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  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ األولى لعام االمتحانيةبالدورة  )شرعي–الحديث الشريفمادة (

  الّرحمن الّرحيم بسم اهللا 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

  ومصطلحه الحديث الشريف                    وزارة الّتربية                                                          
  أربعمئة: لدرجة ا         لشرعية    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية ا                                    

  المذهب الجعفري                                              
  الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام                                        

  /درجة ٢٠٠/:سلم الحديث الشريف: أوالً 
  /درجة ٥٠: /األولالسؤال 
 :شرحال -١

  درجات ١٠                              .موضع واحد إليه عاقبته النظر في األمر والتفكر فيما تؤول": التدبير"
  درجات ١٠......                                          أي اكتمال الخلقة من جميع أبعادها": تمام الصمع"
 :المعنى العام للحديث -٢

 درجات ٥                      سأل هشام اإلمام الصادق عليه السالم عن الدليل على أن اهللا واحد فأجابه   - 
  إن اهللا قدر ما خلق فأحكم تقديره ودبره فألطف تدبيره: اإلمام بما معناه

  .تسخير الكون بما فيه يدل على وجود الخالق= فقد أحسن كل شي خلقه= 
 درجات ٥  ثم استشهد اإلمام عليه السالم باآلية الكريمة ليدل على أنه لو كان هنالك إله                     - 

  مع اهللا لفسدت السماوات واألرض
  .لتعارض التدبير واختالف التقدير= 

 :االختيار من متعدد -٣
 درجات ١٠.                                                                                     توكيدية  -  أ
 درجات ١٠                               .                                                كتاب اإلمامة  -  ب

  /درجة ٥٠: /السؤال الثاني
 درجات ٥.                                                            هو ميسر بن عبد العزيز: راوي الحديث -١

 درجات ٥                                       عده الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الباقر عليه السالم  - 
 .وأخرى من أصحاب الصادق عليه السالم

 .من خواص أصحاب الصادق عليه السالم، توفي في حياة اإلمام عليه السالموكان 
 .يتولد الغضب من مناشئ مختلفة -٢

 درجات ١٠.                                                   ضعف الجهاز العصبي= اعتالل الصحة   -  أ
 درجات ١٠.                      اإلهانة= المغاالة في األنانية  = اإلجهاد العقلي  منشأ نفسي منبعث عن  -  ب

  .سرعة التهييج= تعود الشراسة = منشأ أخالقي  - ج=      
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 :الحكمة من تغيير وضعية الغاضب -٣

 درجات ١٠ لعالج الغضب كاالنتقال من القيام إلى الجلوس                                                - 
 الوضوء ألنه يطفئ الغضب كما تطفا النار بالماء=   
  إن الغضب من الشيطان وٕان الشيطان خلق من النار وٕانما تطفئ النار بالماء فإذا غضب (حديث =           

  ).فليتوضأ
 :نوع الغضب -٤

 درجات ٥                                          محمود                                                 -  أ
 درجات ٥                                  مذموم                                                         -  ب

  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث
 :االستنتاج -١

 جاتدر  ١٠تشبيه الرشوة بالشرك ليس بمعنى أنها تخرج من الدين إنما المراد هو أن الرشوة                  - 
  .تشبه عمل المشركين وٕان فاعلها يبقى على اإلسالم لكّن ذنبه عظيم.= من قبيل الشرك العملي

 :بيان الحكمة - 
 درجات ١٠.                   حتى ال يميل قلب القاضي إلى أحد المتحاكمين فيحكم له وفق ما يريد  -  أ
 درجات ١٠                  .              حتى ينظر في حوائجهم فال يجعل ما يمنع الوصول إليه  -  ب

  وٕان الوالي المحتجب ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة وال يعامله برأفة ورحمة = 
  .كما ال ينظر إلى حوائجه في الدنيا

  درجات ١٠.     ألنه يعلم حدود الشرك واإليمان وحدود الكبائر والصغائر والطاعة والمعصية ومقدارها - ج           
  /درجة ٦٠: /الرابعالسؤال 
  :اإلتمام
 درجات ١٠خير من عمله ونية الكافر شر من عمله                                                     ".... -١

  درجات ١٠                                     "                                  وكل عامل يعمل على نيته
 درجات ١٠                                                            ال أنفق اثنينيمنع درهمًا في حقه إ".... -٢

  درجات ١٠في غير حقه وما من رجِل                                                                        
  درجات ١٠                         يمنع حقًا من ماله إال طوقه اهللا عز وجل                                 

 درجات ١٠"                                                                       به حيًة من ناِر يوم القيامة
  )يحسم عن كل غلط في كل مقطع خمس درجات: مالحظة(
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  /درجة ٢٠٠/ سّلم مصطلح الحديث: ثانياً 
  /درجة ١٠٠:/ السؤال األول

 درجة ٢٠                     .  هو علم يبحث في جرح الرواة وتعديلهم بألفاِظ مخصوصة: م الجرح والتعديلعل -١
 .الحاجة التي دعت إلى نشوئه - 
 درجات ١٠.      الكذب في أحاديث النبي صلى اهللا عليه وآله واألئمة عليهم السالم= الخلط = وقوع الغلط  - 
 درجات ١٠.      ظهور المبتدعين بين المسلمين= ليهود في اإلسالم دخول بعض ا= نشوء الفرق المنحرفة  - 

 :الحكم المناسب -٢
 درجة ٢٠.                                                      يقبل حديثه= ال حرج على الراوي في ذلك   -  أ
 درجة ٢٠)     قولهإذا ثبتت نسبته إلى من يحتج ب(ُيعمل بالحديث الذي يجده = ال إشكال فيه = يجوز ذلك   -  ب

  درجة ٢٠.                                                                      ال يحتج= ال يؤخذ بحديثه  -ج       
  /درجة ١٠٠:/السؤال الثاني

 درجات ١٠.                                        هو أن يسمع الراوي الحديث من شيخه الذي يرويه: السماع -١
  : طرق السماع

 درجات ١٠اإلمالء                                                                                        - 
 درجات ١٠             التحديث                                                                          - 

 درجات ٥                                                            .           ذاهب الحديث - :    الترتيب -٢
  درجات ٥                                               .                        لحديثمطرح ا-                     

  درجات ٥                                             .                        الحديثمضطرب  -                   
  درجات ٥                                                                         . لين الحديث. -                   

  تدرجا ٥                                                     عاني                        الم= ركاكة األلفاظ -٣
 درجات ٥                                                           .                  إقرار الواضع نفسه - 
 درجات ٥     .                    مخالفة السنة القطعية= مخالفة مضمون الحديث لصريح القرآن وظاهره  - 
 درجات ٥                                 .      المنطق السليم= مخالفة مضمون الحديث للعقل الصحيح  - 
 درجات ٥.                                                ة المعتبرةوجود الحديث في األصول الحديثعدم  - 
 درجات ٥.                                            التاريخية= مخالفة مضمون الحديث للحقائق العلمية  - 

 درجات ١٠.                               أحمد بن محمد بن الحسين دؤل= للفضل بن شاذان  كتاب العلل -أ -٤
 درجات ١٠.                                       ال تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان يحدث من كتاب- ب
  

  المذهب الجعفري/ انتهى سلم مصطلح الحديث                       


