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 السؤال األوال

 باب التفسير

 الموضوع : القصة الثانية: موسى والخضر

  

 

 

 )درجة واحدة(   .  كيف آداب ادلتعلم أن يرد العلم اىل اهلل عز وجل؟ ٔ

______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 ب( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 . ىات معاين الكلمات اآلتية:ٔ

 خرقها     : __________    
 التؤاخذىن : __________    
 درجة( ٖ)      زكية       : __________     

 
 
 

عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قام موسى النيب خطيبا يف بين 
 إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب اهلل عليو ..........

 )رواه البخاري ومسلم(

ِفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغرَِق أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت ْنطََلَقا َحَّتى ِإَذا رَِكبَ فا ا يف السى
رًا )َٔٚشْيًئا ِإْمرًا ) ( قَاَل اَل ٕٚ( قَاَل َأَلَْ أَُقْل ِإنىَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ

     (ٖٚ) تُ َؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َوال تُ ْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا

 ٖٚ-ٔٚ: ٛٔورة الكهف س
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 درجتان( ٕ)      . دلاذا خرق اخلضر تلك السفينة؟ٕ
___________________________________________ 

     
 
 
 

 ج( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 درجتان( ٕ)       اآليات شرحا موجزا. . اشرحٔ

________________________________________________

________________________________________________ 
 درجات( ٖ)     ضر الغالم ألنو كافر؟ دلاذا؟. ىل قتل اخلٕ

________________________________________________

________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 د( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 )درجتان(    . كيف استقبل أىل القرية النيب موسى و خضر؟ٔ

______________________________________________

______________________________________________ 
 
 
 

ِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت شَ   ٌْ ًةًۢ بَِغ ٌَّ ًما َفَقَتلَُهۥ َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزِك ا ُغلََٰ ٌَ ٰٓ إَِذا لَقِ ْكًراَفٱنَطلََقا َحتَّىَٰ ـ ًا نُّ ٌْ 
َع َمِعَى َصۡبًرا ٌۡ ءٍ  َعن َسأَْلُتكَ  إِن . قالَ َقاَل اَ لَۡم اَ قُْل لََّك ِانََّك لَۡن َتۡسَتِط ًْ  َفَل  َبْعَدَها َش

 ُعْذرا. لَُّدنًِّ ِمن َبلَْغتَ  َقدْ  ُتَصاِحْبنًِ
 ٙٚ-ٗٚ: ٛٔسورة الكهف 

ا إَِذا َحتَّى َفانَطلََقا  ٌَ ةٍ  أَْهلَ  أََت ٌَ ٌِّفُوُهَما أَن َفأََبْوا أَْهلََها اْسَتْطَعَما َقْر  ِجَداًرا ِفٌَها َفَوَجَدا ٌَُض
نَقضَّ  أَن ٌُِرٌدُ  هِ  ََلتََّخْذتَ  ِشْئتَ  لَوْ  َقالَ  َفأََقاَمهُ  ٌَ ٌْ ِنً ِفَراقُ  َهَذا َقالَ . أَْجًرا َعلَ ٌْ نِكَ  َب ٌْ  َوَب

هِ  َتْسَتِطع لَمْ  َما ِبَتأِْوٌلِ  َسأَُنبُِّئكَ  ٌْ لَ  .َصْبًرا عَّ
 ٛٚ-ٚٚ:  ٛٔسورة الكهف 
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 )درجتان(   . دلاذا يسقط اخلضر جدارا مائال و بناه حَّت أقامو؟ٕ

______________________________________________

______________________________________________ 

 درجات( ٖ)      ثالثة ما يستفاد من اآليات.. بٌن ٖ
______________________________________________

______________________________________________ 
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 السؤال الثاني 
 باب الحديث للسنة الرابعة

 الموضوع : تاريخ علوم الحديث ومقدمتو
 لوم احلديث رواية.عرف ع .ٔ

______________________________________________ 
 

 أذكر مفهوم علوم احلديث دراية؟ .ٕ

__________________________________________ 
 

 اذكر أقسام علوم احلديث مع تعريف كل قسم. .ٖ

ٔ- __________________________________________

__________________________________________ 

ٕ- __________________________________________

__________________________________________ 
 

 ؟مَّت بدأ تطور رواية احلديث يف عهد الصحابة  .ٗ

____________________________________________ 
 

 وضح بعض مرحلة من مراحل تطور راوية احلديث. .٘

ٔ- __________________________________________

__________________________________________ 

ٕ- __________________________________________

__________________________________________ 
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 وضح عن تطور رواية احلديث يف ادلرحلة األوىل. .ٙ

______________________________________________

______________________________________________ 
 

 عن تطور رواية احلديث يف ادلرحلة اخلامسة.بٌن  .ٚ

______________________________________________

______________________________________________ 
 

يف أي ادلرحلة تكون عصر الركود واجلمود وتوقف االجتهاد يف التصنيف وإمنا كثرت  .ٛ
 ادلختصرات؟

______________________________________________ 
 

 ىات اربعة من أمهية علوم احلديث. .ٜ

ٔ- __________________________________________ 

ٕ- __________________________________________ 

ٖ- __________________________________________ 

ٗ- __________________________________________ 

 

 ٌن من احملدثٌن مع ادلؤلفاهتم.أذكر اثن .ٓٔ

ٔ- __________________________________________ 

ٕ- __________________________________________ 
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : اصطالحات في علوم الحديث

 ىات ادلراد احلديث والسنة لغة واصطالحا. .ٔ

 __________________ لغة :ال يف احلديث -ٔ

 ___________________________________ االصطالح : ويف
 

 يف اللغة : ___________________________________ السنة -ٕ

 ويف االصطالح : ___________________________________
 

 عرف ما يأيت:  .ٕ

  : األثر
__________________________________________

_____________________________________ _____ 

  : اخلرب
__________________________________________
__________________________________________ 

 

 وضح الفرق بٌن احلديث والسنة واخلرب واألثر. .ٖ
 األثر الخبر الحديث والسنة
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 بٌن عن األحاديث النبوية الشريفة. .ٗ

____________________________________________
____________________________________________ 

 

 وضح احلديث القدسي. .٘

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

 إمالء الفراغات اآلتية: .ٙ

 الحديث القدسي الحديث النبوي القرآن
ما كان لفظو ومعناه من عند 

 اهلل بوحي جلي.
 
 

 

 

إن احلديث النبوي ليس  
 دبعجز.

