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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 مادة الفصل األول 

 الدرس األول

1)  
 متاحة ال تتأثر بذاتية الباحث ومشاعره : أدوات موضوعية ليها باستخدام صول إة والوالمعرف ف أسلوب منظم في اكتشا

 مي البحث اإلسال -د           الحضارة اإلسالمية   -ج       البحث العلمي -الحضارة العلمية     ب -أ
 ب

2)  

ٌق  جَ يَن آََمُنوا إ ْن  الَّذ    ا يُّهَ َيا أَ }    ى :الوله تعليها قالباحث االلتزام بها التي يدل عمن أخالقيات البحث العلمي التي ينبغي على  س :   اَءكُْم فَاس 

يُبوا َبيَّ ب َنَبٍأ فَتَ  ينَ  َعلَى َما  افَتُْصب ُحوقَْوًما ب َجَهالٍَة ُنوا أَْن تُص  م   :{ فَعَْلتُْم َناد 

 . الصدق في عرض النتائج -البعد عن الهوى والتعصب والتحيز .      ب -أ 

 صبراألمانة وال -د                               ثبت . لت واثيق الثو -ج

 ج

3)  
  التاريخ /   النفس / واالقتصادعلوم التربية واالجتماع /  /  وأصول الفقه   /الفقه   : ) التي تدل عليها األمثلة اآلتية   ميمن مجاالت البحث العل

 ( ، هو : ةي رب علوم اللغة الع /
 جميع ما ذكر  -ج   يقية    العلوم التطب  -ب            ية  العلوم اإلنسانية واالجتماع -أ

 أ

4)  
 ( ، هو : اءيالكيم/   الرياضيات/  الهندسة/   علم الطب : ) التي تدل عليها األمثلة اآلتية  ميمن مجاالت البحث العل

 جميع ما ذكر  -ج   العلوم التطبيقية     -ب           العلوم اإلنسانية واالجتماعية   -أ
 ب

5)  

 :  (  نتُْم َصاِدقِينَ كُ إِن  اَنكُمْ ُبْرهَ قُْل هَاتُوا )اإلسالم : التي يدل عليها قوله تعالى :  يف حث العلمي لب سس امن أ

 . من العلوم مراعاة متطلبات كل علم -ب                    . إقامة الدليل إلثبات الفرضيات واالدعاءات -أ

 جميع ما ذكر  -د        بي . التجري عدم إخضاع األمور الغيبية المطلقة للبحث  -ج

 أ

 

6)  

ِئَك َكاَن َعْنهُ َمْسئُو َواْلفَُؤادَ  رَ َبصَ لْ ا وَ  عَ الس مْ  إِن   م  لْ عِ   لََك بِهِ  َما لَْيسَ َواَل تَْقفُ : ) من اآليةلبحث العلمي األدلة المعتبرة في ا  ( : الً كُلُّ أُولََٰ

 تجربة )البصر (دليل المالحظة وال  (ب                                       ( الدليل النقلي )السمع(أ

 د( جميع ما ذكر                           تنباط )الفؤاد(سستنتاج واال( دليل االج

 د

7)  
 : هو نقل الصحيح / الذي يتيقن السامع من صدق ُمخبره م على الئ االدليل الق 

 د(واالستنباط )الفؤا الستنتاج( دليل اج              ر (البص جربة )( دليل المالحظة والت ب            ( الدليل النقلي )السمع(أ
 أ

8)  
 ، هو :م السلي ل ج العق استنتا ى الدليل القائم عل

 د( واالستنباط )الفؤا( دليل االستنتاج ج         ( دليل المالحظة والتجربة )البصر (ب             ( الدليل النقلي )السمع(أ
 ج

9)  
 د : في عه أنشئت مكتبة بيت الحكمة

 ن اي سفي معاوية بن أب  -ج    المأمون   -ب       .الرشيد العباسي هارون يفة الخل -أ
 أ

10)  
 مكتبة بيت الحكمة في عهد : دهرت زا

 معاوية بن أبي سفيان  -المأمون    ج -الخليفة العباسي هارون الرشيد .       ب -أ
 ب

11)  

 : ألردن لبحث العلمي في امن المراكز والمعاهد الخاصة با

 . الملكية العلمية عية مج وال -ب                                             افي الملكي  . ز الجغرلمركا -أ

 جميع ما ذكر  -د                          مراكز البحث الموجودة في الجامعات . -ج

 د

 ثاني الدرس ال 

12)  

ِبالص ِ "   :للا   قال رسول جُ   ...ْدِق،َعلَْيكُْم  َيَزاُل الر  َيْصدُ َوَما  ى  ُق  ُل  ْدَق َحت  َوَيتََحر  ُي الص ِ ِ ِصد ِ تَبَ كْ ى  إِن َما  وقال أيضا :    /    "  ... يقًا ِعْنَد َّللا    "

تسب  ن أن تكالق يمكخاألأن    لى ان عحديث يدل ال  ،    ”ر  ُيوقَهُ اْلِعْلُم ِبالت عَلُِّم ، َوإِن َما اْلِحْلُم ِبالت َحلُِّم ، َوَمْن َيتََوخ  اْلَخْيَر ُيْعَطهُ ، َوَمْن َيتََوق  الش  

 : وتعلم بطرائق كثيرة منها 

 جميع ما ذكر   -البيئة االجتماعية          ج -التدريب والتعويد والممارسة      ب -أ

 أ

13)  
ُء َي خِ اأْلَ قال تعالى : )  : ثيرة منهاق كتكتسب وتعلم بطرائ يمكن أن أن األخالق   تدل اآلية(  ِقينَ اْلُمت   ٍض َعُدوٌّ إاِل  َبعْ ْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لِ ال 

 جميع ما ذكر   -جتماعية          جالبيئة اال -التدريب والتعويد والممارسة      ب -أ
 ب

14)  

 {  بَِهايِهْم َزِك ُرهُْم َوتُ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطِه   } ن الزكاة : صد األخالقي مالمق / الحكمة 

المجتمع الغني    ادرفشح والبخل / فتشيع المودة والمحبة بين أوتطهرها من ال  تهذب النفس  -ب     ثام      تنهى عن الفواحش واآل  -أ

 ما ذكر  جميع  -ك السلوك المذموم        دحافز عظيم لتر -والفقير            ج

 ب

15)  

 "طعامه وشرابه  حاجة في أن يدع ه فليس هللمن لم يدع قول الزور والعمل بللا  :" قال رسول  صيام: لالقي من المقصد األخالحكمة / ا

جتمع الغني  حبة بين أفراد المفتشيع المودة والمتهذب النفس وتطهرها من الشح والبخل /    -تنهى عن الفواحش واآلثام         ب  -أ

 جميع ما ذكر  -المذموم        دحافز عظيم لترك السلوك  -ج  فقير           وال

 ج

16)  
 ، مثل : يثاب فاعلها ويأثم تاركها:  واجب  : ما هو  هافمن   ،ة حكام شرعي ام فلها أاللتزة اسالم صفتكتسب األخالق في اإل

 الكذب والغش والكبر  -د    ة والتعاون  الرحم -ج         األمانةالصدق و -ب          الشجاعة والكرم  -أ
 ب

17)  
 ل : مث ، ثم تاركها ها وال يأيثاب فاعلب : مندو ما هو :   هافمن   ،لتزام فلها أحكام شرعية اإلسالم صفة اال تكتسب األخالق في

 بر الكش وغل الكذب وا -والتعاون     دة الرحم -الصدق واألمانة        ج -الشجاعة والكرم          ب -أ
 أ
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18)  

 ( :  يه  رامحلوا  )ما هو حرام : فمن هذه األخالق :   ،عية م شرتكتسب األخالق في اإلسالم صفة االلتزام فلها أحكا

على ارتكابها ، ويثاب   ما يأثم فاعلها ويعزر ويؤدب  -ما يثاب فاعلها وال يأثم تاركها         ج -بتاركها         اب فاعلها ويأثم ث ي ما  -أ

         طاعة هللتركها  نم

 ج

19)  

 سه :  بنف إلنسانظم عالقة ان ق ت الأخ

لم والشجاعة ، فاألخالق بالنسبة ، والحُ  كالحياءرفيعة  م الالقي  سغر -ج      تطهيرها من الشرور ومحاسبتها  -ب     تهذيب النفس  -أ

 كر جميع ما ذ  -د       للفرد وسيلة الفالح والنجاح في الدنيا واآلخرة 

 د

20)  
 :  تنظم عالقة اإلنسان ، {  هَا َمن َدس اَب  َخاَوقَدْ ( 9فْلََح َمن َزك اهَا )أَ  قَدْ    }لى :قال تعا

 بالبيئة -بالناس       د -بنفسه     ج -باهلل    ب -أ
 ب

21)  

 قائمة على :   أخالق تنظم عالقة اإلنسان مع الناس :

م  ويكفل عد وسهم وأعراضهم وأموالهم /  ؛ بما يحفظ نف  الصلة والبر بهمحسن    -ب     حسان  حسن الخلق ؛ كالرحمة والعدل واإل  -أ

 جميع ما ذكر  -ج     ا عليه االعتداء

 ج

22)  
 نسان : عالقة اإل  ظمتن،  "   م الن ار عليه؟ على كل ِ هي ِن لي ِن قريب سهل ر  حَ م على الن ار، وبمن تُ أال أخبركم بمن يحر  "  ول للا :سر ل قا

 بالبيئة -ناس       دبال -بنفسه     ج -باهلل    ب -أ
 ج

 ثالث الدرس ال 

23)  

تعا النبي في  الناسمن أساليب  بن  ها :  يدل علي   تيال  ،  مله مع  بمقتل أخيها حرام  لها  ، ومواساته  الدوام  النبي ألم سليم على  زيارة 

 : وها معي" ل أخقُتـِ  إني أرحمها , يقول:"  وكان ، ِملحان الذي استشهد يوم بئر معونة 

       نجاه اآلخري شاعر ت لما  عن ري التعب  -د   واإلنصات إليه للمتحدث  االستماع -جله  الرفق بمن حو -ب  حسن التواصل مع الناس  -أ

 أ

 

24)  
 :  "لك حاجة  أ: " سؤال النبي لخادمه دوماً ، بقوله دل عليها : من أساليب النبي في تعامله مع الناس ، التي ي 

 اآلخرين       ر عن المشاعر تجاهلتعبي ا -إليه   دلمتحدث واإلنصات االستماع ل -رفق بمن حوله   جال -بمع الناس حسن التواصل  -أ
 أ

25)  

الم،  ساستضافة النبي ضيفاً من البادية ، وسؤاله عن الناس، وسعادتهم باإلي يدل عليها :  مله مع الناس ، الت اعنبي في ت ليب المن أسا

ً وسلم فرح للا عليهتى استبشر وجه النبي صلى زال الضيف يخبره عن حالهم حوحالهم مع الصالة ، فما   :ا

      التعبير عن المشاعر تجاه اآلخرين  -تحدث واإلنصات إليه   دملاالستماع ل -ج له  حو الرفق بمن -ناس  بحسن التواصل مع ال -أ

 أ

26)  

فكان  على اللقاء بالناس والتحدث إليهم وإدخال السرور عليهم ، لنبي حرص اي يدل عليها : ناس ، الت عامله مع المن أساليب النبي في ت 

 : راع ألجبت " إلى ذراع أو كُ ال : " لو دعيتيطة ؛ قيمة وإن كانت بسولو  مناسبة أ ض دعوةً إلى ال يرف

 مشاعر تجاه اآلخرين      التعبير عن ال -إليه   دنصات االستماع للمتحدث واإل -الرفق بمن حوله   ج -حسن التواصل مع الناس  ب -أ

 أ

27)  

َن َّللا ِ َرْحَمةٍ فَبَِما  }    عالى :ل للا ت وق  يدل عليها :ناس ، التي  من أساليب النبي في تعامله مع ال لَُهْم َولَْو كُنَت فَ    م ِ ظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب  ِلنَت 

واْ ِمْن َحْولِ   { .   كَ الَنفَضُّ

    خرين   عر تجاه اآلالتعبير عن المشا -االستماع للمتحدث واإلنصات إليه   د -ه   جالرفق بمن حول -ل مع الناس  بحسن التواص  -أ

 ب

28)  

ليه بل ع فأق  ،له بالزنى  جاءه يطلب منه أن يأذن  رفق النبي بالشاب الذي  يها :  لع اس ، التي يدل  مع الن   في تعاملهب النبي  من أسالي 

عا  .. ثم دتك .ره مخاطباً له بأسلوب رقيق فقال للشاب : " أتحبه ألمك أو البن فحاو  نبي من الشاب االقتراب ،الصحابة ليزجروه فطلب ال

 :لى شيء من الزنى"" ، فلم يلتفت الشاب بعد ذلك إ  ه ، وحص ن فرجههر قلب طو لهم اغفر ذنبه ،  له فقال : " الللا

 ر عن المشاعر تجاه اآلخرين      التعبي  -د   ستماع للمتحدث واإلنصات إليهاال -الرفق بمن حوله   ج -حسن التواصل مع الناس  ب -أ

 ب

29)  

