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

،وسلم علیھ هللا صلي النبي حدیث: المادة التكمیل،: المرحلة  
)الثاني المجلد( البخاري صحیح: ابالكت  

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

 
)فقط ثالث عن اجب(  

  
.  فیھا أصابعي ألدخل كنت إن الق عاتقھ في احداھن بالسیف ضربات ثالث الزبیر في كان:  قال عروة عن: االول السوال
 علیھ هللا صلى النبي أصحاب أن: أبیھ عن عروة بن ھشام عن روایة وفي الیرموك یوم وواحدة بدر یوم ثنتین ضرب قال
 یوم ضربھا ضربة بینھما عاتقھ على ضربتین فضربوه علیھم فحمل معك فنشد تشد أال الیرموك یوم للزبیر قالوا سلم و

  .بدر
 8                                     .                                                                   لروایتینا ترجم  ) أ(
 6                                                                .           مختصرا الیرموك واقعة اكتب  ) ب(

  6                                                                            التوفیق؟ وكیف الروایتین بین التعارض ما) ج(
  8                                      المختلفة؟ االقوال بین التطبیق وما والسرایا الغزوات عدد في االختالف ما) د(
    4                                                                                                    ما؟ھ من والزبیر عروة) ه(
  

 وأصحابھ وخبیب ثابت بن وعاصم والقارة عضل وحدیث معونة وبئر وذكوان ورعل الرجیع غزوة باب: الثاني السوال
   قال ثم عددا احصھم اللھم قال ثم ھو القتل عند الركعتین سن من أول فكان .........

   مصرعي هللا كإن شق أي على*  مسلما أقتل حین أبالي ان ما 
  ممزع شلو أوصال على یبارك*  یشأ وإن اإللھ ذات في وذلك 

 6                                                            . الحدیث) عبارة( ونص الباب ترجمة وترجم شكل  ) أ(
                 واین؟ وقعت ومتي واحدة ترجمة في الجمع وجھ فما الثاني كان ان اكثر؟ او واحدة لغزوة الترجمة ھذه   ) ب(

9 
  7                                      .                                                            معونة بئر واقعة اكتب) ج(
  9                                     .              عنھ هللا رضي وخبیب عنھ هللا رضي عاصم شھادة واقعة بین) د(
  

 منیر بن هللا عبد حدثنا .هللا وإیل عبد وسراف ومیك جبر عكرمة وقال )لجبریل عدوا انك من( تعالي قولھ: الثالث السوال
 في وھو سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول بقدوم سالم بن هللا عبد سمع:  قال أنس عن حمید حدثنا بكر بن هللا عبد سمع
  .نبي إال علمھنی ال ثالث عن سائلك إني فقال سلم و علیھ هللا صلى النبي فأتى یحترف أرض
 6                                                                                                           وترجم شكل  ) أ(
 2                                                                               سالم؟ بن هللا عبد كان من   ) ب(

  12                                               عنھا؟ وسلم علیھ هللا صلي النبي اجاب وما الثالث االسئلة ھي ما) ج(
  6.                         سالم بن هللا عبد شأن في الیھود مع وسلم علیھ هللا صلي النبي) مكالمة( حوار اذكر) د(
  3                                                                              ھي؟ وما" یلومیكائ جبرئیل" في لغة كم) ه(
  3                                                                    میكائیل؟ ومودتھم جبرئیل الیھود عداوة سبب ما) و(
  

 سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول بایعت: قال عنھ هللا رضي الصامت بن دةعبا عن .......السارق توبة باب :الرابع السوال
 بین تفترونھ ببھتان تأتوا وال أوالدكم تقتلوا وال تزنوا وال تسرقوا وال شیئا با تشركوا ال أن على أبایعكم(  فقال رھط في

 فھو الدنیا في بھ فأخذ شیئا ذلك من بأصا ومن هللا على فأجره منكم وفى فمن معروف في تعصوني وال وأرجلكم أیدیكم
 قطعت بعدما السارق تاب إذا هللا عبد أبو قال)  لھ غفر شاء وإن عذبھ شاء إن هللا إلى فذلك هللا ستره ومن وطھور لھ كفارة
   شھادتھ قبلت تاب إذا كذلك محدود وكل شھادتھ قبلت یده

 8                                   .                                  الحدیث) عبارة( ونص الباب ترجمة ترجم  ) أ(
 3                                                                            بالترجمة الحدیث مناسبة بین   ) ب(

  12                                                    وادلتھم االئمة اختالف بیان مع الید لقطع السرقة نصاب اذكر )ج(



       8                                                          الحدود شرع في الحكمة وما والتعزیر الحد بین الفرق ما  )د(
  

 ھأنزل{  و} الساعة علم عنده هللا إن{  و} اأحد غیبھ على یظھر فال الغیب عالم{  تعالى هللا قول باب :الخامس السوال
. اعلم شيء كل على}  الظاھر{  یحیى قال } الساعة علم یرد إلیھ{  و} بعلمھ إال تضع وال أنثى من تحمل وما{ و }بعلمھ

   .علما شيء كل على}  الباطن{ 
 ما یعلم ال هللا إال یعلمھا ال خمس یبالغ مفاتیح(  قال سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول أن: عنھما هللا رضي عمر ابن عن
 وال تموت أرض بأي نفس تدري وال هللا إال أحد المطر یأتي متى یعلم وال هللا إال األرحام تغیض ما یعلم وال هللا إال غد في
  ) هللا إال الساعة تقوم متى یعلم

 10                       موضحا؟ نوابی الحدیث وبین بینھا المناسبة وما الترجمة؟ بھذه البخاري اراده ماذا  ) أ(
 8                           الغیب؟ یعلم السالم علیھ النبي كان وھل وشرعا؟ لغة الغیب معني ام   ) ب(

  10                                                                             خمسا؟ الغیب مفاتیح جعل في الحكمة ما) ج(
  G·-‡i   (   4( -بذریعة بذلك الیوم یخبرون طباء وال االرحام تغیض ما الیعلم السالم علیھ قولھ معني ما) د(
  

                                                           
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


