
  ١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،طعة(الق

  

ــلم ــه وسـ ــلى هللا عليـ ــافى إال يقـــول النبـــي صـ : " كـــل أمتـــي معـ
يشير الحديث إلى حالة من الحاالت التي يزداد فيهـا  ، "المجاهرين

  هي : ،ة إثم الذنوب الصغير

  ةربدائل الفق

  كثرة ارتكابها  أ

  ظن المرء أن الذنب ال يغفر  ب

  تفاخر بهاها واللعالفرح بف  ج 

  صدورها عمن يقتدي به الناس  د

       ج  مفتاح اإلجابة 
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  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  :هي ،على الكبائر من الذنوب  اًال ثمواحدة من اآلتية تعدّ 

  بدائل الفقرة

  القتل العمد  أ

  ترك رد السالم على الناس  ب

  وءسلاء اة رفقمجالس  ج 

  الخصومة فوق ثالثة أيام  د

                                                              أ  ة مفتاح اإلجاب 
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  ٣  لفقرة رقم ا

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ومـن رمـى مؤمنـا بكفـر فهــو : "قـول النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم
  :يدل على ،"كقتله

  الفقرة لئبدا

  كراهية تكفير المسلم  أ

  حرمة تكفير المسلم  ب

  كراهية قتل المسلم  ج 

  لمسلمحرمة قتل ا  د

                                                         ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :من  هذايعدّ  ،راآلخ يأقبل الرت نبذ التعصب وتأكيد أهمية

  رةالفق بدائل

  مظاهر التكفير  أ

  أسباب ظهور التكفير في المجتمعات  ب

  أخطار التكفير  ج 

  وسائل مواجهة التكفير  د

                                                         د  ة اإلجاب مفتاح 

 
  
  
  
  
  
  
  

Www.awa2el.net



  
  

  ٥  رقم الفقرة 

  قرة لفمقدمة ا
  صورة...) ،ةعطق(ال

  

ي يـدل علـى أن اإليمـان هـو ذ الـ  صـلى هللا عليـه وسـلمقول النبـي 
  :هو ،صمام األمان في حياة اإلنسان

  بدائل الفقرة

  "أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده"  أ

  "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"  ب

  "فقلريق يحب ا رفإن هللا"  ج 

  "امةيفإن الظلم ظلمات يوم الق ،اتقوا الظلم"  د

                                                    ب  مفتاح اإلجابة 
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  ٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

: قـول هللا تعـالىنف الذي يشـير إليـه لعا اية المجتمع منب حمأسلو
 ،)أال بذكر هللا تطمئن القلوب ر هللا كذ قلوبهم ب الذين آمنوا وتطمئن(

  :هو

  بدائل الفقرة

  استخدام مهارات التواصل اإليجابي  أ

  تحقيق العدالة االجتماعية  ب

  التثقيف والتوعية والرفق  ج 

   تعالىاإليمان بامعاني تعميق   د

                                                       د  مفتاح اإلجابة 
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  ٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ُ إِ ة ابني آدم "هللا تعالى في قص القيمة المستفادة من قول َّ  نََّما يَتَقَبَُّل 
   :هي ،"تَِّقينَ ِمَن اْلمُ 

  بدائل الفقرة

  مقابلة السيئة بالحسنة  أ

  األرض الفساد فياالبتعاد عن كل مظاهر   ب

  اإلخالص  تعالى في العمل  ج 

  ترك أذية الناس  د

                                                              ج  مفتاح اإلجابة 
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  ٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ة أخيه ئر الذي أرسله هللا تعالى ليعلم األخ القاتل كيف يستر جثالطا
  :هو ،ة المائدةآدم في سور قصة ابني في

  بدائل الفقرة

  ابغرال  أ

  النسر  ب

  الصقر  ج 

  هدهدال  د

                                                        أ  مفتاح اإلجابة 
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  ٩  فقرة ال رقم

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

دنية الهاشـمية الخيرية األر لهيئةا فاأهد  نفا مأي من اآلتي يعدّ هد 
  :غاثة والتنميةلإل

  بدائل الفقرة

  تصحيح المفاهيم واألفكار غير السليمة عن اإلسالم  أ

  تقديم تصور إسالمي معاصر  ب

  ب والفرق اإلسالميةالتقريب بين أتباع المذاه  ج 

  االهتمام بالعمل التطوعي والخدمة العامة  د

                                                           د   ة ب اح اإلجتافم
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  ١٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :هو ،خذ الزوج من مال زوجته من غير رضاهاأل الشرعي حكمال

