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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :

من الوسائل التً تعٌن على لراءة المرآن الكرٌم : -ٔ  

تعلم أحكام التجوٌد -ج               التأنً عند المراءة         -ب      حضور الملب       -أ  

لائل عبارة )كان خلمه المرآن ( هً: -ٕ  

صفٌة -ج                عائشة                      -ب      خدٌجة              -أ  

من مظاهر تعظٌم المرآن: -ٖ  

م أحكام التجوٌدتعل -تدبره والعمل به                           ج -عدم االتكاء علٌه      ب -أ  

فً حدٌث الرسول )مثل الً ٌمرأ المرآن وهو حافظ له (فأجره:-ٗ  

منزلة رفٌعة فً الجنة -مع المالئكة الكرام                         ج -له أجران             ب -أ  

المسابمة الهاشمٌة لحفظ المرآن تعمد برعاٌة ملكٌة وتمام :-٘  

سنوٌا   -ج                                       شهرٌا   -كل ستة أشهر        ب -أ  

بدأ لممان وصاٌاه البنه ب  : -ٙ  

مرالبة هللا -التحذٌر من الشرن                       ج -وجوب شكر هللا       ب -أ  

من التوجٌهات األخاللٌة التً وردت فً وصاٌا لممان البنه : -7  

االلتداء بالصالحٌن -والتوسط                       جاالعتدال -اإلحسان للوالدٌن      ب -أ  

تتحمك إلامة الصالة ب: -8  

جمٌع ما ذكر -ج  بأركانها وواجباتها                  تامة -ب      أدائها على ولتها      -أ  

واحدة مما ٌأتً لٌست من وصاٌا لممان البنه : -9  

أداء الزكاة  -ج       عتدال والتوسط                  اال -ب     مرالبة هللا تعالى       -أ  
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ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فاََل نزل لوله تعالى ) -ٓٔ َوإِن َجاَهَداَن َعلَٰى أَن تُْشِرَن بًِ َما لَ

ْنٌَا َمْعُروفًا ( فً :تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ  

عمرو بن العاص -ج       ص               سعد بن أبً ولا -سعد بن معاذ               ب -أ  

تمدٌم العمل الدائم على العمل المنمطع هو ترتٌب لألولوٌات وفك: -ٔٔ  

المدرة -ج                                     األهمٌة -ب      النتٌجة                -أ  

ن ٌَْمِشً َسِوًٌّا َعلَٰى أَفََمن ٌَْمِشً ُمِكبًّا َعلَٰى َوْجِهِه ٌشٌر لوله تعالى ) -ٕٔ أَْهَدٰى أَمَّ

ْستَِمٌمٍ  ( إلى مهارة لتنظٌم األولوٌات وهً :ِصَراٍط مُّ  

فهم طبٌعة األعمال -ج       التخطٌط المستمر                    -إدارة الذات              ب -أ  

وٌات إذا حضر الطعام عند أي صالة ٌمدم الطعام على الصالة هو ترتٌب لألول -ٖٔ

 وفك :

الحاجة    -ج       الولت                                 -األهمٌة                   ب -أ  

إن هو إال وحً ٌوحى (إلى: َوَما ٌَنِطُك َعِن اْلَهَوى  داللة لوله تعالى ) -ٗٔ  

  عملً للمرآنتطبٌك  -حجٌة السنة النبوٌة                      ج -السنة وحً من هللا      ب -أ

ٌِْه َسبٌِالً لال تعالى ) -٘ٔ ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ( /ولول الرسول َوّلِِلَّ

خذوا عنً مناسككم ( عاللة السنة بالمرآن من خالل هذه األدلة هً :)  

ابأحكام لوحدهمستملة  -مفصلة لما جاء فً المرآن      ج -مؤكدة لما جاء فً المرآن  ب -أ  

من األحكام التً وردت بالسنة النبوٌة ولم ترد فً المرآن : -ٙٔ  

 تحرٌم الجمع بٌن المرأة وخالتها فً الزواج -تحرٌم الجمع بٌن االختٌن فً الزواج     ب -أ

تحرٌم أكل لحم المٌتة -ج  

بَْعُض آٌَاِت َربَِّن ٌَْوَم ٌَأْتًِ عالمة الساعة الكبرى التً ٌشٌر إلٌها لوله تعالى ) -7ٔ

خٌراً( إلى :َكَسبَْت فًِ إٌَِمانَِها  اَل ٌَنفَُع نَْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمن لَْبُل أَوْ   

