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ثسى هللا انسحًٍ انسحُى
اإلجبثخ انًقتسحخ نهدوزح انصُفُخ  / 3495اندوزح انصُفُخ
انًجحث  :انثقبفخ اإلساليُخ /انًستىي انثبٍَ

د س
يدح االيتحبٌ9 : 34:

انُىو و انتبزَخ 3495/5/90:
انفسع  :األدثٍ و انعهًٍ و انشسعٍ و اإلدازح انًعهىيبتُخ و انتعهُى انصحٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يهحىظخ  :اجت عٍ األسئهخ اِتُخ جًُعهب و عددهب ( )  ،عهًب ً ثبٌ عدد انصفحبد ( ) .
انســـــــــــــــــــــــــؤال األول  ) 94 ( :عاليخ
أ – اكتت اَِبد انكسًَخ انتبنُخ

ِ َّ ِ
ت ِم ْن ُه ْم فِي َش ْي ٍء إِنَّ َما أ َْم ُرُه ْم إِلَى اللَّ ِه ثُ َّم يُنَِّئُُ ُهم ِ َما َكانُواْ
ين فَ َّرقُواْ ِدينَ ُه ْم َوَكانُواْ ِشيَ ًعا لَّ ْس َ
يٍ قىنخ تعبنً  ":إ َّن الذ َ
السيِّئَ ِة فَالَ ُحُيَزى إِالَّ ِمثح لَ َها َوُه حم الَ يُظحلَ ُُمن َن  //قُ حل إِن َِِّن
يَ ْف َعلُو َن َ //من َجاءَ بِ ح
اْلَ َسنَ ِة فَلَهُ َع حش ُر أ حَمثَ ِاِلَا َوَمن َجاءَ بِ َّ

ِ
ِ
اط ُّمستَ ِقي ٍم ِدينًا قِيُما ِّملَّةَ إِب ر ِاه ِ
ِ ِ ٍ
ص ِ
الِت َونُ ُس ِكي
يم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الح ُُم حش ِرك َ
ي //قُ حل إِ َّن َ
َه َد ِاِن َرِِّّب إ ََل صَر ح
ًَ
حَ َ
وَحَمياي وَمََ ِاِت لِلَّ ِه ر ِّ ِ
ي " 5عالهات
ب الح َعالَُم َ
َ
َ َ ََ

ة – قبل هللا تعبنً (( فاستقم كُما أمرت ومن تاب معك وال تطغنا إنه مبا تعُملنن بصري ) ( 112وال تركننا
إَل الذين ظلُمنا فتُمسكم النار وما لكم من دون اهلل من أولياء مث ال تنصرون ( 113 ) .وأقم الصالة طريف
النهار وزلفا من الليل إن اْلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين "
 تدِر اآليات القرآنية الكريمة الساِقة ثم اجب عما يأتي :
-1

 94عاليبد

من معنى " فاستقم " :اثبت على طريق اْلق واِلدى .

-2

" وزلفا من الليل "  :ساعات من اليل
-عدم إظهار الرضاء مبا يفعله الظاملنن

-3

قلقة صغرى  :تطغوا

 -اقامة الصالة على النجه االكُمل

مد متصل  :أولياء

ج )  _ 1اخِّار عن النِّوات الساِقة واحوال االمم الماضية والحوادث الواقعة في زمن الرسول 

 -2اِراز المعنى الواحد في صور مختلفة  //قوة االعجاز والتحدي  //تأكيد موضوع القصة في النفس االنسانية
وتمكينها //المواءمة ِين سياق مضمون القصة وسياق السورة
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انســـــــــــــــــــــــــؤال انثبٍَ  ) 95 ( :عاليخ

أ -أكمل كتابة الحديث الشريف:
.1

هي قىله  " : عي هللا الىاشوات والوستىشوات والٌاهصات والوتٌوصات والوتفلجات
للحسي الوغيرات خلق هللا قال فبلغ ذلك اهرأة هي بٌي أسد يقال لها أم يعقىب وكاًت
تقرأ القرآى فأتته فقالت ها حديث بلغٌي عٌك أًك لعٌت الىاشوات والوستىشوات
والوتٌوصات والوتفلجات للحسي الوغيرات خلق هللا فقال عبد هللا وها لي ال ألعي هي
 7عاليبد
لعي رسىل هللا صلى هللا عليه وسلن"

