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اسم المحاضر:د.عماد حمتو
اسم الطالب............................:
رقم الطالب...........................:
شعبة الطالب...........................:
الكليـة.................................:
القسم/التخصص......................:

اجب عن االسئلة التالية
السؤال األول:
اجب بنعم او ال
االسم االخر لسورة الحجرات هو سورة اآلداب واالخالق

(

)

2.

البر هو جوامع الخير وعكسه الصدق

(

)

3.

علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث الرواية ،و الثاني :علم الحديث سندا

(

)

4.

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سبب نزولها الخالف الذي حصل بين بعض الصحابة

(

)

1.

وعبدهللا بن ابي بن سلول
معنى الكبر بطر الظلم وحسد الناس؟أي دفع الحق ورده واحترام الناس

(

)

(

)

7.

من أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور:بحر العلوم وفي ظالل القرآن

(

)

8.

ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ،من جميع أصناف الملل واألديان أن تبروهم وتصلوهم،

(

)

5.
6.

تنقسم األخالق من حيث ذاتها إلى قسمين :أخالق جبلية وأخالق مع هللا

وتقسطوا إليهم
9.
10.

تعريف الوسطية هو التوازن والتعادل بين طرفين بحيث يطغى طرف على آخر

أهم المؤلفات في التفسير بالرأي المذموم الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه

(

)

(

)

التأويل للزمخشري

السؤال الثاني:
قال تعالى  " :يا أَيُّها َّال ِذين آمنوا َال يسخر َق ِ
ونوا َخ ْي ًار ِم ْن ُه ْم َوَال ِن َساء ِمن ِن َساء َع َسى أَن َي ُك َّن َخ ْي ًار
وم من َق ْو ٍم َع َسى أَن َي ُك ُ
َ َُ
َْ َْ ٌ
َ َ
ان ومن َّلم يتُب َفأُوَلِئك هم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الظالِ ُمو َن
ق
ِم ْن ُه َّن َوَال َتْل ِم ُزوا أ ُ
َنف َس ُك ْم َوَال تََن َاب ُزوا ب ْاألَْلَقاب ب ْئ َس اال ْس ُم اْلُف ُسو ُ َب ْع َد ْاْل َ
يم َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ
 .1اشرح االية مع ذكر سبب النزول

 .2ما معنى ال يسخر –التلمزوا أنفسكم –التنابزوا بااللقاب – بئس االسم الفسوق بعد االيمان
 .3أكمل من أول سورة الحجرات الى قوله .....نادمين
 .4اذكر حديثا او اية في حرمة الغيبة أو النميمة

السؤال الثالث:
 .1اذكر خمسا من صور االنحراف عن الوسطية في االفكار والتصورات
 .2اذكر دليال على وسطية العقيدة والعبادة
 .3اذكر خمسا من أداب الحوار

انتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