ظهور ٌأجوج ومأجوج -طلوع الشمس من المغرب         ج -نزول عٌسى                ب -أ  
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:عالمة الساعة التً تسوق الناس إلى المحشر هً  -8ٔ  

النار من الٌمن -الدخان                                ج -الدجال                       ب -أ  

ٌمصد بتضٌٌع األمانة: -9ٔ  

انتشار المعاصً -اسناد األمور لغٌر أهلها              ج -ضٌاع العلم                 ب -أ  

نن االجتما عٌة (:من عالمات الساعة الصغرى التً تتعلك ب )تغٌر الس -ٕٓ  

كثرة الزالزل -عودة أرض العرب مروجا   وأنهارا    ج -تضٌٌع األمانة             ب -أ  

أول عالمات الساعة الكبرى ظهوراً: -ٕٔ  

ظهور الدجال -طلوع الشمس من المغرب               ج -الخسوف الثالثة          ب -أ  

 22 - ما ٌعمب النفخة الثانٌة فً البوق :

الحساب -ج                           العرض          -البعث                    ب -أ  

حدث ٌوم المٌامة الذي ٌشٌر إلٌه لوله تعالى )ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُْخَرٰى فَِإَذا ُهْم لٌَِاٌم  -ٖٕ

:ٌَنُظُرونَ  )  

الحشر -ج                          النفخة الثانٌة         -ب      النفخة األولى    -أ  

: ولت الشفاعة الكبرى ٌكون بعد  -  ٕٗ  

دخول أهل الجنة لها  -ج                      الحشر                   -ب         الحساب      -أ

 وأهل النار للنار

 ٕ٘- ٌجمع هللا الناس ٌوم المٌامة فً مكان ٌسمى المحشر وٌكون ذلن بعد :

العرض والحساب -ج                      النفخة الثانٌة           -ب        النفخة األولى    -أ  

واحد مما ٌأتً لٌس من أحداث ٌوم المٌامة : - 26 

المرور فوق الصراط -ج                     الورود على الحوض   -ب    الخسوف الثالثة  -أ  
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هو: راوي حدٌث )أفعال الخٌر صدلة ( -7ٕ  

عبد الرحمن بن صخر الدوسً -ج                 سهل بن سعد       -عبد هللا بن عباس  ب -أ  

ٌمصد بالكلمة الطٌبة فً الحدٌث : -8ٕ  

كل ما ذكر -ج                   المول الحسن        -ذكر هللا تعالى      ب -أ  

من شروط وجوب الجمعة : -9ٕ  

اإلنصات للخطٌب    -ج          التبكٌر إلى الصالة            -الذكورة        ب -أ  

حكم عدم اإلطالة فً خطبتً صالة الجمعة هً : -ٖٓ  

وجوب -ج            سنة                          -ب        مكروه      -أ  

فاتحة :ٌستحب فً صالة الجمعة أن ٌمرأ فً الركعة الثانٌة بعد ال -ٖٔ  

الفجر  -ج            األعلى                        -ب       الغاشٌة     -أ  

أهم المصالح الخمسة التً ٌجب المحافظة علٌها : -ٕٖ  
 
الدٌن -ج              المال                         -ب    النفس       -أ  

 

 ٖٖ-واحدة مما ٌأتً من الوسائل التً شرعها االسالم لحفظ النفس :  
 
تحرٌم الزنا -ج       تحرٌم شرب الخمر        -شرع المصاص  ب  -أ  
 
 

عند تعارض حفظ الدٌن مع حفظ النفس فإنه ٌمدم : -ٖٗ  
 
واحدة اإلثنٌن معا فً مرتبة -ج      حفظ النفس                    -حفظ الدٌن      ب -أ  
 

مشروعٌة الزواج فً حفظ النسل ٌعد من : -ٖ٘  
 
تحسٌنٌات -ج          ضرورٌات                -حاجٌات         ب -أ  
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تحرٌم االحتكار فً حفظ المال ٌعد من : -ٖٙ  
 
حاجٌات -ج            تحسٌنٌات                 -ضرورٌات     ب -أ  
 

اإلسالم :من مٌزات حموق االنسان فً  -7ٖ  
 
أ+ب     -ج       غٌر ثابتة             -ب     من عند هللا            -أ  
 

حك المساواة ٌعد من الحموق : -8ٖ  
 
االجتماعٌة     -ج       الشخصٌة               -ب      الفكرٌة              -أ  
 

ٌعد حك التصرف والتملن من الحموق : -9ٖ  
 
فكرٌة      -ج    سٌاسٌة                       -ب       االجتماعٌة         -أ  

 
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا  }الحك الذي ٌشٌر إلٌه لوله تعالى  -ٓٗ ٌَْرفَعِ َّللاَّ

