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رقــــــــــم الــــمساقDIPL1304:
اســـم الــمـساق :الثقافة اإلسالمية
تاريخ االمتحان1390/30/91 :
عدد األسئلـــــة ) 0 (:أســـــئلة
زمن االمــتحان :ســـــاعــــــــة
السؤال األول

االختبار النصفي
الفصل الدراسي الثاني
1390-1391

اسم المحاضر :د .عماد حمتو أ .يوسف الداعور
رقم الطالب.......................................:
اسم الطالب......................................:
الكليـــــــــة:متطلب جامعة
القسم  /التخصص............................ :

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

 93درجات

 .1التفسير بالرأي "تفسير القران الكريم بما جاء في القران الكريم أو السنة أو كالم الصحابة"

(

(

).

 .3شملت سورة الحجرات على عدة مواضيع منها فض الخالف واالصالح بين المؤمنين

(

).

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

(

).

 .2االسم اآلخر لسورة الحجرات هو سورة النور

 .4علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث الرواية وعلم الحديث سندا

 .6تنقسم األخالق من حيث ذاتها الي قسمين اخالق جبلية وأخالق مع هللا

 .7تعريف الوسطية هو التوازن والتعادل بين طرفين بحيث يطغي طرف على آخر

(
(

).

(

).

).

).

 .8من أهم المؤلفات في التفسير بالمأثور مفاتيح الغيب للفخر الرازي

(

).

 .11البر هو جوامع الخير وعكسه الصدق

(

).

 .9ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ,من جميع الملل واألديان أن تبروهم وتصلوهم ,وتقسطوا اليهم
السؤال الثاني

أجب/ي عما يأتي:

 5درجات

سى أ َ ْن يَكُونُوا َخي ًْرا ِم ْن ُه ْم وَل نساء من نساء
س َخ ْر قَ ْو ٌم ِم ْن قَ ْو ٍم َ
قال تعالى "يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ََل يَ ْ
ع َ
عسى ان يكن خيرا ً منهن وَل تلمزوا انفسكم وَل تنابزوا باأللقاب بئس اَلسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم
يتب فأولئك هم الظالمون".
 .1في أي سورة وردت هذه اآلية؟ وما سبب نزولها؟
 .2اشرح هذه اآلية؟

 .3ما معنى ال يسخر  -ال تنابزوا – وال تلمزوا أنفسكم – بئس االسم الفسوق بعد اإليمان؟
 .4اذكر ما ترشد إليه اآلية؟
السؤال الثالث

أجب/ي عما يأتي:

 5در جات

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

 .2اذكر خمسا من صور االنحراف عن الوسطية في األفكار والتصورات؟
 .3نص اإلسالم على حفظ الحقوق الخمسة .اذكرها؟
 .4اذكر خمسا من آداب الحوار؟

 .5ماذا تسمى اآليات الثالث في سورة األنعام؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

