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 الدرس األول : واجبنا نحو القرآن الكريم 
ْم َشعَائِرَ :".يدل قوله تعالى1 ِ فَِإنهَها ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ  ذَِلَك َوَمن يُعَظ ِ  نحو القرآن الكريم هو :نا على واجب"َّللاه

 .. تدبر آياته د   . االستماع لتالوته واإلنصات إليه ج . قراءته وتعلم أحكام التجويد.  ب     تعظيمه والتأدب معه. أ. 

 

 نحو القرآن الكريم هو :نا واجب علىتيَسهَر ِمَن اْلقْرآِن " :" فاَْقَرُؤوا َمايدل قوله تعالى. 2

 .  قراءته وتعلم أحكام التجويد. د       . االستماع لتالوته واإلنصات إليه ج   تدبّر آياته   .ب     .   حفظه وتعليمه أ. 
 
ومثل الذي يقرأ القرآن ،وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة يقرأ القرآن:" مثل الذي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قوليدل . 3

 نحو القرآن الكريم هو :نا على واجبو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران"  وه

 .. تدبر آياته د   . االستماع لتالوته واإلنصات إليه ج .  . قراءته وتعلم أحكام التجويدب  تعظيمه والتأدب معه.    أ. 
 
 نحو القرآن الكريم هو :نا على واجب"ُموَن لَعَلهُكْم تُْرحَ  تُوافَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنِص َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن :" يدل قوله تعالى .4

 .. تدبر آياته د    . االستماع لتالوته واإلنصات إليهج . قراءته وتعلم أحكام التجويد.  ب     تعظيمه والتأدب معه. أ. 

 
 نحو القرآن الكريم هو :نا على واجب"أللبابوليتذك ر أولوا ا ليد بروا آياتهكتاٌب أنزلناه إليك مبارك :" يدل قوله تعالى .5

 .تدب ر آياته والعمل به . د   . االستماع لتالوته واإلنصات إليه ج التحلي بما جاء به من أخالق   .ب  . حفظه وتعليمه أ. 
 
سؤال سأل ب واذا مر  ،إذا مر  بآية فيها تسبيح سب ح  ،القرآن مترسال  :" يقرأأنه كان ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا يدل ما قيل عن . 6

ذ  " ، ذ تعو   نحو القرآن الكريم هو :نا على واجبواذا مر  بتعو 

 .تعظيمه والتأدب معه.د  . االستماع لتالوته واإلنصات إليهج التحلي بما جاء به من أخالق  .ب  . تدب ر آياته والعمل به أ.
 
 لكريم هو :نحو القرآن انا على واجبكان خلقه القرآن" :"قول عائشة رضي هللا عنها .7

 تدبّر آياته والعمل به .. د   . االستماع لتالوته واإلنصات إليه ج   التحلي بما جاء به من أخالق .ب  . حفظه وتعليمه أ. 
 
حتى ،فيقرأ ويصعُد بكل آية درجةً  ،:" يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجن ة : اقرأ واصعد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ولقيدل . 8

 نحو القرآن الكريم هو :نا اجبعلى و "يقرأ آخر شيء معه

 تدبّر آياته والعمل به .. د         حفظه وتعليمه. ج التحلي بما جاء به من أخالق         .ب        . تعظيمه  أ. 
 
 نحو القرآن الكريم هو :نا على واجبوعلمه  " تعلم القرآن:" خيركم من ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ولقيدل  .9

 تدبّر آياته والعمل به .. د    االستماع لتالوته واإلنصات إليه. ج      بما جاء به من أخالقالتحلي  .ب   حفظه وتعليمه. أ
  

  توجيهات قرآنية من سورة لقمان:  ثانيالدرس ال
ِ قوله تعالى :" . يدل 1 َ َغنِيٌّ َوَمن يَْشُكْر فَِإنهَما يَْشُكُر ِلنَ  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر لِِله ْفِسِه َوَمن َكفََر فَِإنه َّللاه

 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : " َحِميدٌ 

 ج. اآلجتماعي                                       د. الدعوي                        ب. اإليمانيأ. األخالقي             
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ِ ْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيه َوإِْذ قَاَل لُ . يدل قوله تعالى :" 2 ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ  اَل تُْشِرْك بِالِله على توجيه  " إِنه الش ِ

 من التوجيهات القرآنية هو التوجيه :

 .                       إليمانيا  د.دعوي                       ج. اآلجتماعي                                  ب. الأ. األخالقي             
 
اَلةَ يَا بُنَيه . يدل قوله تعالى :" 3  على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "  أَقِِم الصه

           .  األخالقي         ددعوي                     ج. اآلجتماعي                                  ب. ال               اإليماني أ. 
  
ْن َخْرَدٍل فَتَُكن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السهَماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض يدل قوله تعالى :"  .4 يَأِْت  يَا بُنَيه إِنهَها إِن تَُك ِمثْقَاَل َحبهٍة م ِ

 ُ َ لَِطيٌف َخبِيرٌ  بَِها َّللاه  على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "إِنه َّللاه

 ج. اآلجتماعي                                       د. الدعوي                        ب. اإليمانيأ. األخالقي             
 
 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "... َعلَٰى َما أََصابَكَ َواْصبِْر  .... يدل قوله تعالى :"5

                    د.  األخالقيدعوي                     ج. اآلجتماعي                                  ال ب.               أ.  اإليماني
 
 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه :..."   َواْقِصْد فِي َمْشيِكَ  :".... يدل قوله تعالى 6

