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I .                   اختر الجواب الصحيح  ( 15 X 1 = 15 marks )                                                        

                     

 (  الصدٌق / أبوبكر زٌد بن ثابت / ثحارالوحً ) زٌد بن من كتاب     -------كان  .1

 ( صحٌح البخاري / مكتاب األ / قى الحدٌث ) الموطأ مشهورأول كتاب  .2

اإلمام  / ابن حجر العسقالنً / ) ابن شهاب الزهرياألوائل الذٌن جمعوا األحادٌث من  ----كان  .3
   ( الشافعً

 ( / الخبر الحكمة / للداللة على الحدٌث ) السنة -------استعمل القرآن كلمة  .4

 باس(بن عا/ بن مسعودابن عمر/ ا)  رجمان القرآنتـالصحابً الذي اشتتهر ب .5

  ( الفرنسٌة / الالتٌنٌة / ) اإلنجلٌزٌةالترجمة األولى للقرآن كانت فى اللغة  .6

 )ر((  علً / حسان بن ثابت / عن النبً واإلسالم فى شعره) الخنساء دفعالصحابً الشاعر الذي  .7

 ( المعتزلة / / أهل السنة والجماعة ) الشٌعة ئمبدأ من مباد "المنزلتٌنالمنزلة بٌن "  .8

     البٌان فً تفسٌر القرآن( جامع / فكشا) أضواء البٌان/ ال الطبريألفه  فسٌر بالمأثورت ------ .9

 /القاضى أبو ٌوسف( /ابن حجر العسقالنً )اإلمام النووي ---- اإلمام الذي لقب بالشافعً الثانى .11

 بة(/ قلة أدوات الكتا ختالط بالقرآن /عدم األهمٌة) مخافة اال  بـمنع الرسول كتابة الحدٌث  .11

 /علم الكالم( / علوم القرآن ) علم الحد ٌث ---- للسٌوطً كتاب فى "اإلتقان" .12

المبارك  / )أنور شاه الكشمٌري ------صحٌح الترمذي ألفه عالم هندي هو تفسٌر  "تحفة األحوذي" .13
 ( أبو الحسن علً الندوي / فوري

  ( / سنن النسائً / رٌاض الصالحٌن ) الموطأ من صحاح الستة -------- .14

 ( / رشٌد رضا / الرازي المفسر المشهور من األندس ) القرطبًهو  ------ .15
 

 

II .    جملة أو جملتين فى  آلتيةامن  عشرةل جةا:-                                   ( 10 X 2 = 20 marks ) 

                  

 ؟ ما هو نهج البالغة .1

 ؟ سمً أتباع اإلمام أبى حنٌفة بأهل الرأي لم   .2

 الشعر والشعراء ؟ منماذا كان موقف النبً  .3

 ؟ تبدأ بالحمد هللما هً السورة التى  .4

 ؟ ٌنزل هللا ملكا رسوال لم   لم   .5

 ؟ ً الخوارج بذلكسم   بم   .6

 ؟ ما الفرق بٌن التفسٌر بالمأثور والتفسٌر بالرأي .7

 ؟ الحدٌث عر ف .8

 ؟ ماهً المكٌة والمدنٌة .9

 ؟ بس اإلمام أحمد حنبلبم ح   .11

 ؟ مالمراد بهذه الكلمة النبوٌة أن تلد األمة ربتها" " .11



 2 

 ؟ ما حق هللا على العباد ؟ وما حق العباد على هللا .12

 ق الحدٌث." بٌن سٌا أخبروه أن هللا تعالى ٌحبه " .13

 ." بٌن هذه العبارة وت د بالصخور مٌدان أرضه " .14

 اذكر أهم الكتب المتداولة عند األحناف.  .15

 

 

III.     ة عن اثنين من اآلتيةاكتة مذكرة وجيز   ( 2 X 5 = 10 marks )                                                  

                     

 .الشٌعة .1

 بن حنبل اإلمام أحمد .2

 وتدوٌنه جمع القرآن .3

 اإلمام البخاري   .4

                                              
IV .اشرح ثالثا من اآلتية :- ( 3 X 5 = 15 marks )                                                                       

ٌ ا فاطر السموات واألرض وهو ٌطعم والٌطعم قلل ننلى أملرت أن أكلون أول  " .1 قل أغٌر هللا أتخذ ول
 " من أسلم وال تكونن من المشركٌن

 " أفال تعقلونللذٌن ٌتقون وما الحٌوة الدنٌا نال لعب ولهو وللدار األخرة خٌر  " .2

ثقٌلتلان  خفٌفتلان عللى اللسلان لرحمننلىلا حبٌبتانكلمتان عن أبى هرٌرة )ر( قال : قال النبً )ص( : .3
  سبحان هللا وبحمده سبحان العظٌم :فى المٌزان

هللا  اإلٌملان. ملن كلانبهلن حلالوة  عن أنس )ر( قال: قال رسول هللا )ص( : ثالث من كن فٌله وجلد .4
كره أن ٌعود فى الكفر بعلد أن ٌوأن ‘ وأن ٌحب المرأ ال ٌحبه نال هلل ‘ نلٌه مما سواهما ورسوله أحب
  كما ٌكره أن ٌقذف فى النار.‘ أنقذه هللا منه 

بال روٌة أجالها. والتجربلة اسلتفادها. وال حركلة أحلدثها. والهماملة ‘ أنشأ الخلق ننشاء وابتدأه ابتداء .5
ألوقاتهللا. وألم ٌللبن مختلفاتهللا. وغللرز غرائزهللا وألزمهللا نفللس اضللطرب فٌهللا. أحللال بللٌن األشللٌاء 

      محٌطا بحدودها وانتهائها. أشباحهاعالما بها قبل ابتدائها 

  

Vواحدة من اآلتيةعن  مطولة . اكتة مقالة:-                                   ( 1 X 15 = 15 marks )  
        

رٌموجوه اإلعجاز فى القرآن الك   .1         
تدوٌن الحدٌث ومكانته فى الشرٌعة اإلسالمٌة  .2        

 

 

    
 

 