هو : { اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ   
 
تولً المناصب العامة -ج    التعلم                       -الفكر والرأي            ب -أ  
 

 

اىثقح تاهلل ٗاىر٘مو عيئ ٕ٘ ٍِ اىقيٌ : -44  

األخاللٌة والسلوكٌة -اإلٌمانٌة                  ج -المهارٌة                    ب -أ  

اإلحسان فً للوب الناس حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على :لتمكٌن  -ٕٗ  

جمٌع ما ذكر -تموى هللا                     ج -بمرالبة هللا                 -أ  

الصحابً الذي أرسله الرسول إلى المدٌنة لنشر اإلسالم فٌها هو : -ٖٗ  

زٌد بن ثابت -مصعب بن عمٌر            ج -أبوموسى األشعري      ب -أ  
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حدٌث على لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعٌته( ٌدل ال -ٗٗ

 أحد المٌم المهارٌة وهً :

الحوار -المٌادة                       ج -بناء العاللات اإلٌجابٌة    ب -أ  

لُوا لال تعالى ) -٘ٗ ِ َجِمٌعًا َواَل تَفَرَّ (تبٌن اآلٌة الكرٌمة إحدى َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

 عوامل لوة األمة اإلسالمٌة وهً : 

التمسن باإلسالم -الدعوة للخٌر              ج -فرق    بالوحدة وعدم الت -أ  

من الحموق التً ألرتها وثٌمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمجتمع المدٌنة : -ٙٗ  

التناصح والتواصً بالخٌر -ج     التكافل اإلجتماعً          -اإلعتماد والتدٌن   ب -أ  

 )المهاجرون من لرٌل على ربعتهم   الممصود ب عانٌهم فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص -7ٗ

 ٌتعاللون بٌنهم وهم ٌفدون عانٌهم(

كل ما ذكر -ج               أسٌرهم         -لائدهم                   ب -أ  

نص وثٌمة النبً ملسو هيلع هللا ىلص الذي ٌدل على حك المواطنة هو : -8ٗ  

)ٌهود بنً عوف أمة مع  -)المهاجرون من لرٌش على ربعتهم ٌتعاللون بٌنهم(       ب -أ

)وأنه من خرج آمن ومن لعد آمن  بالمدٌنة (     -المؤمنٌن(      ج  

من أشكال التكافل اإلجتماعً الذي ألرته وثٌمة المدٌنة : -9ٗ  

كل ما ذكر -ج                  كفالة الٌتٌم      -ب          فداء األسرى  -أ  

ٌدل نص وثٌمة المدٌنة )وإن على الٌهود نفمتهم وعلى المسلمٌن نفمتهم(  -ٓ٘

 على حك:

المساواة  -التملن                            ج -األمن والتنمل           ب -أ  

:من األمثلة على الجانب المعنوي للحضارة  -ٔ٘  
 
العمارة -ج                             الموانٌن  -ب     المواصالت        -أ  
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ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َولَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ )-ٕ٘ ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكم ّمِ
َ َعِلٌٌم َخبٌِر ِ أَتْمَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ ر لوله تعالى إلى خاصٌة من ( ٌشٌأَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ

  خصائص الحضارة اإلسالمٌة وهً :ٌ
 
المرونة واالنفتاح -ج    االنسانٌة والعالمٌة             -ب   الوسطٌة والتوازن  -أ  
 

للحضارة جانبان : -ٖ٘  
 
مادي ومعنوي -ج      مادي وروحً                   -مادي وفكري      ب -أ  
 

الحضارة اإلسالمٌة :من أسباب ازدهار  -ٗ٘  
 
العالمٌة -ج          العلم                 -المرونة واالنفتاح            ب -أ  
 

المظهر السلوكً والعملً لحمائك اإلٌمان هو : -٘٘  
 
أركان اإلٌمان -العبادة                            ج -العلم                      ب -أ  
 

 
 

هً مجموعة من الناس ٌجمعهم إطار فكري وثمافً ٌشمل :األمة اإلسالمٌة  -ٙ٘  
 
كل ما ذكر     -التارٌخ اإلسالمً                     ج -اللغة العربٌة             ب -أ  
 

ٌعد االنتماء من الحاجات   : -7٘  
 
  االجتماعٌة    -السٌاسٌة                             ج -الفكرٌة                   ب -أ
 