 د.  اإليماني                  جتماعي                                  ج. اال      دعوي               ب. ال              أ.  األخالقي 
 
 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه :"  َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا :". يدل قوله تعالى 7

                   ادعوي د.  ا                                  جتماعي. االج                   ب. األخالقي               أ.  اإليماني
 
ْر َخدهَك ِللنهاِس :"... . يدل قوله تعالى 8  على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "...َواَل تَُصع ِ

              .  االجتماعيد                                 خالقيج. األدعوي                     ب. ال               أ.  اإليماني
 
ْينَا . يدل قوله تعالى:9 نَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ " َوَوصه هُ َوْهنًا َعلَٰى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْينِ  اإْلِ على توجيه من  "...أُمُّ

 التوجيهات القرآنية هو التوجيه :

                    د.  األخالقي                                 جتماعي ج. اال                     دعويب. ال               أ.  اإليماني
 

 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "...َواتهبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيه  .... يدل قوله تعالى :"10

                    . االجتماعيد                                  خالقيج. األ               دعوي      ب. ال               أ.  اإليماني
 

 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "...َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك ۚ .... يدل قوله تعالى :"11

 د.  األخالقي                                                     يمانيإلدعوي                     ج. اب. ال               االجتماعيأ.  
 

 على توجيه من التوجيهات القرآنية هو التوجيه : "...َواْنهَ َعِن اْلُمنَكرِ  َوأُْمْر بِاْلَمْعُروفِ  .... يدل قوله تعالى :"12

                    جتماعي                                  د.  األخالقيج. اآل                     ب. الدعوي               أ.  اإليماني
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 هو : أصل صالح األعمال وقبولها يوم القيامة .13

 ب. إقامة الصالة           ج . األمر بالمعروف والنهي عن المنكر         د. الصبر      أ. توحيد هللا تعالى

 

  حياة المسلم : فية التوجيهات األخالقية أهمي .14

 ب. تنظم عالقة المسلم بغيره من الناس                                  تنظم عالقة اإلنسان بخالقه أ. 

 النفس اإلنسانية ةتزكي  د.                             تعزز روابط األلفة بين الناس  ج.

 

  في حياة المسلم : يمانيةة التوجيهات اإلأهمي .15

 ب. تنظم عالقة المسلم بغيره من الناس                                   م عالقة اإلنسان بخالقهأ. تنظ

 النفس اإلنسانية ةتزكي  د.ج. تعزز روابط األلفة بين الناس                              
 

  في حياة المسلم : جتماعيةة التوجيهات االأهمي .16

 ب. تنظم عالقة المسلم بغيره من الناس ه                                        أ. تنظم عالقة اإلنسان بخالق

 النفس اإلنسانية ةتزكي  د.  ج. ترتقي به إلى ما يرضي هللا تعالى                             
 

ْنياَ َمْعُروفاً  تِطْعُهَما ِعْلٌم فاَل  َوإِن َجاَهَداَك َعلى أَن تْشِرَك بيِ َما لْيَس لَك بهِ :".نزل قوله تعالى17 َوَصاِحْبُهَما فيِ الدُّ

 في الصحابي الجليل : ".

 ب. أبو هريرة         ج. علي بن أبي طالب         د. عمر بن الخطاب       أ. سعد بن أبي وقاص

 

 تنظيم األولويات:  ثالثالدرس ال
 

 ر تحديد األولويات هو :. تقديم التوحيد على سائر المعارف واألعمال مثال على اعتبا1

 ج. القدرة                        د. الوقت               ب. األهميةأ. الحاجة                     

 

 مثال على اعتبار تحديد األولويات هو :تقديم العلم على غيره من األعمال . 2

 د. الوقت                          ج. القدرة             ب. األهمية                     نتيجةأ. ال

 

عليه  داوم الدين إليه ما وكان أحب   ،وا هللا حتى تمل   فاهلل ال يمل   ما تطيقون:" عليكم من العمل ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله . 3

 : على ترتيب األعمال وفق "صاحبه 

   القدرةد.                         نتيجةج. ال             ب. األهميةأ. الحاجة                     

 

 : على ترتيب األعمال وفق " على العابد كفضلي على أدناكم :" فضل العالمملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله . 4

 ج. القدرة                        د. الوقت               نتيجةب. الأ. الحاجة                     

 

أو ولد  ، علم ينتفع بهال من صدقة جارية أو إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: إ:" ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله . 5

 :على ترتيب األعمال وفق صالح يدعو له"

  نتيجةد. الج. القدرة                        ب. األهمية              أ. الحاجة                    
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 :على ترتيب األعمال وفق"  ... احرص على ما ينفعك:" ملسو هيلع هللا ىلص:" ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله . 6

  د. النتيجةج. القدرة                        ب. األهمية                                  أ. الوقت

 

 :على مهارة من المهارات الالزمة لتنظيم األولويات هو  "بِصيَرةٌ  نفَِسهِ  تعالى :" بِل اإِلنَساُن َعلَىيدل قوله . 7

 استثمار الوقتد. ج. التخطيط المستمر                      اتب. إدارة الذ أ. فهم طبيعة األعمال                     

  

على مهارة  ": أمك وأباك وأختك أخاك ثم أدناك أدناك  بمن تعولوابدأ  ،:" يد المعطي العليا ملسو هيلع هللا ىلص يدل قوله. 8

 :من المهارات الالزمة لتنظيم األولويات هو 

 معرفة القدراتد. ج. التخطيط المستمر         ذات            ب. إدارة ال                      أ. فهم طبيعة األعمال

 

ن يْمِشي َسِوياً َعلَى تعالى :" يدل قوله . 9 ْستقَيِمٍ أفََمن يْمِشي ُمِكباً َعلَى َوْجِهِه أْهَدى أمه على مهارة من  " ِصَراٍط مُّ

 :المهارات الالزمة لتنظيم األولويات هو 

 استثمار الوقتد.          ج. التخطيط المستمرب. إدارة الذات                          أ. فهم طبيعة األعمال         

  السنة النبوية :  رابعالدرس ال
 

 : "على عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أنهاالمسلم أخو المسلم،وكونوا عباد هللا إخوانا  :"ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله. 1

 ال شيء مما ذكر صحيحد.          مستقلة بأحكام ج.              مؤك دةب.                       مبيّنة ومفّصلةأ. 

