
  

ه 39 -1338االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   
بغالدیش" اور اسالم" تحت اشراف الجریدة الیومیة المروجة في الشبكة   

الجزء الثاني(الجامع لالمام الترمذي رح : حدیث النبي صلي هللا علیھ وسلمالكتاب: التكمیل، المادة: المرحلة ) 
مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث علي حسن : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان

 الكتابة وجودة االسلوب
 (اجب عن اثنین فقط)

 
 عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من أكل من ھذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل: السوال االول

و عن جابر قال قال النبي صلى هللا علیھ وسلم أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا اإلناء . والكراث فال یقربنا في مسجدنا
أو خمروا اإلناء وأطفئوا المصباح فإن الشیطان ال یفتح غلقا وال یحل وكاء وال یكشف آنیة وإن الفویسقة تضرم على الناس 

 بیتھم
 
12                                                                                                                  یفین وترجمھماشكل الحدیثین الشر)  أ  

      النھي خاص بمسجد النبي صلي هللا علیھ وسلم ام ال وما حكمة النھي؟" ال یقربنا في مساجدنا: "قولھ علیھ السالم)  ب
5 
4                                                                                                                         "وكاء"و" غلقا"اكتب حل لغة ) ج  
4                                                                    .فان الفویسقة تضرم علي الناس بیتھم: اوضح قولھ علیھ السالم) د  
 

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المسلم أخو المسلم ال یخونھ وال یكذبھ وال یخذلھ كل  عن أبي ھریرة قال قال: السوال الثاني
و عن أبي ھریرة . المسلم على المسلم حرام عرضھ ومالھ ودمھ التقوى ھھنا بحسب امرئ من الشر أن یحتقر أخاه المسلم

نفس هللا عنھ كربة من كرب اآلخرة ومن  قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا
 ستر على مسلم ستره هللا في الدنیا واآلخرة وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ

 
12                                                                                                                   .شكل الحدیثن الشریفین وترجمھما)  أ  

6                                         "من یسر علي معسر في الدنیا"وقولھ " ان یحتقر اخاه المسلم" اوضح قولھ )  ب  
5                                     ؟"التقوي ھھنا" ما معني التقوي؟ وما اراد رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم بقولھ) ج  

 
وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشھد أن رسول هللا صلى هللا علیھ  عن بسر بن سعید أن سعد بن أبي: السوال الثالث

وسلم قال إنھا ستكون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم والقائم خیر من الماشي والماشي خیر من الساعي قال فرأیت إن دخل 
هللا علیھ وسلم قال بادروا باألعمال و عن أبي ھریرة أن رسول هللا صلى . علي بیتي وبسط یده إلي لیقتلني قال كن كابن آدم

 فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا ویمسي مؤمنا ویصبح كافرا یبیع دینھ بعرض من الدنیا
 
10                                                                                                                                         .ترجم وشكل الحدیثین)  أ  

6                                   ".كن كابن أدم"وقولھ " القاعد فیھا خیر من القائم الخ"اوضح قولھ علیھ السالم )  ب  
6                                       "یصبح الرجل مؤمنا الخ"ما قال الحسن في تفسیر قولھ علیھ الصلوة والسالم ) ج  

 
 
 
 



 شمائل الترمذي
اثنین فقط اجب عن  

 

كان رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم : سمعت البراء بن عازب رضي هللا عنھ یقول: عن ابي اسحاق قال: السوال االول
وعن علي . بعید ما بین المنكبین عظیم الجمة الي شحمة اذنیھ علیھ حلة حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منھ. رجال مربوعا

یكن النبي صلي هللا علیھ وسلم بالطویل وال بالقصیر شتن الكفین والقدمین ضخم بن ابي طالب رضي هللا عنھ قال لم 
 الرأس ضخم الكرادیس طویل المسربة

 

11                                                                                                                     .شكل الحدیثین الشریفین وترجمھما)  أ  
4                                                                                                    .لنبي صلي هللا علیھ وسلماذكر صفة شعر ا)  ب  
4                                                                       .ادعج، مكلثم، مطھم، عریكة: اكتب حل لغات االلفاظ االتیة) ج  
4                                                                                                                .وضحما حكم لبس الثوب االحمر؟ ا) د  

 

عن ثوبان قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إن هللا زوى لي األرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا وإن : السوال الثاني
األحمر واألصفر وإني سألت ربي ألمتي أن ال یھلكھا بسنة عامة  أمتي سیبلغ ملكھا ما زوي لي منھا وأعطیت الكنزین

وأن ال یسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم وإن ربي قال یا محمد إني إذا قضیت قضاء فإنھ ال یرد وإني 
و اجتمع علیھم من أعطیتك ألمتك أن ال أھلكھم بسنة عامة وأن ال أسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیضتھم ول

 بأقطارھا أو قال من بین أقطارھا حتى یكون بعضھم یھلك بعضا ویسبي بعضھم بعضا
 

12                                                                                                                        .شكل الحدیث الشریف ثم ترجمھ)  أ  
4                                                                                                                                ما المراد باستباحة البیضة ؟)  ب  
7           .مع ذكر المناسبة بما قبلھا" یا رب كاسیة في الدنیا عاریة في االخرة"اوضح قولھ علیھ السالم ) ج  

 

لقي امرأة معھا ولدان لھا كالفھدین یلعبان من تحت خصرھا قالت خرج ابو زرع واالوطاب تمخض ف: السوال الثالث
برمانتین فطلقني فنكحھا فنكحت بعده رجال سریا ركب شریا واخذ خطیا واراح علي نعما ثریا واعطاني من كل رائحة 

 زوجا وقال كلي ام زرع ومیري اھلك فلو جمعت كل شیئ اعطانیھ ما بلغ اصغر انیة ابي زرع قالت عائشة فقال لي
 رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم كنت لك كابي زرع الم زرع

 

18                                                                                                                                 .ترجم الحدیث بعد التشكیل)  أ  
6          .رع الخ مع دفع ما یرد علیھاوضح وجھ التشبیة في قولھ علیھ الصلوة والسالم كنت لك كابي ز)  ب  

 

প  তির কেরেছন ঢাকার জনূ ি ন দা ল রআন চৗধুরীপাড়া মাদরাসার উ াদ মুফিত 
সিফউ াহ 

 