ال تعام من أساليب  يدللنبي في  التي   ، الغفاري  يب بي ألن له اجي توعليها :    ه مع الناس  بأنه عندما جاء الصح  رافع   ، يشتكون منه  ابة 

اً ومربياً :  الجوع ، فقال له النبي معلمال  فق  يا غالم ِلَم ترمي النخل ؟نها صغيراً , فسأله النبي : "  مر ، وكان حي يرمي نخلهم فيسقط الث 

 " .  كا  وأروشبعك للاال : أقفا له لى رأسه ودعها ، ثم مسح ع ط في أسفلل مما يسقوكفال ترِم النخل ، 

   عن المشاعر تجاه اآلخرين      التعبير -االستماع للمتحدث واإلنصات إليه   د -الرفق بمن حوله   ج -حسن التواصل مع الناس  ب -أ

 ب

30)  

من     ، كالِمه "  غَ من  ِرْفه عنه حتى يفرَ جهه ، ثم لم يص عليه بو  ال  أقبل ه إرسول للا لم يكن أحد يكلم  النبي : " إن    وصف أبو هريرة 

 ناس : مع الله ماأساليب النبي في تع

 آلخرين       التعبير عن المشاعر تجاه ا -د  دث واإلنصات إليه االستماع للمتح -جحوله    الرفق بمن  -باس   حسن التواصل مع الن  -أ

 ج

31)  

، ... فقال له: " قل    نيويةد دينه مقابل عروضترك    فيبن ربيعة يفاوضه    عندما جلس إليه عتبة:   له مع الناسمن أساليب النبي في تعام

د ؟" قال : نعم ، قال : "  ي للو يا أبا اتبة ، قال : " أقد فرغت  والملك ، حتى إذا فرغ ع دةيا أبا الوليد أسَمع " فعرض عليه المال والسيا

 المه حتى فرغ . مع لك ست يقاطع عتبة ، واسلم لم لى للا عليه و ص للا. ويالحظ أن رسول ت ئل سورة فصلفقرأ عليه أواسمع مني " ، فا

 خرين       آلاالتعبير عن المشاعر تجاه  -د  ليه االستماع للمتحدث واإلنصات إ -جالرفق بمن حوله    -بحسن التواصل مع الناس    -أ

 ج

32)  
ً واستبشار  ،ه  وجه  تهلل:  أنه من أساليب النبي في تعامله مع الناس ،   حاتم. الم َعدي بن س بإه فرحا

 ين       ر عن المشاعر تجاه اآلخرعبي الت  -د االستماع للمتحدث واإلنصات إليه    -ج الرفق بمن حوله   -بحسن التواصل مع الناس    -أ
 د

33)  

ألحبك يا  " إني  فقال :ل للا  بيدي رسو  ، قال : أخذ ما حدث لمعاذ بن جبل  ها :  من أساليب النبي في تعامله مع الناس ، التي يدل علي 

 :  "اذ  مع

   الناس      لتواصل مع ا حسن -د االستماع للمتحدث واإلنصات إليه   -جوله   الرفق بمن ح -ب التعبير عن المشاعر تجاه اآلخرين     -أ

 أ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
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34)  
 " : ن بن مظعون حزنه عند موت عثمامن أساليب النبي في تعامله مع الناس ، التي يدل عليها : 

 حسن التواصل مع الناس        -د إلنصات إليه  االستماع للمتحدث وا -جبمن حوله     لرفق ا -ب    ناعر تجاه اآلخري التعبير عن المش -أ
 أ

35)  

 " . إنهم ال يعلمون  : " اللهم اغفر لقومي ؛ ف ، قال عندما أخطأ المشركون بحقه وآذوه مع الناس ، من أساليب النبي في تعامله 

المشاعر   نالتعبير ع  -د      االستماع للمتحدث واإلنصات إليه     -ج         له  بمن حو  الرفق  -ب        اتهم  عن زالت الناس وهفواوز  التج  -أ

 جاه اآلخرين       ت 

 أ

36)  

تى تشقق   حيدةً ائه قبضةً شدإلى رسول للا فقبضه من رد  جاء  أعرابيأن  ا :  مع الناس ، التي يدل عليه  ملهاع من أساليب النبي في ت 

عطاء ,  أمر له ب   مث رسول للا    ُمر لي من مال للا الذي عندك ، فضحك: يا محمد!    الثم ق  ريف ،في عنقه الش  ل للا ، وأث ررداء رسو 

حد  شدة التعب ، فتسلل أنائماً تحت شجرة من  كان  رسول للا يوًما    أن وأن  /        الناس  عن    هعلى كمال ُخلقه وِحلمه وعفو  وهذا يدل

،   " لنبي : " للاعك مني ؟ فقال ان يمن , فقال : مقال النبي : ال تخافني ؟ ف : الووجهه إليه ، وقنائم  خذ سيف النبي وهوالمشركين ، فأ

 نه . وعفا عللاعاقبه رسول األعرابي السيف في غمده وجلس ، فلم ي فأدخل 

الناس وهفواتهم         ب  -أ بمن حوله    -التجاوز عن زالت  ر عن  التعبي   -د    ليه   صات إع للمتحدث واإلن مااالست   -ج      الرفق 

 خرين       شاعر تجاه اآلالم

 أ

37)  

ير حينما بلغه تغي   شركينبمقاتلة الم  مشاورة النبي للصحابة في غزوة بدر:    ي يدل عليها ، الت   من أساليب النبي في تعامله مع الناس

ن لذلك  بأنهم مستعدو  فأشاروا عليه  لمينم وجاؤوا لحرب المسموعهوا جبها ، وأن المشركين قد جمعلنجاة  فلة وا أبي سفيان طريق القا

 لخضناه معك . بنا هذا البحر  ، وقالوا له  لو خضت

 ر تجاه اآلخرين       التعبير عن المشاع  -د    المشاورة وتقبل النصح  -ج  الرفق بمن حوله   -ب اس وهفواتهم   ن لا ز عن زالتجاوالت  -أ

 ج

38)  

، وال  داخل المدينة  م غزوة أحد كان رأي النبي أن يقاتل المشركينو ي  ما حدثليها : ل عدي امله مع الناس ، التي نبي في تعليب المن أسا

ينة ركين خارج المدابة رضي للا عنهم الذين أشاروا عليه بالخروج لمالقاة المشا ، إال أنه أخذ برأي عامة الصحم خارجهه ت يخرج لمالقا

 . لرد اعتدائهم 

        نتجاه اآلخري مشاعر التعبير عن ال -د  المشاورة وتقبل النصح     -جه  حول الرفق بمن -ب هفواتهم  زالت الناس و التجاوز عن  -أ

 ج

 رابعالدرس ال

39)  
 . نهي فعل لمر أو كل  مخالفة فيها ترك أل

 الصغائر -الكبائر     ج -الذنب       ب -أ
 أ

40)  

 أقسام / أنواع الذنوب من حيث خطورتها :

ات ، والزنى ، ويعد  دين والسرقة ، وتعاطي المسكرات والمخدرقوق الوالر : مثل عائ الكب  اومنه  -ب        : كالسب والشتم .غائر الص  -أ

 جميع ما ذكر  -ج        ها من الكبائر. علي صرار على الصغائر واإلكثار  اإل

 ج

41)  
 :  ةرأم كبي  كل من ارتكب معصية سواء أكانت صغيرة

 ب المذن   -د       ئرالصغا -لكبائر     جا -الذنب       ب -أ
 د

42)  

ا   الدني فلس ب شبه حال الظالم يوم القيامه بحال المناس من الظلم ، بأن نف ر ال هأن : ، التي يدل عليها مذنبين  النبي مع ال عاملأساليب ت من 

ي  م طرح فا ، ...  ث ب هذوضر  ،ذا  فك دم هذا ، وسا المفلس ؟" ..... يأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هتدرون م أقال :"  ،  

 : ر " النا

الصالحة    إرشاد المذنبين لألعمال   -ة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة         جالتوب باب    فتح    -والتنفير منه         ببالذنب    ف تعري ال  -أ

 الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي-ر سيئاتهم         دالتي تكف

 أ

43)  

: " لقد  للاول  رس  قال لها   مؤمنين أخرى بما تكره أمهات ال  ىدت إحلما ذكر ا :  ل عليهالنبي مع المذنبين  ، التي يدب تعامل  من أسالي 

 : قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته " 

نبين لألعمال الصالحة  لمذإرشاد ا  -مذنبين وتبشيرهم بالمغفرة         جفتح باب التوبة لل   -ب          منه  لذنب والتنفيرالتعريف با  -أ

 عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي لسترا-د        ئاتهم  التي تكفر سي 

 أ

44)  

  المسجد وحوله الصحابة فقال : " إني أصبت  بي وهو فين لا   ء رجل إلى أنه جاها :  يدل علي   ، التي   ساليب تعامل النبي مع المذنبينأ  من

غفر لك ذنبك " ، وهذا يتفق مع قول   للا قد فإن    ؟ ..عنا م ت ..  ثم شهدت الصالة.. أليس قد توضأ فعاقبني " ...  فقال له النبي: ,اً نب ذ

ِ قْ تَ وا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل فُ  أَْسرَ ل ِذينَ َباِدَي اقُْل َيا عِ }  :للا  َ َيْغفِ نَطُوا ِمْن َرْحَمِة َّللا  حِ ُنوَب َجِميعًا إِن هُ هَُو ا الذُّ  رُ  إِن  َّللا   . { يمُ ْلغَفُوُر الر 

الحة  إرشاد المذنبين لألعمال الص   -م بالمغفرة         جفتح باب التوبة للمذنبين وتبشيره   -ب          نهم  تنفيروال  لذنب باالتعريف    -أ

 الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي-د          متهكفر سيئاالتي ت 

 ب

45)  

َن الل يْ  َهارِ يِ الن  ةَ َطَرفَ الص  لقِِم ا } َوأَ  : من خالل اآلية ين ذنب لم ا مع من أساليب تعامل النبي  :  ي ِئَاِت {ِل إِن  اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن الس  َوُزلَفًا م ِ

صالحة  إرشاد المذنبين لألعمال ال  -اب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة         جفتح ب    -ير منه         بنب والتنفالتعريف بالذ  -أ

 معاصي اعة ما فعلوه منر عليهم وعدم إشست ال-د      التي تكفر سيئاتهم   

 ج

46)  

 النار ". يئة كما يطفئ الماء تطفئ الخط" والصدقة قوله : عليها : ل يدتي ب تعامل النبي مع المذنبين  ، السالي من أ

الحة  نبين لألعمال الص ذملاإرشاد    -بشيرهم بالمغفرة         جفتح باب التوبة للمذنبين وت    -التعريف بالذنب والتنفير منه         ب  -أ

 عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصيالستر -د يئاتهم         التي تكفر س

 ج
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

47)  

: "  لصحابة للنبي بغالم قد ارتكب معصية ليعاقبه , فقال له النبي جاء أحد ا أنه ها : يدل علي  ذنبين  ، التيبي مع الممن أساليب تعامل الن 

 . "يراً لك بثوبك ؛ كان خه رت ست  لو

لحة  عمال الصا إرشاد المذنبين لأل   -باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة         جفتح     -ب      والتنفير منه       التعريف بالذنب   -أ

 م وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصيالستر عليه-التي تكفر سيئاتهم         د

 د

48)  

 ا وكذا " . ذكلون  ٍم يفع"ما بال أقوا  : له قوعليها : ي يدل ي مع المذنبين  ، الت من أساليب تعامل النب 

بالالتع  -أ المإرش   -ج      حفظ كرامتهم وحقوقهم     -ذنب والتنفير منه         بريف  تكفر ساد  التي  يئاتهم          ذنبين لألعمال الصالحة 

 عة ما فعلوه من معاصي الستر عليهم وعدم إشا-د

 ب

49)  

بجلده ، فقال    رب الخمر فأمر النبيء للنبي برجل كان يشي جندما  دث عما ح:    يدل عليها   ين  ، التيتعامل النبي مع المذنب اليب  من أس

  ورسوله ". ب للاإال أنه يح ما علمت تلعنوه فوللاالرسول: " ال  ؤتى به ! فقال, ما أكثر ما ُي م العنه م : اللهأحده

بالذنب والتنفير من   -أ كرامتهم     -ه         بالتعريف  المذن إرشا  -ج    وحقوقهم    حفظ  لألد  تكفر    ل عمابين  التي  سيئاتهم          الصالحة 

 الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي -د

 ب

50)  

 رسول للا: "لعن المؤمن كقتله " . قول دل عليها : ب تعامل النبي مع المذنبين  ، التي ي سالي من أ

بالذنب و  -أ ا إ  -ج     وحقوقهم    ظ كرامتهم  حف   -ب  التنفير منه         التعريف  الصاي ب لمذن رشاد  تكفر سيئاتهم            التي لحة  ن لألعمال 

 ي الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاص -د

 ب

51)  

 ي أصحابها : ن يسماذكر مثاالً على بعض األفعال التي خصها النبي باللعن على عمومها دون غيرها ، ودون أ

