  هللا 
 .  حعطيها الس  (. فقا  له م  معك أي ؟ فشه  ميم  بن مسلمة بمث  ذلك فأنفذه أبو بكر  )كان رسو  هللا المغيرة فقا : 

 لجماع الصيابة علا يجحة اآليا . .2
 تيوي  القبلة,,, تيريم الطمر,,, رجوع عمر بن الططاب بالنا  للا الشام بع  طاعون عموا .

 .. ع الة الصيابة 3
ِّ(ُكْنُتْم طَ : )قا    .ْيَر ُأم ٍة ُأْطرَِّجْت لِّلن ا ِّ َتْأُمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َوَتْنَهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوُتْؤمُِّنوَن بِّاَّلل 
ْم َفَأْنَزَ  الس  : قا   َجَرةِّ َفَعلَِّم َما فِّي ُقُلوبِّهِّ نِّيَن لِّْذ ُيَباحُِّعوَنَك َتْيَت الش  ُ َعنِّ اْلُمْؤمِّ  ّ َي  يبًا(كِّينَ )َلَقْ  َرضِّ ْم َوَأَثاَبُهْم َفْتيًا َقرِّ  َة َعَلْيهِّ
 الي يث المتواتر اللفظي.. 4

 )من كذب علّي متعم ًا فليتبّوأ مقع ه من النار(
 . اإلسالم واإلحمان بمعنا واي  في االصطالح.5

يَن, َفَما َوَجْ َنا فِّيَها َغيْ قا  هللا  نِّ َن اْلُمْؤمِّ يَن(.: )َفَأْطَرْجَنا َمن َكاَن فِّيَها مِّ َن اْلُمْسلِّمِّ  َر َبْيٍت مِّّ
ْم آَحاُتُه زَاَ ْتُهْم : )قا  هللا  َلْت ُقُلوُبُهْم َوا َِّذا ُتلَِّيْت َعَلْيهِّ ُ َوجِّ  ّ يَن لَِّذا ُذكَِّر  ُنوَن ال ذِّ ُلون لِّن َما اْلُمْؤمِّ ْم َيَتَوك  الَة , لِّحَمانًا َوَعَلا َربِّهِّ يَن ُحقِّحُموَن الص   ..(ال ذِّ
 ما المرا  بالكلمات التي تيتها طط فحما يلي: :* ثانحاً 

ْن َطْيٍر َقاَ  َنَعْم َوفِّحهِّ . " 1 رِّ مِّ  ". َ َطنٌ  َوَمْ  َبْعَ  َذلَِّك الش 
 أن ال تصفو القلوب بعضها لبعض كما كانت علحه من الصفاء المرا  بال طن عن  اإلمام النووي:

َما َكثِّيٌر مِّ . " 2 ْعَمَتانِّ َمْغُبوٌن فِّيهِّ ةُ ْن الن ا ِّ نِّ ي  َُ  الصِّّ  ".َواْلَفَرا
 ........................................................................أي تعريف  ..............................................

ِّ َيت ا َحْأتَِّي . " 3  ّ  ". َوُمْم َعَلا َذلِّكَ  َأْمُر 
  يوم القحامة وعالمات القحامة

َحاَفُة َثاَلَثُة َأح اٍم . " 4  ".  َوَجا َِّزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلةٌ الضِّّ
 ..............................................................أي تفسير ........... ..............................................

ُبَهاتِّ . " 5 ينِّهِّ فَمْن ات َقا الشُّ هِّ  اْسَتْبَرَأ لِّ ِّ ْرضِّ  ". َوعِّ
  برأ  ينه من النقص,, وعرضه من الطعن من الكالم النا 

 (درجات 02)                                                 َ بما يناسبه:                الفرا /يأكم  :السؤال اخلامس 
ٌن َوا ِّن  الْ  . أجمع العلماء علا عظم موقع ي يث: )لِّن  اْلَياَل َ 1 ٌن َوَبْيْنُهَما ُمْشَتبَِّهاٌت..( وقا  جماعة من العلماء مو ثلث َيَراَم َبيِّّ َبيِّّ

ن اإلسالم ي ور علحه وعلا ي يث: ..........  ........................................................ األعما  بالنحاتاإلسالم, وا 
 .............................................................ال حعنحه من ُيسن لسالم المرء تركه ما ..................وي يث: .

لُُّه..( سبعة أنواع مطتلفة من الطاعات؛ فالطاعات  . ذكر النبي 2 لِّهِّ َيْوَم اَل ظِّ   لِّال  ظِّ ُ فِّي ظِّ  ّ لُُّهْم   لما أن تكون:في ي يث: )َسْبَعٌة ُحظِّ
 كالتالي:  أواًل: بين العب  وبين ربه, ومي -
 .................................................. ذكر هللا طالحًا ففاضت عيناه.... ومو ..........................اللسان أ. .........  
 ......................................................... قلبه معلق بالمساج ............ ومو ...................القلب ب. ........  
 ...................................................... شاب نشأ في عبا ة هللا.. ومو .............................الب ن ج. ......... 
 .............., ومي كالتالي:.. بين العب  والطلقثانحًا: .. -
 ...................................................................................................... اإلمام العا  . عام, ومو .....1 
 . طاص, ومي كالتالي: 2 
 .................................................... رجالن تيابا في هللا.......... ومو .......................... القلب أ. .........  
 ............................................................ رج  تص  ............ ومو ........................الما  .........ب.   
 ............................ العفة, رج   عته امرأة ذات منصب وجما ............... ومو ...................... ال ينج. .......... 
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 مدرسو املادة                                            دعائنا للجميع بالنجاح والتوفيق،،، مع