 

 : "على عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أنها وا كما رأيتموني أصليصل   :"ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله. 2

 ء مما ذكر صحيحال شيد. ج. مستقلة بأحكام          ب. مؤّكدة                                   أ. مبي نة ومفص لة

 

 : تحريم الزواج من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أنها. 3

 ال شيء مما ذكر صحيحد.           ج. مستقلة بأحكامب. مؤّكدة                                   أ. مبيّنة ومفّصلة

 

 : ل ذي ناب من السباع على عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم أنهاتحريم أكل لحوم الحمر األهلية وك. 4

 ال شيء مما ذكر صحيحد. مؤّكدة          ج.             ب. مستقلة بأحكام                      أ. مبيّنة ومفّصلة

 

  عالمات الساعة:  خامسالدرس ال
 :  ملسو هيلع هللا ىلص. من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت زمن النبي1

 د. انشقاق القمرأ. التطاول في البنيان        ب. كثرة الزالزل         ج. تضييع األمانة            

 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص. من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت زمن النبي2

 التطاول في البنيان د. ب. كثرة الزالزل         ج. تضييع األمانة                             ملسو هيلع هللا ىلصأ. بعثة 
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 :  أو ستقعملسو هيلع هللا ىلصزمن النبيبعد من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت . 3

  د. انتشار المعاصي كالقتل والزنىب. انشقاق القمر          ج. ظهور الدجال                             ملسو هيلع هللا ىلصأ. بعثة 

 

 :  أو ستقع   ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبيبعد . من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت 4

 انشقاق القمرد. ج. ظهور يأجوج ومأجوج                        ب. التطاول في البنيان               ملسو هيلع هللا ىلصأ. بعثة 

 

 :أو ستقع   ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبيبعد . من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت 5

                ملسو هيلع هللا ىلصبعثة د. ب. انشقاق القمر                   ج. ظهور الدجال                                   أ. انتشار الجهل

 

 :  أو ستقع   ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبيبعد . من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت 6

                د. كثرة الزالزلالدخان                   ب. انشقاق القمر                    ج. ظهور الدجال                       أ. 

 

 :  أو ستقع   ملسو هيلع هللا ىلصن النبيزمبعد . من عالمات الساعة الصغرى التي وقعت 7

                الخسوف الثالثةد. ج. ظهور الدجال                            ب. عودة أرض العرب مروجا وأنهاراالدخان        أ. 

 

ْستقَيِمٌ :" . يدل قوله تعالى8 على عالمة من عالمات "َوإنِهه لِعْلٌم لل ِسهاَعِة فاَل تْمتُرنه بِها َواتبهِعوِن َهذَا ِصَراٌط مُّ

 الساعة الكبرى هي :

 د. ظهور الدجال                      ج. نزول سيدنا عيسى عليه السالمأ. الدخان     ب. الخسوف الثالثة            

 

ى القرآن الكريم الظواهر واألحداث التي تدل على قرب يوم القيامة بـ :. 9 سم   

  أ. األمارات                    ب. األشراط                     ج. العالمات                                 د. الدالئل

 

مما يعصم المسلم من فتنة المسيح الدجال قراءه:  .10  

 أ.  فواتح سورة الكهف.         ب.خواتيم سورة البقرة        ج خواتيم سورة آل عمران              د. سورة الفاتحة .

 

 " هما:فاألخرى على إثرها قريبا هما ما كانت قبل صاحبتهاأي   :"في قوله ملسو هيلع هللا ىلصعالمتان التي قصدهما النبي. ال11 

 أ. الدخان والخسوف الثالثة                                  ب. ظهور الدجال ومأجوج ومأجوج  

 ن مغربها د. الدخان وطلوع الشمس م             ج. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة

 

 . آخر عالمات الساعة الكبرى ظهورا هي:12

 د. الدخان                             ج. النارأ. خروج الدابة                   ب. ظهور يأجوج ومأجوج             

 

 عالمة الساعة التي تسوق الناس إلى المحشر هي : .13

 

  د. الناربة                                  ج. الدخان                            أ. الدجال                          ب. الدا
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 . من عالمات الساعة الصغرى تضييع األمانة وتعني :14

 د. إسناد األمر لغير أهله أ. انتشار الكذب           ب. ضياع العلم                 ج. انتشار الغيبة            
 وم القيامة التي ال تقبل بعدها توبة هي :. عالمة ي15

 ج. ظهور يأجوج ومأجوج    د. نزول عيسى عليه السالم       ب. طلوع الشمس من مغربهاأ. الخسوف الثالثة    
  أحداث اليوم اآلخر:  سادسالدرس ال

 . نفخة نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة االخرة هي :1
 د. الحشر               ج. النفخة األولىب. العرض والحساب            أ. النفخة الثانية           

هو :شفاعته الكبرى  ملسو هيلع هللا ىلصالحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي يشفع فيه النبي. 2  

  أ. الحشر                         ب. الحساب                        ج. العرض                         د. البعث .