بالنساء /  لعن المتشبهين من الرجال  و  -ج       ولعن آكل الربا .  -ب         ا.هصرها وبائعحاملها وعاسول للا شارب الخمر ور  نعل  -أ

 جميع ما ذكر  -د    ل .الرجا تشبهات من النساء ب ولعن الم

 د

52)  

  ولة لدلية امسؤو  ) من:  كرها  طرق ، اذ   ث جهود الدوله والمجتمع في إصالح سلوك المذنبين وتوجيههم من خالل ثالتتكاتف    ينبغي أن

 ( : ذنبينو الم لمجتمع نحوا

 جميع ما ذكر  -ناة      دعقوبة الج  -ية        جالمعالجة المسلك   -ب  النصح والتوجيه      -أ

 د

 خامس الدرس ال

53)  
 . س سليمة وفق ضوابط وأسل للصواب الوصو فد فراد في تبادل اآلراء واألفكار بهيمارسه األ اصل هو أسلوب تو

 الجتماعي التواصل ا -الحوار      ج -الشورى    ب -أ
 ب

54)  

حديثه   مور ، ومن أمثلة ذلك :من أ  ض لهمما كان يعترفي    د أسرتهره مع زوجاته وأفرا ي حواف يرة رسول للا أسوة حسنة ،  في سلنا  

تصل  ك لإن   ما يخزيك للا أبداً   : "وللا، فقالت    ء ، ورجع لبيته ، وأخبرها بما حدث لهعندما نزل عليه الوحي في غار حرامع زوجته  

 :، فكانت هذه الزوجة هي " في ي الض المعدوم ، وتقر ، وتكسب  حمل الَكل  حم ، وت الر

 بزين   -فاطمة     د -ج   خديجة      -ب     ائشةع -أ

 ب

55)  

 في األسرة(  را نائهما في الحوار عن طريق أمور : ) طرق تعزيز الحويكونا قدوة ألب  على الوالدين أن

إقامة جلسات حواري   الزوجة واألسداخل األ  ة مستمرةأ.  بأ  .ب      ناء  ب ره مع  االتزام األبوين  بينهما ،سلوب  ناء  ب فاأل  لحوار في ما 

 د. جميع ما ذكر       ، وعدم مقاطعة كالمهم  ألبنائهمن بوي األج. إصغاء        يقلدون آباءهم 

  د

56)  

 عدة ، بينها :بين أفراد المجتمع بطرق  ر اوحيمكن للمسجد أن ينمي ثقافة ال

        الحوار . التي تنمي واعظوالم طب وضوعات الخ. اختيار مأ

          تعصب .  بدونحة ة واض التزام آداب الحوار بأدل، بسماع اإلمام أسئلة الحضور ، وري االحو الخطابر أسلوب . اختياب

          وجهات نظر المصلين. ختالفام  اد ، واحترجسية داخل المجالس العلم. عقد المج

 . جميع ما ذكر د

 د

57)  

ال  المث  استخدام  المسلمون  على  الصالحعلماء  السلف  الح  من  فأسلوب  :العتهم  اشمناق  يوار  دار    لمية  اإلما  حنبل بين  بن  أحمد  مام 

 . واإلمام الشافعي حول ُحكم تارك الصالة تكاسالً 

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

58)  
 هذا رأي :، سلم غير م :   الً صالة تكاسُحكم تارك ال

 مالك ام اإلم -حنيفة      د اإلمام أبو -ج      عيمام الشاف إلا -ب      نبلبن ح اإلمام أحمد -أ
  أ

59)  
 ، هذا رأي : مسلم مرتكب لمعصية كبيرة :صالة تكاسالً ارك الُحكم ت 

 د بن حنبلاإلمام أحم -يفة      داإلمام أبو حن  -ج      اإلمام الشافعي -ب        مالكاإلمام  -أ
 ب

60)  

 اذكرها :   مع بطرق عدة ،جت فة الحوار في الماير في نشر ثقثر كب عالم أإلل

          .  ات ملتزمة بأسلوب الحوارعقد ندوات ومؤتمر/ و األخبار واألحداث  لقفي ن  والحياد الموضوعية  -أ

      .ية النقاشية برامج الحوارال  في التزام آداب الحوارو /ثقافة الحوار   ي غرسلتمثيل فاستخدام ا -ب

        .والعنف بص التع مج التي تعززمشاهد والبراد عن الاالبتعاو /القضايا  ض ع ب  رحجتماعي في ط صل االل التواوسائ  ظيفتو -ج

 جميع ما ذكر . -د

 د



 

 العلوم اإلسالمية  لمادة  ة االمتحانليلنراجع معًا 
 لألستاذ حسين المسالمة  

 وما قبلها ( 2020خطة + ) (  م 2021خطة  )الدورة التكميلية  م 2003جيل 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5  

 

ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

61)  

 :  الحوار ثقافةفي غرس  دور النوادي والملتقيات

    فيها .  ادفرمشاركة األتمع والمج ب .عقد ندوات حول القضايا التي تهم      به.وبه وآداحوار وأسل لأهمية ا يبية حولأ . عقد دورات تدر

وار  وتوجيههم نحو تقبل بعضهم بعًضا ، وحل خالفاتهم بالح   ،  اءعض امل بين األالمؤسسات أسلوب التعه  هذى  القائمين علحظة  ج. مال

 جميع ما ذكر .  .د         .ال العنفالذي يصل بهم إلى الحق ، من غير استعم

 د

 سادس الدرس ال

62)  
 . آلخرةفي ا  ة اا والنجلتحقيق الفالح في الدني ق ، الخن الصفات واألسحبأ تطيرها وتهذيبهابالنفس و هي االرتقاء 

 تربية النفس -التربية         د -ج    تزكية النفس -األخالق      ب -أ
 ب

63)  
 ضوابط تزكية النفس :

 ذكر  جميع ما  -د        ة والديمومة ري ستمرااال -ج        التوازن واالعتدال  -ب   عية وراإلخالص والمش  -أ
 د

64)  

 : التوازن 

وال يهمل أهله وعياله   -ج         ة والطعام والزواج جسده من الراح همل حقوال ُي  -ب       ال تطيق  ما اداتالعب من  هيكلف نفسال ف -أ

 جميع ما ذكر  -د       غ للعبادة  رفبقصد الت 

 د

65)  

 االعتدال :

 " .  فقبر( فيه تعمقوالوا )فين متين فأوغذا الدإن ه"  ه :ل ها , بقوارست ي ممالتشدد فدة وعدم دعا النبي إلى االعتدال في العبا -أ

 " .   من األعمال ما تطيقون يا أيُّها الن اُس، ُخذُوا" , قال رسول للا :   ه من األعمال ما ال يطيقزم نفسال يل -ب 

 ما ذكر . جميع  -ج

 ج

66)  

 االستمرارية والديمومة  : 

لى بعض الناس يشدد ع   -  ب        ا .هي ه ويزكسفليربي ن   استطاعتهوافل وفق  لن ا  ، واإلكثار منبات  يحرص القيام بالفرائض والواج  -أ  

ن القليل الدائم  بقى ، فبين أي وعلى ما يستمر   إلى الحرصوجه رسول للا  ر , لذلكاالستمرا عستطي ال ي بالعبادة أكثر من طاقتها, ثم نفسه 

 . جميع ما ذكر  -ج       من العبادة خير من الكثير المنقطع .

 ج

67)  
 وسائل تزكية النفس : 

 . جميع ما ذكر  د         فس  ومحاسبة الن ة للارقاب استشعار   .ج       التفكر  . ب        اهلل. تقوية الصلة ب  أ
 د

68)  

 : ل رب إليه بالنوافاللتزام بالفرائض والتقرب العبد إليه , اا يحب للا أن يتقأعظم م، ف  هللة بامن وسائل تزكية النفس : تقوية الصل

 وحج (.   الفرائض تشمل )صالة / وصيام / وزكاة / -أ

ه  ي لل فقلوب من أثر الذنوب / وبالدعاء الذي يتذال  ة القرآن التي تجليتالو النافلة / ووصيام    / لمسنونة  مثل : الصلوات ا  نوافلوال  -ب

 ه . د لرب لعب ا

 جميع ما ذكر .  -ج

 ج

69)  
 س : عدد آثار تزكية النفس :

 جميع ما ذكر  -د          علو الهمة وة داا والسع الرض  -ج          القناعة والطمأنينة  -ب         ه   وحفظه لبة للامح -أ
 د

70)  
َ : }   تعالى قال للا ينَ   ُمْخِلِصينَ َوَما أُِمُروا إاِل  ِلَيْعُبُدوا َّللا   لنفس :ا ط تزكيةمن ضواب ، { اءَ َنفَ حُ  لَهُ الد ِ

 رية والديمومة تمرااالس -ج       واالعتدالن ازالتو -ب     عيةالمشروخالص واإل -أ
 أ

71)  
ب َِك   َوات ِب }  : قال تعالى  َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخِبيًراْع َما ُيوَحىَٰ إِلَْيَك ِمن ر   : ة النفس، من ضوابط تزكي {  إِن  َّللا 

 مة تمرارية والديمواالس -التوازن واالعتدال      ج -اإلخالص والمشروعية     ب -أ
 أ

72)  
 ، من ضوابط تزكية النفس : دنيا {ال تنس نصيبك من رة والر اآلخدافيما آتاك للا القال تعالى : }وابتغ 

 الديمومة االستمرارية و -جالتوازن واالعتدال        -اإلخالص والمشروعية     ب -أ
 ب

73)  
 النفس : ، من ضوابط تزكية"  ل  وإن ق ما دامَ ؛ للا لى َحب  األعمال إإن  للا ال يََملُّ حت ى تَملُّوا، وإن  أقال النبي :"

 االستمرارية والديمومة  -التوازن واالعتدال      ج -والمشروعية     ب خالصاإل -أ
 ج

74)  
 : ، من ضوابط تزكية النفسا{ سعهنفًسا إال و قال تعالى: }ال يكلف للا

 رارية والديمومة تمسالا -تدال      جالتوازن واالع -اإلخالص والمشروعية     ب -أ
 ج

75)  
 من وسائل تزكية النفس :  ، قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه " : " وما ت ه عن ربه يروي  في ما رسول للا ل قا
   استشعار مراقبة للا ومحاسبة النفس -التفكر        ج -ب      ئضابااللتزام بالفر تقوية الصلة باهلل -أ

 أ

76)  
  : ، من وسائل تزكية النفس{اْلقُلُوبُ  نُّ َمِئ طْ تَ  َّللا ِ  رِ كْ ِبذِ  أاَلَ هِ ل  ال رِ ِبِذكْ  قُلُوُبُهمْ  ْطَمِئنُّ تَ وَ  اآَمُنو ِذينَ ل  ا}

  ومحاسبة النفسللا  استشعار مراقبة -التفكر        ج -ب تقوية الصلة باهلل  -أ
 أ

77)  
  : فستزكية الن من وسائل ،  { انِ ا َدعَ اعِ إِذَ ةَ الد  وَ عْ ِريب  أُِجيُب َدَوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعن ِي فَِإن ِي قَ }

 استشعار مراقبة للا ومحاسبة النفس -التفكر        ج -ب      تقوية الصلة باهلل  -أ
 أ

78)  
  : من وسائل تزكية النفس،  {َهاِر آَلَياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَبابِ  َوالن  الل ْيلِ اَلِف َواْخِت   أْلَْرِض ِت َواَماَواْلِق الس  إِن  فِي خَ }

 استشعار مراقبة للا ومحاسبة النفس  -التفكر        ج -ب       ية الصلة باهللوقت  -أ
 ب

79)  
َ قُ آَمُنوا ات   نَ ي ذِ َها ال  أَيُّ ا َي } ا قَ  َنْفس  نظُْر ْلتَ  وَ وا َّللا  َ ِلغٍَد ۖد َمْت م  َ   إِن  َّللا    : سفمن وسائل تزكية الن ،   {َخِبير  بَِما تَْعَملُونَ  َوات قُوا َّللا 

 استشعار مراقبة للا ومحاسبة النفس -ج       التفكر  -ب       لصلة باهللتقوية ا -أ
 ج

80)  
ِ شِ َوالْعَ  غََداةِ م بِالْ َرب هُ َن و عُيَدْ َك َمَع ال ِذيَن فَْس نَ  َواْصبِرْ }    : لنفستزكية ا من وسائل ،يَا{نْ  َواَل تَعُْد َعيْنَاَك َعنُْهْم تُِريُد ِزينَةَ الَْحيَاِة الدُّ ْجَههُ ۖيُِريُدوَن وَ  ي 

 النفس بةاسومح ر مراقبة للااستشعا  -التفكر        ج -ب      تقوية الصلة باهلل  -أ
 ج

https://quran.v22v.net/tafseer-483-3.html
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

81)  
ُ أَحَ  إِذَا"  َ ِجْبرِ  َناَدى اْبدً عَ ب  َّللا   آثار تزكية النفس :  من ،  .."بُّهُ حِ ْحِبْبهُ فَُي أَ ا فَ بُّ فُاَلًن يُحِ  يَل إِن  َّللا 
 علو الهمة -ج           القناعة والطمأنينة  -ب         بة للا وحفظه لهحم -أ

