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االيححبٌ الَهبئي
لنفصم انذراسي انثبَي
2014-2013

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

 .1االسالم ىو ان تعبد هللا كأنك تراه فان لم تكن تراه فانو يراك

 10درجبت

( ).

( .2فعجبنا لو يسألو ويصدقو) قائل ىذه العبارة ىو دمحم صمي هللا عميو وسمم ( ).
 .3االمام احمد ىو عبدهللا بن مالك بن انس الحميري االصبحي
 .4االمام الشافعي ىو امام دار اليجرة

( ).

 .5من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيتو

( ).

 .7الموقوذة ىي الدابة التي ماتت خنقاً ويحبس النفس في الحمقوم

( ).

( ).

 .6االيمان باليوم االخر يتضمن االيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار ( ).
 .8الكاللة ىو الذي ليس لو ولد وال والد ولو اخ او اخت من ام
 .9تزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من فاطمة ألنو أوحي لو بذلك

(

( )

).

.10كانت معركة بدر بعد اليجرة بعامين وكانت أول انتصارات المسممين ( ).
انسؤال انثبَي

أجب/ي عما يأتي:

 10درجبت

 .1اإليمان بوجود هللا يتضمن أربع أمور .وضح ذلك؟
 .2ظل في مسألة القدر طائفتان .اذكرىا ؟

 .3من ىم المالئكة ؟ اذكر بعض من اسمائيم ؟
 .4اذكر شرط المسح عمي الخفين والعمامة؟
انسؤال انثبنث

أجب/ي ما يلي:

 10درجبت

 .1اذكر أسباب اإلرث في الجاىمية وما زاد عمييا اإلسالم وماذا أبقى منيا؟
 .2اذكر المحرمات من النسب والرضاع ؟

 .3الضرار في الوصية والدين يقع عمي وجوه ؟اذكرىا؟
 .4اذكر شروط الوضوء ؟
انسؤال انرابع

أجب/ي ما يلي:

 .1اذكر خمساً من فوائد دراسة السيرة النبوية؟ واشرح واحدة منيا ؟
 .2ما الحكمة من تعدد زوجات النبي ؟ واذكر عدد من زوجاتو ؟

 .3مات رجل وترك ولد وزوجة وأم فما نصيب كل من الزوجة واالم ؟

 .4ىناك من يدعي ان رسول هللا صمي هللا عميو وسمم رجل شيواني ويحب النساء ؟ كيف ترد؟

 15درجبت

 .5تحدث عن غزوة بدر من حيث االسباب والنتائج ولماذا سميت بيذا االسم ؟
انسؤال انسبدس

أجب/ي ما يلي:

15درجبت

 .1عرف االستشراق ،وبين أىدافو؟

 .2اذكر بعض من مؤلفاتو ومجالتو ؟

 .3اذكر بعض من أراء المستشرقين ؟وما ىي مواقع نفوذىم؟
 .4ىل االستشراق يخدم االستعمار ؟ اشرح ذلك؟
 .5ىل لالستشراق جوانب ايجابية ؟ اشرح ذلك؟

اَحهث األسئهة
يع جًُيبجُب نكى ببنحىفيك وانُجبح

