
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما )شرعي–الحدیث الشریفمادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

 
 
 
 
 

الحدیث الشریف ومصطلحهسلم درجات مادة   

  شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة

  الدورة األولى

  م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦عام 

  

  

 



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما )شرعي–الحدیث الشریفمادة (

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم 

  الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

  ومصطلحه الحدیث الشریف                                                             وزارة الّتربیة                 

  أربعمئة: الدرجة          لشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا                                    

  األولىالدورة /  م٢٠١٥دورة عام                                        

  /درجة ٢٠٠:/ سلم الحدیث الشریف: أوالً 

  /درجة ٥٠: /األولالسؤال 

 :المراد من كلمة فرأیت - ١

  درجات ١٠                                                                        .القلبیة= الرؤیة االعتقادیة 

                   :الحنث في الیمین المنعقدة -٢

 درجة ٢٠                                        .    الترك خیرًا من الفعل ورأىفعل إذا كانت الیمین على  - 

  .الفعل خیرًا من الترك إذا كانت الیمین على ترك ورأى= 

                                                           :اإلعانة لمن أكره على القضاء ولم یَر نفسه أهًال له -٣

  درجة ٢٠                     .نزول الملك للتسدید =المعونة= جرد التولي من غیر مسألةتحصل اإلعانة بم - 

  .)من ابتغى القضاء واستعان علیه بالشفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره علیه أنزل اهللا علیه ملكًا یسدده( = 

  /درجة ٥٠: /السؤال الثاني

                      :جابة الصحیحةاختیار اإل - ١

 درجات ١٠                      .ربع    - أ

 درجات ١٠                   .الضروریات   - ب

  درجات ١٠                       .عبد الرحمن بن صخر   -  ج

 :الفراغات بما یناسبهاامالء  - ٢

 درجات ٥                                                                .سنة  - أ

 درجات ٥                                     .مكروه -                   

                                                           درجات ٥                .الكراهیة = اءضالبغ = العداء   - ب

=ثلث  –ج           
1

3
  درجات ٥                              . 

  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

                                                     :الحكمة من تبادل الّسالم بین الّناس - ١

  درجات ١٠                 .السالم مع الفطرة التفاق=تغذیة المحبة =لما في ذلك من تنمیة التعارف - 

 :االت المستثناة من إلقاء الّسالمالح - ٢

درجات                                                 ١٠          الیسّلم على من كان في حالة الیمكنه فیها رد السالم                         -                   

    .طعام= في مجلس علم = نائمًا =  كان في صالة =  الحمام  في = حالة كشف العورة        

  درجات ١٠                     .مرتكبه= الیسّلم على مقارف الذنب  -                  



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما )شرعي–الحدیث الشریفمادة (

   :الم بالمصافحةتثناة من تمام السّ الحالة المس - ٣

 درجات ١٠                          .المرأة األجنبیة -  

  :ن الشریفینإتمام الحدیثی/ درجة ٦٠: /الرابعالسؤال 

 درجات ١٠                    )الزاني حین یزني وهو مؤمن(... ) (قال رسول اهللا   -١

درجات ١٠                        )وال یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن(                    

  درجات ١٠           )حین یسرق وهو مؤمن وال یسرق السارق(        

  درجات ١٠                       )ولم تأذن له أحد(.... ) (قال رسول اهللا  - ٢   

  درجات ١٠                         )  فحذفته بحصاة ففقأت عینه(  

  درجات ١٠                           )لما كان علیك من جناح(  

  

  )ُیحسم عن كل غلط خمس درجاتو  لكل مقطع في كل حدیث عشر درجات:مالحظة( 

  

  الحدیث الشریف سّلمانتهى                                  

                          ----------------------------------  

  

  /درجة ٢٠٠:/سّلم مصطلح الحدیث: ثانیاً 

  /درجة ١٠٠: /السؤال األول

 : تالتعریفا - ١

  درجة ٢٠ ).م الضبط أو الجهالة أو الفسقكعد(قتضي هذا الردحدیثه لوجود صفة فیه ت بردّ  راوالحكم على  :الجرح - 

  درجة ٢٠       ).كالعدالة والضبط(الحكم على الراوي بقبول حدیثه لوجود صفات فیه توجب قبول حدیثه: التعدیل - 

  درجة ٢٠و أكثر بطریقة توهم أنها منه ولیست منه                 الحدیث الذي ُیزاد فیه لفظة أ: الحدیث المدرج - 

 .)سواء أكان في أول الحدیث أم في وسطه أم في آخره(   

 :جابة الصحیحةاإل - ٢

  درجات ١٠                            .الضعیف  - أ

  درجات ١٠                                  .الصحابة  - ب

 ):غلط(و ال ) صح(ال  - ٣

 درجات ١٠                                                               .                         غلط  - أ

  درجات ١٠            .                                                                            صح  - ب

  

  

  

  



  ٤ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما )شرعي–الحدیث الشریفمادة (

  

  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني

 :اختالف العلماء في قبول الجرح والتعدیل - ١

  رجاتد ١٠                           .ل جرح وال تعدیل إال بذكر السببالُیقب -      

  درجات ١٠  .الیجب ذكر السبب ال في الجرح وال التعدیل إذا كان الجارح والمعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعدیل -      

  اتدرج ١٠               .فال بّد من ذكر سببهالتعدیل أما  ،قبول الجرح من غیر ذكر السبب -      

  درجات ١٠                 .أما الجرح فال بّد من ذكر سببه، ُیقبل التعدیل من غیر ذكر السبب -      

  ،من أحد إال مفسراً فیه إن كان قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم ُیقبل الجرح  =       

  .إذا صدر من عارف، مفسر ن خال عن التعدیل قبل الجرح غیروإ         

  ).بأربعة من خمسة ولكلٍّ عشر درجاتُیكتفى (

 :مراتب جرح –ف العبارات اآلتیة إلى مراتب تعدیل تصنی - ٢

  :مراتب التعدیل - ١

  درجات ٥                          .ثقة ثقة -    

  درجات ٥                           .البأس به -    

  درجات ٥                           .رووا عنه -    

  :مراتب الجرح - ٢

  درجات ٥                           .ال یحتج به -

  درجات ٥                           .فیه ضعف -

  درجات ٥                           .فیه ُخلف -

 :ب ما تحته خطتصوی - ٣

 درجات ١٠                     .ابن قیم الجوزیة  - أ

 درجات ١٠                       .الدینوري   - ب

درجات ١٠                      .إلمالءا   -  ج

                                  

  

  )ومصطلحه الشریف الحدیث انتهى سّلم(

                                   --------------------------  