 

اخبار اهلل نعاىل معناه باإلذلام   
أمتو  أو بادلنام فأخرب النيب 

 بعبارة نفسو.
   بتالوتومتعبد 

  جيوز روايتو بادلعىن 
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : أحاديث من حيث تعدد الراوي

 عرف احلديث اآلحاد لغة واصطالحا. .ٔ

 لغة : __________________________________________
 اصطالحا : _______________________________________

 
 ما ادلراد بادلتواتر؟ .ٕ

 ______________لغة : _
 اصطالحا : _______________________________________

 
 احبث عن ثالثة شليزات احلديث ادلتواتر. .ٖ

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

 ج حبديث ادلتواتر؟ما احلكم االحتجا  .ٗ

____________________________________________ 

 
 ما احلكم االحتجاج حبديث اآلحاد؟ .٘

____________________________________________ 
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 ىات مثل احلديث اآلحاد. .ٙ

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 ما الفرق بٌن احلديث ادلتواتر واحلديث اآلحاد. .ٚ

 احلديث ادلتواتر احلديث اآلحاد
 

 
 

 
 

 

 
 وضح عن االحتجاج باحلديث اآلحاد. .ٛ

- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

 

 ضح شليزات احلديث اآلحاد.و  .ٜ

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : الحديث الموضوع

 ما ادلراد باحلديث ادلوضوع لغة واالصطالح؟ .ٔ

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 ما حكم العمل باحلديث ادلوضوع؟ .ٕ

_____________________________________________ 
 

 ىات الدليل النقلي على التحرًن العمل باحلديث ادلوضوع. .ٖ

_____________________________________________ 
 

 مَّت بدأ ظهور احلديث ادلوضوع؟  .ٗ

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 بٌن سبب على ظهور احلديث ادلوضوع. .٘

-  -  
-  -  
-   

 
 ىات واحدا من أمثلة احلديث ادلوضوع. .ٙ
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_____________________________________________ 
 ة عند اجملتمع.اذكر إثنٌن من اخلطوات لدفع األحاديث ادلوضوع .ٚ

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 ما احلكم العمل باألحاديث ادلوضوعة؟ دلاذا؟ .ٛ

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 اغات من الضوابط دلعرفة احلديث ادلوضوع اآلتية : إمالء الفر  .ٜ
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : فطرة اهلل

 
 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٔ

 

ِإالى يُوَلُد َعَلى  ______َما ِمنْ   "  رسول اهللقَاَل ، أنو كان يقول: عن أيب ىريرة 
، َكَما تُ ْنَتُج اْلَبِهيَمُة و_______ ______ وِو يُ َهوَِّدانِ  _______، _______

ِفْطَرَة  }  –ُُثى يَ ُقوُل أَبُو ُىَريْ َرَة   رضى اهلل عنو   .  " ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء  ______ ََبِيَمًة ََجَْعاَء َىلْ 
َها _______اللىِو الىِِت   . اآليَةَ   { النىاَس َعَلي ْ

 
 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٕ

 ___________ : الفطرة
 ___________ : أبواه

رَانِِو  ويُ َهوَِّدانِِو  َسانِوِ  ويُ َنصِّ  : ___________ ُُيَجِّ
 ______________________________ : َجعاء

 ______________________________ : جدعاء
 

 اشرح احلديث إَجاال. .ٖ

____________________________________________
____________________________________________ 

 
 ناقش عن تأثًن األسرة على األبناء. .ٗ

______________________________________________ 
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 ىات اثنٌن من أدوار األبوين يف تربية األبناء. .٘

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 

 بٌن اثنٌن شلا يرشد إليو احلديث. .ٙ

______________________________________________
______________________________________________ 
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : فضائل صالة التهجد

 
 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٔ

زل ربنا _______ وتعاىل كل ليلة إىل عن _________: أن رسول اهلل قال: ين
السماء_______ حٌن يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول : من _______ فأستجيب لو، 

 (ٛ٘ٚ، ومسلم : ٖٗٔٔ)رواه البخاري : من يسألين ________، من __________ لو.    

 
 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٕ

 ___________ : ينزل
 ___________ : تبارك

 _______________ ل اآلخر    :ثلث اللي
 

 اشرح احلديث إَجاال. .ٖ

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 ىات الدليل من القرآن عن فضائل صالة التهجد. .ٗ

______________________________________________
______________________________________________ 
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 ما احلكم قيام الليل؟ .٘

______________________________________________ 
 

 وضح الفرق بٌن قيام الليل والتهجد. .ٙ

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 هجد اآلتية : إمالء الفراغات من كيفيات صالة الت .ٚ

تصلى صالة التهجد مثىن، مثىن أي تصلي ركعتٌن كاملتٌن مع التشهد والتسليم ُث  ٔ
 تقوم ركعتٌن غًنمها.

ٕ  
تصلى صالة التهجد ال بد من النية الصادقة للنهوض من النوم يف جوف الليل.  ٖ

 وتصلى صالة التهجد بعد صالة العشاء قبل طلوع الفجر.
ٗ  
 بٌن اجلهر والسر يف القراءة منفردا أو َجاعة.وادلصلي سلًن  ٘
ٙ  

 
 

 حتدث عن ثالثة من فضائل صالة التهجد. .ٛ

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 
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 اذكر واحد شلا يرشد إليو احلديث. .ٜ

______________________________________________ 
 

 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : حقيقة المفلس

 

 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٔ

َما  _______عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو : َأنى َرُسوَل اللىِو صلى اهلل عليو وسلم قَاَل :
 نى اْلُمْفِلَس ِمنْ إَلُو َوال َمَتاَع ، فَ َقاَل :  ______اْلُمْفِلُس قَاُلوا : اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ال

َىَذا َوَقَذَف َىَذا َوَأَكَل َماَل  َتمَ شَ يَوَم اْلِقَياَمِة ِبَصالة َوِصَيا م َوزََكاة َويَْأيت َقْد  يَْأيت ______
 ______ نْ َىَذا ِمْن َحَسَناتِِو َوَىَذا مِ  _______َدَم َىَذا َوَضَرَب َىَذا ______َىَذا 

 ُث َفطُرَِحْت َعَلْيوِ  ______فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُو قَ ْبَل َأْن يُقَضى َما َعَلْيِو ُأِخَذ ِمْن 
 )رواه مسلم(                                 النىارِ _________ يفِ 