خة الثانية في الصور تسمى  نفخة: النف. 3  

  أ. العرض                   ب. الحشر                    ج .البعث                   د.الموت    

الحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي تشتد فيه أهوال الموقف من طول الوقوف وانتظار الحساب حيث يكون الناس . 4

:  نهم هوفيه حفاة عراة وتدنو الشمس م  

 د. تطاير الصحف                          ج. العرض                   رب. الحش                        أ. نفخة البعث

 

أول الخلق الذين يؤذن لهم بالشفاعة يوم القيامة هو سيدنا :. 5  

 د. عيسى عليه السالم                       ملسو هيلع هللا ىلصج. محمد        ب. إبراهيم عليه السالم        أ. آدم عليه السالم 

 

َرْت * َوإِذا اْلقبُُوُر بعُثِرْت " :"تعالى ولهق .يدل6 على إِذا السهَماء انفَطَرْت * َوإِذا اْلَكَواِكُب انتثََرْت * َوإِذا اْلبِحار فج ِ

 حدث من أحداث اليوم االخر هو :

 ج. الشفاعة الكبرى                  د. العرض والحساب      ب. النفخة الثانية                   أ. النفخة األولى

 

على حدث من " فَصِعَق َمن فيِ السهَماَواِت َوَمن فيِ ااْلْرِض إاِل  َمن َشاء َّللاه  َونفُخِ فيِ الصُّورِ  :"تعالى ولهق. يدل 7

 أحداث اليوم االخر هو:

  د. النفخة األولى          . المرور على الصراطأ. الورود على الحوض        ب. الشفاعة الصغرى      ج

 

 على حدث من أحداث اليوم االخر هو:فإَِذا ُهم قيِاٌَم ينَظُروَن " ثمه نفُخِ فيِِه أْخَرى :"تعالى ولهق . يدل8

  ثانيةد. النفخة ال          أ. الورود على الحوض        ب. الشفاعة الصغرى      ج. المرور على الصراط

 

 على حدث من أحداث اليوم االخرهو:َعلْيناَ  يِسيٌر " يْوَم تَشققُّ ااْلْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ذَلِك َحْشرٌ  :"تعالى ولهق . يدل9

  د. النفخة الثانية          ج. المرور على الصراط                  ب. الحشر    أ. الورود على الحوض     
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ْوِعًدا وا َوُعِرضُ :"تعالى ولهق . يدل10 عََل  لُكم مه ٍة بْل َزَعْمتْم ألَنه نْج  َل َمره "على َعلَى َربك ِ َصفهاً لقهْد ِجئْتُموناَ َكَما َخلقَناَُكْم أوه

 حدث من أحداث اليوم االخرهو:

  ثانيةد. النفخة ال                 ج. العرض والحساب                  ب. الحشر    أ. الورود على الحوض     

 

ا َمْن أُوتيِ ِكتاَبهَ بيِِمينِه * فَسْوَف  :"تعالى ولهق يدل. 11 ا  يَحاَسبُ فأَمه ِحَساباً يِسيًرا * َوينَقلَِب إِلَى أْهلِه َمْسُروًرا * َوأمه

 االخرهو:على حدث من أحداث اليوم َمْن  أُوتيِ ِكتاَبهَ َوَراء ظْهِرِه * فَسْوَف يَدُعو ثبُُوًرا* َويَصلَى َسِعيًرا 

  د. النفخة الثانية                   ج. العرض والحساب                  ب. الحشر    أ. الورود على الحوض     

 

ْن َخرْ  :"تعالى ولهق يدل .12 َدٍل أتَْيناَ بِها َونَضُع اْلَمَواِزيَن اْلقِسَط ليِْوِم اْلقيِاََمِة فالَ تُظلُم نفٌَس َشْيئاً َوإِن َكاَن ِمثْقاََل َحبٍة  م ِ

 على حدث من أحداث اليوم االخرهو:َوَكفَى  بنِاَ َحاِسبيَِن  "

  د. النفخة الثانية          ج. المرور على الصراط          لعرض والحساب ب. ا    أ. الورود على الحوض     

 

على حدث من أحداث أبدا "علي شرب ومن شرب لم يظمأ  من مر   الحوضإني فرطكم على  :"تعالى ولهق يدل. 13

 اليوم االخرهو:

  د. النفخة الثانية          ج. المرور على الصراط           ب. العرض والحساب         أ. الورود على الحوض

 

يجمع هللا تعالى يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر ويكون ذلك بعد : .14  

 أ. الورود على الحوض .       ب. النفخة األولى .               ج.العرض والحساب .             د. النفخة الثانية 

 

ما يعقب النفخة الثانية في البوق هو :. 15  

 أ. انتهاء الحياة الدنيا  .        ب. العرض .                         ج.البعث  .                           د.الحساب .