بٌان حكم شرعً فً مسألة من المسائل من لبل أهل العلم واالختصاص  -8٘
 ٌسمى:

 
المفتى به    -فتوى                                  ج -استفتاء                ب -أ  
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المراد بٌان الحكم الشرعً فٌها تسمى :المسألة -9٘  
 
مستفتً -ج       مستفتى عنه                         -مفتى به           ب -أ  
 
 

األثر السلبً الذي ٌترتب على الحدٌث الموضوع اآلتً )لو أحسن أحدكم ظنه  -ٓٙ
: بحجر لنفعه(  

 
العداء لإلسالم -ج       الولوع فً الشرن                   -انتشار البدع     ب -أ  
 
 

أسباب الوضع فً الحدٌث :من  -ٔٙ  
 
كل ما ذكر -التعصب المذهبً        ج -ترغٌب الناس فً فعل الطاعات      ب -أ  
 

مؤلف كتاب )المصنوع فً معرفة الحدٌث الموضوع( -ٕٙ  
 
علً حلوانً -علً الماري                  ج -علً المرنً                        ب -أ  

 
 

( أمام العبارة الخطأ :   ( أمام العبارة الصحٌحة  وإشارة  )      (ضع إشارة 
 

من الوسائل التً تعٌن المسلم على نشر المرآن الكرٌم استثمار المنوات الفضائٌة )      ( -ٔ  
 

)      (        مخاطبة الناس                   من األمثلة على التوجٌهات األخاللٌة حسن -ٕ  
 

الة من األمثلة على ترتٌب األعمال وفك الحاجة          )     (ٌعد تمدٌم الطعام على الص -ٖ  
 

أنها مؤكدة  )      ( ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص" صلوا كما رأٌتمونً أصلً " على عاللة السنة بالمرآن-ٗ  
 

على  العالمتان التً لصدهما النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله "أٌهما ما كانت لبل صاحبتها فاألخرى -٘
 إثرها لرٌب " هما طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة                             )     (
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(     ٌشفع النبً ملسو هيلع هللا ىلص الشفاعة الكبرى للناس كافة بتعجٌل الحساب                        )   -ٙ  
        

(   هـ                                         )    8٘توفً الصحابً الجلٌل أبو هرٌرة عام  -7  
 

(    الحكم الشرعً المرأة صلت صالة الجمعة فً المسجد صالتها غٌر صحٌحة      )   -8  
 

العمل   حفظ الترتٌب الصحٌح لمصالح الناس حسب األولوٌة هو : حفظ الدٌن  حفظ  -9
)      (                                     النفس   حفظ النسل والعرض   حفظ المال            

 
من األمثلة على الحاجٌات فً حفظ المال  تحرٌم االحتكار                         )      ( -ٓٔ  

 
من الحموق الشخصٌة لإلنسان حك حرٌة التدٌن                                  )      (  -ٔٔ  

 
ثلة على لٌمة من المٌم التربوٌة وهً السلوكٌة     )       (اإللتصاد فً الماء من األم -ٕٔ  

 
ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص "االستئذان ثالث فإن أذن لن وإال فارجع " على مهارة الحوار   )       ( -ٖٔ  

 
من عوامل لوة األمة اإلسالمٌة التً دعت إلٌها اآلٌة الكرٌمة )وال تفرلوا ( هً الثبات  -ٗٔ

م                                                                                )       (على االسال  
 

داللة االستفهام فً لوله تعالى )أكفرتم بعد إٌمانكم ( تفٌد التوبٌخ               )       ( -٘ٔ  
"أي تعنً كلمة" ربعتهم" فً نص الوثٌمة : " المهاجرون من لرٌل على ربعتهم  -ٙٔ

)       (                                 على ما استمر لدٌهم من أعراف حسنة                    
 

ٌدل نص الوثٌمة : "وإنه من تبعنا من ٌهود فإن له النصرواألسوة" على حك األمن  -7ٔ
)        (                والتنمل                                                                       

 
من األسباب الخارجٌة التً أدت إلى تراجع الدور الحضاري للمسلمٌن انتشار الفرلة  -8ٔ

 والعصبٌة                                                                                   )        (
 

الدور الحضاري للمسلمٌن الهٌمنة الثمافٌة من األسباب الداخلٌة التً أدت إلى تراجع  -9ٔ
 والفكرٌة                                                                                    )        (

