لجنة اإلمتحان لتنسيق كليات دارالسالم اإلسالمية
د) ال ٌفرك مؤمن ..............................................غٌره

()SEMESTER IV

ه) الدنٌا متاع ................................................

الصف

المادة

الموضوع

و) مروا اوالدكم ................................................فً المضاجع

الثانى

الحدٌث

رٌاض الصالحٌن

ز) من احب ان ٌبسط له ............................................
 .4عن عمرو بن االحوص الجشمً رضً هللا عنه انه سمع رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم
()0*6=6
فً حجة الوداع ٌقول  ......اشرح هذا الحدٌث واضحا ؟
 .5ترجم الى لغتك

()6*6=56

ا) الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغٌب بما حفظ هللا
ب) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعٌته واالمٌر راع و الرجل راع على اهل بٌته و المرأة
راعٌة على بٌت زوجها و ولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعٌته
ج) اال اخبركم باهل الجنة كل ضعٌف متضعف لو اقسم على هللا ألبره اال اخبركم باهل النار كل
عتل جواظ مستكبر
ضلع اعاله ان ذهبت
د) استوصوا باالنساء خٌرا فانّ المرأة خلقت من ضلع وانّ اعوج ما فً ال ّ
تقٌمه كسرته وان تركته لم ٌزل اعوج فاستوصوا بال ّنساء
ه) عن ابً الدرداء عوٌمر رضً هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ٌقول
ابغونً الضعفاء فانما تنصرون و ترزقون بضعفائكم
و) من كان ٌؤمن باهلل والٌوم االخر فال ٌؤذي جاره و من كان ٌؤمن باهلل والٌوم االخر فلٌكرم
ضٌفه و من كان ٌؤمن باهلل والٌوم االخر فلٌقل خٌرا او لٌسكت
 .6عرب :

()0*5=5
( വിധവا)
്( മുടിജഡപിടിച്ചവനب)
( കറിج)

التارٌخ


زمن االمتحان

العالمة

2م–4م
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 -0اختر الصحٌح من القوسٌن :

()2*5=01

ا) امرأة كانت تقم المسجد (زٌنب ,سوداء ,مرٌم )
ب) خٌر االصحاب عند هللا (خٌرهم لوالدٌه ,خٌرهم لجاره ,خٌرهم لصاحبه )
ج) اكثر االنصار بالمدٌنة ماال (ابو طلحة ,جعفر ,عثمان رضً هللا عنهم )
د) اجتمع النبً صلى هللا علٌه و سلم قرٌشا لما نزلت هذه االٌة (قوا انفسكم ,و عاشروهن
بالمعروف ,و انذر عشٌرتك االقربٌن )
ه) اخذ تمرة من تمر الزكوة (فاطمة,حسن ,حسٌن رضً هللا عنهم )
 -2من قال ؟ لمن قال ؟ :

()2*5=01

ا) اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها
ب) بخ ذلك مال رابح
ج) قال نعم صلً امك
د) فانما هو عندك ذخٌل
ه) اطرد هؤالء ال ٌجترئون علٌنا
 -5كمل :

()7*5=55

ا) كل سالمى  ......................تعدل بٌن االثنٌن .....................ززز......................
و الكلمة الطٌبة .............................عن الطرٌق صدقة
ب) عن رسول هللا علٌه و سلم قال انه لٌأتً الرجل السمٌن .....................................
ج) الساعً على االرملة ........................................ال ٌفطر

