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اسم المحاضر :أ .يوسف الداعور
رقم الطالب.......................................:
اسم الطالب......................................:
الكليـــــــــة :متطلب
القسم  /التخصص............................ :

ضع/ي عالمة ( )/أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

 10درجات

 .1االسالم هو ان تعبد هللا كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

(

).

( .2فعجبنا له يسأله ويصدقه) قائل هذه العبارة هو جبريل

(

).

(

 .3االمام احمد هو عبدهللا احمد بن دمحم بن حنبل
 .4من تالميذ االمام احمد القاضي ابو يوسف

).

(

).

 .5يجوز المسح علي الخفين في الحدث االصغر فقط

(

).

 .7الضيزن هو ان يتزوج الرجل امراة ابيه اذا لم يطلقها ويموت عنها

(

).

(

 .6الحليلة هي امراة االبن من الصلب

 .8الكاللة هو الذي ليس له ولد وال والد وله ولد ولد وله اخ او اخت من ام
 .9تزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من فاطمة ألنه أوحي له بذلك

(

- .11غزوة بني المصطلق تسمى ماء المريسيع ووقعت في السنة الثانية للهجرة
السؤال الثاني

أجب/ي عما يأتي:

)

(

(

).
).
).
 10درجات

 .1اإليمان باهلل يتضمن أربع أمور .وضح ذلك؟

 .2ظل في مسألة اسماء هللا وصفاته طائفتان .اذكرها ؟
 .3اذكر عالمات الساعة التي بينها النبي صلي هللا عليه وسلم ؟
 .4االيمان بالرسل يتضمن اربعة امور ؟ وضح ذلك؟
 .5ما معني االيمان باليوم االخر ؟ وماذا يتضمن ؟
السؤال الثالث

أجب/ي ما يلي:

 10درجات

 .1اذكر شروط وسنن الوضوء ؟

 .2اذكر أسباب اإلرث في الجاهلية وما زاد عليها اإلسالم وماذا أبقى منها؟
 .3اذكر المحرمات من النكاح ؟

 .4من هم المحرومون من الميراث ؟

 .5ما معني الحدث االصغر والحدث االكبر؟
السؤال الرابع

أجب/ي ما يلي:

 .1اذكر حاالت االم في التركة ؟ وما نصيب الزوج اذا ماتت زوجته ولديها اوالد ؟
 .2اذكر خمساً من فوائد دراسة السيرة النبوية؟ واشرح واحدة منها ؟

 15درجات

 .3لماذا تزوج النبي هذا العدد من النساء ؟ واذكر عدد من زوجاته ؟
 .4اذكر حديثين عن المسجد االقصي ؟

 .5تحدث عن غزوة بدر من حيث االسباب والنتائج ولماذا سميت بهذا االسم ؟
السؤال الخامس

أجب/ي ما يلي:

 15درجات

 .1عرف االستشراق ،وبين بداياته؟

 .2من اهداف االستشراق اهداف دينية وسياسية وضح ذلك ؟
 .3اذكر بعض من مؤلفاته ومجالته ؟
 .4اذكر بعض من أراء المستشرقين ؟

 .5هل االستشراق يخدم االستعمار ؟ اشرح ذلك؟

 .6بعد دراسة مساق الثقافة االسالمية ما مدي االستفادة من هذا المساق؟ وكيفية تطبيقه في حياتك ؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

