
 (تازٖذ التصسٖع اإلضالو٘أضئمٛ عاوٛ يف وادٚ )
                         اذكس تعسٖف التصسٖع عٍد )د. عبد الِٕاب خالف(، ٔبني إٌٔاع الكٕاٌني اإلضالوٗٛ عٍدٓ./ 1س

 

  

                / اوأل الفساغات اآلتٗٛ:                                                               2س
 ................. إىل  ...............ضٍٛ بالتكسٖب وَ  ..........عّد الصخابٛ: ِٕٔ عّد التفطري ٔالتكىٗن، ٔودتْ  - 1

 ................  -ب ...............   -دز ٌٕعاُ:  أإٌٔاع التصسٖع باعتباز املص – 2
 كاٌت ٔظٗفٛ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي بالٍطبٛ ملا شسع باملصدز األٔه )الكسآُ الكسٖي(: ........... ٔ ............... – 3

 

 أجب عَ فسع ٔاحد:                                                                       / 3س
     بٍّْٗ يف ضٕء دزاضتك.؟  كٗف كاُ حاه التصسٖع يف العّد املدٌ٘ وَ حٗاٚ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي -أ 

 يف عّد السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي، ٔاشسح ٔاحدًا وٍّا. اذكس املبادئ العاوٛ اليت زٔعٗت يف التصسٖع اإلضالو٘ –ب 

     وّس التصسٖع اإلضالو٘ بعّٕد أزبعٛ، اذكسِا بصئ وَ التفصٗن يف ضٕء دزاضتك                           / 1س

  

 / اوأل الفساغات اآلتٗٛ:                                                    2س
 ..................... ِٕ وَ وصادز التصسٖع يف عّد الصخابٛ بعد الكسآُ ٔالطٍٛ  – 1

 ................  -ب ...............   -ٌٕعاُ:  أ الثبٕتإٌٔاع التصسٖع باعتباز  – 2
 ...................... ٔ ........: ....وَ أشّس املفتٗني وَ الصخابٛ مبصس – 3

 

 أجب عَ فسع ٔاحد:                                                              / 3س
     بٍّْٗ يف ضٕء دزاضتك.؟  وَ حٗاٚ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي املّك٘كٗف كاُ حاه التصسٖع يف العّد  -أ 

 وثالني الجتّادِي.اذكس اجتّد الصخابٛ يف عّد الٍيب صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي،  –ب 

        قازُ بني حاه التصسٖع يف العّد املك٘ ٔالعّد املدٌ٘ وَ حٗاٚ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي.                    /1س

 
                                                            :بَّٗ الصٕاب ٔاخلطأ وَ العبازات األتٗٛ، ٔصخح اخلطأ إُ ٔجد/ 2س

 ٖطمكّا األصٕلُٕٗ يف اضتٍباط األحكاً وَ األدلٛ.الطسٖل اليت : الطسائل التصسٖعٗٛباملساد  -1

 .وعسفٛ الكإٌُ بالتدزج وادٚ فىادٚ، ٖٔٗطس فّي أحكاوْ عمٜ أكىن ٔجْ ٔاحلكىٛ يف التدزج الصوين أٌْ ٖٗطس -2

 زٚ: عم٘ بَ أب٘ طالب ٔابَ وطعٕد، زض٘ اهلل عٍّىا.وَ أشّس املفتٗني وَ الصخابٛ باملدٍٖٛ املٍٕ -3

 .صٗػّأتعددت  ٔاحًدا يف بٗاُ وا شسع بّا بن تٍٕعت أضالٗبّا مل تمتصً آٖات ٔأحادٖث األحكاً أضمٕبًا -4

 التصسٖع اإلضالو٘ باعتباز املصدز ٍٖكطي عمٜ التصسٖع األصم٘ ٔالتصسٖع الفسع٘. -5
                                                                                                        

                                                    / اوأل الفساغات اآلتٗٛ:                                                3س

 ...........ٔ .. التبمٗؼبالٍطبٛ ملا شسع باملصدز األٔه )الكسآُ الكسٖي(: كاٌت ٔظٗفٛ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي  -1

