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  أجب عن األسئلة التالية إجابة صحيحة!

 ؟  وما الفرق بينهما كرة أو معرفة؟نهل هو هو فاعل، فزيد ىف هذا املثال .زيدجاء  ١.

وفيه استحباب   منه،وعند الركوع وعند الرفع   الصالة وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول يف ...  .٢
واستحباب وضع اليمىن ،على األرض حذو منكبيه  السجود الرفع ووضعهما يف كشف اليدين عند

 :وجيعلهما حتت صدره فوق سرته هذا مذهبنا املشهور وبه قالعلى اليسرى بعد تكبرية اإلحرام 
وأبو إسحاق املروزي من أصحابنا وإسحاق بن راهويه  وسفيان الثوري وقال أبو حنيفة .اجلمهور

 لإلمام   مسلم بن احلجاج )صحيح مسلم بشرح النووي(املنهاج يف شرح صحيح    ).جيعلهما حتت سرته
 (٣٥٠- الصالة كتاب /الشافعي النووي احلزامي شرف بن حيىي زكراي أبو الدين ييحم احلافظ

➢ mana saja isim yang i'robnya muqoddaroh dari ta'bir diatas beserta alasannya. 

➢ carilah isim ghoiru munsorif dari ta'bir di atas kemudian i'roblah 

 

تنبيه على أن اإلنسان ال جيوز له أن يعني   (َفْضِلهِ   ِمنْ   للاَ  َوْسئَ ُلوا)  :  تعاىل  قوله  :  الرازي  الفخر  قال  .٣
شيئا يف الطلب والدعاء ولكن يطلب من فضل للا ما يكون سببا لصالحه يف دينه ودنياه على سبيل 

وقد جاء يف احلديث : »ال يتمنني أحدكم مال أخيه ، ولكن ليقل اللهم ارزقين اللهم  .اهاإلطالق 
قال : »سلوا للا من فضله   وسلمعليهللاصلى أن رسول للا هعنللارضي أعطين مثله«. وعن ابن مسعود

( ولذلك جعل ٣٢) َعِليماً(ِإنَّ للَا كاَن ِبُكلِ  َشْيٍء  ( فإنه حيب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج«
للسائلني الناس على طبقات فرفع بعضهم على بعض درجات. أي فإنه تعاىل هو العامل مبا يكون صالحا  

.  فليقصر السائل على اجململ وليحرتز يف دعائه عن التعيني. فرمبا كان ذلك حمض املفسدة والضرر
 (٣٢:النساء سورة : نووى البنتاينللشيخ  مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليدتفسري )

Berilah harokat pada ta'bir di atas, kemudian tentukan mana saja dhomir baris muttasil mahal 

rofak, nashob dan jernya. 

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)


شرة ليلٍة لثنيت ع-بال خالف    –ع اآلو ل ،/يومَ اإلثنني  ىف ربيملسو هيلع هللا ىلص  ني  َنا حممد  ة: ُوِلد  السري   علماءقال  .  ٤
إىل بلد )بين كاملني ، وقِدمت به ، وفصلْته حلولني  .وأرضعته حليمة السعدي ةشهرَلْت منه على األخَ 

 اخلامس وهو عندهم. ق  صدره ىف العام حلرصها عليه ، وشُ ( َسعدٍ 

. وىف السنة السادسة مخسة أعوامٍ مد ة إقامته عندهم حنو ختو فْت عليه ،وكانت مل ا َقدمْت به بعده مث  
 األبواء(ب)،مث  رجعت به فماتْت )املدينة( ،فأقامْت به شهرًا  أمه معها إىل    خرجْت بهمولدهملسو هيلع هللا ىلص :  من  

ٍة -  ذي يزنبن ف سيعلى : وفد جد ه عبد املط لب ويف السنة السابعة واملدينة(. كة مبني )  –مبوحدَّ
عبد املطل ب  وكفله  :تُويف  جد ه وىف السنة الثامنة  ملسو هيلع هللا ىلص. بنبو ة حممد والُكه ان سيف ،فأخربه ي  احِلْمريَ 
 (٥٩يف سيارة النيب املختار: رار األسو مطالع حدائق اآلنوار )املراجع: طالب .أبو عم ه 

Carilah macam-macam isim ma'rifat dan nakiroh pada ta'bir di atas beserta tarkibnya minimal 

5 (Lima)! 

 

 سيأتى! أعرب ما . ٥

اىل وقت شهر رمضان    أخرمن  دارهم  اىل  يذهبون  هم    -نظِ ْف ثيابك      -    أيب ىف العمل  أساعد    - 
 غري معينة 

 مها قائمان -   صورتهد حسنْت هن –علج الطبيب  إاي ي -

 مع املثال! اشر حاملتصل يقع بعد إال  ضميىر هل جبوز . ٦
     

 


