اإلجببة النووذجية ألسئلة هسببقة رهضبى الكرين  0441هـ9102 /م
بوسجد التقوى (الطبعة الثبنية عشر)
األٌفٌ ..ىفبح ِإعظ ٔظبَ دٍمخ اٌؼضاثخ ثىادٌ ِضاة
اٌؼؾشٌَٓ ..زأعُظ ِغجذ اٌزمىي
( 4نقاط)

1

اٌؼضاثخ رؼٍٕ أْ ال ٔجؼً لُّخ وربي ٌٍذُٔب ،ألجٍذ أَ أدثشدِ ،غ اٌزفبٍٔ واٌزضذُخ ّّ
خذِخ آّغٍّني ودفظ دَٕهُ ،وٌُظ ٌٍىٍّخ ػاللخ ثبٌؼضوة ػٓ اٌضواج ،ثً الثذ أْ
َىىْ ِزضوجب ،وَغؼً ٌطٍت لىره ثىذ َُّٕه.

( 4نقاط)

2
آّمرتح 9هى اٌؾُخ أثى صوشَبء فصًُ ثٓ أثٍ ِغىس اٌُهشاعٍٕ اٌجشثٍ
آّإعظ 9هى اٌؾُخ أثى ػجذ اهلل ِذّذ ثٓ ثىش اٌفشعطبئٍ إٌفىعٍ

اٌزأعُظ (آّىبْ واٌضِبْ) 9أوي دٍمخ ثّغجذ إُّٓخ ثجالد اٌجشَذ عٕخ  307هـ ،ثُ أزمٍذ
ئّْ واد سَغ (رمشد) ثمشَخ رُُٕغٍٍ عٕخ  308هـ

( 3نقاط)

3
آّشدٍخ األوِّْ 9شدٍخ اِداة واألخالق واٌغِّري
آّشدٍخ اٌثبُٔخِ 9شدٍخ دفظ اٌمشآْ اٌىشَُ ودساعخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ

آّشدٍخ اٌثبٌثخِ 9شدٍخ اٌزؼّك ّّ ػٍىَ اٌؾشَؼخ ِثً أصىي اٌذَٓ واٌزفغري واٌفمه...

4
( 3نقاط)
طشَمخ األعفبس ِغ اٌطٍجخ عزفزخ أِبَ اٌؾَُّخ ِجبال واعؼب ّٓؼشفخ عٍىن طٍجزه
وطجبػهُِ ،ب َّىِّٕه ثزأدَجهُ ورشثُزهُ ورمىَُ اٌطجبع اٌغُئخ ورثّني اٌجُذ ِٕهب ،وّب
رغبهُ األعفبس ّّ اوزغبة اٌطبٌت ّٓهبساد جذَذح ال َىزغجهب ّّ اٌذٍمخ ِثً اٌزؼبوْ

واٌزىبفً واٌؾجبػخ واالػزّبد ػًٍ إٌفظ ،...وِٓ هٕب وبْ ٔظبَ اٌذٍمخ ٔظبِب رشثىَب
ورؼٍُُّب.

5
( 3نقاط)
ِٓ اٌؼٍّبء آّغبهّني 9اٌؾُخ أثى اٌشثُغ عٍُّبْ ثٓ َخٍف آّضارٍ ،اٌؾُخ أثى ػّبس ػجذ
اٌىبّّ ،اٌؾُخ أثى اٌمبعُ ثٓ َذًُ( ...رشجّخ هإالء األػالَ ِىجىدح ّّ ِؼجُ أػالَ
اإلثبضُخ)

6
( 3نقاط)
غريح ّّ ٔظبَ اٌؼضَّاثخ آّؾهىس ثغري أثٍ ػَّّبس ،وهى ٌٍؾُخ أثٍ
أؽهش وزبة هى وزبة اٌ ِّ
ػّبس ػجذ اٌىبّّ ثٓ أثٍ َؼمىة اٌزٕبورٍ اٌىاسجالٍٔ ،ػبػ ّّ اٌمشْ اٌهجشٌ اٌغبدط،
د 9لجً  460هـ
عري أهً غشداَخٌٍ ،ؾُخ أثى اٌمبعُ ثٓ َذًُ( ،د ،)َ0580 9وهى واٌذ اٌؾُخ دّى واٌذبج.

7
( 5نقاط)
ػذدهُ 01 9ػضىا
آّهبَ 9ؽُخ اٌذٍمخ ،اإلِبَ ،آّإرْ ،اٌىوًُ 2 ،اٌفمُبْ (َؼٍّىْ اٌطٍجخ ّّ آّذبضش)،
 4ئِغريَذْ.
اٌؾىً آّؼّبسٌ هى صىِؼخ آّغجذ اٌؼزُك ،دُث ٔجذ فُه أسثغ "رُججضبض" ثذجُ
وجري ّّ أطشاف اٌصىِؼخ ،وثني وً اثٕزني فُه اثٕزني "رُججضبض" صغريرني.