 
 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٕ

 سفك    :     __________ ___________ : ادلفلس
 خطايا    :     __________ ___________ :         عمتا 

 فنيت     :     __________ ___________ شتم         :
 طرح      :     __________ ___________ : قذف

 

 ما ادلراد بادلفلس يف الدنيا؟ .ٖ

______________________________________________
______________________________________________ 
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 اذكر ثالثة األعمال الِت تؤدي إىل ادلفلس يف اآلخرة. .ٗ

ٔ- ___________________ 

ٕ- ___________________ 

ٖ- ___________________ 

 

 ما الفرق بٌن ادلفلس يف الدنيا وادلفلس يف اآلخرة؟ .٘

______________________________________________
______________________________________________ 

 
 أذكر اثنٌن شلا يرشد إليو احلديث. .ٙ

ٔ- __________________________________________ 

ٕ- __________________________________________ 
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 الثالث السؤال 
 باب السًنة  والتاريخ اإلسالمي للسنة اخلامسة 

 ادلوضوع:عوامل حضارة األموية يف األندلوس
 

 ىات اثنٌن من العلماء األندالوس ادلشهورين يف رلال الطب مع ذكر كتبهما .ٔ

 درجات( ٗ) 

____________________________________________
____________________________________________ 

 
 ىات اثنٌن من العلماء األندالوس ادلشهورين يف رلال الفلك مع ذكر كتبهما .ٕ

 ات(درج ٗ)
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 ىات اثنٌن من العلماء األندالوس ادلشهورين يف رلال  التاريخ مع ذكر كتبهما .ٖ

 درجات( ٗ)
____________________________________________

____________________________________________ 
  

 ىات اثنٌن من العلماء األندالوس ادلشهورين يف رلال  اجلغرافية مع ذكر كتبهما .ٗ

 درجات( ٗ)
____________________________________________

___________________________________________ 
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 درجات( ٗاألتية  )أمالء الفراغات دبن أشهر يف العلوم 
 ___________ -ابن الرشد .ٔ

 ___________  -الزىراوي .ٕ

 _____________  -عبد ادللك بن حبيب .ٖ

 _____________ -ابن القوطية .ٗ
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 السؤال الرابع
 باب األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع: اداب الزفاف

 )درجتان(         . عّرف اداب الزّفاف. ٔ

__________________________________________________
__________________________________________________  

 )درجتان(      . ىات الدليل النقلي عن آداب الزّفاف. ٕ

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 درجات( ٖ)       .الزِّفاف آداب من ثالثة . اذُْكرْ ٖ

 

 

نىة اتِّباع أمهِّيىة . بَ ٌّن ٗ  درجات( ٖ)      الزِّفاف. يف السُّ
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 باب األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع: آداب معاشرة الزوجية

 )درجتان(        الزوجية؟  ادلعاشرة مفهوم . َمأ

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

ليل . َىاتِ ٕ  )درجتان(     الزىوجية. ادلعاشرة آداب عن النىقليى  الدى

__________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 )درجتان(    من آداب أن يعاشر الزوج زوجيتو بادلعروف. اثنين. ىات ٖ

__________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 درجات( ٗ)               .زوجها مع الزوجة آداب . اشرح اثنٌنٗ

______________________________________________
______________________________________________

_____________________________________________  
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 األخالق والتصوف للسنة الرابعة 

 الموضوع : الصفات المحمودة والمذمومة

 

 ما مفهوم الصفات احملمودة وادلذمومة ؟ .ٔ

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________                                                                                
 درجات( ٗ) 

 

 عن الصفات احملمودة وادلذمومة ؟ ىات مثاال .ٕ

______________________________________________

______________________________________________ 

 درجات( ٗ)                                                                                 
 دلذمومة؟ىات الدليل النقلي على الصفات احملمودة وا .ٖ

______________________________________________
______________________________________________ 

 )درجتان(
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 األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع : الصفات المحمودة 

 

 ما مفهوم الصدق مع الدليل ؟  .ٔ

______________________________________________

______________________________________________

 )درجتان( _
 

 عرف اإلخالص ؟ .ٕ

______________________________________________

______________________________________________ 
 )درجتان( 

 ىات دليال من السنة عن األمانة ؟ .ٖ

______________________________________________

______________________________________________ 

 )درجتان(
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 األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع : الصفات المذمومة

 

 ما مفهوم عن الكذب ؟ .ٔ

______________________________________________

______________________________________________ 

 )درجتان( 
 

 

 م ؟ىات إثنٌن من أنواع الظلم احملر  .ٕ

______________________________________________

______________________________________________ 

 )درجتان(  
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 باب األخالق و التصوف للسنة اخلامسة
 ادلوضوع : تاريخ تدوين علم التصوف

 السؤال األوال
)درجتان(               .مَّت بدأ تدوين علم التصوف بوجو خاص؟                  ٔ  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

.من  ىو مصدار التصوف ؟                                                  )درجتان( ٕ  

____________________________________________ 

 

  من أساسيات التصوف                                                     )درجتان(. اذكر اثنٌنٖ

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

درجات(    ٗ)         .اكتب نبذة قصًنة عن اإلمام حسن البنا                                     ٗ  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

درجات( ٗ.اكتب نبذة قصًنة عن اإلمام الغزايل                                                   )٘  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

 

درجات( ٗ. اكتب نبذة قصًنة عن اإلمام جنيد البغدادي                                        )ٙ  

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________  
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SKEMA 

 األوالالسؤال 

 باب التفسير

 الموضوع : القصة الثانية: موسى والخضر

 ا( 

 

 

)درجة     .  كيف آداب ادلتعلم أن يرد العلم اىل اهلل عز وجل؟ ٔ
 واحدة(

 Ms:73    من آداب ادلتعلم أن يرد العلم اىل اهلل بأن يقول: "اهلل أعلم".      