  بدائل الفقرة

  مكروه  أ

  حرام  ب

  مباح  ج 

  مندوب  د

                                                           ب  ابة مفتاح اإلج
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  ١١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :تعريفهذا  ،زوجها وفاة امتناع المرأة عن الزينة بعد 

  بدائل الفقرة

  الطالق  أ

  سخالف  ب

  العدة  ج 

  الحداد  د

                                                      د  مفتاح اإلجابة 
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  ١٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :هي ،هاواحدة من اآلتية ال عدة علي

  بدائل الفقرة

  المتوفى عنها زوجها قبل الدخول  أ

  المطلقة غير الحامل المدخول بها  ب

  المطلقة قبل الدخول  ج 

  ا زوجهاى عنهفومل المتحاال  د

                                                     ج  مفتاح اإلجابة 
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  ١٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :هو ،الشرعي للطالق التعسفي حكمال

  بدائل الفقرة

  حرام  أ

  مكروه  ب

  مندوب  ج 

  مباح  د

                                                     أ  ة مفتاح اإلجاب 
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  ١٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ث فيه كل من الزوجين اآلخر إذا مات أحدهما فـي الذي ير التفريق
  :هو ،العدة

  بدائل الفقرة

  الطالق البائن بينونة كبرى  أ

  ىينونة صغرالطالق البائن ب  ب

  جعيالطالق الر  ج 

  الفسخ  د

                                                      ج  مفتاح اإلجابة 
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  ١٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  

) من زوجته في حالة  الفداءالحكم الشرعي للزوج إذا أخذ المال (
 ،الزوج  نير مص قضرر أو ت ياة الزوجية دونا بإنهاء الحرغبته

  : هو 

  بدائل الفقرة 

  واجب  أ

  مندوب   ب

  مباح   ج 

  مكروه    د

                               ج                               مفتاح اإلجابة 
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  ١٦  فقرة رقم ال

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  
 ،دخولفي حالة ما قبل ال ريق لعدم قدرة الزوج على اإلنفاقتفال

  : يعدّ 

  الفقرة  بدائل

  طالقا رجعيا  أ

  طالقا بائنا  ب

  فسخا  ج 

  ال يعدّ طالقا  د

                                   ب            مفتاح اإلجابة 
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  ١٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  :  يعدّ طالقا ،بسبب العيوب التفريق بين الزوجين 

  بدائل الفقرة 

  رجعيا  أ

  صغرى بائنا بينونة  ب

  بائنا بينونة كبرى   ج 

  فسخا  د

                                               د   مفتاح اإلجابة 
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  ١٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكفَُروا َزْحفًا فََال يَاأَيُّهَ الكريمة " اآلية

  : " تدل على حرمةاْألَْدبَارَ  تَُولُّوُهمُ 

  قرة بدائل الف

  قتل النفس التي حّرم هللا إال بالحق  أ

  لتولي يوم الزحف ا  ب

  إلقاء التحية على الكفار  ج 

  ونصرتهم ية الكفار تول  د

                             ب                                     بة مفتاح اإلجا
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  ١٩  ة الفقر رقم

  لفقرة مقدمة ا
  صورة...) ،(القطعة

  
  : هو  ،المعتدين الحكم الشرعي للتمثيل بالقتلى من الكفار

  بدائل الفقرة 

  واجب  أ

  مندوب   ب

  مباح   ج 

  محرا  د

                                                     د    مفتاح اإلجابة 
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  ٢٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
" ما ظنك باثنين هللا ثالثهما قول النبي صلى هللا عليه وسلم "

  : ثنين في الحديث هماالمقصود باال

  بدائل الفقرة 

  عالموالالمجاهد   أ

  افل اليتيم  اليتيم وك  ب

  وأبو بكر رضي هللا عنه لنبي صلى هللا عليه وسلم  ا  ج 

  الغني الشاكر والفقير الصابر   د

  ج                                                  مفتاح اإلجابة 
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  ٢١  رة رقم الفق

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  

جهيز ت غزوة تبوك لله في ي تبرع بماله كلذ الصحابي الجليل ا
  : هو  ،الجيش

  بدائل الفقرة 

  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه   أ

  رضي هللا عنه عمر بن الخطاب   ب

  رضي هللا عنه عثمان بن عفان   ج 

   رضي هللا عنه علي بن أبي طالب  د

               أ                                            مفتاح اإلجابة 
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  ٢٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
نبي صلى هللا عليه وسلم في فراشه الصحابي الجليل الذي أبقاه ال

