جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقــــو الــيسبق UNI1303:
اســـو الــو ـسبق :دراسبت إساليية
جبريخ االيححبٌ2013/05/14 :
عذد األسئهـــــة ) 6 ( :أســـــئهـة
زيٍ االو ــجحبٌ :ســـــاعــــــــحبٌ
انسؤال األول

االيححبٌ الَهبئي
لنفصم انذراسي الثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر :د .عًبد حًحى أ .يىسف انذاعىر
رلى انطبنب.......................................:
اسى انطبنب......................................:
انكهيـــــــــة :يحطهب جبيعة
انمسى  /انحخصص............................ :

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

 10درجبت

 .1اإليمان في المغة التصديق وفي الشرع "اعتقاد بالقمب وقول بالمسان وعمل بالجوارح

( )

 .2دل عمى وجوده تعالى :الفطرة  ،والعقل  ,والقدر ،والشرع

( )

 .3ضل في مسالة القدر طائفتان :إحداىما المعطمة واالخرى المشبية

( )

 .5القدر" :تقدير هللا تعالى لمكائنات  ،حسبما سبق عممو  ،واقتضتو حكمتو"

( )

( )

 .4اإليمان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور البعث والحساب والقبر

( )

 .6الجبرية الذين قالوا إن العبد مستقل عمى عممو وليس لو فيو إرادة وال قدرة

 .7الضيزن ىو ان يتزوج الرجل شقيقة زوجتو وىو نكاح المقت
ِ
الئل أَبن ِائ ُكم َّالِذ ِ
َصالِبكم}
َ
ين م ْن أ ْ
 .8يحرم عمى الرجل ان يتزوج زوجة ابنو بالتبني لقولو { َو َح ُ ْ َ ُ
 .9الموقوذة :وىي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا حتى تموت بال ذكاة شرعية
.10غزوة بني المصطمق تسمى ماء المريسيع ووقعت في السنة الثانية لميجرة
انسؤال انثبَي

اختر/ي اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(

( )

( )

( )
 10درجبت

 .1يعشف االسالو نغخً ..................................
أ .انزصذيق ة .انفطشح

ج .انقيبو ثبألسكبٌ د.االسزسالو

( .2يب انًسئٕل عُٓب ثأعهى يٍ انسبئم ) يٍ قبئم ْزِ انعجبسح .........................
أ .ججشيم

ة .سيذَب دمحم

ج .عًش ثٍ انخطبة د .أثٕ ثكش

 .3يعُي شٓبدح اٌ دمحم سسٕل هللا ................................
أ .طبعزّ فيًب أيش

ة .رصذيقّ فيًب أخجش ج اجزُبة يب َٓي عُّ

د .جًيع يب ركش

 .4االيبو اثٕ حُيفخ ْٕ ..........................................
أ .دمحم ثٍ ادسيس

ة .احًذ ثٍ دمحم

ج .انُعًبٌ ثٍ ثبثذ

د .انحسٍ ثٍ صيبد

 .5يٍ فشٔض انٕضٕء ..................................
أ .انسٕاك

ة انزيبيٍ

ج انزًييض

د انًٕاالح

 .6انًحشٔيٌٕ يٍ انًيشاس ْى .................................
أ .انكبفش

ة .انًقزٕل

ج .انًجٌُٕ

د .أ  -ة

ْ .................. .7ي يب سقطذ يٍ يكبٌ عبل كججم أ سطح
أ .انًُخُقخ

ة انًٕقٕدح

)

ج .انًزشديخ

د انُطيحخ

َ .8ضنذ سٕسح .........ثعذ غضٔح ثذس
أ .االَفبل

ج .انًُبفقٌٕ

ة .انُٕس

د .االحضاة

 .9يبد سجم ٔرشك ثالس ثُبد ٔأو ٔصٔجخ يكٌٕ َصيت انثالس ثُبد ْٕ
أَ .صف انزشكخ

ج .ال شيء يٍ انزشكخ

ة .كم انزشكخ

د .انثهثبٌ

 .10انًقصٕد ثشثبئجكى ْٕ
أ .أو انضٔجخ
انسؤال انثبنث

ة .صٔجخ االثٍ

ج .أخذ انضٔجخ

د .ثُذ انضٔجخ

أجب/ي عما يأتي:

 10درجبت

 .1اإليمان بالقدر يتضمن أربع مراتب  .وضح ذلك؟

 .2أنكر الكفار عذاب القبر ونعيمو زاعمين أنو غير ممكن .كيف نرد عمى ذلك؟
 .3اذكر شروط المسح عمي الخفين ؟
انسؤال انرابع

أجب/ي ما يلي:

 10درجبت

 .1اذكر أسباب اإلرث في الجاىمية واإلسالم واالم انتيي تقسيم الميراث؟
 .2اذكر المحرمات من النكاح بأنواعيا؟
 .3عرف الكاللة لغة وشرعا ؟
انسؤال انخبيس

أجب/ي ما يلي:

 10درجبت

 .1اذكر خمساً من فوائد دراسة السيرة النبوية واشرح واحدة منيا ؟

 .2وضح الحكمة من تعدد أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع المثال ؟وكيف نرد علي المغرضين شبهة تعدد الزوجات ؟

 .3اذكر حديثين في فضل المسجد األقصى ؟
انسؤال انسبدس

أجب/ي ما يلي:

 10درجبت

 .1عرف االستشراق ،وبين أىدافو بالتفصيل؟

 .2اذكر ثالثة من مؤلفات المستشرقين المشيورة وبعض من اراءىم؟
 .3ىل لالستشراق جوانب ايجابية  .وضح ذلك؟

اَحهث األسئهة
يع جًُيبجُب نكى ببنحىفيك وانُجبح