 

 

 
 
 
 
 

 ب( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 ms: 73   . ىات معاين الكلمات اآلتية:ٔ

 شقهاخرقها     :     

عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قام موسى النيب خطيبا يف بين 
 سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب اهلل عليو ..........إسرائيل ف

 )رواه البخاري ومسلم(

ِفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل َأَخَرقْ تَ َها لِتُ ْغرَِق أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت فا ْنطََلَقا َحَّتى ِإَذا رَِكَبا يف السى
رًا )( قَاَل َأَلَْ أَُقْل ِإنىَك َلْن َتْسَتطِ َٔٚشْيًئا ِإْمرًا ) ( قَاَل اَل ٕٚيَع َمِعَي َصب ْ

 (ٖٚ) تُ َؤاِخْذين دبَا َنِسيُت َوال تُ ْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِي ُعْسرًا

 ٖٚ-ٔٚ: ٛٔسورة الكهف 
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 ال تعاقبينالتؤاخذىن :     
 درجة( ٖ)        طاىرةزكية       :     

 
 )درجتان(      . دلاذا خرق اخلضر تلك السفينة؟ٕ

 Ms:75     ن خلفهم ملكا يغتصب كل سفينة صاحلة.خرق اخلضر تلك السفينة أل    
 
 
 
 
 

 ج( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 )درجتان(       اآليات شرحا موجزا. . اشرحٔ

 خرج موسى و اخلضر من السفينة ُث لقيا يف طريقهما غالما. فقتلو اخلضر الغالم. فعاد      

 Ms:74    دلك الفعل. موسى باالستنكار على     

 
 درجات( ٖ)     . ىل قتل اخلضر الغالم ألنو كافر؟ دلاذا؟ٕ

 ال، أما الغالم ادلقتول فكان أبواه مؤمنٌن فعلم إن عاش ذلك الغالم سيصًن سببا لكفر أبويو.    

Ms: 75 
 
 
 
 
 
 
 

ِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت شَ  ٌْ ًةًۢ ِبَغ ٌَّ ًما َفَقَتلَُهۥ َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزِك ا ُغلََٰ ٌَ ٰٓ إَِذا لَقِ ـ ً َفٱنَطلََقا َحتَّىَٰ ْكًراٌْ  ا نُّ
َع َمِعَى َصۡبًرا ٌۡ ءٍ  َعن َسأَْلُتكَ  إِن . قالَ َقاَل اَ لَۡم اَ قُْل لََّك ِانََّك لَۡن َتۡسَتِط ًْ  َفَل  َبْعَدَها َش

 ُعْذرا. لَُّدنًِّ ِمن َبلَْغتَ  َقدْ  ُتَصاِحْبنًِ
 ٙٚ-ٗٚ: ٛٔسورة الكهف 
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 د( استنادا اىل اآليات السابقة، أجب عن األسئلة اآلتية:
 ىل القرية النيب موسى و خضر؟. كيف استقبل أٔ

 طلبا النيب موسى و اخلضر من اىل القرية طعاما، فأبوا اىل القرية ضيافتهما   
 
 . دلاذا يسقط اخلضر جدارا مائال و بناه حَّت أقامو؟ٕ

 ألن حتتو كنز لغالمٌن يتيمٌن من اىل ادلدينة الذي تركو ابومها ذلما.   
 
 . بٌن ثالثة ما يستفاد من اآليات.ٖ

 معرفة اهلل بالغيبيات    
 حسن تدبًن اهلل للكون    
 الرضا بقضاء اهلل خًنه وشره    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ا إَِذا َحتَّى َفانَطلََقا ٌَ ةٍ  أَْهلَ  أََت ٌَ ٌِّفُوُهَما أَن َفأََبْوا أَْهلََها َعَمااْسَتطْ  َقْر  ِجَداًرا ِفٌَها َفَوَجَدا ٌَُض
نَقضَّ  أَن ٌُِرٌدُ  هِ  ََلتََّخْذتَ  ِشْئتَ  لَوْ  َقالَ  َفأََقاَمهُ  ٌَ ٌْ ِنً ِفَراقُ  َهَذا َقالَ . أَْجًرا َعلَ ٌْ نِكَ  َب ٌْ  َوَب

هِ  َتْسَتِطع لَمْ  َما ِبَتأِْوٌلِ  َسأَُنبُِّئكَ  ٌْ لَ  .َصْبًرا عَّ
 ٛٚ-ٚٚ:  ٛٔسورة الكهف 
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 الثانيالسؤال 
 باب الحديث للسنة الرابعة

 الموضوع : تاريخ علوم الحديث ومقدمتو
 عرف علوم احلديث رواية. .ٔٔ

 حترير ألفاظها. وأفعالو وروايتها وضبطها و  علم احلديث رواية يشتمل على أقوال النيب 
 

 أذكر مفهوم علوم احلديث دراية؟ .ٕٔ

 علم احلديث دراية ىو علم بقوانٌن يعرف َبا أحوال السند وادلنت.
 

 اذكر أقسام علوم احلديث مع تعريف كل قسم. .ٖٔ

وأفعالو وروايتها وضبطها وحترير  يشتمل على أقوال النيب  : علم احلديث رواية -ٖ
 ألفاظها.

 م بقوانٌن يعرف َبا أحوال السند وادلنت.ىو عل: علم احلديث دراية  -ٗ
 

 ؟مَّت بدأ تطور رواية احلديث يف عهد الصحابة  .ٗٔ

عندما وقع ادلسلمون يف الفتنة بعد وفاة النيب بدأ تطور رواية احلديث يف عهد الصحابة 
.    
 

 وضح بعض مرحلة من مراحل تطور راوية احلديث. .٘ٔ

بالرفيق األعلى حَّت هناية القرن  النيب قام الصحابة يف حفظ األحاديث بعد أن حلق  -ٖ
 األول اذلجري.  

بدأ من مطلع القرن الثاين إىل أول الثالث. ذلك عصر التدوين الرمسي يف حفظ  -ٗ
 احلديث.
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 وضح عن تطور رواية احلديث يف ادلرحلة األوىل. .ٙٔ

رن األول بالرفيق األعلى حَّت هناية الق قام الصحابة يف حفظ األحاديث بعد أن حلق النيب 
 اذلجري.  

 
 عن تطور رواية احلديث يف ادلرحلة اخلامسة.بٌن  .ٚٔ

 من قرن السابع إىل القرن العاشر وىو دور النضج واالكتمال يف تدوين فن علوم احلديث.
 

يف أي ادلرحلة تكون عصر الركود واجلمود وتوقف االجتهاد يف التصنيف وإمنا كثرت  .ٛٔ
 ادلختصرات؟

 يف مرحلة السادسة.
 