  صدقة أفعال الخير :  سابعالدرس ال
 

 . يقصد بالكلمة الطيبة في الحديث الشريف :1

 د. كل ما ذكر صحيح                 أ. ذكر هللا تعالى               ب. القول الحسن                ج. التواصي بالخير

 

 كلمة ) صدقة ( في الحديث الشريف تعني : . 2

 د. صدقة الفطر      ج. كل ما يستحق األجر والثواب            أ. التبرعات المادية           ب. الزكاة          

 

 . راوي حديث أفعال الخير صدقة الصحابي الجليل :3

  ج. أبو سعيد الخدري                    د. عبدهللا بن عباس                   ب. أبو هريرةأ. سهل بن سعد              

 

  صالة الجمعة  :  ثامنالدرس ال
 

 حكم صالة الجمعة على المسلم البالغ القادر :

  د. واجبة                                   أ. مستحبة                  ب. مباحة                       ج. مكروهة
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  مقاصد الشريعة  :  تاسعالدرس ال
 

الترتيب الصحيح لمصالح الناس حسب األولوية هو:  . 1  

ظ العقل ، حفظ النفس ، حفظ النسل والعرض ، حفظ المال  .  حفظ الدين ، حف .أ  

حفظ الدين ، حفظ النفس  ، حفظ النسل والعرض ، حفظ العقل ،  حفظ المال  .  .ب  

 ج. حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ النسل والعرض ، حفظ المال. 

لنسل والعرض  . حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ ا .د  

 

 من وسائل حفظ الدين :. 2

 ج. النهي عن التقليد األعمى     د. تحريم الزنى      ب. تحريم البدع والخرافاتأ. تشريع عقوبة القصاص     

 

 . من وسائل حفظ النفس :3

 تحريم السرقةد.    ج. وجوب التداوي عند المرضأ. الجهاد ورد العدوان          ب. األمر بغض البصر        

 

 : عقل. من وسائل حفظ ال4

 حرمة إيذاء النفس                د. تحريم السرقة ج. ب. تشريع الزواج                             أ. تحريم المخدرات

  

 : سل. من وسائل حفظ الن5

 . تحريم السرقة د              مشروعية الزواجج.         أداء العبادات       أ. الجهاد ورد العدوان          ب. 

 

 . يعتبر تحريم أكل أموال الناس بالباطل من :6

 ب. الحاجيات                   ج. التحسينيات                           د.حفظ النفس                 أ. الضروريات

 

 : عندما يتعارض حفظ الدين مع حفظ النفس يقدم حفظ . 7

 ج. المال                                  د.النسل                         ب. الدين                 النفس         أ. 

 

  حقوق اإلنسان في اإلسالم  :  عاشرالدرس ال
 

ه  :"تعالى ولهق يدل .1 هُس إِنا ن ذََكٍر َوأنُثَى ياَ أيَُّها النا َ َخلْقناَُكم م ِ ئِل لتِعَارفُوا إِن  أْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاه َوَجعَْلناَُكْم ُشعُوباً َوقبَا

على أساس من أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم هو : أتْقاَُكْم إِن  َّللاه َعليٌِم َخبيٌِر "  

 أ. وحدة األصل للجنس البشري      ب . التكريم اإلنساني              ج . العدل بين الناس   د. ممارسة العمل السياسي 

      

ْمناَ بنَيِ آَدمَ  َولقَدْ  :"تعالى ولهق دلي .2 ْن  َكره مه ْلناَُهْم َعلَى َكثيٍِر م ِ َن الطيهب ِاَِت َوفضه َوَحَمْلناَُهْم فيِ اْلبره َواْلبَحِر َوَرَزْقناَُهم م ِ

على أساس من أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم هو : "َخلقَناَ تفَِضياَل   

 أ. وحدة األصل للجنس البشري      ب . التكريم اإلنساني              ج . العدل بين الناس   د. ممارسة العمل السياسي 
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َوااِلْحَساِن َوإيِتاَء ِذي اْلقْربَى َوينََهى َعِن اْلفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبغَيِ يِعظُكْم بِاْلعَْدِل  إِن  َّللاه يأَُمرُ  :"تعالى ولهق يدل .3

لى أساس من أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم هو :ع "لعَلكُّْم تذَكهُروَن   

 أ. وحدة األصل للجنس البشري      ب . التكريم اإلنساني           ج . العدل بين الناس   د. ممارسة العمل السياسي

 

. من الحقوق الشخصية التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :4  

 أ. الحياة                                ب. حرية التديّن                   ج. العمل                     د. تولي المناصب العامة  

 

. من الحقوق الشخصية التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :5  

 أ. العمل                                ب. حرية التديّن                   ج. المساواة                    د. تولي المناصب العامة  

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :الفكرية واالعتقادية . من الحقوق 6  

 أ. الحياة                                ب. حرية التدي ن                   ج. العمل                     د. تولي المناصب العامة  

 

اإلسالم لإلنسان هو حق : التي كفلها الفكرية واالعتقادية. من الحقوق 7  

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. الحياة

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق : الفكرية واالعتقادية. من الحقوق 8  

 أ. الحياة                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. حرية الرأي والفكر

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :االجتماعية . من الحقوق 9  

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. الحياة

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :االجتماعية الحقوق . من 10  

 أ. التملك والتصرف                ب. الرأي والفكر                     ج. التعلم                      د. التدين 

  

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :السياسية من الحقوق  . 11  

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. الترش ح واالنتخاب           د. الحياة

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :السياسية . من الحقوق 12  

 أ.ممارسة العمل السياسي            ب. المساواة                     ج. العمل                         د. الحياة

 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :السياسية من الحقوق  .13  

 أ.التعلم                                 ب. التملك والتصرف            ج. العمل                 د.تولي المناصب في الدولة 

 

هَس َجِميعًابِغْيِر نفٍَس أْو فَساٍد فيِ ااْلْرِض فكَ قتََل نفًَسا  َمن. يدل قوله تعالى:" 14 ا قتََل النا من الحقوق  "على حق أنَمه

 الشخصية التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :

