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جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

اسى انًحبضر :د .عًبد حًخى أ .يىسف انذاعىر
رلى انطبنب.......................................:
اسى انطبنب......................................:
انكهيـــــــــة :يخطهب جبيعت
انمسى  /انخخصص............................ :

االخخببر انٍصفي
انفصم انذراسي انثبَي
2013-2012

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

 10درجبث

 .1التفسير بالرأي "تفسير القران الكريم بما جاء في القران الكريم أو السنة أو كالم الصحابة" ( ).
 .2االسم اآلخر لسورة الحجرات ىو سورة النور

(

).

 .3شممت سورة الحجرات عمى عدة مواضيع منيا فض الخالف واالصالح بين المؤمنين (
 .4عمم الحديث ينقسم إلى قسمين عمم الحديث الرواية وعمم الحديث سنداً

(

 .5معنى الكبر بطر الحق وغمط الناس أي دفع الحق ورده واحترام الناس

).

).

( ).

 .6تنقسم األخالق من حيث ذاتيا الي قسمين اخالق جبمية وأخالق مع هللا ( ).

 .7تعريف الوسطية ىو التوازن والتعادل بين طرفين بحيث يطغي طرف عمى آخر ( ).
 .8من أىم المؤلفات في التفسير بالمأثور مفاتيح الغيب لمفخر الرازي

( ).

 .9ال ينياكم هللا عن الذين لم يقاتموكم في الدين ,من جميع الممل واألديان أن تبروىم وتصموىم ,وتقسطوا الييم
.10البر ىو جوامع الخير وعكسو الصدق
انسؤال انثبَي

( ).

أجب/ي عما يأتي:

قال تعالى " َم ا َم ُّي َم ا اَّل ِم
ا يا يا ًراآ
تبافأ ائكاه ا اظ اآ

 5درجبث

اآ ْس ُم ْسا ا ا ءاآيا ءا
اآ ْسيا َم ْس ٍم ا َم َم ا َم ْسا
ي َم ُم ُم ا َم ْس ًر ِم
يَم ا َمآ ُم ا َم ا َم ْس َم ْس ا َم ْس ٌم ِم
ا اف قابعدا إل آ يا آياا ا
يا اتلآز ا ف ا ات بز اب ألاق بابئسا
ي".

 .1في أي سورة وردت ىذه اآلية؟ وما سبب نزوليا؟
 .2اشرح ىذه اآلية؟

 .3ما معنى ال يسخر  -ال تنابزوا – وال تممزوا أنفسكم – بئس االسم الفسوق بعد اإليمان؟
 .4اذكر ما ترشد إليو اآلية؟
انسؤال انثبنث

أجب/ي عما يأتي:

 5درجبث

 .1اذكر حديثاً أو آية في حرمة الغيبة أو النميمة؟

 .2اذكر خمسا من صور االنحراف عن الوسطية في األفكار والتصورات؟
 .3نص اإلسالم عمى حفظ الحقوق الخمسة .اذكرىا؟
 .4اذكر خمساً من آداب الحوار؟
 .5ماذا تسمى اآليات الثالث في سورة األنعام؟
اَخهج األسئهت
يع حًُيبحُب نكى ببنخىفيك وانُجبح

