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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الطلبة األعزاء

 لحديث النّبوي الّشريفتسميع التعليمات االمتحان المحوسب : الموضوع

جميع السنوات الحديث النّبوي الّشريف للتسميع  قسم الدراسات اإلسالمية يعرض أمامكم برنامج

 .، وفق التّقسيم والتّرتيب المرفق بالجدولضمنهم الخريجينومن 

لكل مستوى من المستويات؛ حتى يتيح لكم االستعداد مواعيد التسميع النهائية  البرنامج يشمل

 .للتسميع بشكل ناجع وناجح إن شاء هللا تعالى

 :ينبغي قراءة التعليمات والتوجيهات أدناه

 .من البيت في تأريخ وساعة محددة عبر المودل( متزامن)االمتحان سيكون محوسبا عن بعد ( 1

أنظر إلى ) اراتلكل سؤال أربعة خي، عبارة عن أسئلة متعددة الخياراتاالمتحان المحوسب 

 (النموذج المرفق لبعض األسئلة

)سيتاح المساق للطالب الذين  الدخول لمساق الحديث على المودلة /ينبغي على الطالب( 2

 .يتعلمون في السنة الحالية(

 .لالمتحان في المواعيد المحدّدة في الجدول المرفق فقطقدم ة التّ /يُسمح للطالب( 3

الطالب الذي ال يتقدّم لالمتحان المحوسب لتسميع الحديث النّبوي الّشريف في المواعيد ( 4

راسي القادم لعام الدّ اتظار اإلعالن عن مواعيد جديدة في ان ها/يجب عليهالمذكورة، 

 .فقط( 2020/2021)

يعتبر تقسيما نهائيا، ويجب  مستويات الحديث النّبوي الّشريفقسيم المبيّن في جدول تقسيم التّ ( 5

  .االلتزام به

لجميع الطالب ومن ضمنهم  دقائق فقط 5وسيُضاف  .لكلّ سؤال في االمتحان دقيقة واحدة فقط( 6

 (.عدد األسئلة ُمناط بالمستوى)  .وبعدها يُغلق االمتحان تلقائياطالب المالءمات، 

 .ة/عالمة االمتحان تُرصد بعد مرور سبعة أيام من موعد االمتحان الذي تقدّم له الطالب( 7



 .ال مجال لتقديم االعتراضات على عالمة االمتحان المحوسب( 8

لجميع المستويات  للحديث النّبوي الّشريف، النجاح في امتحان التسميع المحوسبعالمة ( 9

: الخريجين وطالب المالءمات هي الطالب التخصصات ومن ضمنهم كلالطالب في جميع و

(70.)% 

 

 ؟للحديث النّبوي الّشريف ها بالتقدم المتحان التسميع المحوسب/من يُسمح له: أوال

 :طبق عليه المعايير التاليةنلمن تيُسمح التقدم لالمتحان 

الحديث النّبوي تسميع بإتمام متطلبات  تقم/ة من جميع التخصصات لم يقم/ة منتظم/لكل طالب( 1

 . ها/المطلوبة منهالّشريف 

الحديث تسميع متطلبات بإتمام  تقم/ة من الخريجين من جميع التخصصات لم يقم/لكل طالب( 2

 . ها/المطلوبة منهالنّبوي الّشريف 

  

 

 

 .يمكنكم متابعة المستجدات والتعليمات على موقع قسم الدّراسات اإلسالمية( 1: مالحظة

 (.جدول المواعيد، نموذج أسئلة). انظر الجداول المرفقة أدناه في هذا الملف( 2              

 

 راجين لكم دوام التوفيق والنجاح

 قسم الدراسات اإلسالمية

 

 

 

 



  التّسميع للحديث النّبوّي الّشريف جدول تقسيم متطلبات

االمتحان موعد  رقم الحديث توزيع المتطلبات

 المحوسب
 مالحظات

 المستوى األول
 

 سؤال 15

حتى  1من الحديث رقم 

 .10الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب ومن ضمنهم 

 الخريجين

 الثّانيالمستوى 
 

 سؤال 15

حتى  11من الحديث رقم 

 .20الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب ومن ضمنهم 

 الخريجين

 الثّالثالمستوى 
 

 سؤال 30

حتى  1من الحديث رقم 

 .20الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب ومن ضمنهم 

 .الخريجين

 ّرابعالالمستوى 

 

 سؤال 15

حتى 21من الحديث رقم 

 .30الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

 الخامسالمستوى 
 

 سؤال 15

حتى  31من الحديث رقم 

 .40الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين



 الّسادسالمستوى 
 

 سؤال 30

حتى  21من الحديث رقم 

 .40الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

 المستوى الّسابع
 

 سؤال 40

حتى  1من الحديث رقم 

 .40الحديث رقم 

يوم الخميس 

6.8.2020 
 

يوم األحد 

30.08.2020 
 

لجميع الطالب في تخصص 

الشريعة واللغة العربية ومن 

 ضمنهم الخريجين

 

 : مالحظة

لكل  ،16:00في تمام الساعة  سيتم االمتحان في جميع التواريخ ولجميع المستويات( 1

 .منظومة المودل في المكان المخصص لكل مستوى عبرسؤال دقيقة واحدة فقط، 

ع لجميب ولجميع الطاّل و بوّي الّشريفيع متطلبات التسميع للحديث النّ االمتحان سيكون لجم( 2

 .كما هو ُمبيّن في الجدول أعاله رالمستويات في موعدين فقط ال غي

عن مواعيد الطالب الذي ال يلتزم بهذه المواعيد تقع المسؤولية على عاتقه، ولن يتم اإلعالن 

  .2021 - 2020راسي الدّ  جديدة حتى بداية العام

 

 

 

 

 

 

 



 الحديث النّبوّي الّشريفنموذج لبعض األسئلة من االمتحان المحوسب لتسميع 

حفظت : هللا صلى هللا عليه وسلم قالسبط رسول رضي هللا عنهما عن الحسن بن علّي :  1س

 ".إلى ما ال يريبك______ دع ": من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ال يريبك  .أ

 ما يسوؤك .ب
 ما يحزنك .ت
 جميع اإلجابات غير صحيحة .ث

حفظت : سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالرضي هللا عنهما  عن الحسن بن عليّ : 2س

 ________".دع ما يريبك إلى ما ": وسلممن رسول هللا صلى هللا عليه 
 ال يريبك .أ

 يسوءك .ب
 يحزنك .ت
 يفرحك .ث

من حسن إسالم ": ، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالرضي هللا عنه عن أبي هريرة: 3س

 ."ما ال يعنيه_____ المرء 
 قول .أ

 طلب .ب
 ترك .ت
 سؤال .ث

ال يؤمن أحدُكم ": عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال رضي هللا عنه، عن أنس بن مالك: 4س

 ".ما يحبُّ لنفسه_________ حتى 
 يرجو ألخيه .أ

 يتمنى ألخيه .ب
 يحب ألخيه .ت
 يعطي ألخيه .ث

 


