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 والتوجيهواالمتحانات 
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 التفسير والحديث

 شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربية
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

4 

   

  

  

 

 

 
 

                      ن 01: مادة التفسير
  :أوال 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  :  إلى قوله ( ب)يداب  النّص  دممأ -0
 . 

      -   :   اشرح حتسب التسةاق -2

 .دعالى مظهرةن من مظاهر قدرة هللا( أ)اتسدخرج من النص  -3

  :  في قوله ( شعائر هللا)دعرض أقوال المفتسرةن في المراد بـ اتس -4

  .  
 .الهدي – األشهر الحرم :اآلدةدةنبةن يةف ةيون اندهاك الشعةردةن  -5

  :   اذير رأي يل من المالية  والحنفة  في دفتسةر عقوب  النفي في قوله -6

           

  :ثانةا 

 

 

 
 
 
 
  :   أورد تسببا لنزول قول هللا  -0

   .... 
 
  :     اتسدنبط اإلمام مالك من قوله -2

  هو اليفاءة  أن المعدبر في الزواج   
 .ي الدةنف    

 .رضي هللا عنهم ذلك من تسةرة الصحاب  اذير ما ةؤةد -أ        
 .ومتسدندهما في ذلكفي المتسأل ، أورد رأي أبي حنةف  والشافعي  -ب       

    :2-0اآلةدان  في تسورة الرعد  قال هللا -أ

    
    

   
     

   
     

    
    

     .. .  

    :3في تسورة المائدة اآلة   قال هللا  -ب
    

   
    

   
  

    
    

 .  

   : في تسورة الحجرات  قال هللا 
    

   
       
   
     

  .  
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     :قال دعالى  – 3

    
    9المائدة من اآلة. 

 .بةن مدى ةيون أداء الشهادة فرض عةن  -أ     
 .اتسددل بدلةل من القرآن على وجوب أداء الشهادة -ب    

   :اتسدخلص ثالث  أحيام شرعة  من قوله دعالى -ج    
      من  ،المائدة

 .9اآلة  
 

  :ثالثا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموضوع الذي ةعالجه النص حدد -0
 (.البهدان)و ( ةب الغ  )أبرز الفرق بةن  -2

 :ـ انطالقا من النص امأل الجدول بما ةناتسب 3      
 

 التسبب المبةح للغةب  الحال 

إن أبا تسفةان رجل شحةح، ولةس ةعطةني ما ةيفةني :"قول هند للرتسول صلى هللا علةه وتسلم
".إال ما أخذت منه وهو ال ةعلم  

 

:" طب معاوة  وأبو جهم فاطم  بنت قةس، فتسألت رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم، فقالخ
". أما معاوة  فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فال ةضع العصا عن عادقه  

 

، وتسلةمان ...، وحمةد الطوةل..، وواصُل األحدب ...حدثنا األعرج : قول المحدثةن
.... األعمش  

 

ال، : الفاجر المعلن بفجوره، ذيري له بمافةه غةب  ؟ قال: ه هللاقةل للحتسن البصري رحم
.وال يرام   

 

 
 ن 01: مادة الحديث

 :أوال 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ا زُ والُمجو   للمصلح ، أحوال في ُدباح فإنها محّرم ، يانت وإن الغةب    أن   اعلم»: قال اإلمام النووي  ال شرعي صحةح غرض له 
 : أتسباب تسد  أحد وهو بها، إال إلةه الوصولُ  ةمين
 . ذلك ونحو يذا، لي وأخذ ،يذا بي وفعل ،ظلمني فالنا   أن فةذير؛ ... التسلطان إلى ةدظل م أن للمظلوم فةجوز الدظلم،:  األّول
 ...فازجْره يذا ةعملُ  فالن: دهزالإ على قدرده ةرجو لمن فةقول ؛..منيرال دغةةر على االتسدعان : الثاني
 ...؟ ال أم ذلك له فهل بيذا، فالن أو أخي أو أبي ظلمني: للمفدي ةقول   بأن االتسدفداء؛:  الثالث
 ...ونصةحدهمالشر  من المتسلمةن دحذةر:  الرابع

 ...به ُةجاهر بما ذيره فةجوز ؛..بدعده أو بفتسقه ُمجاهرا   ةيون أن: الخامس
 .، بدصرف043-043: النووة ، ص األذيار .«بذلك دعرةفه جاز ،... بلقب معروفا   اإل نتسان يان فإذا الدعرةف،:  التسادس