 أ

82)  
 ثار تزكية النفس :آن ، م"ني في الصالة " وجعلت قرة عي 

 لو الهمةع -قناعة والطمأنينة          جال  -له        ب محبة للا وحفظه -أ
 ب

83)  
َ َكِريم  يُِحبُّ اْلَكرَ "  :  رسول للال قا  ، من آثار تزكية النفس : "  فََهاْكَرهُ َسْفَساَوَي  ْخاَلِق، اِلَي اأْلَ ، َويُِحبُّ َمعَ َم إِن  َّللا 
 همةعلو ال  -ج      ة والطمأنينة     القناع  -ب     ه   ل ظهوحف محبة للا -أ

 ج

 سابع الدرس ال

84)  
 ، وإبرازه بصورٍة حسية .  ى المعن تقريب  ى :لعيعمل  ، القرآن هو أسلوب من أساليب التشبيه في 

 آني السجع القر  -الجناس القرآني       د -المثل القرآني       ج -قرآنية      بال القصة -أ
 ب

85)  
 في القرآن الكريم :  المث ألا إيرادفوائد 

   يع ما ذكرد. جم      . اإلقناع ج        المدح أو الذم . ب      . الترغيب أو التنفير أ
 د

86)  

ُ أَلَْم تََر َكْيَف ضَ }   ُ   نِ ذْ كُل  ِحيٍن ِبِإ َها لَ أُكُ  تُْؤِتي(  24)  س َماءِ ال  فِي ا  َمةً َطِي بَةً َكَشَجَرٍة َطِي بٍَة أَْصلَُها ثَاِبت  َوفَْرعُهَ لِ  َكثاَلً  مَ َرَب َّللا    َرِب َها َوَيْضِرُب َّللا 

 { .   اْجتُث ْت ِمْن فَْوِق اأْلَْرِض َما لََها ِمْن قََرارٍ ةٍ َخِبيثَ َجَرٍة ثٍَة َكشَ َوَمثَُل َكِلَمٍة َخِبي  (25) لَعَل ُهْم َيتَذَك ُرون اأْلَْمثَاَل ِللن اِس 

 ير.التنف ويب أ: الترغالمثل ن إيراد ة مائدلفا -1

 .النحراف عن الصراط المستقيمبيانه : اإليمان الراسخ / اد راالحال الم -2

 مقطوعة التي ال تثمر . بيثة الجرة الخها / الشنقطع ثمرال ي ة الطيبة الراسخة التي رج الصورة المحسوسة : الش -3

ى  لكلمة الخبيثة التي تعود علا  ثرا واآلخرة  / أني الد  يف  حبهاعلى صا  بالخيرتي تعود  ال   يبةلطالمعنى المراد تقريبه : أثر الكلمة ا  -4

 واآلخرة . صاحبها بالسوء في الدنيا 

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

87)  

سُْوُل للِا َوال ِذْيَن  }   د  ر  َحم  ْم  ِههِ ُجوْ ْي وُ ِسْيَماهُْم فِ اًنا  َن للِا َوِرْضوَ مِ   ْضالً َن فَ وْ غُ ْبتَ ًدا َي َماُء َبْيَنُهْم تََراهُْم ُرك عًا سُج   َعلَى اْلكُف اِر ُرحَ ِشد اءُ هُ أَ َمعَ مُّ

ر  هُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى سُْوقِِه ُيْعِجُب  َج َشْطأَ ْخرَ  أَ ْوَراِة َوَمثَلُُهْم فِي اإِلْنِجْيِل َكَزْرعٍ ْن أَثَِر السُُّجْوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي الت  مِ   ِغْيظَ َي لِ   اعَالزُّ

ْغِفَرةً َوأَْجًراِملُ ا َوعَ ُنوْ آمَ   ال ِذْينَ َد للاُ اْلكُف اَر َوعَ  مُ هِ ِب  اِلَحاِت ِمْنُهْم م   { َعِظْيًما  وا الص 

 صحابه . لرسول وأ اح للا الفائدة من إيراد هذا المثل : مد -1

 حوله .  الحال المراد بيانه : مساندة أصحاب النبي له والتفافهم -2

 تى نضجفشيئًا حئًا ه شي ا ثم اشتد عود عيفً : الزرع الذي بدأ ض  ةسحسوة المورالص  -3

 بين أبناء األمة لتحقيق قوتهم  كسالمعنى المراد تقريبه : أهمية الوحدة والتما -4

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

88)  

ال  }   حُ َمثَُل  َكَمثَلِ م ِ ِذيَن  يَْحِملُوهَا  لَْم  ثُم   الت ْوَراةَ  اْلِحمَ لُوا  َي   ال ذِ ِب   ا  رً ا فَ أَسْ   ْحِمُل اِر  اْلقَْوِم  َمثَُل  َكذ ُبواينَ ئَْس  ِ ِبآَيا    َّللا  اْلقَْوَم  ِت  َيْهِدي  اَل   ُ َوَّللا     

 { :  ظ اِلِمينَ لا

 ه  م الذين يحملون العلم وال يعملون ب الفائدة من إيراد هذا المثل : ذ -1

 به ال يعمل  الحال المراد بيانه: حال َمن عنده علم -2

 سة : الحمار الذي يحمل كتًبا ال يفقه ما فيها وحس الم الصورة -3

 م ه مراد تقريبه : ذم الذين يعلمون وال ينتفعون بعلمعنى الالم -4

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

89)  

تَ ن  ال  لَهُ   إِ َب َمثَل  فَاْستَِمعُوا  َيا أَيَُّها الن اُس ُضرِ }   َي ْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللا ِ ِذيَن  لَْن  لَ َولَِو اجْ   ااًب ا ذَُب وْخلُقُ   َيْسلُْبهُ هُ ۖ  تََمعُوا  اَل    َشْيئًا  بُ َباُم الذُّ َوإِْن 

 { :  اِلُب َواْلَمْطلُوبُ ط  وهُ ِمْنهُ   َضعَُف التَْنِقذُ َيسْ 

 ثل : اإلقناع الفائدة من إيراد الم -1

 .  شيء أن يعبد من دون للا  أي  استحقاق نه : عدم الحال المراد بيا -2

 ب. ذه الذباخأا  يستعيد م نيخلق ذباباً أو أ أن من دون للا ل معبود ك جز : ع لمحسوسةاصورة ال -3

 للا . ادة إال  غيرها ، فال يستحق العبها أو  ضعيفة عاجزة عن نفع نفسبأن المعبودات من دون للا  ب طإقناع المخاالمراد تقريبه : معنى ال -4

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

90)  

 ة :   ي القرآن ألمثال خصائص ا

نية مكالاادها  لصورة بأبعتنقل ا  : الصورة الحركية    ب.            ة ورة دقيقح الص معاني حتى تصب ف األشياء وال: وص   يرصو. دقة الت أ

ال تخل  لٍة  قلي   اإليجاز : يؤدي المعاني الكثيرة بألفاظ   ج.               يبه لألذهان . والزمانية ، ما يزيد من تخيل المشهد وتوضيحه وتقر

 . جميع ما ذكر د        . به عتبارواال أساليب البالغة ، مما يسهل فهمه وحفظه فعأرن هو ما ، و ة منهحداوب 

 د

 ثامنالدرس ال 

91)  
 :، وينتهي نسبه إلى  رائيلالسالم من أنبياء بني إسزكريا عليه 

 م بن إبراهي اسماعيل  -ج      إسحاق يعقوب بن -إسحاق بن يعقوب     ب -أ
 ب
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

92)  
 مل : زكريا عليه السالم كان يع

ا       ج -ب     ا   ي  راع -أ ا       د -تاجر   ذكر  جميع ما -نجار 
 ج

93)  

  بَُّها بِقَبُوٍل َحَسنٍ َها رَ ب لَ قَ فَتَ   ى }ن أم عيست عمرانبريا قد كفل مريم  نبي للا عيسى ، فقد أخبر للا أن زك  زمن :الً ب ا متص كان زمن النبي زكري 

            . { ا ۖ َكف لََها َزَكِري  وَ  بَاتًا َحَسنًانَ  َوأَنْبَتََها

 ال   -ب     منع -أ

 أ

94)  
 : ، هي   رانعم بنتومريم م السال زكريا عليه ة بين صلة القراب 

 ريمزوج خالة ما زكري -زكريا زوج أم مريم     ج -زكريا ابن عم مريم      ب -أ
 ج

95)  
 : من آل يعقوب كريا ورث ز 

 ا ذكر جميع م  -د    العلم والدين    -ج     ة مالحك  -ب     ة أمانة النبو -أ
 د

96)  

 :(يزاته اته / ومفص غالماً : )ا ، فرزقه  ء زكري ا عداستجاب 

من حوله على الرغم من  ثراً في  ه ورأيه ألقولجعل  آتاه الحكم صبياً بأن    -ب        ياً  وجعله نبل /  من قب  قد تسمى بهد ولم يكن أح  يى"حيسماه "  -أ

 جميع ما ذكر  -د      ته امموه في محيا ة للا محجعله تقيًا باراً بوالديه / وبشره بر -ج        سنه صغر 

 د

97)  
َ ُي ي اْلِمْحَراِب أَن  ي فِ َصل ِ  ُي َوهَُو قَاِئم  َماَلِئَكةُ الْ  هُ ْت فََنادَ  ه تعالى : }الدعاء المستفاد من قول بدتج أتن سا ُرَك ِبَي َب  َّللا   { : ْحَيىَٰ ش ِ

          للا للدعاء والثقة بهبإجابة اليقين د.   تذلل هلل  لاج. إظهار الضعف و  ب. اإلخالص والصدق في الدعاء    أ. طاعة للا والتزام أمره قبل الدعاء  
 أ

98)  
 : { ِفيًّا خَ  ب هُ ِنَداء إِْذ َناَدى رَ تعالى : }  المستفاد من قوله  عاءدب الدأ تجاستن 

 للا للدعاء والثقة به         بإجابة اليقين د.   تذلل هلل  لاج. إظهار الضعف و  لدعاء  ب. اإلخالص والصدق في ا  أ. طاعة للا والتزام أمره قبل الدعاء  
 ب

99)  
ِ إِن ِي َوهََن ا "  : الى تع قوله  ن م المستفادب الدعاء استنتج أد أُْس َشيْ ي ْلعَْظُم ِمن ِ قَاَل َرب  ِ َشِقيًّاِب كُن ًبا َولَْم أَ َواْشتَعََل الر   "   ُدَعاِئَك َرب 

 لثقة به         وا  اءدع للا للبإجابة ين اليقد.   تذلل هلل  لاج. إظهار الضعف و  ب. اإلخالص والصدق في الدعاء    تزام أمره قبل الدعاء  للا والأ. طاعة 
 ج

100)  
ِ َشِقيًّا}   : اد من قوله تعالى تفمسالدعاء ال استنتج أدب  { :َولَْم أَكُن ِبُدَعاِئَك َرب 

     به      اء والثقةللا للدع بإجابة اليقين د.   تذلل هلل  لاج. إظهار الضعف و  ب. اإلخالص والصدق في الدعاء    بل الدعاء  أ. طاعة للا والتزام أمره ق
 د

 تاسع الدرس ال 

101)  
 منهن : بياء والمرسلين ، حياة األن األثر في  اتي كان لهن نات اللوؤمملااء نسال  من مواقف ثلة خلد القرآن

 جميع ما ذكر  -د    سى عليه السالم  مريم بنت عمران أم عي وة عمران  أامر -ج      امرأة فرعون -ب    أم موسى عليه السالم -أ
 د

102)  
 م :  ذا االس بهالذي سمى مريم 

 خالتها  -د جدها        -ا       جأمه -ب     ها   وأب  -أ
 ب

103)  
   ان رغب أقرباؤها في كفالتها ورعايتها :عمربنت يم مر أباة بعد وف

 جميع ما ذكر  -ج       عمران ح ألبيها العبد الصال وتقديراً   -ب           لصالح من التقوى وات به فاتص لما   -أ
 ج

104)  
خوفاً    : أن يحدث هذا األمر  منت لو أنها ماتت قبل  م الوالدة ت تريد الستر ، فلما جاءها أل   ها عن قوم ةي خفا مست اًنا بعيدً مكبت  لما حملت ذه

 . ها الوليدللا طفل  ، فأنطقد الوالدة عمن الفضيحة ، ومما سيحدث معها ب

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

105)  

من    منه ، وأن تشرب ا الرطب لتأكل  ليه لة حتى يتساقط علنخا  ع ذجهز  أن ت   لب منها : مطمئًنا إياها حتى ال تحزن ، وطأنطق للا طفلها الوليد  
أن تمتنع عن الكالم عند    إليها طلب    وقد،    الطمأنينةد زيادة في  ي المهفلها   ر به نفسها ومولودها ، فكان حديثهلماء الذي أجراه بالقرب منها وتطها