 
لامت الحضارة اإلسالمٌة على الخبرات والعلوم البشرٌة المكتسبة           )         ( – ٕٓ  
الجانب المادي وسائل االتصاالت                 )         (رة فً من األمثلة على الحضا -ٕٔ  
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تعد العبادة المظهر العملً والسلوكً لحمائك اإلٌمان                            )         ( -ٕٕ  
 

من صور االنتماء لألمة االسالمٌة الذي ٌدل علٌه لوله تعالى "إن هذه أمتكم أمة واحدة  -ٖٕ
عبدون" هو الحرص على وحدة األمة اإلسالمٌة                         )        (  وأنا ربكم فا  

 
سؤال أهل العلم الشرعً عن حكم مسالة معٌنة هو مفهوم الفتوى           )         ( -ٕٗ  

 
من شروط المفتً الذي ٌدل علٌه لوله تعالى ) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم  -ٕ٘

لكتاب أفال تعملون ( هو أن ٌكون من أهل العلم واالختصاص       )         (وأنتم تتلون ا  
 

من أسباب اختالف آراء المفتٌٌن فً المسألة الواحدة فهم النصوص واألدلة )       ( -ٕٙ  
 

من آثار انتشار األحادٌث الموضوعة نشر العلم بٌن الناس                   )        ( -7ٕ  
 

رعً لرواٌة الحدٌث الموضوع مكروه                               )       (الحكم الش -8ٕ  
 

مؤلف كتاب )المصنوع فً معرفة الحدٌث الموضوع( هو علً الماري      )       ( -9ٕ  
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 إجابات ضع دائرة 
 

          
 

 
 
 
 
 

ٗ٘ ٗٗ ٖٗ ٕٗ ٗٔ ٗٓ ٖ9 ٖ8 ٖ7 
 أ ب أ ب ب أ ب ب ج
٘ٗ ٖ٘ ٕ٘ ٘ٔ ٘ٓ ٗ9 ٗ8 ٗ7 ٗٙ 
 أ ب ب أ ب ب ب ج ب

 ٕٙ ٙٔ ٙٓ ٘9 ٘8 ٘7 ٘ٙ ٘٘ 

 ب ج ج ب ب ب ج ب 
 
 
 

 
 
 

 
 

9 8 7 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
 ج ب أ ب ج ب ب ج ج
ٔ8 ٔ7 ٔٙ ٔ٘ ٔٗ ٖٔ ٕٔ ٔٔ ٔٓ 
 ب ج ب ج ب ب ب ب ج
ٕ7 ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٕٖ ٕٕ ٕٔ ٕٓ ٔ9 
 ب أ ج أ ب ج ب أ ج
ٖٙ ٖ٘ ٖٗ ٖٖ ٖٕ ٖٔ ٖٓ ٕ9 ٕ8 
 ج أ ب أ ج أ أ ب ج
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 إجابات الصح والخطأ

 

  

ٔٓ 9 8 7 ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

          

ٕٓ ٔ9 ٔ8 ٔ7 ٔٙ ٔ٘ ٔٗ ٖٔ ٕٔ ٔٔ 

          

 ٕ9 ٕ8 ٕ7 ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٕٖ ٕٕ ٕٔ 
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ِْ َخْشَدهٍ  .......... إىى ق٘ىٔ  ٍِّ ثْقَاَه َحثٍَّح  ٍِ ا ِإُ ذَُل  َٖ اىسؤاه األٗه :  أ- أمَو ق٘ىٔ ذعاىى )يا تَُْيَّ إَِّّ

 ذعاىى ىص٘خ اىحَيش(

إِْر قاه ذعاىى ) -ب َٗ ٌٌ ٌٌ َعِظي ْشَك ىَُظْي َُّ اىّشِ ِ ۖ إِ َ٘ يَِعُظُٔ َيا تَُْيَّ َِل ذُْشِشْك تِاَّللَّ ُٕ َٗ  ِٔ ُُ ِِلْتِْ ا ََ   قَاَه ىُْق

 َٗ ُِ اْشُنْش ِىي  ِِ أَ ْي ٍَ فَِصاىُُٔ فِي َعا َٗ  ٍِ ْٕ َٗ ًْا َعيَٰى  ْٕ َٗ  ُٔ ٍُّ ُ يَرُْٔ أ ََ ِٔ َح اِىَذْي َ٘ َُ تِ َّسا ْيَْا اْْلِ صَّ َٗ اَٗ َ٘ ِىَذْيَل ِى

ِصيُش إِىَ  ََ ( ٍِ خاله اآلياخ اىنشيَح أجة عَا ييي:يَّ اْى  

 *- عيو ٍا ييي :   

