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  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

 
 
 
 
 

الحدیث الشریف ومصطلحهم درجات مادة سلّ   

 المذهب الجعفري

  شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة                  

  الدورة األولى                            

 م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦عام                      



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة       ٢٠١٥ األولى لعام االمتحانیةلدورة ا )شرعي–الحدیث الشریف مادة(

   الّرحمن الّرحیمبسم اهللا 

  الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

  ومصطلحه الحدیث الشریف                                                   وزارة الّتربیة                           

  أربعمئة: الدرجة          لشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا                                    

  المذهب الجعفري                                              

  الدورة األولى/  ٢٠١٥دورة عام                                        

  /درجة ٢٠٠/:سلم الحدیث الشریف: أوالً 

  /درجة ٥٠: /األولالسؤال 

 :شرحال -١

  درجات ٥                                                         ثالمبشرات الریاح التي تبشر بالغی": البشیر"

  .المؤمنین بالسعادة في الدنیا واآلخرة ألنه یبشر ریبالبش )صّلى اهللا علیه وآله وسلم(یوصف الرسول = 

  درجات ٥                                                 .یحذر الناس ویخوفهم من عذاب اهللا تعالى": یرالّنذ"

 :تصویب الغلط - ٢

 درجات ٥                                       .الثالث   - أ

 درجات ٥                              .الخاصة  - ب

 :من الحكمة - ٣

 درجات ١٠              .خیر دلیل على حقیقة اتصال األنبیاء بعالم الغیب=  ة على الخلقإتمام الحج  - أ

 درجات ١٠               .وأن یقبل اإلشارة إلیهألن الرؤیة البصریة تستلزم أن یكون هللا جهة ومكان   - ب

 درجات ٥                                .ال  - ٤

 درجات ٥                    .ة على عباده بإرساله لألنبیاءهللا تعالى یقیم الحجا ألن -  

  /درجة ٥٠: /السؤال الثاني

 :التعالیل -١

 درجات ١٠                        ).   حتى ولو لم یكن الداخل بحاجة إلى االستئذان(ألصحاب البیتكرامًة   - أ

 درجات ١٠        .ومحارمهمله من عورات األخرین  یحلألنه قد یؤدي دخولهم حینئٍذ إلى رؤیة اإلنسان ماال   - ب

  .َّ  مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف  ُّ =           

 :أوقات االستئذان الثالثة - ٢     

 درجات ١٠                                                             . قبل الفجر= قبل صالة الفجر - 

 درجات ١٠                                                              .  عند الظهر= حین الظهیرة  - 

  درجات ١٠                             .بعد العشاء= بعد صالة العشاء -            
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  /درجة ٤٠: /الثالسؤال الث

 :االستنتاج - ١

 درجات ١٠                                               ).أفضل نساء أمتي أصبحهّن وجهًا وأقلهّن مهراً ( - 

 ).إن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها= (

 :صورة نكاح الّشغار - ٢

  درجات ١٠           امن تلي أمره=  ابنتك=  زّوجني أختك =شاغرني: أن یقول للرجل

               .من ألي أمرها= أختي= على أن أزوجك ابنتي

 .وال یكون بینهما مهر

      :حكم نكاح الّشغارفي االسالم - ٣

  درجات ١٠                             .ال یصح= غیر جائز= حرام: حكمه

  درجات ١٠                     .هدر لحقوقها=  لما فیه من امتهان المرأة: التعلیل

  /درجة ٦٠: /لسؤال الرابعا 

  :إتمام الحدیثین الشریفین

 درجات ١٠    الرخاء دعن البالء والشكر دالصبر عن:وما بلغ من إیمانكم قالو:مؤمنون یارسول اهللا قال:فقالو ...( -١

  .)والرضا بالقضاء

  درجات ١٠           كادوا من الفقه أن یكونوا أنبیاء وٕان كنتم حلماء علماء صّلى اهللا علیه وآله وسّلم فقال رسول اهللا (       

    .)كما تصفون         

                درجات ١٠                         ).واتقوا اهللا الذي إلیه ترجعونسكنون وال تجمعوا ماال تأكلون فال تبنوا ماال ت (       

 درجات ١٠                 .)من صالة الرجل وحده أن الصالة في جماعة أفضل....( -٢

 درجات ١٠               .)فقلت الرجالن یكونان جماعةبخمس وعشرین صالة فقال صدقوا (      

 درجات ١٠                             .)مامویقوم الرجل عن یمین اإل،فقال نعم (     

  )في كل مقطع خمس درجات یحسم عن كل غلط: مالحظة(      

  /درجة ٢٠٠/ سّلم مصطلح الحدیث: ثانیاً 

  /درجة ١٠٠:/ السؤال األول

 درجة ٢٠                       .یر في اللفظ أو المعنىیهو الحدیث الذي وقع فیه تغ: تعریف الحدیث المصّحف -١

  .في حرف أو حروف بتغییر النقط مع بقاء صورة الخط= 

   :ف على الحدیثتأثیر الّتصحی -      

  درجات ١٠         .  إن كان في السند ولم یؤد إلى ضعف فیه فال إشكال فیه –أ             

  درجات ١٠          الة الراوي أو إبداله باسم آخر ضعیف فیلزم من ذلكوأما إذا لزم من التصحیف جه –ب            

  .ةلحجیدم اعتبار الحدیث وسقوطه عن اتضعیف الطریق وع         

 :المناسب المصطلح - ٢

 اتدرج ٥                                           .                      الناسخ  - أ
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 اتدرج ٥                                .المقلوب  - ب

  درجات ٥              .                                                                 المدرج - ج       

  درجات ٥                .                                                                 مالمبه - د        

 :اآلداب التي یجب أن یتحلى بها طالب الحدیث  - ٣

  درجات ١٠                 .یخلص هللا تعالى= أن یحسن نیته -

  درجات ١٠              طرنباهة الخا= قوة البدن = حالة الشباب = النشاط = أن یغتنم التحصیل في الفراغ  -

       .قلة الشواغل= سالمة الحواس =  

  درجات ١٠     .بما یهمه ویحتاج إلیه في عباداته وسلوكه أن یبدأ=  أن یبدأ بأخذ الحدیث من علماء بلده -

  درجات ١٠                       .أن یطلب الحدیث من المحدثین الثقات -

  /درجة ١٠٠:/السؤال الثاني

 .  والغلطصح ال -١

 درجات ١٠                       .صح  - أ

 درجات ١٠                        .صح  - ب

درجات                            ١٠                              .غلط - ج

 : االجابة المناسبة اختیار -٢

 درجة ١٥                                                                    .    أو المتن السند -              

  درجة ١٥                                                .                        اعتراف الراوي -                   

  :نواعهاالمتابعة وأ-٣

  درجة ٢٠              .هي أن یشارك الراوي غیره في روایة الحدیث: المتابعة -  

  .یوخهأن یجتمع راوي الحدیث مع راٍو آخر في شیخ من ش=             

  :أنواعها - 

  درجات ١٠                       .تامة -          

  درجات ١٠                       .قاصرة -          

                            ...........................................  

  المذهب الجعفري/ انتهى سلم مصطلح الحدیث                       