                                                                                    

 

ذا حيننم الحننايم فاجدهنند إ ": عننن عمننرو بننن العنناص رضنني هللا عنننه أنننه تسننمع النبنني صننلى هللا علةننه وتسننلم ةقننول -أ    

" .                                                                     ثننننننننننننننننم أصنننننننننننننننناب فلننننننننننننننننه أجننننننننننننننننران، وإذا حيننننننننننننننننم فاجدهنننننننننننننننند ثننننننننننننننننم أخطننننننننننننننننأ فلننننننننننننننننه أجننننننننننننننننر
 .عدصام باليداب والتسن  في صحةحه يداب اإل أخرجه اإلمام البخاري                                              

مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم : " عن أبي موتسى األشعري رضي هللا  عنه عن النبي صلى هللا علةه وتسلم قال -ب   

يمثل الغةث اليثةر أصاب أرضا، فيان منها نقة  قبلت الماء، فأنبدت اليأل والعشب اليثةر، ويانت منها أجادب أمتسيت 

عوا، وأصابت منها طائف  أخرى  إنما هي قةعان ال دمتسك ماء وال دنبت يأل ، الماء، فنفع هللا بها الناس فشربوا وتسقوا وزر

فذلك مثل من فقه في دةن هللا، ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم، ومثل من لم ةرفع بذلك رأتسا، ولم ةقبل هدى هللا الذي 

                                                                                                                                      " .                         أُرتسلت به  
 .العلمفي صحةحه يداب  البخاري اإلمام  خرجهأ                                            
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ايدب حدةث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا علةه وتسلم في ذم الرأي وديلف القةاس  -0
 ........( .إن هللا ال ةنزع العلم : ) 

 .م للصحابي الجلةل أبي موتسى األشعري رضي هللا عنه درج -2

 .أجادب      -اجدهد   :    اشرح حتسب التسةاق ما ةأدي -3

 .علةه وتسلم في االجدهاد في القضاءعلى درغةب النبي صلى هللا ( أ)ةدل الحدةث  -4

 من هو المجدهد المقصود في الحدةث ؟  -أ     

 . عند اجدهاده في قضة  ما أوضح الطرةق  الدي ةدبعها المجدهد   -ب    

  .اتسددل بدلةل شرعي آخر مناتسب على أن المجدهد ةخطئ  -ج        
  .جاء به النبي صلى هللا علةه وتسلمالناس إلى ثالث فئات حتسب موقفهم مما ( ب)قتسم الحدةث  -5

 (.ةث اليثةرالغ)و ( الهدى والعلم)بةن وجه الشبه بةن ما جاء به النبي صلى هللا علةه وتسلم من  -أ     

 .حدد الفرق بةن الفئ  األولى والفئ  الثانة  من حةث العلم والعمل والدعلةم  -ب    

 ."من تسلك طرةقا ةبدغي فةه علما تسلك هللا به طرةقا إلى الجن   ": اشرح قول الرتسول صلى هللا علةه وتسلم  - 6 
 

 :ثانةا 
 

 

 

 

 

 

 .اقدرح عنوانا مناتسبا للنص  -1
 .فع الحيم بالعدلاتسدخرج من النص منا -3
 .اتسدندج من النص أنواع القضاة،  محددا المصةر األخروي ليل واحد منهم  -0

ةعدمد القضاء في اإلتسالم على أتساس العدل، والبعد عن الظلم، فالحيم بةن الناس بالعدل هو أتساس القضاء، و به  )        
( وإن حيمت فاحيم بةنهم بالقتسط: )ةتسدقةم األمر، وةدوم القاضي في منصبه، وةتسدحق رفةع المثوب  واألجر، قال هللا دعالى

إن المقتسطةن عند هللا على منابر من نور عن ةمةن الرحمن عز وجل ويلدا : ) رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم قال (43المائدة )
، والجور في األحيام والمحاباة فةها، وادباع األهواء فةها من أعظم الذنوب وأيبر اليبائر، قال هللا عز أخرجه متسلم( ةدةه ةمةن

 .   736-3/736، وهب  الزحةلي. ، دالفقه الماليي المةتسر/     (  ( 11الجن ) "حطبا وأما القاتسطون فيانوا لجهنم "      :وجل
                                                                                    

 


