
 إلعداديلنيل شهادة السلك االموحد  الجهوياالمتحان 
 ( 5102 يونيو) 

 ـ  الموضوعـ 
 

 األحرار المتمدرسون ون المترشحو 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 0ساعة واحدة   0 والعقيدة النبوي الحديث
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0 

 الصفحة

0 

 



                                                   

  :النبوي الحديث  
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، »: ى هللا عليه وسلم قالعن المقدام بن معدي كرب عن البني صل -1

 .أخرجه البخاري .«وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده
 رواه البخاري. «...حق المسلم على المسلم خمس»: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال -2
 .متفق عليه. «..سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل»: ليه وسلم قالعن أبي هريرة عن النبي صلى هللا ع -3

 (.3: )أتمم كتابة الحديث 

 قلبه معلق في المساجد  -التشميت    -عمل اليد  : اشرح. 
 ما العمل الذي كان يزاوله داود عليه السالم؟ 
 أورد حديثا نبويا يبين فضل التعب في العمل. 
  تجب للمسلم على المسلماذكر الحقوق الخمس التي. 
 (.ال تعلم شماله ما تنفق يمينه: )اشرح العبارة التالية 
 مع ذكر اآلية التي تضمنت موقفه(إني أخاف هللا: )أورد من القرآن أنموذجا لرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ،. 

 :العقيدة
      ): قال هللا تعالى -1

    

   .)[362: سورة البقرة.] 

  ) :قال تعالى -2

   
     

 .)[461 :سورة النساء ] 

ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إال » :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن علي بن أبي طالب قال -3

 .رواه ابن حبان. «مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني هللا
 ومثل لها بثالثة أمثلةتعالى عرف الصفات المستحيلة في حق هللا ،. 
  سبحانه يلة في حق هللاصفة مستح( 1)استخرج من النص. 

  الحكمة من بعثة الرسل( 2)بين من خالل النص. 

  صفة من صفات الرسل؛ ما هي؟( 3)في النص 

 أبرز مميزات الرسل التي يتفوقون بها عن باقي البشر. 
 استدل بحديث نبوي على ختم محمد صلى هللا عليه وسلم للنبوة. 
 وسلم الخالدة؛ اذكر أربعة من أوجه إعجازه القرآن هو معجزة النبي صلى هللا عليه. 
 ميز بين الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة. 

 



 لنيل شهادة السلك اإلعداديالموحد  الجهوياالمتحان 
 ( 5102 يونيو) 

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 

 األحرار و المتمدرسون نالمترشحو 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 0ة واحدة ساع 1 يدة الحديث والعق

 

 

  :الحديث النبوي  
 (ن.2...........)...........: ......................................................................................كتابة الحديث. 
  ( *عمل اليد :)ما يزاوله العامل بيده من مهنة أو صنعة كالزراعة والبناء. 

 .يرحمك هللا إذا حمد هللا: أن يقال للعاطس(: لتشميتا* )      
 .(ن.2222.)...................... .شديد الحب لها حريص على حضور الجماعة فيها(: قلبه معلق في المساجد* )      
 (ن.522......)......................................................................................... .صناعة الدروع الحربية. 
 (ن.1.....)....(.يقبل كل حديث مناسب.  )«من بات كال من عمله بات مغفورا له»: قال صلى هللا عليه وسلم. 
  (ن.1222.......)...... .تشميته إذا عطس –إجابة دعوته  –اتباع جنازته  –عيادته إذا مرض  –رد السالم عليه. 
 (ق يمينهال تعلم شماله ما تنف :) في إخفاء صدقته حتى  إذا تصدق بالغيعني أن هذا الصنف من الصالحين من شدة إخالصه أنه

 .(ن.1............................)....... .مبلغ ما تصدق به -بل ال يعلم هو نفسه  - ال يعلم أحد

  قال تعالىهو يوسف عليه السالم الذي راودته امرأة العزيز على نفسه، فترفع واستعف؛( : 

     
    

     
    

    

.) 
 .(ن.2............)....................................................................................................

 :العقيدة
 هي أضداد الصفات الواجبة؛ وهي التي ال يجوز وصف هللا تعالى بها، لداللتها على العجز : حق هللا الصفات المستحيلة في

 (.ن.222...)......والجهل ،والعجز ،واالفتقار ،والموت ،والفناء ،والحدوث ،العدم: ثلوالنقص؛ م
 (.ن.522...............)...............................................................................................لغفلة والنوما 
 (.ن.1222...............).................. .الخلق، وقطع أعذارهم هي إقامة الحجة على: الحكمة من بعثة الرسل 
 (.ن.522............)......................................................................................... .العصمة من الذنوب 
 وقوع في الفواحش، وتبليغ رساالت هللا بكل أمانة، من ال يتميزون بمكارم األخالق، وكمال العقل، والصدق المطلق، والعصمة

 (.ن.2............ )................................................. ...وقوة اإلرادة، وكمال الصبر
 بيتا، بنى رجل كمثل قبلي من األنبياء ومثل مثلي إن» :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن 

 اللبنة، فأنا :قال اللبنة؟ هذه وضعت هال :ويقولون له، ويعجبون به يطوفون الناس فجعل زاوية، من لبنة موضع إال وأجمله فأحسنه
 (.ن.1222....)..............   (يقبل كل حديث مناسب.  )«النبيين خاتم وأنا
  (.ن.1.........)........................ اإلعجاز العلمي –ي اإلعجاز التاريخ –اإلعجاز  التشريعي  –اإلعجاز البالغي 

  (.ن.1).عليه السالم أوتيها نبينا ، والخاصة هي التيلألنبياء والمالئكة والصالحينالعامة تكون الشفاعة 
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