 ربعة من أمهية علوم احلديث.ىات ا .ٜٔ

 دتييز ادلقبول وادلردود. -٘

 ضبط احلديث سندا ومتنا. -ٙ

 معرفة حال الراوي وادلروي. -ٚ

 فهم ادلعىن ادلراد من احلديث. -ٛ

 

 أذكر اثنٌن من احملدثٌن مع ادلؤلفاهتم. .ٕٓ

 أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري : معرفة علوم احلديث. -ٖ

 قالين : خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر.احلافظ ابن حجر العس -ٗ
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : اصطالحات في علوم الحديث

 ىات ادلراد احلديث والسنة لغة واصطالحا. .ٚ

 الشيء اجلديد. لغة :ال يف احلديث -ٖ

 ويف االصطالح : أقوال وأفعال وتقريرات وصفات النيب اخللقية واخللقية.
 

 غة : الطريقة ادلتبوعة وادلعتادة يف احلياة مرادفة للحديث.يف الل السنة -ٗ

من سًنة وخلق ومشائل وأخبار وأقوال وأفعال  ويف االصطالح : كل ما يتصل بالنيب 
 وىي طريقة متبعة لدى ادلسلمٌن.

 
 عرف ما يأيت:  .ٛ

  : يف اللغة : بقية الشيء. ويف االصطالح : ما أضيف إىل الصحايب أو التابعي، األثر
  وأعم من احلديث. وقد يراد بو ما أضيف إىل النيب 

  : يف اللغة : النبأ. ويف االصطالح : اخلرب ما أضيف إىل النيب اخلرب  ،وإىل غًنه
 فيكون أعم من احلديث وأمشل.

 

 وضح الفرق بٌن احلديث والسنة واخلرب واألثر. .ٜ
 األثر الخبر الحديث والسنة
ما روي عن الصحابة والتابعٌن  وعن غًنه يب ما جاء عن الن ما جاء عن النيب 

 من أقوال أو أفعال
 

 بٌن عن األحاديث النبوية الشريفة. .ٓٔ

 ىي ادلصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرًن.  -

 وىي يشرح القرآن الكرًن. -
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 وضح احلديث القدسي. .ٔٔ

 و بادلنام.  ومعناه من عند اهلل باإلذلام أ ما كان لفظو ومعناه من عند الرسول  -

 إن احلديث القدسي أيضا ليس دبعجز. -

 أمتو بعبارة نفسو. اخبار اهلل نعاىل معناه باإلذلام أو بادلنام فأخرب النيب  -

 ال يتعبد بتالوتو. -

 جيوز روايتو بادلعىن. -
 

 إمالء الفراغات اآلتية: .ٕٔ

 الحديث القدسي الحديث النبوي القرآن
ما كان لفظو ومعناه من عند 

 جلي.اهلل بوحي 
ما كان لفظو ومعناه من عند 

 .الرسول 
ما كان لفظو ومعناه من عند 

ومعناه من عند اهلل  الرسول 
 باإلذلام أو بادلنام.  

إن احلديث النبوي ليس  إن القرآن معجز بلفظو ومعناه.
 دبعجز.

إن احلديث القدسي أيضا ليس 
 دبعجز.

اللفظ ادلنزل بو بواسطة جربيل 
 .على النيب 

من قول أو  ضيف إىل النيبما أ
فعل، أو تقرير، أو وصف خلقي 

 أو خلقي.

اخبار اهلل نعاىل معناه باإلذلام 
أمتو  أو بادلنام فأخرب النيب 

 بعبارة نفسو.
 ال يتعبد بتالوتو ال يتعبد بتالوتو متعبد بتالوتو

 ىنجيوز روايتو بادلع جيوز روايتو بادلعىن ال جيوز روايتو أو تالوتو بادلعىن
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : أحاديث من حيث تعدد الراوي

 عرف احلديث اآلحاد لغة واصطالحا. .ٓٔ

 لغة : َجع أحد دبعىن الواحد وخرب الواحد ىو ما رواه شخص واحد.
 اصطالحا : ىو ما َل جيمع شروط ادلتواتر ومسي ىذا اخلرب ب"خرب الواحد".

 
 ما ادلراد بادلتواتر؟ .ٔٔ

 التتابع. لغة :
 اصطالحا : ىو ما رواه عدد كثًن حبيث يستحيل عادة اتفاقهم على اختالق.

 
 احبث عن ثالثة شليزات احلديث ادلتواتر. .ٕٔ

 أن يرويو عدد كثًن. -

 أن تكون تلك الكثرة يف َجيع طبقات السند. -

 أن يستحيل يف العادة موافقة على اخنالق. -

 

 ما احلكم االحتجاج حبديث ادلتواتر؟ .ٖٔ

 االعتقاد بصحتو كاالعتقاد بصحة القرآن الكرًن. إنو جيب
 

 ما احلكم االحتجاج حبديث اآلحاد؟ .ٗٔ

 وجوب االحتجاج والعمل بو إذا كان صحيحا.
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 ىات مثل احلديث اآلحاد. .٘ٔ

يقول : إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل  عن عمر بن اخلطاب قال : مسعت رسول اهلل 
 امرئ ما نوى.

 
 ادلتواتر واحلديث اآلحاد. ما الفرق بٌن احلديث .ٙٔ

 احلديث ادلتواتر احلديث اآلحاد
ىو ما َل جيمع شروط ادلتواتر ومسي ىذا اخلرب 

 ب"خرب الواحد".
ىو ما رواه عدد كثًن حبيث يستحيل عادة 

 اتفاقهم على اختالق.
ال حيتج بو اذا سقطت إحدى شروط القبول 

 مثل الضبط والغدل.
تقاد بصحة إنو جيب االعتقاد بصحتو كاالع

 القرآن الكرًن.
 

 وضح عن االحتجاج باحلديث اآلحاد. .ٚٔ

 وجوب االحتجاج والعمل بو إذا كان صحيحا. -
 ال حيتج بو اذا سقطت إحدى شروط القبول مثل الضبط والغدل. -

 أحاديث اآلحاد على أغلبيتها ظنية تفيد العلم الظين ال اليقيين. -

 

 وضح شليزات احلديث اآلحاد. .ٛٔ

د الصحيحة حجة بنفسها يف العقائد واألحكام، ال يفرق بينها وبٌن أن أحاديث اآلحا -
 األحاديث ادلتواترة.