 وسؤالهم لها. عودتها لقومها  

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

106)  
  نطقه للا جئت بأمر عظيم ال ينبغي منك . فصمتت ، وأشارت إلى ابنها ، فألقد  لوا : يا مريم  عجبوا ، وقاها فت ى قوملإ  هاجاءت مريم بابن 

 :  نبي للا { , فكان ذلك المولود هو بِيًّانَ  يعَلَنِ َب َوجَ َي الِْكتَا آتَانِ ن ِي َعبُْد َّللا ِ  إِ َل قَا}  ، أخرى مرة 

 ائيلعيسى عليه السالم الذي أرسله إلى بني إسر  -ج    الم الذي أرسله إلى بني إسرائيلالس عليهيا رزك  -ب    السالم  يهعلموسى  -أ

 ج

107)  
ِ آتَاِنَي اْلِكتَاَب َوَجعَلَ :  عالى د فيه قوله ت النبي الذي ور  : ِني َنِبيًّا {} قَاَل إِن ِي َعْبُد َّللا 

 ليه السالم  عيسى ع  -راهيم عليه السالم      دب إ -ج        ه السالم ريا علي زك  -ب     موسى عليه السالم -أ
 د

108)  

 ى :  وله تعالعليها ق التي يدل ان عمرمريم بنت المستفادة من قصة لعبر من الدروس وا

  َيْغُضْضنَ  تِ اَن ِل ْلُمْؤمِ ل َوقُ }  . شية من للاون عفتها وطهارتها ، فهي تتجنب الشبهات خالمرأة الصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتص  -أ

 { .  ُمِرِهن  َعلَىَٰ ُجُيوِبِهن  بِخُ َن بْ رِ ْنَها ۖ َوْلَيضْ ال  َما َظَهَر مِ  إِ ُهن  َنتَ ُيْبِديَن ِزي  وَجُهن  َوالَ ِرِهن  َويَْحفَْظَن فُرُ ِمْن أَْبَصا
  يرالخ هر وإن لم يكن في ظاهه للا درق  مالرضا ب ، فينبغي ا جميعها ، فقدرته ال يعجزها شيءإن للا إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه  -ب
ُ فِيِه َخْيًرا َكِثيًراَرهُوا َشْيئً كْ فَعََسى أَْن تَ }  {  ا َويَْجعََل َّللا 

َب إِلَي  " إِ  . ات سبب إلكرامه وفضله العظيم لعبادهتقرب إليه بالطاعدعاء للا وال -ج ْبُت َعْبِدي ِبِشْبٍر ْن تَقَر  بَ تَقَ إِْن وَ   ِذَراًعاْيِه إِلَ تَقَر  ي    إِلَ ر 

ْبُت إِلَ   "  ْيِه َباًعاِذَراًعا تَقَر 
     اً{ها رزق د عندا دخل عليها زكريا المحراب وجكلم}بغير حساب فاهلل يرزق من يشاء للا ، فال يحزن أحد على فواته زق من عند أن الر  -د
َ } في تفريج الهم هوا إلى للاوجيت لتهم ، فيصبروا و ابرؤهم من ي والحين عن عباده الص  أن للا يدافع -هـ  { َعِن ال ِذيَن آَمُنوا ُيَدافُِع إِن  َّللا 
 جميع ما ذكر  -و

 و

109)  
ز جذع  هأن ت ريم  مر مفقد أ  )كيف:(  ه األخذ باألسباب الماديةن أن للا يعلم عبادعمرا  م بنتمري   ادة من قصةس والعبر المستفمن الدرو
 . ًبا جنيًّا ها رط، فيهتز الجذع ويتساقط علي والدة  لةحا امرأة ضعيفة في ي القوي  ، وه النخلة 

 ال  -بنعم      -أ

 أ

https://quran.v22v.net/tafseer-330-3.html
https://quran.v22v.net/tafseer-330-3.html
https://quran.v22v.net/tafseer-330-3.html
https://quran.v22v.net/tafseer-332-3.html
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 عاشر الدرس ال

110)  
 الدارين . ي دة ف لسعايق التحقمحبة ، والبعد عن اليأس والقنوط والسلبية ، وال يروالخاؤل واألمل  تفكير ، يقوم على التفأسلوب في ال

 اإليجابي ر يكالتف -ج         التفكير الفاعل -التفكير الناقد       ب -أ
 ج

111)  

 مقومات التفكير اإليجابي :

  / والتفاؤل واألمل  . حسن الظن باهلل  ج         ا  تهقدراومعرفة    الذات  . فهمب            سان  لغاية من خلق اإلن ارفة  . اإليمان باهلل ومعأ
 . جميع ما ذكر  د         ل نحو األفض  في التغييررغبة الو

 د

112)  

 :  ياة طيبة{فلنحيينه حؤمن هو م} من عمل صالًحا من ذكر أو أنثى وله تعالى : قو، عليها  يدل   يت لا إليجابيلتفكير امقومات امن 

     سن الظن باهلل والتفاؤل واألمل ذات ومعرفة قدراتها         ج. حخلق اإلنسان            ب. فهم ال   مناية  أ. اإليمان باهلل ومعرفة الغ

            يير نحو األفضلالرغبة في التغد. 

 أ

113)  

 : { نِ ُدوْلِجن  َواإِلنَس إاِل  ِلَيْعُب لَْقُت اا خَ َومَ } :  من مقومات التفكير اإليجابي التي يدل عليها ، قوله تعالى 

       والتفاؤل واألمل ج. حسن الظن باهلل       فهم الذات ومعرفة قدراتها      أ. اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان            ب.  

          د. الرغبة في التغيير نحو األفضل 

 أ

114)  
 :{  ن ِي َجاِعل  فِي األَْرِض َخِليفَةً  إِ  ِلْلَمالِئَكةِ كَ بُّ رَ   لَ  قَاَوإِْذ } ل عليها ، قوله تعالى : اإليجابي التي يد من مقومات التفكير

قدراتها         ج. حسن الظن باهلل والتفاؤل واألمل        فةعرموب. فهم الذات     ان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان           إليمأ. ا
 في التغيير نحو األفضل           غبةد. الر 

 أ

115)  

التف ، قيجاإل  كيرمن مقومات  يدل عليها  التي  تعالابي  َبِني  و  }ى :  وله  ْمَنا  َورَ آَدَم لَقَْد َكر  َواْلبَْحِر  اْلَبر ِ  فِي  َوَحَمْلَناهُْم  نَ َزْقَن   م ِ َباِت  ي ِ ط  ال  اهُم 

ْلَناهُمْ َوفَ  ْن َخلَْقَنا تَ َعلَى َكِثيٍر م ِ   ض   :{ ْفِضيالً م 

والتفاؤل واألمل        ج. حسن الظن باهلل     ب. فهم الذات ومعرفة قدراتها                  ن  نسااإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلأ.  

 ل          د. الرغبة في التغيير نحو األفض 

 ب

116)  

ن   لَُي َوَّللا ِ "   ي :النب / وقول     ي بي " ن عبدعند ظنا  " أ:    النبي  ولمات التفكير اإليجابي التي يدل عليها ، ق قوم  نم األَْمَر، َحت ى    هَذَاتِم 

اكِ  َ، َصْنعَاَء إِ  نْ مِ  بُ َيِسيَر الر  ْئ ل اولَى َحْضَرَمْوَت، الَ يََخاُف إاِل  َّللا   : "   تَْستَْعِجلُونَ كُمْ ن  كِ ى َغنَِمِه، َولَ َب َعلَ ذ ِ

     والتفاؤل واألمل  ج. حسن الظن باهلل       ب. فهم الذات ومعرفة قدراتها                  انأ. اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خلق اإلنس

 د. الرغبة في التغيير نحو األفضل          

 ج

117)  

التفكير اإلمقومن   التي  مات  ي   :   ما حدثل عليها ،  دي يجابي  يعقوب عليه السالم ولده  ه   ف حزن حزسوعندما فقد  ، وزاد هم  ناً شديداً 

ْوحِ َّللا ِ َوأَِخيِه وَ   ُبواْ فَتََحس سُواْ ِمن ُيوسُفَ  اْذهَ ي  ِن ا َب َي }    ئهما :م ييأس من لقاقد ولده اآلخر ، ول بف بر بخ{ , فجاءه البشير  الَ تَْيأَسُواْ ِمن ر 

 . يهأخالسالم و سف عليهوي ولديه 

فاؤل واألمل      الت  ون الظن باهللج. حس       م الذات ومعرفة قدراتها    خلق اإلنسان            ب. فه   نمأ. اإليمان باهلل ومعرفة الغاية  

 ألفضل          ا د. الرغبة في التغيير نحو

 ج

118)  

َ الَ  إِن  } ه تعالى : ولر اإليجابي التي يدل عليها ، قت التفكي من مقوما  { .  ا ِبأَنفُِسِهمْ ُرواْ مَ ي ِ ت ى ُيغَ َما ِبقَْوٍم حَ  رُ ي ِ ُيغَ  َّللا 

حسن الظن باهلل والتفاؤل واألمل        ج.عرفة قدراتها          الذات ومب. فهم          ق اإلنسان      أ. اإليمان باهلل ومعرفة الغاية من خل

 فضل          د. الرغبة في التغيير نحو األ

 د

119)  

ْستَِقيمٍ ْمِشي َسِويًّا َعلَى ِصَراُمِكبًّا َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَم ن َي } أَفََمن يَْمِشي  :  جابي التي يدل عليها اإلي  ركي تفمن مقومات ال  :  { ٍط مُّ

ى  إلسباب للوصول  باأل  األخذ  -دكم على األشياء   التروي قبل الح   -نظرة الخير للمجتمع        ج  -ب       في الحياة     دفوضوح اله   -أ

             أفضل النتائج الحلول و

 أ

120)  

 :  م "أهلكهلناس فهو " إذا قال الرجل هلك ا : بيالن  ت التفكير اإليجابي التي يدل عليها ، قولقومامن م

ى  إلاألسباب للوصول  ب   األخذ  -كم على األشياء  دالتروي قبل الح   -نظرة الخير للمجتمع        ج  -ب      في الحياة      دفوضوح اله   -أ

             ل النتائج الحلول وأفض 

 ب

121)  

 : ا قَْوًما بَِجَهالٍَة {ُبوِصين تُ وا أَ ٍإ فَتََبي ُن َب إِن َجاَءكُْم فَاِسق  ِبَن  ُنواَن آمَ ا ال ِذي } أَيُّهَ الى من مقومات التفكير اإليجابي التي يدل عليها ، قوله تع

األخذ باألسباب للوصول إلى    -كم على األشياء  دح لالتروي قبل ا  -ج         معجت نظرة الخير للم  -لحياة        بلهدف في اوضوح ا  -أ

              الحلول وأفضل النتائج

 ج

122)  

 :  {ْحَمة َّللا  وا ِمْن رَ  تَْقنَطُ ْنفُِسِهْم الَ : } قُْل َيا ِعَباِدَي ال ِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَ لى ، قوله تعاا  التي يدل عليه يجابياإلالتفكير  من مقومات 

ول إلى  ب للوص األخذ باألسبا  -األشياء  د  التروي قبل الحكم على   -ع        جنظرة الخير للمجتم  -الحياة        ب  وضوح الهدف في  -أ

              ئجالحلول وأفضل النتا

 د

123)  

 اإليجابي : عدد الوسائل المعينة على التفكير 

         س يجابي مع النف. الحديث اإلب                رهللا وقد  ءاالرضا بقض عبدبة / و الت ر  ائ : إقامة الشع  خالل  لة باهلل :   منيق الص وث . ت أ

 . جميع ما ذكر د        افظة على البيئة اإليجابية محالو / معرفة وزيادة ال ع طال. االج

 د
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

124)  

  َحٍد إال هُ لهُ َخير  وليَس ذلَك ألل  َره كُأمْ ؤمِن إِن   لم ا  " َعَجًبا ألمرِ  :دل عليها ، قول النبي  ي ي الت ى التفكير اإليجابي  للمعينة عالوسائل ا من  

اللُمْؤمِن إِنْ  اُء َصبَر  هُ َخيًرا لُء َشَكَر فكانْت  أَصابتهُ َسر   ". وإْن أَصابتهُ َضر 

 بية         اإليجا ئةبي افظة على الوالمح  عرفة / االطالع وزيادة الم ب. الحديث اإليجابي مع النفس         ج.     أ. توثيق الصلة باهلل 

 أ

125)  
 ِسي " . َسْت َنفْ َيقُْل: لَقِ لِ  ْفسي، َولَِكنْ ْت َن كُْم: َخُبثَ " ال َيقُولَن  أََحدُ  :ي  التي يدل عليها ، قول النب ى التفكير اإليجابي للمعينة عالوسائل امن 

 البيئة اإليجابية          ى رفة / والمحافظة عللمعا دةع وزياج. االطال   اإليجابي مع النفس       أ. توثيق الصلة باهلل    ب. الحديث 
 ب

 حادي عشرالدرس ال

126)  
 {  إِْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  إاِل  إِي اهُ  تَْعُبُدوا أاَل   كَ َربُّ  ىَٰ ضَ َوقَ }  :ى الله تعيدل عليها قو ر التيالدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغامن 
الوالدين معام   -أ أبواب  معاملة  الكربات رتفلة حسنة من  بأن للا  -ب        يج  إذا دعاه   ثقة اإلنسان ويقينه   له  وجوب    -ج     يستجيب 