ب – من خالل دراستك لألحاديث النِّوية الشريفة المقرر حفظها و شرحها ،اجب عما يأتي :

8عالمات

 .1تامي ما حتتاج الية من ماكل وملبس ومسكن و يكنن ذلك بطيب نفس منه وال مين عليها

 .2الدفاع عنه يكون ِنصرة دعونه ِ كل ما تملك المرء من نفس ومال ويكون ِالدفاع عن سنته 
وِحفظها و تنقيحا ورد الشِّهات عنها ونشر دينة وتعلمه للناس

 .3التعاون على طاعة اهلل //ترك المعاصي ///التناصح والتواصي ِالحق والصِّر  //التكافل االجتماعي الصادر
عن عاطفة صادقة //التواد والتراحم والتجاوز عن الزالت

ج)
 الِّدء ِمقدمة ضمنها فوائد في قواعد اصول الحديث
 الترجمة لكل راو من رواة جامع الترمذي ِقدر كاف
 التخريج لالحاديث التي رواها الترمذي
 شرح االحاديث ِعِّارات موجزة وِيان اقوال الفقهاء والترجيح ِينها
انســـــــــــــــــــــــــؤال انثبنث ) 95 ( :عاليخ

ا)
ِيع المراِحة :بيع السلعة بالثُمن الذي مت شراؤها به وزيادة ربح يكنن معلنم للبائع واملشرتي ،سناء اكان الربح َمددا
ام نسبة معلنمة من الثُمن

نكاح الشغار :ان يزوج الرجل ابنته او اخته على ان يزوج االخر ابنته او اخته على ان كال منهُما مهر لألخرى
ة ) -9
 انعصجخ ثبنغُس تكىٌ نألَثً يع وجىد عبصت ثبنُفس يٍ انركىز يٍ دزجتهب و قىح قساثتهب كبنجُبدواالثُبء
 -انعصجبد يع انغُس :كم اَثً تصُس عصجخ يٍ اَثً غُسهب

ب)2
منت املنرث //حتقق حياة النارث وقت منت املنرث //انتفاء املنانع اليت متنع املرياث عُمن كان مستحقا له
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ج)
 -1منعا للجهالة املؤدية للنزاع
-2ملخالفته لألحكام الشرعية ولعدم حتققه ملقصند الشارع من الزواج
 -3ألنه يكنن ضاراً والن النفس البشرية تعافه ولنرود االدلة الشرعية على حترمي ذلك

انســـــــــــــــــــــــــؤال انساثع ) 91 ( :عاليخ

 3عالمات
ا)
 -1ما يأِت من االعتداء على امنال االخرين //ما يأِت من غري جهد مثل الربا //ما يعتُمد على اْلظ واملصادفة //ما يؤخذ من مال
مقابل االفعال احملرمة  //ما فيه استغالل ْلاجات الناس
5عالمات
ب)
 -1سنء اختيار احد الزوجي لألخر  //التفاوت يف الكفاءة بي الزوجي //التقصري يف اداء اْلقنق الزوجية //عدم ادراك طباع االخر//
التدخل السليب الحد االقارب //التُمسك بالعادات والتقاليد املخالفة للشرع //التقصري يف حق اهلل وطاعة
 -2وعظها بالقنل الطيب //مث هجرها يف الفراش //مث اجاز بعد ذلك ومتادت يف سلنكها ان يضرهبا ضربا غري مربح افال يرتك اثارا
وال يهي الكرامة
11عالمات
ج)
 -1اْلكُمة //املنعظة اْلسنة  //اجملادلة
-2وجنب طاعتهُما //اداء حقهُما من الشكر//حسن الصحبة ِلُما //الصرب على خدمتهُما //االنفاق عليهُما اذا كانا َمتاجي //ايالء
االم عناية اكرب //عدم حتُميلهُما ماال يطيقان
-3تطفيف الكيل وامليزان //احتكار السلع  //لعب القُمار  //شهادة الزور //اكل مال اليتم //اخذ الرشنة
 -4عدم تنفري متطلبات اْلياة الزوجية //غالء املهر وتنابعها وارتفاع تكاليف حفالت الزفاف //عُمل الفتاة //انتشار بعض العادات
والتقاليد االجتُماعية السائدة
 -5يسن تسُميته باالسم اْلسن //ذبح العقيقة عنه.

مع تمنياتي لكم ِالنجاح و التوفيق
انتهت اجببة األسئلة
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