 أ. الحياة                                ب. حرية التديّن                   ج. العمل                     د. تولي المناصب العامة  
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َ اله فضل لعربي على عجمي واله  اله إن ربكم واحد ، وإن  :" يا أيها الناس أ  ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله. 15 أباكم واحد ، أال 

من الحقوق الشخصية التي  "على حقلعجمي على عربي واله أحمر على أسود واله أسود على أحمر إاله بالتقوى 

 كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق:

 أ. العمل                                ب. حرية التديّ ن                   ج. المساواة                    د. تولي المناصب العامة  

 

ينِ "على حق من الحقوق الفكرية واالعتقادية التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق : َ إِكَراَه فيِ الد ِ  16. يدل قوله تعالى:"ال 

 أ. الحياة                                ب. حرية التدي ن                   ج. العمل                     د. تولي المناصب العامة  

 

ه نَخوُض َونلَعَُب قْل  . يدل قوله تعالى:"17 ا ُكنا ِ َوآياَتِه َوَرُسولِه ُكنتْم تْستْهِزُؤوَن َولئَِن َسأْلتَهْم ليَقَُولنه إنِمه * اله أبَِالِل 

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :الفكرية واالعتقادية من الحقوق "على حق نِكْم تْعتِذُرواْ قْد َكفْرتُم بعََد إيَِما  

 أ. الحياة                                ب. حرية التدي ن                   ج. العمل                     د. تولي المناصب العامة 

 

من "على حق َدَرَجاٍت َوَّللاه بِما تْعَملُوَن  َخبيٌِر أُوتُوا اْلِعْلَم  ُوا ِمنُكْم َوالِذ ينَ يَرفعِ َّللاه الِذ يَن آَمن . يدل قوله تعالى:"18

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :الفكرية واالعتقادية الحقوق   

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. الحياة

 

ا أِعظُكم بِواِحَدٍة أَن تقَُوُموا لِِله َمثْنَى َوفَراَدى ثمه  . يدل قوله تعالى:"19 الفكرية من الحقوق "على حق تتَفَكهُروا  قْل إنِمه

التي كفلها اإلسالم لإلنسان هو حق :واالعتقادية   

  أ. الحياة                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. حرية الرأي والفكر

 

ْزقِه َوإِلْيِه النشُّورُ فاَْمُشوا فيِ َمناَِكبِها ُهَو الِذ ي َجعََل لُكُم ااْلْرَض ذَلُواًل  يدل قوله تعالى :"  . 20 "على  َوُكلُوا ِمن ر ِ

ان هو حق :التي كفلها اإلسالم لإلنساالجتماعية من الحقوق حق   

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. الحياة

 

قال هللا : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:رجل أعطى بي ثم غدر،ورجل باع حرا فأكل : "  ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله  . 21

التي كفلها اإلسالم االجتماعية من الحقوق على حق "ولم يعط أجرهثمنه،ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 

 لإلنسان هو حق :

 أ. التعلم                                ب. المساواة                      ج. العمل                     د. الحياة

 

َ ِطِل "على حق من الحقوق االجتماعية التي كفلها اإلسالم  22. يدل قوله تعالى :" َواله تأَُكلُواْ أْمَوالُكم بيَنُكم بِاْلبا

 لإلنسان هو حق :

 

 أ. التملك والتصرف                ب. الرأي والفكر                     ج. التعلم                      د. التدين 

 

حق اإلنسان في التعلم يعد من الحقوق :. 23   

 أ. الشخصية                  ب. االعتقادية والفكرية                 ج. االجتماعية                   د. السياسية
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 الدرس الحادي عشر : القيم اإليمانية واألخالقية والسلوكية 
 

. من األمثلة على القيم اإليمانية في السيرة النبوية :1  

 أ. اإلحسان                       ب. األمانة               ج. الرفق بالحيوان                           د. االهتمام بالزراعة 

  

 

. من األمثلة على القيم اإليمانية في السيرة النبوية :2  

 أ. الرفق بالحيوان                       ب. األمانة               ج. الثقة باهلل والتوكل عليه          د. االهتمام بالزراعة 

  

ثلة على القيم اإليمانية في السيرة النبوية :. من األم3  

 أ. اإلحسان                       ب. األمانة               ج. الرفق بالحيوان                           د. االهتمام بالزراعة  

 

: اإلحسان من األمثلة على قيمة من القيم التربوية هي . 4  

 أ.اإليمانية                       ب. السلوكية               ج. المهارية                                 د. األخالقية

 

: االقتصاد في الماء من األمثلة على قيمة من القيم التربوية هي . 5  

 أ.اإليمانية                       ب. السلوكية               ج. المهارية                                 د. اإلحسان

 

 الدرس الثاني عشر : القيم المهارية 
 

: إلى اليمن ليقضي بين الناس هو  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي أرسله الرسول.1  

 أ. معاذ بن جبل                      ب. زيد بن ثابت              ج. مصعب بن عمير            د. حسان بن ثابت 
 
 

: مدينة المنورة  لينشر الدين هو إلى ال ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي أرسله الرسول.2  

 أ. معاذ بن جبل                      ب. زيد بن ثابت              ج. مصعب بن عمير            د. حسان بن ثابت
 

: في الشعر لخدمة اإلسالم هو  ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي استثمره الرسول.3  

 أ. معاذ بن جبل                      ب. زيد بن ثابت              ج. مصعب بن عمير            د. حسان بن ثابت
 

: تعلم اللغة السريانية هو ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الذي طلب منه الرسول.4  