  : هو ، األمانات إلى أصحابها ند الهجرة إلى المدينة حتى يردّ ع

  بدائل الفقرة 

  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه   أ

  رضي هللا عنه لخطاب عمر بن ا  ب

  رضي هللا عنه عثمان بن عفان   ج 

   رضي هللا عنه علي بن أبي طالب  د

                                                       د  مفتاح اإلجابة 
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  ٢٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  

أال وسلم "ليه  ابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى هللا عحالص
  : هو  ،من رجل تستحي منه المالئكة "حي أست

  ئل الفقرة بدا

  أبو بكر الصديق رضي هللا عنه   أ

  نه  عهللارضي عمر بن الخطاب   ب

  رضي هللا عنه عثمان بن عفان   ج 

   رضي هللا عنه علي بن أبي طالب  د

                     ج                                        مفتاح اإلجابة 
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  ٢٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،ة(القطع

  

  
  

"  رضي هللا عنهابي الجليل الذي قال عنه عبد هللا بن مسعود حالص
 ،"عند الكعبة حتى صلى عندها وصلينا معه ما كنا نقدر أن نصلي  

  : هو 

  بدائل الفقرة 

  عنه أبو بكر الصديق رضي هللا   أ

  رضي هللا عنه عمر بن الخطاب   ب

  رضي هللا عنه ن بن عفان عثما  ج 

   رضي هللا عنه أبي طالب بن يلع  د

                                                    ب              مفتاح اإلجابة 
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  ٢٥  رقم الفقرة 

  قدمة الفقرة م
  صورة...) ،(القطعة

  

ية  يعدّ هذا من اآلثار اإليجاب ،ات يمة والمخدرالحدّ من انتشار الجر
  : للعولمة

  لفقرة بدائل ا

  الفكرية والعلمية   أ

  االقتصادية   ب

  السياسية  ج 

  الثقافية واالجتماعية   د

                د                                       مفتاح اإلجابة 
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  ٢٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،قطعة(ال

  

ى األجنبية المهيمنة مع تهميش الثقافات از ثقافة الدول الكبرإبر
  : يعدّ هذا من سلبيات العولمة ،األخرى في العالم

  الفقرة  بدائل

  الفكرية والعلمية   أ

  االقتصادية   ب

  السياسية  ج 

  تماعية جالثقافية واال  د

                                                         أ   مفتاح اإلجابة 
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  ٢٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

ومُ  .الميقول هللا تعالى " ْعِد ِمْن بَ  مْ َوهُ  أَْدنَى اْألَْرِض فِي  . ُغِلبَِت الرُّ
  : " اإلعجاز العلمي فيم تحته خط هو َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُونَ 

  بدائل الفقرة 

  منطقة على سطح األرضأقرب   أ

  األرض أبعد منطقة على سطح  ب

  أخفض منطقة على سطح األرض   ج 

  أصغر منطقة على سطح األرض   د

  ج   مفتاح اإلجابة 
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  ٢٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

 قام علماء تفسير القرآن الكريم بتفسير اآليات التي تتضمن
  : أساس أنهاز العلمي على اإلعجا

  بدائل الفقرة 

  ئق علمية ثابتة وتتغير حقا  أ

  علمية ثابتة وال تتغير  حقائق  ب

  للتغيير والتبديل ة نظريات علمية قابل  ج 

  نظريات علمية غير قابلة للتغيير والتبديل   د

           ب                                             مفتاح اإلجابة 
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  ٢٩  قم الفقرة ر

  مقدمة الفقرة 
  ..)صورة. ،(القطعة

  

هذا  ،ل لخداع الناس ها بالزيادة في ثمن السلعة ال بقصد شرائ
  : مفهوم

  بدائل الفقرة 

  التناجش  أ

  الحسد  ب

  لتدابرا  ج 

  البيع على البيع  د

  أ                                                       إلجابة مفتاح ا
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  ٣٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،القطعة(

  
  : هو  ،ية أن ميزان التفاضل بين الناسبينت الشريعة اإلسالم

  فقرة بدائل ال

  النسب  أ

  المال   ب

  التقوى والعمل الصالح  ج 

  العلم  د

        ج                                                  مفتاح اإلجابة 
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