
  

ه 39 -1438االختبار لتھیئ االمتحان المركزي سنة   
بغالدیش" اور اسالم" تحت اشراف الجریدة الیومیة المروجة في الشبكة   

حدیث النبي صلي هللا علیھ وسلم،: التكمیل، المادة: المرحلة  
سنن االمام النسائ وسنن االمام ابن ماجة: الكتاب  

مأة ، واالربعة منھا علي االجابة بالعربیة الصحیحة والثالث : ثالث ساعات ونصف، الدرجات: مدة االمتحان
 علي حسن الكتابة وجودة االسلوب

 سنن النسائ
 (اجب عن اثنین فقط)

أخبرنا یعقوب بن إبراھیم قال حدثنا یحیى یعني بن سعید عن محمد بن عجالن قال أخبرني : السوال االول
اع عن أبي صالح عن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ و سلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا القعق

ذھب أحدكم إلى الخالء فال یستقبل القبلة وال یستدبرھا وال یستنج بیمینھ وكان یأمر بثالثة أحجار ونھى عن 
 الروث والرمة

10                                                                                                 شكل الحدیث الشریف سندا ومتنا)  أ  
8                                 .اكتب اقوال االئمة الكرام في استقبال القبلة واستدبارھا عند الخالء)  ب  
5                                                                          ما الوجھ في نھي االستنجاء بالروث والرمة؟) ج  

عن عروة بن الزبیر عن فاطمة بنت أبي حبیش أنھا كانت تستحاض فقال لھا رسول هللا صلى : السوال الثاني
هللا علیھ و سلم إذا كان دم الحیض فإنھ دم أسود یعرف فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي فإنما ھو 

 عرق

8                                                                                              .ترجم الحدیث الشریف بعد التشكیل)  أ  
10                                                     كم قسما للمستحاضة وما ھي وما حكمھن عند االحناف؟)  ب  

( لیھ وسلم كم مستحاضة كانت في عھد رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم وكم منھا ازواج النبي صلي هللا ع) ج
6                                                                                                                                    ومن ھن؟  

عن عائشة أن جدامة بنت وھب حدثتھا أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال لقد ھممت أن : السوال الثالث
و عن عبد . والروم یصنعھ وقال إسحاق یصنعونھ فال یضر أوالدھم أنھى عن الغیلة حتى ذكرت أن فارس

الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحدیث حتى رده إلى أبي سعید الخدري قال ذكر ذلك عند رسول هللا صلى 
هللا علیھ و سلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون لھ المرأة فیصیبھا ویكره الحمل وتكون لھ األمة فیصیب منھا 

ه أن تحمل منھ قال ال علیكم أن ال تفعلوا فإنما ھو القدرویكر  

12                                                                                                          .ترجم الحدیثین بعد التشكیل)  أ  
( الوقت الراھن؟  الرائج في   )جنم نینترن(ما معني الغیلة والعزل وما حكمھما وما حكم تحدید النسل )  ب

11                                                                                                                         فصل مدلال  



 سنن ابن ماجة
 اجب عن اثنین فقط

 حدثني یحیى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین: السوال الرابع
ابن ساریة یقول قال فینا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منھا القلوب 

. فاعھد إلینا بعھد . وعظتنا موعظة مودع . فقیل یا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم . وذرفت منھا العیون 
فعلیكم بسنتي . سترون من بعدي اختالفا شدیدا و. والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا. علیكم بتقوى هللا ( فقال 

فان كل بدعة ضاللة. وإیاكم واألمور المحدثات . عضوا علیھا بالنواجذ . وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین   

10                                                                                                               .شكل الروایة وترجمھا)  أ  
       وما كانت مدة خالفتھم؟ 2وما وجھ تسمیتھم؟  2ومن المراد بالخلفاء الراشدین؟  2ما معني الخالفة؟ )  ب
                                                                                                                                      8  

5                          "علیكم بتقوي هللا والسمع والطاعة": اوضح قولھ علیھ الصلوة والسالم) ج  

األنصار شعار ( عن سھل بن سعد عن أبیھ عن جده أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قال : السوال الخامس
ولوال . ولو أن الناس استقبلوا وادیا أو شعبا واستقبلت األنصار وادیا لسلكت وادي األنصار . والناس دثار 

و عن أبي سلمة قال قلت ألبي سعید الخدري ھل سمعت رسول هللا صلى ) جرة لكنت امرءا من األنصار الھ
یحقر أحدكم صالتھ مع صالتھم ( هللا علیھ و سلم یذكر في الحروریة شیئا ؟ فقال سمعتھ یذكر قوما یتعبدون 

فنظر في نصلھ فلم یر شیئا أخذ سھمھ . یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة . وصومھ مع صومھم 
فنظر في القذذ فتمارى ھل یرى شیئا أم ال. فنظر في قدحھ فلم یر شیئا . فنظر في رصافة فلم یر شیئا .   

10                                                                                                             .ترجم الحدیثین الشریفین)  أ  
8      .ثم بین معني دثار ورصاف" یمرقون من الدین كما یمرق الخ"یھ في قولھ اوضح التشب)  ب  
5                                                                                           من الحروریة وما وجھ التشبیھ بھا؟) ج  

و عن . واحدة تلقاء وجھھ عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم كان یسلم تسلیمة : السوال السادس
 عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم كان یسلم عن یمینھ وعن شمالھ

6                                               .ادفع التعارض بین الحدیثین مع ترجیح الراجح عند االحناف)  أ  
12                                                  .لفظ السالم واجب او فرض؟ اكتب أراء العلماء مع االدلة)  ب  
5                                       .ھل تصح صلوة من احدث متعمدا في اخر التشھد؟ اجب متفكرا) ج  
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