 أ. معاذ بن جبل                      ب. زيد بن ثابت              ج. مصعب بن عمير            د. حسان بن ثابت

 

: قيم التربوية هي القيادة من األمثلة على قيمة من ال .5  

 أ.اإليمانية                       ب. السلوكية               ج. المهارية                                 د. اإلحسان

 

غك اوفر ،وغناءك قبل  فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،:"اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل . 6

على مهارة :" و حياتك قبل موتك ،قبل شغلك   

   أ. القيادة           ب. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين            ج. الحوار               د. إدارة الوقت
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على مهارة :"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  :"ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل . 7  

 

   أ. القيادة           ب. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين            ج. الحوار               د. إدارة الوقت

 

أوال أدلكم على شيء إذا  فعلتموه  ،وال تؤمنوا حتى تحابوا  تدخلون الجنة حتى تؤمنواال  :"ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل . 8

على مهارة :" أفشوا السالم بينكم تحاببتم ؟  

 

   أ. القيادة           ب. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين            ج. الحوار               د. إدارة الوقت

 

 9. يدل قوله ملسو هيلع هللا ىلص:" االستئذان ثالث فإن أذن لك وإال فارجع "على مهارة :

 

   أ. القيادة          ب. الحوار              ج. إدارة الوقت                    د. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين            

على مهارة :" مك في وجه أخيك صدقةتبس   :"ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل . 10  

 

   أ. القيادة           ب. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين            ج. الحوار               د. إدارة الوقت

على مهارة :"  النفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب :"ه تعالى لوقيدل . 11  

 

   أ. القيادة         ب. الحوار                ج. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين                          د. إدارة الوقت

 

على مهارة :" ليس المؤمن بالطع ان وال اللع ان وال الفاحش وال البذيء :"ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل . 12  

 

   أ. القيادة         ب. الحوار                ج. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين                       د. إدارة الوقت

 

على مهارة :".أتحب ه ألمك ؟":"للشاب الذي جاءه يطلب اإلذن بالزنى  ملسو هيلع هللا ىلص هلوق. يدل 13  

 

   أ. القيادة         ب. إدارة الوقت                ج. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين                       د. الحوار

 

   وثيقة المدينة المنورة عشر :  رابعالدرس ال
 

ألهل المدينة :" وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرواألسوة غير مظلومين وال  ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 1

 متناصر عليهم" يدل هذا الحديث على حق من الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتمع هو حق :

 أ. االعتقاد والتدين             ب. األمن والتنقل                  ج. المساواة                             د. التملك

 

مع المؤمنين " يدل هذا الحديث على حق من  :" يهود بني عوف أمةألهل المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 2

 الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتمع هو حق :

 أ. المواطنة                      ب. األمن والتنقل                  ج. المساواة                             د. التملك
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وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم  " يدل هذا الحديث  لليهود دينهم ألهل المدينة :" ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 3

 على حق من الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتمع هو حق :

 أ. االعتقاد والتدين             ب. األمن والتنقل                  ج. المساواة                             د. التملك

 

قعد آمن بالمدينة إال من ظلم وأثم يدل هذا آمن ومن  ه من خرجألهل المدينة :" وأن   ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 4

ع هو حق :الحديث على حق من الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتم  

 أ. االعتقاد والتدين             ب. األمن والتنقل                  ج. المساواة                             د. التملك

 

وعلى المسلمين نفقتهم " يدل هذا الحديث  نفقتهم على اليهود وإن   "ألهل المدينة : ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 5

القات أفراد المجتمع هو حق :على حق من الحقوق التي تنظم ع  

 أ. االعتقاد والتدين             ب. األمن والتنقل                  ج. المساواة                             د. التملك

 

ه ما كان بين أهل هذه الوثيقة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ألهل المدينة :" وأن   ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 6

: واجبأفراد المجتمع هو على  واجباتمن ال واجب" يدل هذا الحديث على  إلى هللا والى محمد رسول هللامرد ه  فإن  

 أ. احترام سيادة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير                د. التعاون في منع الظلم

 

يفدون هاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم ألهل المدينة :" الم ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 7

: واجبأفراد المجتمع هو على  واجباتمن ال واجب" يدل هذا الحديث على  عانيهم  

 أ. احترام سيادة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير                د. التعاون في منع الظلم

 

" يدل هذا الحديث  هللا والبر دون اإلثمالنصح والنصيحة  بينهم ألهل المدينة :" وإن   ملسو هيلع هللا ىلصة النبي جاء في وثيق. 8

: واجبأفراد المجتمع هو على  واجباتمن ال واجبعلى   

 أ. احترام سيادة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير                د. التعاون في منع الظلم

 

...ولو كان ،أيديهم على كل من بغى منهم  ألهل المدينة :" وأن المؤمنين المتقين ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي . 9

: واجبأفراد المجتمع هو على  واجباتمن ال واجبولدي أحدهم  " يدل هذا الحديث على   

 أ. احترام سيادة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير                د. التعاون في منع الظلم

 

أهل الوثيقة " يدل هذا الحديث على  بينهم النصر على من حارب أن   ألهل المدينة:" ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي. 10

: مبدألمجتمع هو مبدأ من المبادىء التي تحقق األمن ل  

 أ. وجوب مشاركة جميع األفراد     ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير         د. التعاون في منع الظلم

  

ما داموا محاربين " يدل هذا الحديث  ينفقون مع المسلميناليهود  أن   ألهل المدينة:" ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي. 11