 ...........: ....وَ أشّس املفتٗني وَ الصخابٛ مبصس -2



 ٔال ٖعمي ٌّاٖتْ إال اهلل. ...................،، ٔقد ابتدأ وَ اجلىٕد ٔالٕقٕفعّد التكمٗد: ِٕٔ عّد  -3

 إلضالوٗٛ .......................ٛ اوَ أوثمٛ التٗطري ٔالتدفٗف يف الصسٖع -4

 ٔفتح أبٕاب االضتٍباط فٗىا ال ٌص فْٗ وَ الٕقائع، ....................ِٕ عّد عّد الصخابٛ الكساً  -5

 

                          أجب عَ فسع ٔاحد                                                                            / 4س

 اختمف الصخابٛ الكساً يف بعض آزائّي ٔفتأاِي، بني أضباب اختالفّي يف ضٕء دزاضتك. - أ

ّ٘ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي،   - ب ٔلكَ ِرٓ اجلصئٗات ال تده عمٜ أُ أحًدا غري ٍِاك أوثمٛ جصئٗٛ عمٜ اجتّاد الصخابٛ الكساً يف شوَ الٍِب
  عّدٓ، ملاذا ؟ عّمن ذلك يف ضٕء دزاضتك.ٖع يفالسضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي كاٌت لْ ضمطٛ التصس

                                     وّس التصسٖع اإلضالو٘ بعّٕد أزبعٛ، اذكسِا بصئ وَ التفصٗن يف ضٕء دزاضتك.  /1س

 
                                                         :بَّٗ الصٕاب ٔاخلطأ وَ العبازات األتٗٛ، ٔصخح اخلطأ إُ ٔجد/ 2س

ًٛ، وَ بعثتْ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي إىل حني ِحستْ. 23ا العّد املّك٘ وَ حٗاٚ التيب صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي وّدتّ -6  ضٍ

 .وعسفٛ الكإٌُ بالتدزج وادٚ فىادٚ، ٖٔٗطس فّي أحكاوْ عمٜ أكىن ٔجْ ٔاحلكىٛ يف التدزج الصوين أٌْ ٖٗطس -7

 عبد اهلل بَ عىسٔ بَ العاصبٛ باملدٍٖٛ املٍٕزٚ: وَ أشّس املفتٗني وَ الصخا -8

 اجلّاد يف ضبٗن اهلل. ٔكاٌت ٔظٗفٛ السضٕه صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي بالٍطبٛ ملا شسع باملصدز األٔه: -9

 ٍٖكطي عمٜ التصسٖع األصم٘ ٔالتصسٖع الفسع٘. الثبٕتالتصسٖع اإلضالو٘ باعتباز  -10
                                                                                                        

                                                          / اوأل الفساغات اآلتٗٛ:                                                3س

 ...........ٔ .. ..............: زاُ، ِٔىاُ لمتصسٖع يف عّد الٍِب٘ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي وصدكا -6

 ................... مبصس:ٔ : ...............مبكٛ املكسوٛوَ أشّس املفتٗني وَ الصخابٛ  -7
 ٔال ٖعمي ٌّاٖتْ إال اهلل. ...................،، ٔقد ابتدأ وَ اجلىٕد ٔالٕقٕفعّد التكمٗد: ِٕٔ عّد  -8

 

                                                                                               أجب عَ فسع ٔاحد            / 4س

 اذكس تعسٖف التصسٖع عٍد )د. عبد الِٕاب خالف(، ٔبني إٌٔاع الكٕاٌني اإلضالوٗٛ عٍدٓ. - ت

عَ إهلاً إهل٘، ٔتازٚ اضتٍباًطا ٔاضتىدادا لمخكي مبا  تازٚ تعبرًيا ِٕٔ االجتّاد الٍبٕٙ ٍّٛ(كاُ وا ٖصدز عَ املصدز الثاٌ٘ )الط  - ث
 بٍّْٗ يف ضٕء دزاضتك. ِرَٖ الٍٕعني ؟وا حكي   تّدٙ إلْٗ املصمخٛ ٔزٔح التصسٖع.

 
 

 

 