 عمال الصالحة أمر مشروع ألب إليه باللا والتقرالتوسل إلى  -د        عمالاإلخالص هلل في كل األ

 أ

127)  

،  ِدي ِبي  َظن ِ َعبْ   ْندَ أََنا عِ     "  عن ربه :    يهرورسول للا فيما ي   من قصة أصحاب الغار التي يدل عليها قول  دةفاالمست   والعبر الدروس من  

َب إِلَي  ِبِشْبرٍ   ، ُهمْ ْيٍر ِمنْ تُهُ فِي َمإَلٍ خَ ي فِي َمإَلٍ ذََكرْ َكَرِن ذَ َوإِْن   ، َنْفِسي يفِ  تُهُ ْفِسِه ذََكرْ فِي َن  إِذَا ذََكَرِني فَِإْن ذََكَرِني ، َمعَهُ  َوأََنا ْبُت  َوإِْن تَقَر   تَقَر 

 " .    ةً َولَ تَْيتُهُ هَرْ ِشي أَ َوإِْن أَتَاِني يَمْ ، ُت إِلَْيِه َباًعا  بْ ا تَقَر   ِذَراعً َب إِلَي  قَر  َوإِْن تَ  ، ِذَراًعا  هِ يْ إِلَ 

الو  -أ الكربات     بدين معاملة  لامعاملة  تفريج  أبواب  إذا دع   -حسنة من  له  بأن للا يستجيب  وجوب    -اه    جثقة اإلنسان ويقينه  
 قرب إليه باألعمال الصالحة أمر مشروع الت  والتوسل إلى للا -عمال       دألهلل في كل ا صخالاإل

 ب

128)  
َ  واُبدُ ِلَيعْ  إاِل   أُِمُروا َوَماعليها قوله تعالى : }  التي يدل أصحاب الغار فادة من قصة المست  بروالعس من الدرو ينَ  هُ لَ  ُمْخِلِصينَ  َّللا   :  {  الد ِ

الو  -أ الكربات     ب  ةحسن ن معاملة  دي المعاملة  تفريج  أبواب  إذا دعاه    ج  قةث   -من  له  بأن للا يستجيب    وجوب   -اإلنسان ويقينه  
 إلى للا والتقرب إليه باألعمال الصالحة أمر مشروع  لسالتو -ألعمال       داإلخالص هلل في كل ا

 ج

129)  
 { :    السُّوءَ  َوَيْكِشفُ  َدَعاهُ  إِذَا اْلُمْضَطر   يبُ يُجِ  نْ أَم   : ى يها قوله تعاللع ل اب الغار التي يدلعبر المستفادة من قصة أصحاومن الدروس 

امع  -أ أبون معاملة حسن لوالدي املة  الكربات     ة من  تفريج  إذا دعاه    -ب  اب  له  بأن للا يستجيب  وجوب    -ج    ثقة اإلنسان ويقينه  
 باألعمال الصالحة أمر مشروع  والتقرب إليه التوسل إلى للا -د  اإلخالص هلل في كل األعمال      

 د

130)  

ب فقال إني أخاف  منص  تورجل طلبته امرأة ذا رسول للا : " ها قولعلي دل ي ي والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار الت الدروس  نم
 للا " :  

تفريج الكرب   -أ أبواب  الوالدين معاملة حسنة من  الفالح وأسن  عفة عن الفاحشة ملا   -ات     بمعاملة  الدنيا واآلخرة اباب       لنجاح في 
 الصالحة أمر مشروع لتقرب إليه باألعمال  واالتوسل إلى للا -اإلخالص هلل في كل األعمال       دجوب و -ج

 ب

131)  

َمْن َيا  ْنُف قِيَل  أَ مَ ُف ثُم  َرغِ نْ ِغَم أَ ُف ثُم  رَ َرِغَم أَنْ للا : "   ل رسوليها قوالغار التي يدل عل أصحابقصة  والعبر المستفادة منمن الدروس 
 " :   الَْجن ةَ لِ فَلَْم َيْدخُ ْيِهَما ْو ِكلَ َدهَُما أَ حَ  أَ َبرِ اْلكِ ِعْنَد  قَاَل َمْن أَْدَرَك أََبَوْيهِ  َّللا ِ َرسُوَل 

تفريج الكربات     ب  -أ أبواب  الوالدين معاملة حسنة من  الفالعفة عن الف  -معاملة  دنيا واآلخرة      ل والنجاح في اح  ال احشة من أسباب 
 مشروع  األعمال الصالحة أمرب إليه  سل إلى للا والتقربالتو -هلل في كل األعمال       د وجوب اإلخالص -ج

 أ

 ثاني عشرالدرس ال 

132)  
 :  م بها المجتمع المسلمهي مجموعة المبادئ والقيم التي يتس

 ةالمباديء اإلسالمي -د      ميةالس ة اإلالهوي -ج     القيم اإلسالمية -ة        ب الحضارة اإلسالمي -أ
 ج

133)  
 ة اإلسالمية : يالهو مقومات

 د. جميع ما ذكر        لحياة ختلف مجاالت امارة اإلسالمية في ومنجزات الحضالمي . التاريخ اإلسج      اللغة العربية     ب.       اإلسالم   . أ
 د

134)  
ِ ۖ  } عالى : قوله ت ليها ية التي يدل عمن مقومات الهوية اإلسالم  غَةً{:ِصبْ   ِمَن َّللا ِ َمْن أَْحَسنُ  وَ ِصبْغَةَ َّللا 

 . التاريخ اإلسالمي عربية        ج . اللغة الب          سالمأ. اإل
 أ

135)  
 جاالتها واإلفادة منها بما ال يخالف مبادئ اإلسالم وقيمه . ى بمختلف مخراألات والحضار جزات األممصل مع منهو التوا

 األصالة  -نفتاح      جالا -العولمة      ب -أ
 ب

136)  

 :زاتهم من منجاإلفادة واآلخر ،  لكرام علىابته ابي وصحنح الاى انفتتدل عل يتمثلة الألا
ن ثابت  أنه أمر زيد ب  -ب        المظلوم . لى نصرة  ف يدعو إثة ، وكان هذا الحلبل البعذي شهده مع قريش قعلى حلف الفضول ال  بي يثنيكان الن  -أ

  / م صناعة المنجنيق  مة إلى اليمن لتعلن بن سلقفي وغيال لثا   ودالنبي عمرو بن مسع  بر أرسل يخعد  وب  -ج           انية ليكاتبهم بها .برلعلم اأن يتع
  جميع ما ذكر -د       .دواوين من الفرس في إنشاء الالخطاب عمر بن وانتفع 

 د

137)  

 : أسباب تراجع المسلمين في أدائهم الحضاري  
دعو  الذي يحث العلمي ، في الوقت  الب  لباتبمتطخذ  م األ.عدب          . الم  لإلساطئ  الفهم الخو  /   ين بدينهم وأخالقهم وقيمهممسلسك الم . ضعف تمأ
مية التي تقود  األخرى من غير التفكر في األسس العلنجزات األمم  . استخدام مج     ومكانة العلماء .   انتهن مكه اإلسالم إلى طلب العلم ، ويرفع مفي
 . جميع ما ذكر د    طويرها .ت إلى

 د

 ثالث عشرالدرس ال 

138)  
مرانية ،  عياسية ، واقتصادية ، وكرية ، واجتماعية ، وسمختلف جوانب الحياة : فون في  مسلمالا  ية أبدعه ة ومعنوادي م   اتزجن مهي  

 ان . واإلنس إلسالمي للكون والحياة وفق التصور ا
 األمة اإلسالمية -د    مي الس الفن اإل -ة      جالعمارة اإلسالمي -ب     ميةالحضارة اإلسال -أ

 أ

139)  
 ين ، بينهما :لجا ى مالحضارة اإلسالمية عل تماق
 الدينيالمادي و -لديني      دالمعنوي وا -اعي     ج المادي واالجتم -ب    وي المعنوالمادي  -أ

 أ

140)  
 :  سالميةحضارة اإلمادي لللاعلى المجال ألمثلة ا من
 جميع ما ذكر  -د    والعمارةفنون لا -ج    الصناعة    -ب    الزراعة   -أ

 د
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مسالمة ال ينحس  

141)  
 ة  :اإلسالمي للحضارة  نويعم لالى المجال من األمثلة ع

 ر جميع ما ذك -د      القيم -ج      الفكر  -ب    العلم  -أ
 د

142)  
 لم بعدة أمور ، اذكر ثالثة منها : العة ب حضارة اإلسالمي تمثل اعتناء ال

 جميع ما ذكر  -د     مي في بناء الحضارةلع اعتماد المنهج ال -ج     بناء الجامعات   -ب  دارس  بناء الم -أ 
 د

143)  
 ثل : بناء المدارس ، ماإلسالمية ب لحضارة انت اعت 
 جميع ما ذكر  -ج     ة مي نظاالمدارس ال -ب     األزهر  الجامع -أ

 ج

144)  
واق الشاميين ر نا ، فكحد  بجانب وا لدب  ويسكن طالب كل،  ةقحلقات للدراسة ، تحيط به غرف لسكن الطلبة تسمى باألروام فيه كانت تق

 غان وغيرها . فاألورواق المغاربة ، ورواق  ،
 المسجد األقصى  -الجامع القبلي     د -ج        مع األزهرجاال -ي     بع األموالجام -أ

 ب

145)  
جويني والغزالي / وكانت الدراسة  مثل : الا  يهاء للتدريس فالعلمكبار  ين  ملك / وعنظام ال  ير السلجوقانشأها في العراق الوزي  :  نظاميةرس الالمدا

 .  طعام والسكن للطالب الن تأمي فيها مجانية مع
 ال  -نعم     ب -أ

 أ

146)  
 المية :اإلس ا الحضارة تي اهتمت بهالجامعات ال

 جميع ما ذكر   -ج     فاس  يف لقرويين جامعة ا -ب     نستو جامعة الزيتونه في -أ
 ج

147)  
س هذه  أس   وضعل في  الفض  ة ممن كان لهمقييطبالتكثير من العلوم  من العلماء في    عددزرب  ين :مسلمء العلماالد  عن التطبيقي  لتجريبي  المنهج ا

 العلوم ، منهم :  

 جميع ما ذكر   -ج        م الخرائطا ورساإلدريسي في الجغرافي  -ب      ية الطيرانن قعباس بن فرناس في ت  -أ

 ج

148)  

علم    من م  ا وصلهوبوا موص، ه  وعضالتوظيفة أعضاء الجسم وعروقه  يد تحد  : استفادوا منه في    حيث  :   لتشريحلمون بعلم ا اهتم العلماء المس 
في ذلك كتصويبهم لما وص أكثر من    م ل منهاإلغريق  للفم يتكون من  السفلي  الفك  المسلمين توصلوا عظمة  بأن  العلماء  لكن  أنه يتكون من    ،  إلى 

 حديث . ته العلم ال، وهو ما أثبعظمة واحدة 

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

149)  
 هو :  ، ح القلبموية وتشري الدورة الدف اكتش

 ابن رشد  -د ابن سينا        -م        جابن الهيث  -س      بالنفي  ابن -أ
 أ

150)  
 لبصريات( . علم اذا العلم )أقسام العين ووظيفة كل قسم فيها ، كعدسة العين ، ويسمى هف اكتش

 ابن رشد  -د     ابن سينا   -ج     ابن الهيثم    -ب   لنفيس   ابن ا -أ
 ب

151)  
 : م هذا العل  سة العين ، ويسمى فة كل قسم فيها ، كعدي ظوو ينلعالهيثم أقسام ا ف ابناكتشا

 اتعلم البصري  -علم العين    ج -عدسات     بعلم ال -أ
 ج

152)  
 . لجراحية في العمليات ا ر(خدأول من استخدم )الم

 ء المسلمون األطبا -د     ابن سينا   -ج     ابن الهيثم    -ب   لنفيس   ابن ا -أ
 د

153)  
 ية : واألمراض العصب  فسيلن ا ممن اهتم بالعالج

 ابن رشد  -ابن سينا      د  -ثم        جابن الهي  -ابن النفيس      ب -أ
 ج

154)  
 : بض لن ا ة الدموية ، وسرعةفي الدورو المعدة از الهضمي ، وقرحة ة على الجه أول من أشار إلى أثر األحوال النفسي 

 ن رشد ب ا -د    ابن سينا    -ابن الهيثم        ج -ابن النفيس      ب -أ
 ج

155)  
 افل االجتماعي : التك من المؤسسات التي كان لها أثر في تحقيق

 ع ما ذكر جمي  -د        ومؤسسات الزكاة   -ج      ومؤسسات الوقف الخيري  -ب       لة األيتام مؤسسات كفا  -أ
 د

 عشر  رابعالدرس ال

156)  