من أقوى األدلة على وجوب العمل خبرب الواحد، إذ َل يكن يثبت عن  إَجاع الصحابة  -
 أحد منهم أنو رفض قبول خرب الواحد.
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : الحديث الموضوع

 حلديث ادلوضوع لغة واالصطالح؟ما ادلراد با .ٓٔ

 لغة : اسم ادلفعول من وضع فالن على فالن أي ألصق بو.
 أو غًنه من قول او فعل او تقرير او صفة كذبا وزورا. االصطالح : ما اختلق على النيب 

 
 ما حكم العمل باحلديث ادلوضوع؟ .ٔٔ

 ال حتل روايتو أو ذكوره ألحد إذا علم حالو إال مع بيان أنو موضوع.
 

 ىات الدليل النقلي على التحرًن العمل باحلديث ادلوضوع. .ٕٔ

 : من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار.، قال : قال رسول اهلل عن أيب ىريرة 
 

 مَّت بدأ ظهور احلديث ادلوضوع؟  .ٖٔ

بدأ ظهوره بعد مقتل اخلليفة عثمان بن  إن الوضع يف احلديث والكذب على رسول اهلل 
 .عفان

 
  سبب على ظهور احلديث ادلوضوع.بٌن .ٗٔ

 تنفًن الناس عن اإلسالم. - نصرة األحزاب واألىواء السياسية. -
 نصرة ادلذاىب العقيدة. - االنتقام من اإلسالم وادلسلمٌن. -
  العصبية للقبيلة واجلنس والبلد. -

 
 ىات واحدا من أمثلة احلديث ادلوضوع. .٘ٔ

 "اطلبوا العلم من ادلهد إىل اللحد".
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  من اخلطوات لدفع األحاديث ادلوضوعة عند اجملتمع.اذكر إثنٌن .ٙٔ

 تناقض احلديث مع القرآن أو قواعد الدين. -

 تناقد احلديث مع ما جاء بو السنة الثابتة. -

 عدم وجود احلديث يف الدواوين احلديثية. -

 إقرار واضع احلديث بوضعو. -

 ركاكة اللفظ وادلعىن. -

 شهرة الراوي بوضعو. -

 

 ث ادلوضوعة؟ دلاذا؟ما احلكم العمل باألحادي .ٚٔ

 .حكم العمل باألحاديث ادلوضوعة حرام ألنو يكذب على رسول اهلل 
 

 إمالء الفراغات من الضوابط دلعرفة احلديث ادلوضوع اآلتية :  .ٛٔ

 إقرار واضع احلديث بوضعو. تناقض احلديث مع القرآن أو قواعد الدين.
 وادلعىن. ركاكة اللفظ تناقد احلديث مع ما جاء بو السنة الثابتة.

 شهرة الراوي بوضعو. عدم وجود احلديث يف الدواوين احلديثية.
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : فطرة اهلل

 
 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٚ

 

 بَ َواهُ َفأَ ، اْلِفْطَرةِ ِإالى يُوَلُد َعَلى  َمْوُلودٍ َما ِمْن   "  رسول اهللقَاَل ، أنو كان يقول: عن أيب ىريرة 
رَانِوِ  ويُ َهوَِّدانِِو  َسانِوِ  و يُ َنصِّ ونَ  ، َكَما تُ ْنَتُج اْلَبِهيَمُة ََبِيَمًة ََجَْعاَء َىلْ ُُيَجِّ سُّ   .  " ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء  حتُِ

َها َفطَرَ ِفْطَرَة اللىِو الىِِت  }  –ُُثى يَ ُقوُل أَبُو ُىَريْ َرَة   رضى اهلل عنو   . اآليَةَ   { النىاَس َعَلي ْ
 

 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٛ

 اخللقة : الفطرة
 الوالدان : أبواه

رَانِِو  ويُ َهوَِّدانِِو  َسانِوِ  ويُ َنصِّ  أي يصرفانو عن الفطرة:  ُُيَجِّ
 أي رلتمعة األعضاء، وَل يذىب من بدهنا شيء : َجعاء

 مقطوعة األذن أو األنف أو األطراف : جدعاء
 

 اشرح احلديث إَجاال. .ٜ

 ا احلديث دليل واضح يوضح رسول اهلل فطرة اخلًن الكامنة يف اإلنسان.ىذ -

 فطرة اإلسالم ىي فطرة نقية وعام يف َجيع ادلولودين. -

 
 ناقش عن تأثًن األسرة على األبناء. .ٓٔ

 إن كانت صاحلة األسرة، صلح األبناء وإن كانت فاسدة فسد األبناء إال من رمحهم اهلل.
 

 ن يف تربية األبناء.ىات اثنٌن من أدوار األبوي .ٔٔ
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 جيب على الوالدين أن يأمر أبناءمها بالصالة وىم سبع سنٌن. -

 جيب على الوالدين أن حيرصوا على فطرة أوالدىم الدينية. -

 القدوة احلسنة تعطي لألبناء حياة مثالية. -

 

 بٌن اثنٌن شلا يرشد إليو احلديث. .ٕٔ

 إن َجيع ادلولودين يولدون على فطرة اإلسالم. -

 والبيئة يف عقيدة األبناء وسلوكهم.أثر األسرة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : فضائل صالة التهجد

 
 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٓٔ

حٌن  الدنياوتعاىل كل ليلة إىل السماء  تبارك: أن رسول اهلل قال: ينزل ربنا  أيب ىريرةعن 
 يستغفرين، من فأعطيوجيب لو، من يسألين فأست يدعوينيبقى ثلث الليل اآلخر فيقول : من 

 (ٛ٘ٚ، ومسلم : ٖٗٔٔ)رواه البخاري :              لو. فأغفر

 
 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٔٔ

 يهبط : ينزل
 تقدس وتنزه : تبارك

 ثالث ساعات قبل الفجر ثلث الليل اآلخر    :
 

 اشرح احلديث إَجاال. .ٕٔ

األمة من العبادة ادلخصوصة وكثًن الثواب عند  ىذا احلديث يبٌن لنا رسول اهلل خصائص ىذه
 اهلل. ومنهم، إن اهلل ينزل الرمحة ويزيد اللطف وجييب الدعوة ويقبل ادلعذرة دلن صلى يف الليل.

 
 ىات الدليل من القرآن عن فضائل صالة التهجد. .ٖٔ

ٰٓ أَنقال اهلل تعاىل :  ۡد بِهِۦ وَافِلَٗة لََّك َعَسى  ۡحُمىٗدا  َوِمَه ٱلَّۡيِل فَتَهَجَّ   .يَۡبَعثََك َربَُّك َمقَاٗما مَّ

 
 ما احلكم قيام الليل؟ .ٗٔ

 مندوب وسنة مؤكدة.
 وضح الفرق بٌن قيام الليل والتهجد. .٘ٔ
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إن قيام الليل أعم وأمشل من التهجد ألنو يشمل الصالة وغًنىا، ويشمل الصالة قبل النوم 
 وبعده. وأما التهجد فهو خاص بالصالة.