تذأ ىقَاُ اىحنيٌ ٗصايآ ِلتْٔ ترحزيشٓ ٍِ اىششك  -4    

حثد آياخ اىس٘سج عيى اِلحساُ ىي٘اىذيِ ٗتخاصح األً -2  

ذقذً شنش هللا ذعاىى عيى شنش اى٘اىذيِ -3  

ٍا ٍعْى مو ٍَا ييي : -*  

  ----------------------------------فصاىٔ :    ---------------ْٕٗاً :
 

ذضَْد اآلياخ اىنشيَح عذداً ٍِ اىر٘جيٖاخ اْليَاّيح ارمش اثْيِ ٍْٖا  -*  
  

 

 

 



 

15 
 

أجب عن األسئلة التالٌة : -*  

كٌف تكون إلامة الصالة  -ٔ  

ماهً اآلثار االٌجابٌة لمرالبة هللا تعالى  -ٕ  

تعرٌف األمر بالمعروف والنهً عن المنكرما  -ٖ    

ما هً فوائد األمر بالمعروف والنهً عن المنكر - ٗ  

لماذا ذكر الصبر بعد األمر بالمعروف والنهً عن المنكر -٘  

 

 السؤال الثانً : من خالل دراستن لدرس ]واجب المسلم نحو المرآن [ أجب عما ٌلً :

المرآناذكر ثالثة من واجبات المسلم نحو  -ٔ  

 

علل ما ٌلً : -ٕ  

ٌحرص المسلم على االستماع لتالوة المرآن واإلنصات إلٌه بخشوع -أ  

على المسلم التحلً بما جاء بالمرآن من أخالق وآداب -ب  

ٌجب على المسلم حفظ شًء من المرآن الكرٌم -ج  

 

هات وسٌلة واحدة تعٌن المسلم على : -ٖ  

لراءة المرآن -أ  

تدبر آٌاته -ب  

المرآن بٌن الناسنشر  -ج  

 

من واجبات المسلم نحو المرآن تعظٌمه والتأدب معه وضح ذلن؟  -ٗ  
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 السؤال الثالث: عِرف ما ٌلً :

تنظٌم األولوٌات : -ٔ  

السنة النبوٌة : -ٕ  

أجب عما ٌلً : -*  

هل تمع األعمال المحرمة ضمن تنظٌم األولوٌات  وضح ذلن -ٔ  

مبدأ تنظٌم األولوٌات هات أنموذجاَ من المرآن الكرٌم على  -ٕ  

لم تكن إجابة النبً واحدة بل متعددة علل ذلن -ٖ  

ٌتم تنظٌم األولوٌات وفك الحاجة وضح ذلن -ٗ  

 

 

 السؤال الرابع: ما داللة لوله تعالى )وما ٌنطك عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى (

النبوٌةكٌف ترد على من ٌدعً باالكتفاء بالمرآن واالستغناء به عن السنة  -*  

 

 * بٌِن عاللة السنة بالمرآن من خالل :

الجمع بٌن المرأة وعمتها -ٔ  

تحرٌم أكل لحم الحمر األهلٌة -ٕ  

كٌفٌة أداء الحج -ٖ  

)إنما المؤمنون أخوة( -ٗ  
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  السؤال الخامس : علل :- جعل هللا لٌوم المٌامة عالمات تسبمه

 * ما الممصود ب ]الساعة [

 

 * عرف ما ٌلً :

ات الساعة الصغرى عالم -ٔ  

عالمات الساعة الكبرى -ٕ  

 *- من عالمات الساعة الكبرى ظهور الدجال وضح ذلن

 

صنف عالمات الساعة اآلتٌة إلى عالمات ساعة صغرى  وعالمات ساعة كبرى: -*  

 انتشار الجهل  الدخان   ٌأجوج ومأجوج   انشماق الممر   تضٌٌع األمانة   نزول عٌسى

 عالمات ساعة كبرى عالمات ساعة صغرى
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 اىسؤاه األٗه :  أ- تيِ ثالثح ٍِ دِلئو عْايح اىقشآُ اىنشيٌ تاىيً٘ اآلخش

 ب- قاسُ تيِ اىْفخح األٗىى ٗاىْفخح اىثاّيح ٍِ حيث] األثش عيى اىحياج[
 

الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى من حٌث ] التعرٌف /ولت كل منها[بٌن  -  

 ج- عَرف كل من :