،  : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا "   ، وقالرسول للاله  فرق له ، ن يوسعوافأبطأ القوم أ،  يبيوم يريد الن اتذ جاء شيخ كبير
 االهتمام بكبار السن هي : تدل على صورة من صور ، ة له في المجلس وإجالسه بالتوسع  نس على توقير كبير ال  ل ذلكفد

 التعامل مع كبار السن         غار على حسن الص  تربية -ورفع الحرج عنهم       جيف عليهم التخف -ب         إكرامهم توقيرهم و -أ
 جميع ما ذكر  -د

 أ
 

157)  
 ":  إكراَم ذي الشيبة المسلم إجالل للا" إن ِمن ل النبي : وقمام وتوقير كبار السن التي يدل عليها هت الور امن ص 

 كبار السن        ى حسن التعامل مع تربية الصغار عل -جرفع الحرج عنهم       و هملي التخفيف ع -ب      توقيرهم وإكرامهم     -أ
 جميع ما ذكر  -د 

 أ

158)  

يدل عليها  ك  وقير مام وت هت من صور اال التي  السن  يوم  بار  أب ،  الفتح بكر    و أتى  يوم  بأبيه )أبي قحافة(  ،  ، وك  الصديق  ان شيًخا كبيًرا 
 ".فيه ة كون أنا آتي بيته حتى أ  تركت الشيخ في  ال" هله :   ل ، فقالدي الرسوليسلم بين ي 

        نامل مع كبار السبية الصغار على حسن التعتر -التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم       ج -بمهم          ارتوقيرهم وإك -أ
 ما ذكر  جميع -د 

 أ

159)  

، ومستلقياً  يستطع القيام  لم  إن  جالًسا    لعاجز الصالةا  يرسالم للشيخ الكب إلاا إباحة  التي يدل عليهن  صور االهتمام وتوقير كبار الس   من
 .   الجلوس عليه ذا شقإ
 على حسن التعامل مع كبار السن        ر تربية الصغا -م ورفع الحرج عنهم       جالتخفيف عليه  -توقيرهم وإكرامهم         ب -أ
 جميع ما ذكر  -د 

 ب

160)  

ا كان فيهم  ذإ   ةالمصلين خاص   خفيف عنعة بالت الجماة  أمر النبي األئمة في صال  ها لي التي يدل عر السن  صور االهتمام وتوقير كبامن  
 ن . كبار الس

 حسن التعامل مع كبار السن       تربية الصغار على  -ج     التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم   -توقيرهم وإكرامهم         ب -أ
 جميع ما ذكر  -د 

 ب
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161)  

ي شهر رمضان على أن  طار ف فلصيام اإلاجز عن االع  كبير السنالم ل اإلس  ةأباحالتي يدل عليها  ن  وتوقير كبار الس  م هتماصور االمن  
 يطعم عن كل يوم مسكيناً . 

  -التعامل مع كبار السن       د  تربية الصغار على حسن  -فع الحرج عنهم       جروالتخفيف عليهم    -رامهم         برهم وإك توقي   -أ
 ا ذكر جميع م

 ب

162)  
 :في شهر رمضان على  فطارالصيام اإللعاجز عن لكبير السن ام السباح اإلأ

ً كي سمأن يطعم عن كل يوم  -ج خمسة مساكين      أن يطعم في كل يوم -أن يطعم في كل يوم عشرة مساكين      ب -أ  ج نا

163)  
 ج . عنه إن لم يستطع الحيحج ن م بأن يرسل لعاجزن االسلكبير ص رخأن النبي عليها  التي يدلصور االهتمام وتوقير كبار السن من 
  -د   سن التعامل مع كبار السن      تربية الصغار على ح  -ج        التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم  -ب         وإكرامهم    توقيرهم  -أ

 ذكر  امجميع 
 ب

164)  
 ع كبار السن : مثلة( لحسن تعامل الصغار مر )أمظاه

أو  أفعالهم  بهم أو االستهزاء ب  وعدم  االستخفاف   -ب        أو تأففمر  تذ  حوائجهم بالاء  وقض  ،  سنالكبار    التلطف معى  علصغار  بية الينبغي تر  -أ

 جميع ما ذكر  -د       على الكبير " .صغير قال النبي : " يسلم ال  بالتحية ويلقيها على الكبير ، دأ الصغيروأن يب  -ج          هم .أقوال
 د

 عشر خامسالدرس ال

165)  
 :شريف واألدب مثلبوي الالن   حديثلافي ين برزوا لصالح الذسلف الان م  على المراتبألم ضهبعل قة  وقد وص ي اإلعاسالم بذواإل اهتم
 جميع ما ذكر   -جاألصم         -األعمش     ب -أ

 ج

166)  
 ع البيئة فاعلهم متية وت اراتهم الحيافي مه  ؤثروت   ، أو الجسمية أو الفكرية ،لحسية  درات اهم األشخاص الذين يعانون من نقص في الق 

 شون فيها . يعي  تيال
 المجانين -مرضى السراطان      د -ج       اقةع ذوي اإل األشخاص  -السن    ببار ك -أ

 ب

167)  
وكان    ، " عودهي واقف ن بن  ذي فيصير الإلى الب بنا  طلقوان ا ": لتي يدل عليها قول النبي ذوي اإلعاقة ا ي في تعامله معمن أساليب النب 
 صير رجالً أعمى . هذا الرجل الب 

 هم ع المشقة عن ر عليهم ورف د. التيسي     ج. قضاء حوائجهم والدعاء لهم     باشيرهم باألجر والثوتب   ب.  راعاة مشاعرهم  م أ.

 أ

168)  
ضته عو  ،  فصبر  ،  عبدي بحبيبته    ذا ابتليتُ إ  :  ال ن للا قإ  "النبي :  ل عليها قول  يد  لتيمن أساليب النبي في تعامله مع ذوي اإلعاقة ا

 . اه  عين  : اهم بتاهوحبي ،  " ا الجنةمنهم
 هم ع المشقة عن ر عليهم ورف د. التيسي   ج. قضاء حوائجهم والدعاء لهم     باب.  تبشيرهم باألجر والثو  أ. مراعاة مشاعرهم  

 ب

169)  
ل : ثام  ويقضيها لهم /  بينمصاكان النبي يمشي في حوائج المرضى وال  من أساليب النبي في تعامله مع ذوي اإلعاقة التي يدل عليها

 ة ، فذهب معها حتى قضى لها حاجتها ليك حاجإن لي إ!  اقة عقلية ، فقالت : يا رسول للانبي كان فيها إع إلى الءت امرأة فقد جا 
 هم ع المشقة عن ر عليهم ورف د. التيسي   ج. قضاء حوائجهم والدعاء لهم     باب.  تبشيرهم باألجر والثو  أ. مراعاة مشاعرهم  

 ج

170)  

  التي يدل عليهاعاقة ذوي اإلمع ه في تعاملي نب من أساليب ال
فاؤك  اء إال ش، ال شف  اشف وأنت الشافي، واس مريًضا ، أو أُتي به قال : " أذهب البأس رب الن ول للا كان إذا أتىسرلت: إن اقعن عائشة  ما روي 
 ا ".  يغادر سقمً ، شفاء ال 

 هم ع المشقة عن ر عليهم ورف د. التيسي   هم اء حوائجهم والدعاء لض ق ج.     باألجر والثوب.  تبشيرهم با  أ. مراعاة مشاعرهم  

 ج

171)  

ى صالة الجماعة يعرضهم  أن النبي أذن لهم بالصالة في البيت إن كان المجيء إلا  دل عليهمع ذوي اإلعاقة التي ي بي في تعامله  من أساليب الن 
ال  ه وبينهم فبين  الذيدي  فإذا كانت األمطار سال الوا ضرير ويصلي في قومه ،  لجره أنه ر وأخبن مالك أتى رسول للابأن ِعتبان ا  للخطر ، فقد ورد

 للا : " سأفعل إن شاء للا " .  في بيته ، ليتخذه ُمصلى ، فقال له رسول   أن يأتي فيصليول للامن رس أن يأتي مسجدهم فيصلي ، وطلب عطييست
 نهم م ورفع المشقة عد. التيسير عليه     م  الذات لديه زيادة تقديرج.        با ويرهم باألجر والث مشاعرهم           ب.  تبشاة عاأ. مر

 د

172)  

عندما كان ينة مرات عديدة  مدالارة  مهو أعمى( بإ)و  تومن أم مكابا تكليف النبي  التي يدل عليهمن صور حسن تعامل النبي مع ذوي اإلعاقة  
ن كل واحد  إلى أ رةإشا ة الفجر ، وفي ذلكن الثاني لصالذاسجد ، وباألاس في الملنبا ، وأمره أن يصلي خرجون كما حصل في غزوة أحدالمسلمون ي

 اقته. ا الناس ، وذلك حسب قدرته وطن أن يقوم بمهمة ينفع بهعاقة يمكذوي اإل من
 هم عن  مشقة ع الر عليهم ورف سي د. التي      زيادة تقدير الذات لديهم ج.     باب.  تبشيرهم باألجر والثو  أ. مراعاة مشاعرهم  

 ج

173)  
 :  ى عن الطريق "" ملعون من كمهَ )ضلل( أعميدل عليها قول النبي :  تيعاقة الع ذوي اإلم  ي تعاملهالنبي ف يبمن أسال

 هم شقة عن فع المليهم وريسير عد. الت    تَقَُبل ذوي اإلعاقة والتحذير من إيذائهمج. ب.  تبشيرهم باألجر والثواب ة مشاعرهم    عا ارأ. م
 ج

174)  

لَى  َواَل عَ أْلَْعَرجِ َحَرج   ا  ى ى اأْلَْعَمىَٰ َحَرج  َواَل َعلَ لَ َس عَ ل يْ }    :التي يدل عليها قوله تعالى  اإلعاقة  ذوي    ل النبي معسن تعامور حمن ص 

 : {  ِريِض َحَرج  اْلمَ 
 هم ع المشقة عن ف هم ورر علي د. التيسي    ج. قضاء حوائجهم والدعاء لهم     باب.  تبشيرهم باألجر والثو  أ. مراعاة مشاعرهم  

 د

 عشر  سادسالدرس ال

175)  
 :  قدرة ما أداء متميز في 

 المبدعون  -د      اإلبداع   -الموهبة      ج -الموهوبون       ب -أ
 ب

176)  
 :  ميرهم عن غتميزه ات فطرية طبيعيةدادقدرات أو استعكون يمتلهم أشخاص 

 لمبدعون ا -ع       داداإلب  -الموهبة      ج -الموهوبون       ب -أ
 أ

177)  
 : األصالة يمتاز ب  تاج شيء جديد ومفيدإن  اإلبداع إلى  وممفهيشير 

 المبدعون  -إلبداع       دا -الموهبة      ج -الموهوبون       ب -أ
 ج

178)  
 : صالةى إنجاز أشياء جديدة ومفيدة تتصف باألتميزون بقدرتهم علخاص ي هم أش

 ن بدعو الم -د        اإلبداع -ج      الموهبة   -ن       بالموهوبو -أ
 د

179)  
 :  ندعي مع الموهوبين والمب  تعامل دي النبوي في الصور )مظاهر( لله

 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ
 د
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مسالمة ال ينحس  

180)  
أقضاهم : عن بعض أصحابه : "   التي يدل عليها قول النبي    ندعي لمب مع الموهوبين وا  لمتعادي النبوي في الصور )مظاهر( للهمن  

 :  ي" ، هطالب  علي بن أبي 
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

181)  
ب  ؤهم لكتا أقرعن بعض أصحابه : " لنبي يدل عليها قول اع الموهوبين والمبدعين التي م ملادي النبوي في التع من صور )مظاهر( لله

 " ، هي : بللا : أبي بن كع
 ر د. جميع ما ذك   هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

182)  
أعلمهم  ابه : " دل عليها قول النبي عن بعض أصحمع الموهوبين والمبدعين التي ي عامل لنبوي في الت هدي ا لل هر(من صور )مظا

 : ، هي"  ن جبلل والحرام : معاذ ب بالحال
 ع ما ذكر جميد.    بين والمبدعينوهالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

183)  
:   مأفرضهبعض أصحابه : " وي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين التي يدل عليها قول النبي عن للهدي النب  من صور )مظاهر(

 : هي" ،    -واريث بالمعلمهم أ أي -يد ز
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو رات قدن م. اإلفادة ج    ن  يعبين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

184)  
أبي  :  على موهبةحد المشاهد النبي في أ ثناء دعين التي يدل عليها ب مامل مع الموهوبين والهر( للهدي النبوي في التعمن صور )مظا

 : ، هيالتنا : سلمة " َرج  ير وخ و قتادة ،ننا : أب خير فرساقتادة وسلمة بن األكوع في الفروسية والشجاعة فقال فيهما : " كان  
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

185)  
عندما سمع  به : "  صحاض أبع  النبي عن  ها قوللي ع الموهوبين والمبدعين التي يدل عمن صور )مظاهر( للهدي النبوي في التعامل م

 : " ، هي  ر آل داود " .ا موسى ! لقد أوتيت مزماًرا من مزامي ب أصوته وقال له : " يا النبي تالوة أبي موسى األشعري أعجبه 
 ميع ما ذكر ج د.    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 أ