 
 يفيات صالة التهجد اآلتية : إمالء الفراغات من ك .ٙٔ

تصلى صالة التهجد مثىن، مثىن أي تصلي ركعتٌن كاملتٌن مع التشهد والتسليم ُث  ٔ
 تقوم ركعتٌن غًنمها.

 أن تكون ركعات بغًن عدد زلدود قدر استطاعتك وطاقتك. ٕ
تصلى صالة التهجد ال بد من النية الصادقة للنهوض من النوم يف جوف الليل.  ٖ

 الة التهجد بعد صالة العشاء قبل طلوع الفجر.وتصلى ص
 .وأفضل أوقاهتا ثلث الليل األخًن ٗ
 وادلصلي سلًن بٌن اجلهر والسر يف القراءة منفردا أو َجاعة. ٘
ختتم الصالة التهجد بصالة الوتر، أقل عدد ركعات الوتر واحدة وأدىن الكمال  ٙ

 ثالث ركعات.
 

 تهجد.حتدث عن ثالثة من فضائل صالة ال .ٚٔ

 صالة التهجد أقوى حضورا للقلب وأعظم تأثًن يف النفس وأكثر خشوعا. -

 يف قلب ادلسلم ألهنا بعيدة عن الرياء.  يورث اإلخالص -

 مكفرة للسيئات ومنهاة عن اآلثام ومطردة للداء عن اجلسد. -

 سبب القرب إىل اهلل وزلبتو للعبد القائم القانت واألجر العظيم.  -

 
 إليو احلديث.اذكر واحد شلا يرشد  .ٛٔ

 قيام الليل مندوب وسنة مؤكدة.
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 باب الحديث للسنة الرابعة
 الموضوع : حقيقة المفلس

 

 إمالء الفراغات اآلتية :  .ٚ

َما اْلُمْفِلُس  أََتْدُرونَ عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو : َأنى َرُسوَل اللىِو صلى اهلل عليو وسلم قَاَل : 
ِِت  نى اْلُمْفِلَس ِمنْ إَلُو َوال َمَتاَع ، فَ َقاَل :  ِدْرَىمَ  قَاُلوا : اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن ال يَوَم اْلِقَياَمِة  يَْأيت  أُمى

َدَم َىَذا َوَضَرَب  َوَسَفكَ َىَذا َوَقَذَف َىَذا َوَأَكَل َماَل َىَذا  َتمَ شَ ِبَصالة َوِصَيا م َوزََكاة َويَْأيت َقْد 
فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُو قَ ْبَل َأْن يُقَضى َما َعَلْيِو  َحَسَناتِوِ  َوَىَذا ِمنْ  َىَذا ِمْن َحَسَناتِوِ  فَ يُ ْعَطى َىَذا

 )رواه مسلم(      النىارِ يفِ  ثُّطرِحَ  ُث َفطُرَِحْت َعَلْيوِ  َخطَايَاُىمْ ُأِخَذ ِمْن 

 
 اذكر معاين الكلمات اآلتية: .ٛ

 أراق دموسفك    :      من َل يبق معو مال : ادلفلس
 ذنوبخطايا    :      كل ما ينتفع بو :         متاع

 باد وانتهى وجودهفنيت     :      سبّ  شتم         :
م : قذف  ألقي وبعد عنوطرح      :      اهتى

 

 ما ادلراد بادلفلس يف الدنيا؟ .ٜ

 ادلفلس يف الدنيا ىو الذي ال ُيلك الدنانًن واألمالك وشلا ينتفع بو.
 

 الِت تؤدي إىل ادلفلس يف اآلخرة.اذكر ثالثة األعمال  .ٓٔ

 قذف الغًن. -ٗ

 أكل مال الغًن. -٘

 سفك دم الغًن. -ٙ
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 ما الفرق بٌن ادلفلس يف الدنيا وادلفلس يف اآلخرة؟ .ٔٔ

ادلفلس يف الدنيا ىو الذي ال ُيلك الدنانًن واألمالك وأما ينتفع بو وأما ادلفلس يف اآلخرة ىو 
 ظلمو يف الدنيا بفعلو السيئات. الذي يكون تضيع حسناتو وال يبقى لو الثواب بسبب

 
 أذكر اثنٌن شلا يرشد إليو احلديث. .ٕٔ

 إن احلقوق العباد فال بد أن تؤديها أداء حسنا. -ٖ

 الدوام على دين اهلل تعاىل بفعل ادلأمورات واجتناب النواىي. -ٗ
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 ثالثالسؤال ال
 باب السٌرة والتارٌخ اإلسلمً

 
 هات اثنٌن من العلماء األندالوس المشهورٌن فً مجال الطب مع ذكر كتبهما.1

 درجات( 4) 

 أبو القاسم الخلف بن العّباس الّزهروي كتابه "التصرٌف"
 أبو مروان عبد الملك بن الذهر كتابه " التٌسٌر فً المّدوات والتدبٌر"

 
 

 كتبهما ذكر مع مجال الفلك فً المشهورٌن دالوساألن العلماء من اثنٌن هات.2 

 درجات( 4)
 أبو القاسم أحمد بن عبد هللا الجفقً كتابه "رسالة األسطرَلب و األسماء" 

 أبو القاسم مسلمة المجرٌطً كتابه "األخبار"
 
 كتبهما ذكر مع التارٌخ  مجال فً المشهورٌن األندالوس العلماء من اثنٌن هات.3 

 درجات( 4)
 سعٌد بن أحمد )أبو القاسم( كتابه "طبقات األمم"

 عبد الملك بن  حبٌب كتابه "التارٌخ"
 

 كتبهما ذكر مجال  الجغرافٌة مع فً المشهورٌن األندالوس العلماء من اثنٌن هات.4

 درجات( 4)

 عبد هللا الحجاري كتابه "مصحب"
 محمد بن ٌوسف الورق كتابه "المسالك والممالك"

 
 درجات( 4أملء الفراغات بمن أشهر فً العلوم األتٌة  )

 
 علم الفلسفة-ابن الرشد .5

 علم الطب -الزهراوي .6

 علم التارٌخ -عبد الملك بن حبٌب .7

 علم الشرعٌة-ابن القوطٌة .8
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ابعر الالسؤال   