8
( 4نقاط)

أهُ وظُفزني هّب 9اٌفصً ّّ اٌمضبَب آّؾرتوخ ثني لشي وادٌ ِضاة ،اٌفصً ّّ اٌمضبَب
اٌزٍ اعزؼصذ ػًٍ لصش ِٓ اٌمصىس (اعزئٕبف)
اٌؾىً آّؼّبسٌ هى أْ ٔجذ ِذشاثب فُه خّغخ "رُججضبض" َذي ػًٍ أْ ثجىاس رٌه
آّذشاة لرب ٌؾُخ ِٓ ِؾبَخ وادٌ ِضاة ،أِب ئرا وبْ آّذشاة فُه أسثؼخ فهى ٌىٌٍ صبٌخ أو
ألدذ ِؾبَخ اٌمصش.

9
( 3نقاط)
اٌهُئخ اٌزٍ وبٔذ رصذس اٌمشاساد ِغ اٌؼضاثخ هٍ هُئخ "ٌؼىاَ" ،وهٍ رزىىَّْ ِٓ وجبس
ػؾبئش اٌمصش أو ِب َغًّ ثؼذ رٌه ثبٌضَّّبْ.

11
( 6نقاط)
اٌمشاساد ػذَذح وآّشاجغ ّّ آّىضىع ِزؼذّدح ورمجً وًّ ئجبثخ صذُذخ ّّ آّىضىع وِٓ
أهُ آّشاجغ اٌزٍ َّىٓ االػزّبد ػٍُهب وزبة "إٌظُ واٌمىأني اٌؼشفُخ ثىادٌ ِضاة ّّ
اٌفرتح اٌذذَثخ" ٌٍىزىس ثبٌذبج ثٓ ثبدّذ ٔبصش

11

1853
( 5نقاط)
فذىي االرفبق هى أْ ال رزذخًّ اٌذىىِخ اٌفشٔغُخ ّّ اٌؾإوْ اٌذاخٍُخ ٌٍّضاثُني ،وأْ
ٍ ػٍُهُ أجٕجُبِ ،مبثً أْ َىفَّ آّضاثُىْ ِٓ دػُ أٌ
رذرتَ ػىائذهُ ورمبٌُذهُ ،ورىٌِّ َ
ِمبوِخ ضذ فشٔغبِ ،غ ادزفبظهُ ثبألِٓ اٌؼبَ ّّ اٌجٍذح.
آّىلؼىْ ػًٍ آّؼبهذح ِٓ طشف آّضاثُني أػُبْ اٌمشي اٌغجغ ّٓضاة 9ثبثهىْ ،ثٓ صسلىْ،
ثبدّذ ،ثٕىح ،ثىري ،صسلىْ ،ثٓ اٌذبج ادّذ ،وثىري ثٓ عٍُّبْ ،وثىري ثٓ وبعٍ وػُغً
وٌذ اٌضَذ .وأعّبؤهُ ِغ روش لصىسهُ ِزوىسح ّّ وزبة 9ربسَخ ثٍٕ ِضاةَ ،ىعف ثٓ
ثىري دبج عؼُذ.

ال َّىٓ اػزجبس آّؼبهذح خُبٔخ ٌٍىطٓ ،ألٔه ٌُ َزجٍىس أصال ّّ رٌه اٌزبسَخ ِفهىَ اٌىطٓ
اٌىادذ ،ثً وبٔذ إّٓبطك ِغزمٍخ ورخضغ ٌغٍطخ اٌؼشػ ،وألْ آّضاثُني أثشِىا آّؼبهذح
دفبظب ػًٍ اعزمالٌُزهُ وػىائذهُ وِزهجهُ ِٓ غري أْ َغبػذوا فشٔغب ّّ ادزالي
ِٕبطك أخشي ،وّب أٔهُ اعزّشوا ّّ دػُ آّمبوِبد خبسج وادٌ ِضاة ضذ فشٔغب دزً
ثؼذ آّؼبهذح ،وهزا هى عجت ادزالي اٌفشٔغُني ّٓضاة عٕخ  0771أٌ ثؼذ دىاٌٍ  20ػبِب ِٓ
آّؼبهذح ،وثَُّٓ جٕشاي ػغىشٌ عجت ادزالٌهُ ّٓضاة ّّ لىٌهٌ" 9مذ لشَّسد اٌضَّدف ػًٍ
غشداَخ ألْ جُّغ آّمبوِخ اٌزٍ رؼشضٕب ّٓهبجّزهب ّّ اٌصذشاء رغزّذ عالدهب ِٓ
ُِضاة ،وٌمذ سأَذ هإالء َّغىىٕٔب ثبٌُذ إًٌُّ وَّذوْ اٌثىاس ثبٌُذ اٌُغشي ،وٌؼً
األؽذ ػذاء ٌٕب هُ اٌطٍجخ اٌزَٓ َغّىْ اٌؼضاثخ ،ولذ وبْ أوي ػًّ لّذ ثه هى عجٓ
ؽُخهُ (أطفُؼ) اٌزٌ أػٍٓ اٌجهبد ضذٔب"