الحوض: -ٔ  

الحشر : -ٕ  

الحساب: -ٖ  

 د- من أحداث الٌوم اآلخر العرض والحساب  وضح ذلن

 و- علل ما ٌلً :

هنان من ٌبعد عن حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ  

من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر عدم التعلك بالدنٌا وطلب ملذاتها بطرائك غٌر مشروعة  -ٕ  

 

 السؤال الثانً:  أ- اكتب حدٌث أفعال الخٌر صدلة

 ب- عَرف بالراوي أبو هرٌرة 

 ج- ما معنى المفردات التالٌة :

--------------------------  تمٌط األذى : -----------------سالمى:  -*  
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 د- علل ما ٌلً:

من أعظم نعم هللا علٌنا مفاصل االنسان -ٔ  

فةجاءت كلمة )صدلة (فً الحدٌث نكرة غٌر معر -ٕ  

من المٌم  التً حث علٌها اإلسالم العدل بٌن المتخاصمٌن واإلصالح بٌنهم -ٖ  

جاءت الكلمة فً الحدٌث ممٌدة بالطٌبة -ٗ  

 

 السؤال الثالث: أ- ما أهمٌة الصالة  

 ب- ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص )خٌر ٌوم طلعت علٌه الشمس ٌوم الجمعة (

 ج- لصالة الجمعة فضائل عظٌمة  اذكرها

 د- بٌن الحكم الشرعً فٌما ٌلً :

صلى دمحم صالة الجمعة لبل دخول ولتها -ٔ  

صلى عجوز ممعد صالة الجمعة فً المسجد -ٕ  

سافر دمحم من األردن إلى السعودٌة ولم ٌصل صالة الجمعة بل صلى الظهر -ٖ  

 و-  ما حكم] صالة الجمعة[  اذا صالها كل من : 

المرأة : -ٔ  

الصبً: -ٕ  

المجنون : -ٖ  

 ي- بٌِن أدبٌن من آداب صالة الجمعة
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السؤال الرابع:  أ- بٌن العلماء أن مصالح الناس ال تخرج عن خمسة أنواع رئٌسٌة مرتبة 

 حسب األولوٌة اذكرها

 ب-  علل ما ٌلً :

حفظ الدٌن من أهم المصالح الخمسة التً ٌجب المحافظة علٌها -ٔ  

بالعمل مٌز هللا تعالى االنسان عن غٌره -ٕ  

حث االسالم على التناسل  -ٖ  

مراتب ٖتحمٌك المصالح للناس لٌس على مرتبة واحدة بل على  -ٗ  

 ج- بٌن وسٌلتٌن لحفظ كل من المصالح اآلتٌة :

العمل -ٔ  

النسل والعرض -ٕ  

 د- هات مثاال على كل من :

ضرورٌات -ٔ  

حاجٌات -ٕ  

 السؤال الخامس :  أ- ألام اإلسالم حموق االنسان على مجموعة من المرتكزات بٌنها

 ب- تمٌزت حموق االنسان فً اإلسالم بمٌزات عدة  اذكرها

 ج- علل ما ٌلً :

عد اإلسالم لتل انسان واحد بمنزلة اإلعتداء على الناس جمٌعا -ٔ  

شرع اإلسالم عموبة المصاص -ٕ  

حث اإلسالم على اختٌار نوع العلم دون أن ٌتعارض مع لواعد الشرٌعة -ٖ  

كٌف ٌمكن ضمان حموق االنسان التً ألرها اإلسالم  -ٗ  
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 و- صنف الحموق اآلتٌة إلى : فكرٌة واعتمادٌة /شخصٌة / اجتماعٌة / سٌاسٌة

 الترشح واالنتخاب – العمل –الحٌاة – حرٌة التدٌن – التملن والتصرف 

 فكرٌة واعتمادٌة شخصٌة اجتماعٌة سٌاسٌة
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 السؤال األول : عَرف كل مما ٌلً :

المٌم : -ٔ  

العادة محكمة : -ٕ  

مهارة المٌادة : -ٖ  

 

 السؤال الثانً : علل ما ٌلً:

متكاملة ( تعد السٌرة النبوٌة بأحداثها وتفاصٌلها مدرسة تربوٌةٔ  

( مهارة المٌادة لٌمة مهارٌة عالٌة ال ٌمكن الوصول إلٌها بسهولةٕ  

(أرسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري لاضٌٌن إلى الٌمنٖ  

 

 

 السؤال الثالث: هات مثاال على كل من :

( لٌمة أخاللٌة :ٔ  

( سلون إٌجابً نحو البٌئة:ٕ  

ناس :( حسن التعامل مع الٖ  
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السؤال الرابع : من المٌم التً اتصف بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحرص على تربٌة أصحابه 

 علٌها )الثمة باهلل والتوكل علٌه ( وضح ذلن؟

 

 السؤال الخامس :

ِ َجِمٌعًا( اكتب اآلٌات الكرٌمة من لوله تعالى )ٔ ئَِن ....... وَ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ أُولَٰ

(ْم َعَذاٌب أَِلٌمٌ لَهُ   

(ما معنى المفردات اآلتٌة :ٕ  

 * شفا .............................   البٌنات ...............................

