جبيــــعـة فــــهســـطيٍ
رقــــو الــيسبق1219 :
انثمبف االساليية
ة
اســـو انــًـسبق:
جبريخ االيححبٌ2017/4/15 :
عذد األسئهـــــة ) 4 (:أســـــئهة
زيٍ االيــححبٌ :ســـــبعــــــــة
انسؤال األول

االيححبٌ انٍصفي
انفصم انذراسي انثبَي
2017-2016

اسى انًحبضر :جًيع انًذرسيٍ
رلى انطبنب.......................................:
اسى انطبنب......................................:
انكهيـــــــــة :انذبهىو انًحىسط
انمسى  /انحخصص............................ :

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

 10درجبت

-1التفسير ىو عمم يبحث في شرح وتوضيح معاني القرآن الكريم عمى قدر الطاقة البشرية

(

).

-3المحور الرئيسي لسورة الحجرات ىو التقوى

(

).

-5ينقسم الحديث من حيث قوتو وضعفو إلى حديث متواتر وحديث آحاد

(

).

-6تنقسم األخالق من حيث عالقتيا إلى أخالق جبمية وأخالق مكتسبة

(

).

-2أول من أمر بجمع أحاديث النبي صل اهلل عميو وسمم ىو الخميفة عمر بن الخطاب
-4السند ىو ما ينتوي إليو السند من كالم

)

(

).

(

-7العولمة ىي الحالة التي تتم فييا عممية تغيير األنماط والنظم بكافة أشكاليا

(

).

-8الحوار ظاىرة إنسانية عالمية وسنة إليية نظ اًر لتفاوت البشر في عقوليم وأمزجتيم

(

).

-10الوسطية ىي عمم التعرف عمى الحقوق والواجبات

(

).

-9الشيوعية تعني فصل المعتقدات الدينية عن السياسة والحياة

انسؤال انثبَي

(-1

اكتب المصطمح التالي:

).

(

 5درجبت

) عمم تحديد معايير وقواعد السموك .

(-2

) االعتدال واالنصاف بسبب الصفات المحمودة التي ال إفراط وال تفريط فييا .

)-4

( صحابي جميل ،سادس رجل في اإلسالم صاحب سواك النبي صل اهلل عميو وسمم ونعميو.

(-3

(-5

) فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة .

) عمم يبحث في شرح وتوضيح معاني القرآن الكريم عمى قدر الطاقة البشرية واالفصاح بما

يقتضيو بنصو أو إشارتو
انسؤال انثبنث

أجب/ي عما يأتي:

 7درجبت

قال رسول اهلل  " ان دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عميكم كحرمة يومكم هذا ." ................
 .1ما معنى يومكم ىذا – أعراضكم –بمدكم ىذا ؟
 .2ال يجوز قتل المسمم إال في ثالث حاالت ؟

 .3من ىو راوي الحديث ؟ واذكر ثالث من صفاتو؟
 .4اذكر ما يرشد اليو الحديث ؟

 .5اذكر خمسا من االنحرافات الوسطية في األفكار والتصورات ؟

انسؤال انرابع

ناقش/ي ما يمي:

 8درجبت

 .1عرف التفسير لغة واصطالحا ؟

 .2الحوار ضرورة شرعية وظاىرة انسانية وضح ذلك مبينا خمساً من آداب الحوار؟

-3تحدث عن مظاىر الوسطية في العبادة مستشيدا باألدلة؟
-4قال تعالى ( قل تعالوا أتل ..........لعمكم تعقمون )

*في أي سورة وردت ىذه اآليات وماذا أطمق العمماء عمى ىذه اآليات الكريمة ؟

*اذكر معاني الكممات( امالق -الفواحش -القسط -يبمغ أشده -فتفرق بكم) ؟

اَحهث األسئهة
يع جًُيبجُب نكى ببنحىفيك وانُجبح