: مبدألمجتمع هو مبدأ من المبادىء التي تحقق األمن لعلى   

 أ.  احترام سيلدة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير      د. وجوب مشاركة جميع األفراد     
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وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن " ال يجير مشرٌك ماال لقريش  هإن   ألهل المدينة:" ملسو هيلع هللا ىلصجاء في وثيقة النبي. 12

: مبدألمجتمع هو مبدأ من المبادىء التي تحقق األمن ليدل هذا الحديث على   

 أ.  احترام سيلدة القانون        ب. التكافل االجتماعي         ج. التناصح بالخير      د. منع تقديم أي مساعدة  للعدو

 

 الدرس الخامس عشر : البناء الحضاري اإلسالمي   
 

ن ذََكٍر َوأنُثَى َوَجعَْلناَُكمْ يدل قوله تعالى :" . 1 ه َخلقَناَُكم م ِ هُس إنِا أْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاه ن  إْ  قبَاَئِل لتِعَارفُواُشعُوباً وَ  ياَ أيَُّها النا

: " على خصيصة من خصائص الحضارة اإلسالمية هيَّللاه َعليٌِم َخبيِرٌ  أتْقاَُكْم إْن    

 أ.  احترام سيلدة القانون        ب. المرونة واالنفتاح         ج.الوسطية واالعتدال       د. اإلنسانية والعالمية 

 

ْنياَ َوأَحِسن َكَما أَحَسَن َّللاه إِلْيَك وَ تعالى :"  يدل قوله. 2 اَل تْبغِ َواْبتغِ فيَِما آتاََك َّللاه الدهار اآْلِخَرةَ َواَل تنََس نِصيبَك ِمَن الدُّ

: " على خصيصة من خصائص الحضارة اإلسالمية هيرِض إْن َّللاه اَل يِحبُّ اْلُمْفِسِديَن اْلفَساَد فيِ األ  

 أ.  التناصح بالخير              ب. المرونة واالنفتاح         ج.الوسطية واالعتدال       د. اإلنسانية والعالمية

  

: من أسباب ازدهار الحضارة اإلسالمية. 3  

 أ. حقائق اإليمان               ب. الفرقة والعصبية            ج. الهيمنة االقتصادية        د. التراجع العلمي

  

: هو " وقل رب زدني علما قوله تعالى :" المستنبط من ن أسباب ازدهار الحضارة اإلسالمية م. 4  

 أ. الهيمنة الثقافية                ب. الفرقة والعصبية            ج. الهيمنة االقتصادية        د. العلم

 

:من األسباب الداخلية التي أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين  .5  

 أ. الهيمنة االقتصادية         ب. الهيمنة الثقافية              ج. الهيمنة العسكرية        د. التراجع العلمي

 

:. من األسباب الداخلية التي أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين 6  

 أ. الهيمنة االقتصادية         ب. انتشار الفرقة والعصبية              ج. الهيمنة العسكرية        د. الهيمنة الثقافية

 

:. من األسباب الداخلية التي أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين 7  

 أ. الهيمنة االقتصادية         ب. الهيمنة الثقافية                   ج. سيطرة الحياة المادية         د. التراجع العلمي

 

:أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين . من األسباب الخارجية التي 8  

 أ. التراجع العلمي         ب. انتشار الفرقة والعصبية     ج. الهيمنة العسكرية والسياسية    د. سيطرة الحياة المادية

 

:. من األسباب الخارجية التي أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين 9  

 أ. التراجع العلمي         ب. انتشار الفرقة والعصبية     ج. الهيمنة االقتصادية       د. سيطرة الحياة المادية

 

:. من األسباب الخارجية التي أد ت إلى  تراجع الدور الحضاري للمسلمين 8  

 أ. التراجع العلمي         ب. انتشار الفرقة والعصبية     ج. الهيمنة الثقافية والفكرية      د. سيطرة الحياة المادية
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 الدرس السادس عشر : االنتماء   
 

تُُكْم *  من صور االنتماء لألمة اإلسالمية المستنبط من قوله تعالى :"  ةً َواِحَدةً إِنه َهِذِه أُمه :" َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ أُمه  

والحذر من أعدائها .  ها. الدفاع عناألمة                                     ب المحافظة على منجزات أ.  

 ج. الحرص على وحدة األمة اإلسالمية                             د. االلتزام بالقوانين والتشريعات 

 

 الدرس الثامن عشر : اآلثار السلبية لألحاديث الموضوعة    
 

هو: مؤلف كتاب ) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع(. 1   

  أ .أحمد بن علي بن حجر       ب.علي بن أبي طالب        ج.علي القاري.         د.علي بن محمد بن األثير 

 

من آثار انتشار األحاديث الموضوعة :. 2  

 أ. نشر العلم بين المسلمين                            ب. تشويه صورة الصحابة والطعن فيهم  

    د. بيان العبادات الصحيحة                            ج. دعوة الناس إلى التوحيد   

 

من آثار انتشار األحاديث الموضوعة :. 3  

                             دعوة الناس إلى التوحيدب.                           أ. نشر العلم بين المسلمين  

    ج. انتشار البدع                                     د. بيان العبادات الصحيحة

 

من آثار انتشار األحاديث الموضوعة :. 4  

 أ. الوقوع في الشرك                                   ب. دعوة الناس إلى التوحيد                            

    ج. نشر العلم بين المسلمين                            د. بيان العبادات الصحيحة

 

 تم بحمد هللا
 
 

والعمل النافع نائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم وفي الختام أب
 ......روا على خطاكمين تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسأوالصالح 

 
 
 

 ال تنسونا من صالح دعائكم 
 


