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

  مبسم اهللا الّرحمن الّرحي 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

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

  الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام                                        
  /درجة ٢٠٠:/ سلم الحديث الشريف: أوالً 

  /درجة ٥٠: /األولالسؤال 
 :شرح الكلمات -١

  درجات ٥                                       .أي تتحرك في الصفحة وال تقصر على موضع واحد": تطيش"
  درجات ٥                                                             .تسُع ما يشبع خمسة هي ما": الصحفة"
 :الحكمة من -٢

 درجة ١٥.                               لطرد الشيطان ومنعه من المشاركة في الطعام: التسمية عند األكل  -  أ
  .تجلب البركة وتدعو إلى القناعة وعدم الشره= 
  .عد عن الحرام والمكروه فيما يؤكلتعين على الب= 
  .ذكر اهللا وانشغال بالعبادة، في الوقت الذي ينشغل فيه النهم بملء البطن=

 درجة ١٥                                                                          :األكل والشرب باليمين  -  ب
 .إنها في الغالب أقوى من الشمال وأمكن منها - 
 .شتقة من الُيمن بمعنى البركةأنها م=  - 
 ).فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله(ثبت في الصحيح = الِشمال نعالج بها النجاسات  - 

 :االستنتاج -٣
  درجات ١٠                                 مواظبته على مقتضاه= منقبة لعمر بن أبي سلمة المتثاله األمر  - 
  صلى اهللا وسلم  ى نصيحة النبيقال عمر فسمعت ووعيت وأطعمت وحافظت عل= 
  .والعمل بها منذ سمعتها   

  /درجة ٥٠: /السؤال الثاني
 درجات ١٠                    هو العبد الصالح الذي ولى اهللا تعالى فآمن به واتبع أوامره واجتنب نواهيه :الوليّ  -١

  صالحهو العبد الذي تولى اهللا رعايته وكأله بعنايته لما سبق من إيمان وعمل = 
  .اظب على عبادتههو المؤمن باهللا تعالى المو = 

 :صور إجابة الدعاء -٢
 درجات ١٠                                      .تارة يجيبه اهللا تعالى بأن يقع مطلوب وليه على الفور - 
 درجات ١٠                                                                 .تارة يجيبه ولكن بعد حين - 
  ال يكون في المطلوب مصلحة حاضرة تارة يجيبه بغير مطلوبه، حيث= 
  .وفي ذلك أعطاه مصلحة حاضرة وأصلح منها   
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  .تارة يدفع عنه بعضًا من البالء بسبب ما كان من الدعاء= 
 :التعاليل -٣

 درجات ١٠         .من شأن العبد الناقص الذي ال يعلم غاية األمر ألن الترّدد: التردد في جانب اهللا ُمحال -١
  .ال هللامالتردد من شان اإلنسان العاجز والك=                          

 درجات ١٠.         وتغذية المحبة= لما في ذلك من تنمية التعارف : دعوة اإلنسان الناس إلى تبادل السالم -٢
  .السالم متفق مع الفطرة=                          

  .أمان وحفظ=                         
  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

 :أربعًا من وجوه التشبه المنهى عنه - 
  درجة ٢٠                                   الحركات= الصفات =  المشي –الكالم  –الزينة  –اللباس 

  )لكل وجه خمس درجات: مالحظة(
 درجة ٢٠                                                                      :أضرار التخنث على األمة - 

  .الدمار المحقق= فإذا حدث ذلك في أّمة أصيبت بالخطر الجسيم 
  إتمام الحديثين/ درجة ٦٠: /السؤال الرابع

 درجات ١٠                   ثم سكت، فمر رجل من: أن ُينكح وٕان شفع أن ُيشفع، وٕان قال أن ُيستمع قال".... -١
  فقراء المسلمين

  درجات ١٠     حري إن خطب أن ال ُينكح وٕان شفع أال ُيشفع وٕان قال أال ُيستمعما تقولون في هذا؟ قالوا : الفق        
  درجات ١٠                        ..."هذا خير من ملء األرض مثل هذا: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا        
 درجات ١٠                                                           مسك ونافخ الكيروالسوء، كحامل ال"....  -٢

  درجات ١٠                                       وٕاما أن تجد منه ريحًا طيبةبك وٕاما أن تبتاع منه إما أن يجذ 
  درجات ١٠                                   ..."ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وٕاّما أن تجد منه ريحًا خبيثة 
  

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

  الحديث الشريف سّلمانتهى                                  
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  /درجة ٢٠٠:/ديثسّلم مصطلح الح: ثانياً 
  /درجة ١٠٠: /السؤال األول

 درجة ٢٠                  هو الحديث الذي يرويه راِو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية  :الحديث المضطرب -١
  .ال مرجَح بينها وال يمكن الجمع          

 :أنواع االضطراب - 
 درجات ١٠                                :                                         االضطراب في السند  -  أ

  درجات ١٠                  حديث أبي بكر رضي اهللا عنه انه قال يا رسول اهللا أراك شبت؟: مثاله
  شيبتني هود وأخواتها : قال

 درجات ١٠                            :                                             االضطراب في المتن  -  ب
  درجات ١٠ئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سُ : مثاله

 إن في المال لحقًا سوى الزكاة : فقال عن الزكاة
 :كتابة المصطلح المناسب -٢

 تدرجا ١٠.                                                                                   التصحيف  -  أ
 درجات ١٠.                                                                                      الوجادة  -  ب

  درجات ١٠.                                                                                      التعديل -ج        
  درجات ١٠                                                                            .  المتابعة القاصرة - د        

  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني
 :طبقات التابعين -١

 درجة ١٥.                                         هم الذين رووا عن كبار الصحابة=  طبقة كبار التابعين  -  أ
 درجة ١٥كبار التابعين                                             هم الذين لقوا= طبقة متوسطي التابعين   -  ب

  درجة ١٥.                                     هم الذين حدثوا عن صغار الصحابة= طبقة صغار التابعين  -ج       
 :التعاليل -٢

 درجة ١٥                  .     ألن الجرح شرع للضرورة والضرورات تبيح المحظورات إال أنها تقدر بقدرها  -  أ
 درجة ١٥                .                      ألن الحاصل بالشهرة فوق ما يحصل بتزكية رجل أو رجلين  -  ب

  درجة ١٥              .                  الجهل حين ينقل الحديث بالمعنى= ألنه ال يؤمن عليه من الخطأ  -ج       
 :التصويب -٣

 درجات ٥            .                               المصنوعة في األحاديث الموضوعة الآللئ: السيوطي  -  أ
  .الموضوعات: ابن الجوزي= 

 درجات ٥               .                                                                 اإلمام الشافعي  -  ب
  

  انتهى سّلم المصطلح
                                   --------------------------  


