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 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول الســـــــــؤال 

قَاُلوا َلْو َهَدانَا اللَُّه ََلََديْ َناُكْم }: اهلل تعاىل ولح يف قَ ( يصمَح ) :ما معىن  .1
َنا َأَجزحْعَنا أَْم َصبَ ْرنَا َما َلَنا محْن مَحيص    :{َسَواٌء َعَلي ْ

 ولقبُ ر مَ ذْ عُ  نيعح ر ومُ ناصح  ىجَ نْ ب ومَ رَ هْ مَ 

اقَرُؤوا ُسورَة الَبقَرة، فإنَّ َأْخَذها بَ رََكة، وتَ رَْكها َحْسَرة، : )ملسو هيلع هللا ىلصقال النيبُّ   .2
 : ُهم( الَبطََلة)املقصود ب  (. وال َتسَتطحيُعها الَبطََلة

 َأهُل الكحتاب السََّحَرة الُكفَّار

رَتدِّين محن ُهَذيل :هحجريًّا محن َأجلح  8عام و بن العاصح إىل ُهَذيل َعمر  ملسو هيلع هللا ىلصبَعث النيبُّ   .3
ُ
 قحتال امل

ُمالَحَقة الفارِّين محن َغزوة 
 ُحَنني

 َهْدم َصَنم ُسَواع

حرََّمة  .4
ُ
 َقْطع اأَلعضاء الزائحدة زحراَعة الشَّْعر لأَلصَلع كل األنفغيري شَ تَ  :محن َعَملحيَّات التَّجمحيل امل

الواجهة الرئيسية ملوقع الدرر السنية واليت املوجودة يف فحات الصمحن   .5
وقحع

َ
م لَتطوحير امل اَحاِتح  :تَعَتِنح بآراء الزُّوَّار وُمشاركتحهم واقِتح

َصفَحة نَفائحس 
 املوسوعات

َصفَحة َمقاالت وُُبوث 
 ُُميَّزة

 َصفَحة شارحك مَعنا

 :ااعة شرع  اط السَّ  أشرَ معىَن   .6
ل حتصُ  اث اليتي األحدَ هح 

 يامةالقح  ومَ يَ 

ق يوم سبح العالمات اليت تَ 
ل على يامة وتدُ القح 

 هادومح قُ 

وم عد يَ ث بَ ما حيدُ 
 خول أهلح ساب من دُ الح 

اجلنة وأهل النار  إىل اجلنة
 النارإىل 

، املقصود {َويُ َقلُِّلُكْم يفح َأْعُينحهحمْ } : ورة األنفالقال اهلل تعاىل يف سُ   .7
 :بذلك

 وقَ لََّلكم يف أعنُي  :أي
 املنافقني

وقَ لََّلكم يف أعنُيح : أي
 الكافرينَ 

وقَ لََّلكم يف أعنُيح : أي
 يهود خاصةال

ل الشَّام محن الصَّلحيبحيِّني على  662يف عام   .8 هحجريًّا ََتَّ حَترحير ُمُدن ساحح
 :َيد

 نُور الدِّين زحْنكي السُّلطان َقالُوون الظَّاهحر بحيََبس

قال  الدرر السنية وقعمن سجل الزوار يف صفحة التعريف مبمن ض  .9
 :فضيلة الشيخ عبداهلل املطلق

ميتاز موقع الدرر السنية "
باملوسوعية حيث اشتمل 
على عشر موسوعات 

 "علمية ضخمة

هذا املشروع العظيم قد "
يسر للباحثني يف أرجاء 
العامل ما حيتاجون إليه 

 "محن علوم الشريعة

موقع الدرر السنية "
ألفيته موقعا شامال مليئا 

 "بالعلم والفوائد

 فُ ُروض الُوُضوء ُمسَتحبَّات الُوُضوء ُسَنن الُوُضوء :يُ َعدُّ َمسُح الرَأسح عند الُوضوء محن  .11

 


