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امذحان امباكموراي امخجرييب يف مادت امعلوم االٕسالمية
عىل املرتحش ٔبن خيخار موضوعا واحدا

املوضوع ا ٔلول :
اجلزء ا ٔلول :
امس َم َاو ُاث َوا َل ْر ُض بُ ِعد َّْث نِلْ ُمخَّ ِل َني
كال هللا ثعاىل{َ **:و َسا ِر ُعو ْا ّا َىل َم ْغ ِف َر ٍت ِّمن َّ ِبر ّ ُ ُْك َو َجن َّ ٍة َع ْرضُ يَا َّ
اّلل ُ ُِي ُّب امْ ُم ْح ِس نِ َني }
امَّضاء َوامْ َاك ِع ِم َني امْ َغ ْيظَ َوامْ َعا ِف َني َع ِن امن َّ ِاس َو ّ ُ
امَّساء َو َّ َّ
ِ َّ 033اَّل َين يُن ِف ُل َ
ون ِيف َّ َّ
بل معران031 - 033
املطلوة :
.0
.6
.3
.1

دمت الٓية عىل وس يةل من وسائل ثثبيت امعليدت  .اس خخرهجا و ارشهحا .
يف الٓية إشارت اىل اىامتم املربٓن ابمصحة .اىل ٔبي كسم من اكسام امصحة اشارث الٓية ؟
ورد يف الٓية كمية كربٓهية  .اس خخرهجا و صنفيا .
من ابواة اخلري اميت رشعيا االٕسالم امكفاةل

 عرفيا و اذكر حمكيا و دميليا
 .5زود االٕسالم املسمل مبفاىمي حزحي عن صدره امنفور و امغضب بغري املسلمني ٔ .بذكر ىذه املفاىمي .
 .2اس خخرح من الٓية زالج فوائد .

اجلزء امثاين :
من مصادر امدرشيع االٕساليم  :املياس

املطلوة :
.0
.6
.3
.1

عرفو مغة و اصطالحا
ما يه ٔبراكهو ( بدون ذكر امرشوط )
ٔبذكر دميل مرشوعيخو
ىاث مثاال عنو
امصفحة 6/0

املوضوع امثاين
اجلزء ا ٔلول :
َسكَ ْت فَ َلامُوا َم ْن ُي َ ِ ّك ُم ِفهيَا َر ُسو َل
عن عائشة ريض هللا عهنأ ،بّنّ ا كامت (( َب َّن ُك َريْشً ا َب َ ََّهي ُْم َشأِ ُن امْ َم ْرَب ِت امْ َمخ ُْزو ِميَّ ِة ام َّ ِيت َ َ
اّلل َص َّىل انلَّيم عَلَ ْي ِو َو َس َّ َمل فَ َلامُوا َو َم ْن َ َْي َ ِرت ُئ عَلَ ْي ِو ا َال ُب َسا َم ُة ِح ُّب َر ُسولِ َّ ِ
َّ ِ
اّلل صىل هللا عليو وسمل فَ َكَّ َم ُو ُب َسا َم ُة فَ َلا َل
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص َبج َ ْش َف ُع ِيف َح ٍّد ِم ْن ُحدُ و ِد َّ ِ
َر ُسو ُل َّ ِ
اّلل ُ َُّث كَاّ َم فَا ْخذَ َط َب فَ َلا َل َبُّيُّ َا امنَّ ُاس اه َّ َما َبى َ َ
َْ َّ ِاَّل َين كَ ْْلَ ُ ُْك َبّنَّ ُ ْم َاكهُوا ا َذا
ٍ َّْ
ِ مضَّ ِع ُ َ َ علَ ِ ْ َّ ْ ِ ّ
َسكت
َس َق ف ِهي ُم ا يف بكا ُموا َ ْيو ام َحد َو ُاْي َّ
َس َق ِف ِهي ُم ا َّ ِ
اّلل مَ ْو َب َّن فَا ِط َم َة ِبنْ َت ُم َح َّمد َ َ
مرش ُيف حَ َر ُكو ُه َوا َذا َ َ
ََ
ّ
مَ َل َط ْع ُت يَدَ ىَا))
[مذفق عليو ورواه ٔبحصاة امسنن و ٔبمحد].
املطلوة :
.0
.6
.3
.1
.5

عرف ابمصحابية راوية احلدير
ما امللصود ابمشفاعة يف احلدود مع بيان حمكيا
ورد يف احلدير كمية من املمي املربٓهية اس خخرهجا و صنفيا ُث ارشهحا
ثعخرب امَّسكة ثعداي عىل حق من خلوق االٕوسان  .بني ىذا احلق و ارشحو
اس خخرح من احلدير زالزة فوائد

اجلزء امثاين :
حرم هللا امراب ملا فيو من مفاسد اجامتعية و اكذصادية
املطلوة :
ٔ .0بذكر ٔبهواع امراب مع امخعريف
 .6بني احلمكة من حترْي امراب
ٔ .3بذكر املواعد امعامة السدْعاد املعامالث امربوية .
ٔبساثذت املادت يمتنون مُك امخوفيق و امنجاخ يف شيادت امباكموراي
امصفحة 6/6