( ذكرت اآلٌات الكرٌمة عدداً من عوامل لوة األمة   اذكر اثنٌن منهاٖ  

( علل ما ٌلً :ٗ  

 أ( تحدثت اآلٌات عن عوامل لوة األمة وتماسكها

ِ َجِمٌعًاجاء التعبٌر بكلمة )جمٌعاً( فً لوله تعالى )ب(  (َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ  

 ج( لوة األمة ووحدتها ال ترضً األعداء وتغٌض المتربصٌن بها 

 

السؤال السادس : أ- وَضح الحك أو الواجب التً دعت إلٌه كل من النصوص 

 اآلتٌة :

م وأنفسهم" ( "للٌهود دٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم موالٌهٔ  

( "المهاجرون من لرٌل على ربعتهم ٌتعاللون بٌنهم وهم ٌفدون عانٌهم"ٕ  

( "ٌهود بنً عوف أمة مع المؤمنٌن"ٖ  

(" وأن الٌهود ٌنفمون مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن "ٗ  
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بم ٌثبت حك المواطنة ألفراد الدولة كما بٌنتها الوثٌمة  -ب  

علل ما ٌلً : -ج  

منع الظالم من ظلمه وإن كان ولد أحدهم ( نصت الوثٌمة علىٔ  

( منعت الوثٌمة تمدٌم أي حماٌة لمرٌل أو ألموالهإ  

 

 السؤال السابع :

( من خصائص الحضارة اإلسالمٌة )اإلنسانٌة والعالمٌة ( وضح ذلنٔ  

( إلعادة البناء الحضاري للمسلمٌن عدد من األمور التً تعٌن على ذلن  اذكر ٕ

 اثنٌن منها

سباب تراجع الدور الحضاري إلى : أسباب داخلٌة /أسباب خارجٌة( صنف أٖ  

سٌطرة الحٌاة المادٌة -الهٌمنة اإللتصادٌة   –انتشار الفرلة والعصبٌة   

 أسباب داخلٌة  أسباب خارجٌة
  
  

 

( هات مثاالً على كل من :ٗ  

 * جانب مادي للحضارة :

 * جانب معنوي للحضارة :
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 السؤال الثامن :

هً أهمٌة االنتماء( ما ٔ  

( عَرف كل من :ٕ  

األمة اإلسالمٌة : -الوطن :                          ب -أ  

( ٌتحمك االنتماء للوطن واألمة اإلسالمٌة بعدد من األمور  اذكر نمطتٌن لكل ٖ

 منها

( لوحدة األمة اإلسالمٌة مجموعة من اآلثار الطٌبة اذكر اثنٌن منهاٗ  

 

 السؤال التاسع :

(عَرف كل من :ٔ  

االستفتاء: -أ  

المفتى به : -ب  

( علل كل مما ٌلً :ٕ  

تعد الفتوى من أهم  الطرائك لمعرفة األحكام الشرعٌة -أ  

إذا سأل  المستفتً المفتً عن مسألة فٌجب أن ٌكون دلٌماً وأمٌنا ً فً سؤاله -ب  

على المستفتً أن ٌعمل بممتضى الفتوى التً صدرت عن المفتً -ج  

ختالف عند المفتٌٌن فً الفتوى الواحدةاال -د  
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 السؤال العاشر :

( ما هً الجهود التً لام بها العلماء لحفظ الحدٌث الشرٌفٔ  

( للوضع  فً الحدٌث أسباب عدة  بٌنهإ  

( ما األثر السلبً الذي ٌترتب على انتشار األحادٌث الموضوعة اآلتٌة :ٖ  

)لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه( -أ  

ن زار لبر والدٌه أو أحدهما ٌوم الجمعة فمرأ ٌسن غفر له() م -ب  

 

 

 

 

 

 وفمكم هللا وسدد خطاكم

 معلمتكم :مً الحاٌن

  

 

 

                

 