األخالق والتصوف للسنة الرابعةباب   

 الموضوع: اداب الزفاف

 )درجتان(        . عّرف اداب الزّفاف.  ٔ

 زِفَافٌ  ىو إعالن عن انتقال العروس إىل بيت العريس بإقامة حفل

 

 )درجتان(      آداب الزّفاف. . ىات الدليل النقلي عن ٕ

َنُكم مََّودًَّة َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق من القران الكرًن:  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ
ِلكَ  ِفي ِإنَّ  ۚ  َورَْحَمًة   ٕٔسورة الروم:      يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْوم   ََليَات   ذََٰ

 أيسره خير النكاح :قال رسول اهلل: عن عقبة بن عامرمن السّنة: 

 

 درجات( ٖ)       .الزِّفاف آداب من ثالثة اذُْكرْ . ٖ

 إقامة وليمة العروس -

 وجوب إجابة الدعوة -

 صالة زوجٌن معا -

عاء الزىوجة رأس على اليد وضع -  ذلا والدُّ

عاء -  اجلماع قبل الدُّ

 النىوم قبل اجلنب توضؤ -

 احلائض إتيان حترًن -
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نىة اتِّباع أمهِّيىة . بَ ٌّن ٗ  درجات( ٖ)      .الزِّفاف يف السُّ

كينة وادلودىة نو من السى  - إنى  اللىو تعاىل امنَتى  على عباده بنعمة الزىواج وما يتضمى

رة. فهو جيب أن نىة النىبويىة ادلطهى  - إنى  أسس اختيار الزوجة مبنية على ضوء السُّ

ين أوىال  يقوم اختيار ادلرأة على أساس الدِّ

 - النِّكاح من العبادة والربكة عند اللىو تعاىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 باب األخالق والتصوف للسنة الرابعة

معاشرة الزوجية آدابالموضوع:   

 )درجتان(         الزوجية؟ ادلعاشرة مفهوم َما. ٔ

دق احملبىة على قائمة عالقة ىي الزىوجية ادلعاشرة  واألمانة والصِّ

 

ليل َىاتِ . ٕ  )درجتان(     .الزىوجية ادلعاشرة آداب عن النىقليى  الدى

 َما بِبَ ْعضِ  لَِتْذَىُبوا تَ ْعُضُلوُىنَّ  َوََل  ۚ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًىا 
ن َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسىَٰ َأن فَإِ  ۚ   بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ  ۚ   مُّبَ ي َِّنة   ِبَفاِحَشة   يَْأتِينَ  َأن ِإَلَّ  آتَ ْيُتُموُىنَّ 

ًرا َكِثيًرا  ٗٔسورة النساء:     َتْكَرُىوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخي ْ

 

 )درجتان(    أن يعاشر الزوج زوجيتو بادلعروف. آدابمن  اثنين. ىات ٖ

َبا اكتسى إذا ويكسوىا طعمَ  إذا فيطعمها بادلعروف، يعاشرىا أن -  نشوزىا خاف إذا ويؤدِّ

 وحيول تتربجى أو  تسفر أن فيمنعها أخذا، بذلك يأخذىا وأن وآدابو اإلسالم بتعاليم يلزمها أن -
 .الرِّجال من زلارمها بغًن االختالط وبٌن بينها

راب يف بينهما يعدل ضرىةٌ  ذلا كان إن ضرىهتا، وبٌن بينها يعدل أن - كن واللِّباس الطىعام والشى  والسى
 .الفراش يف وادلبيت

 .فيها عيًبا يذكر وأالى  سرىىا يفشي ال أن -
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 (اتدرج ٗ )              .زوجها مع الزوجة آداب . اشرح اثنٌنٗ

 .معصية غًن يف طاعتو -

 شؤون منزلة وسائر وولده مالو ورعاية شرفو على واحملافظة الزىوج عرض صيانةُ  -

 تعاىل لقولو ورضاه، بإذنو إالى  منو خترج فال زوجها بيت لزوم -

 بإذنو إالى  ألحد زوجها بيت يف ادلرأة تأذن ال أن -
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 باب األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع : الصفات المحمودة والمذمومة

 

 ما مفهوم الصفات احملمودة وادلذمومة ؟ .ٗ

 .لقا حسنايئة خذلسنة،كانت احلألخالق اما يصدر عنها ا نكان  ي إىالصفات احملمودة : 
مسيت اذليئة الِت ىي  ألخالق القبيحة،ما يصدر منها ا نكان  ي إىالصفات ادلذمومة: 

   ا.ينهى عن مذمومه إلسالمفامصدر ذلك خلقا سيئا، 
 درجات( ٗ)                                                                                 

 

 ىات مثاال عن الصفات احملمودة وادلذمومة ؟ .٘

 الصدق واإلخالص   :مثاال عن الصفات احملمودة :
 الصفات ادلذمومة : الكذب والرياء مثاال عن 

 درجات( ٗ)                                                                                 
 

 ىات الدليل النقلي على الصفات احملمودة وادلذمومة ؟ .ٙ

 )درجتان(                                        قال اهلل تعاىل :) وإنك لعلى خلق عظيم (
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 األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 الموضوع : الصفات المحمودة 

 

 ما مفهوم الصدق مع الدليل ؟  .ٗ

 .يعرف الصدق بأنو قول احلق، ى وبأنو القول ادلطابق للواقع واحلقيقة
 )درجتان(

 

 عرف اإلخالص ؟ .٘

 اعتقادا وعمالً اىل اهلل  توجهو يفيعين صدق العبد 
 )درجتان( 

 دليال من السنة عن األمانة ؟ىات  .ٙ

ما خطبها النيب صلى اهلل عليو وسلم إال قال : ال إُيانا دلن "عن انس بن مالك رضي اهلل عنو قال :  
 ة لو، وال دين دلن ال عهد لو."ال امان

 )درجتان(
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 األخالق والتصوف للسنة الرابعة

 المذمومةالموضوع : الصفات 

 

 عن الكذب ؟ما مفهوم  .ٖ

 الشيء خبالف ما ىو عليوبار عن خاإل
 )درجتان(

 

 

 أنواع الظلم احملرم ؟ ىات إثنٌن من .ٗ

 ظلم العبد لربو  .ٔ

 ظلم العبد لنفسو  .ٕ

 )درجتان( 

 
 

 

 

 

 
 

 