A4

12
( 11نقاط)

رمُُُ اٌجىاة َىىْ ِٓ طشف األعزبر آّصذِّخ ِشاػُب فُه اٌؼٕبصش آّمرتدخ ّّ آّطٍىة
وإّٓهجُخ واٌذجُ آّطٍىة ٌٍّمبي.

13

( 2نقاط)
ّّ ثّبُُٕٔبد اٌمشْ آّبضٍ وبٔذ أدُبء "ثبة اٌذذّاد" وثبة اجذَذ ،و"رُضفذ" ،و"ؽبسع
أدّاود" ،رفزمش ئّْ ِغجذ َأوٌ ئٌُه آّصٍّىْ ألداء اٌصالح جّبػخ ،ففىّش ثٍّخ ِٓ اٌؾجبة
اٌغُىس ػًٍ دَٕه ،وبٔذ رجّؼهُ جّؼُخ سَبضُّخ ثذٍ رُضفذ ّّ ،ثٕبء ِصًٍّ ثبّٕٓطمخ
ٌُزّىّٕىا ِٓ أداء اٌصٍىاد اٌخّظ جّبػخ وصسع لُُ اٌؼمُذح واألخالق ّّ ؽجبة اٌذٍ.

14

( 3نقاط)
ُوضغ اٌذجش األعبعٍ ٌجٕبء ِغجذ اٌزمىي َىَ اٌخُّظ  13ؽؼجبْ  0310هـ آّىافك ٌـ 01
دَغّرب  .َ0888ووضؼه اٌؾُخ ثٕىح ثٓ أدّذ ِصجبح واٌذبج دّى فخبس ثٓ ػّش فخبس.

15

( 2نقاط)

َىَ اٌجّؼخ  11ؽؼجبْ 0310هـ آّىافك ٌـ ٔ 13ىفّرب  ،َ1000وأََّ إٌبطَ دُٕهب اٌؾُخُ عؼُذ
ثٓ ِىعً وشثىػ.

( 1نقطة)

16

أُلُّذ أويُ صالح جّؼخ وأويُ صالح ػُذ ثّغجذ اٌزمىي عٕخ .َ 1006

17
( 5نقاط)
ِطىَّبد ِغجذ اٌزمىي األسثؼخ ػؾش هٍ9
 -0ػُذ األضذً ..أدىبَ وآداة.

 -1أهال سِضبْ.

 -2اٌىغت اٌطُّت.

 -3سعبٌخ ئّْ آّشأح آّغٍّخ.

 -4وٓ ولفب هلل رؼبّْ.

 -5وٓصبدت هّّخ وػضَّخ.

ٔ -6ذى اٌمشآْ اٌىشَُ.

ٌ -7هِ أٔذ..

 -8لجٍخ ّّ ججني وٌذٌ.

 -00أخٍ اٌؾبة اٌؼضَضٔ ..ذٓ ٔذجُّه.

ِ -00ؼبٌُ ّّ اٌطشَك ٌٍؼبًِ واٌزبجش.

 -01اٌفُغجىنِ ..بٌه وِب ػٍُه.

 -02أخٍ اٌغبئك ..عالِزٍ ِغإوٌُّزه.

ِ -03ىالغ اٌزىاصً االجزّبػٍ هً هٍ دمّب ٌٍزىاصً أَ اٌزفىّه.

( 1نقطة)

18

االٔطاللخ اٌفؼٍُخ ّٓىلغ ِغجذ اٌزمىي ػًٍ األٔرتٔذ وبٔذ ثني عٕزٍ  1007و 1008
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نشكز مجيع املشاركني واملشاركات يف املسابقة على جتاوبوم وتفاعلوم واهتماموم ونتمنى أن
املشاركة يف هذه املسابقة كانت فزصة هلم لتنمية معارفوم يف تارخينا وتزاثنا