186)  

وجد عنده  ندما  ع  سعلى توجيه ابن عباالنبي    حرصالتي يدل عليها  مع الموهوبين والمبدعين :    وي في التعاملور الهدي النب ص   من
,    دينم فقهه في اللله ا  فدعا له قائال : "  اأئمة التفسير للقرآن ، وكان حينها غالًما صغيرً ليكون إماًما من    م ،موهبة في الحفظ والفه 

 .من علماء األمة  الماً ن ، وعآ القرن ماترج ى غدا، حت يل "  التأووعلمه 
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 ب
 

187)  

ا ا لهدمن صور  الموهوبين و  لنبوي في التعامل ي  بن مسعود موهبة و  ىا رأعندم  ين :عدمب المع  ا في قراءة  إبداعالنبي من عبد للا 
القرآن ، حتى غدا  ره إلى منزلته في قراءة  ظن رآن ، مع أنه نزل عليه ، حتى يعززه ويلفت  الق  ئًا من يه شي لعن يقرأ منه أ لقرآن ، طلب  ا

هي : ب ن يهم الفقال ذين ال ةاب لصحن قُراء اابن مسعود مِ  عبدللا   يريد كما أنزل ، فليقرأه من ابن أم عبد" ،غضا   قرأ القرآني ن أ  " من سر 
 مسعود . بن 
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 ب

188)  
  ال يؤيدك ما نافحَت )دافعت( عن للا له : " إن روح القدس )جبريل( ال يز  وقال  ،ره شع سالم فياإل أعداء بالرد على ي كلفه النبي اب صح

 :  ورسوله "
 أبي موسى األشعري  -د    حسان بن ثابت -معاذ بن جبل      ج -أبي بن كعب      ب -أ

 ج

189)  
 . لمؤمنين "حسان ، فشفى صدور ام اهجه:عائشة قول عليها التي يدل والمبدعين : ين هوب من صور الهدي النبوي في التعامل مع المو 

 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ
 ج

190)  
 ، هو :  اللغة العبرية صحابي رأى النبي موهبته في تعلم اللغات وأمره بتعلم

 عري أبي موسى األش -سان بن ثابت    دح -ج       زيد بن ثابت -ب    أبي بن كعب    -أ
 ب

191)  
 :عندما رأى النبي موهبة زيد بن ثابت في تعلم اللغات ، أمره بتعلم اللغة 

 العبرية  -االنجليزية    د -ج     عربية ل ا -ب      الهندية -أ
 د

192)  
 : ، فتعلمها وأتقنها في   تهاتاب وكرية للغة العب م اتعلاللغات ، أمره ب م علبة زيد بن ثابت في ت عندما رأى النبي موه

 يوًما   25 -ليلة       د 20 -يوًما       ج 18 -بيلة    ل 15 -أ
 أ

193)  

،  ليلة "    ا في خمس عشرةلم اللغة العبرية وكتابتها ، فتعلمها وأتقنهعت عندما رأى النبي موهبة زيد بن ثابت في تعلم اللغات ، أمره ب 
 :رى في كس  سولالفارسية من رعه فتعلم ة في إبدادزيالى  ف إلك التكلي وأدى ذ

 يوًما  25 -د       ليلة  20 -ا       جيومً  18 -ليلة    ب 15 -أ

 ب

194)  
 الغات اآلتية :  من ُخدام رسول للا  زيد بن ثابت  تعلم
 جميع ما ذكر  -د     القبطية  -ج       الرومية  -ب      الحبشية  -أ

 د

195)  

" ،   ا وأتقنها في خمس عشرة ليلةالعبرية وكتابتها ، فتعلمه اللغة لم  بتعفي تعلم اللغات ، أمره ابت زيد بن ث  هبةمو  عندما رأى النبي
والقبطية من  ثمانية عشر يوًما ، وتعلم الحبشية والرومية ي فوأدى ذلك التكليف إلى زيادة في إبداعه فتعلم الفارسية من رسول كسرى 

 هي : لموهوبين والمبدعين ع ال م لنبوي في التعامالهدي امن صور  ورة ص  على لك ، يدل ذ  ول للا "ُخدام رس 
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 ج

196)  
 ـ  ـمعاذ بن جبل ب  استثمر النبي معرفة

 التأخير و التقديم  -منسوخ      جوالسخ النا -ب        رامالحو  الحالل -أ
 أ

197)  
 :استثمر النبي معرفة معاذ بن جبل بالحالل والحرام بأن بعثه قاضياً ألهل 

 مصر  -د      ليمنا  -م     جاشال -العراق       ب -أ
 ج

198)  
الحرام بأن بعثه قاضياً و  الحاللل ب جب   معاذ بن  معرفة  هاي فنبي  استثمر ال  تيالن  مع الموهوبين والمبدعيلنبوي في التعامل  ي االهدمن صور  

 . ألهل اليمن 
 د. جميع ما ذكر    هوبين والمبدعينالمو ن قدرات . اإلفادة مج    عين  بين والمبدالموهو . تعزيزب والمبدعين   ن يبالموهوة مكان. إبراز النبي أ

 ج



 

 العلوم اإلسالمية  لمادة  ة االمتحانليلنراجع معًا 
 لألستاذ حسين المسالمة  

 وما قبلها ( 2020خطة + ) (  م 2021خطة  )الدورة التكميلية  م 2003جيل 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13  

 

ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 عشربع ساالدرس ال

199)  
ع / أو  ر ما / أو تأدية واجب اجتماعي / أو زيادة معرفة واطالور حول أم: كالتشا  ينةعم  افق أهدلتحقي س  لناا  هاي يجتمع ف  هي لقاءات

 .  وغير ذلك دقاء ص صلة رحم وتفقد حال األقارب واأل
 المجالس  -د    العمل مجالس  -ج      المجالس العلمية -ب   المجالس االجتماعية -أ

 د

200)  
 ( السأنواع المجالس : )صور المج

 جميع ما ذكر  -د مجالس العمل     -لس العلمية     جالمجا -بية   اعتمجالس االجالم -أ
 د

201)  
 .  ونوظف لم المؤسسات والشركات التي يكثر فيها ا تعقد في االجتماعات التي

 جميع ما ذكر  -عمل    دال السمج -المجالس العلمية     ج -المجالس االجتماعية   ب -أ
 ج

202)  
 :  ِلَها   {ا َغْيَر ُبُيوِتكُْم َحت ىَٰ تَْستَأِْنسُوا َوتَُسل ُِموا َعلَىَٰ أَهْ تَْدُخلُوا ُبُيوتً  الَ  اوآَمُن ِذيَن َها ال  يُّ أَ  َيا} :  التي يدل عليها الس  جمن آداب الم

         س راعاة أدب الحوار والحديث في المجلم -لوس في المكان المناسب .      جالتسليم والج -ب للمجلس        بناسالماختيار المكان  -أ
     مأثور عن رسول للا .لاعاء مجلس بالد ختم ال-د

 ب

203)  
 :  مجلس "له اهي ب إذا أتينا النبي جلس أحدنا حيث ينت " كنا :   الصحابة أحد قول آداب المجالس  التي يدل عليها  من
         س مجلحديث في الالحوار والدب أ  اةمراع -في المكان المناسب .      ج م والجلوسالتسلي  -للمجلس        ب سبلمكان المنااختيار ا -أ
 ختم المجلس بالدعاء المأثور عن رسول للا .    -د

 ب

204)  
 : كم { وا يفسح للا لسحي المجالس فافإذا قيل لكم تفسحوا ف نوا} يا أيها الذين آممن آداب المجالس  التي يدل عليها قوله تعالى : 

في المجلس         مراعاة أدب الحوار والحديث  -ن المناسب .      جالمكا والجلوس فييم سللت ا -ب     المكان المناسب للمجلس   اختيار  -أ
 ختم المجلس بالدعاء المأثور عن رسول للا .    -د

 ب

205)  
 .  أحق به " إليه فهو  مجلسه ثم رجعن م أحدكم م" إذا قا :  يالنب  تي يدل عليها قول ال جالس  اب الممن آد

المجلس         مراعاة أدب الحوار والحديث في  -سليم والجلوس في المكان المناسب .      جالت  -بلس        لمجل سبكان المنااختيار الم -أ
 ختم المجلس بالدعاء المأثور عن رسول للا .    -د

 ب

206)  
 "بإذنهما  بين اثنين إال ق" ال يحل لرجل أن يفرل النبي :  قوا تي يدل عليهمن آداب المجالس  ال

مراعاة أدب الحوار والحديث في المجلس          -التسليم والجلوس في المكان المناسب .      ج -جلس        بللم ان المناسبلمكا اراختي  -أ
 ول للا .    رس  ختم المجلس بالدعاء المأثور عن-د

 ب

207)  
 " .  ... ليكإ وب ت وأك د أن ال إله إال أنت، أستغفر ه، أش  ك بحانك اللهم وبحمدس "التي يدل : اب المجالس : دمن آ
         اعاة أدب الحوار والحديث في المجلس مر -التسليم والجلوس في المكان المناسب .      ج -اسب للمجلس        باختيار المكان المن  -أ
 ور عن رسول للا .    ختم المجلس بالدعاء المأث -د

 د

208)  

 الس : ة للمج الشرعي الضوابط 
 ء باآلخرين . اتكون بهدف الغيبة والنميمة واالستهز يذاء أحد ، والس في معصية أو بهدف إ ل ا تكون المجالف  ، باحات الملمجلس في كون اأن ي -أ
 رات. لعوللباس وغض البصر وحفظ اراب والشأن يراعي األحكام الشرعية المتعلقة بالطعام وا -ب
        .  فشائهاتجنب إ ور المجلس ، حفظ أسرا -ج
 ذكر .  جميع ما -د

 د

 عشر  ثامنالدرس ال 

209)  
  . ومصدرها للامن البشائر والخير  /   امهمن سان في إلن ا يراه هي ما

   اإللهام -د  األحالم    -الرؤى       ج -ب     حقيقةلا -أ
 ب

210)  
حزين  ت اإلنسان ومنها ما هو  شيطان أو حديث النفس مما يشغل بال  رها الر مختلطة / ومصد عرض اإلنسان في منامه من أموا يت م  هي 

 ته. وسمنه ووس ن وتخويفالشيطا
 اإللهام  -م     داألحال  -الرؤى       ج -ب     حقيقةلا -أ

 ج

211)  

 اذكرها :واضع ، عدة مفي ن الرؤى واألحالم تناول القرآ

 . رة يوسف وسف عليه السالم في سوقصة ي  -أ

ً وم رؤيا النبي ي وتحدثت سورة األنفال عن  -ب  ى القتال . علابه  له وألصحبدر حينما رأى المشركين قلة تشجيعا

 .  هـ7قضاء مرة الا في عرؤي حيث تحققت تلك ال يدخل مكة مع أصحابه معتمرين ، سهنفالنبي ، عندما رأى الفتح   في سورةلك وكذ -ج

 جميع ما ذكر .  -د

 د

212)  
 :"بوة  جزًءا من الن  ----جزء من ل الصالح ة من الرج ؤيا الصالح: " الر فقال ،بوة لن أمته بأنها جزء من ا لصالحين من عد النبي رؤيا ا

 47 -د    46-ج    45 -ب     44 -أ
 ج

213)  

 : اذكرها  حالم ،لنبي إلى آداب بعد األد اأرش

شر الشيطان  شرها ومن    باهلل من ره فليتعوذ  كي  " إذا رأى أحدكم ما :    ، قال رسول للان يساره ثالثًا  ينفخ عاالستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم ، وأن     -  أ

 يساره " .  عن ا  ينفخ( ثالثً )ولوليتفل 

دا ، فإنها لن  بها أح، قال رسول للا : " وال يحدث  ن منها الخوف والغم  نسااإل   ، فيصيبيتعجل في تعبيرها بمكروه  ل:( خشية أن  يها ألحد )علرويال  أ  -ب

 ضره " . ت

    قم ، فليصل " ما يكره  فليم أحدك: " فإن رأى  للا   ول، قال رسها  ة لراحة للنفس وطمأنينن الصالة  )علل:( ألبعد الحلم    هعند االستيقاظ من نومالصالة   -ج

 . ، آماًل بتغير تلك الحال التي كان عليها في منامه ا عليهان نائمً تغيير الجنب الذي ك و /

 . جميع ما ذكر -د

 د

214)  
   :  بر الرؤى)مفسر(صفات يجب توافرها في مع

 كر ا ذميع مج -د      الخلق الكريم -ج    نة  حسالالسيرة  -ب    من أهل العلم والدراية والتقوى  -أ
 د
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 عشرتاسع الدرس ال 

215)  
   : وية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، وأمههو معا

 ية بنت الخياط سم -أسماء بنت أبي بكر       د -خولة بنت األزور      ج  -ب       بةهند بنت عت -أ
 أ

216)  
 :  يزيد يومة خيبيه وأمع أ إسالمه : ان أعلنمعاوية بن أبي سفي 

  هـ9تبوك  -د       هـ 8 ةكفتح م -ج       هـ3أحد  -بـ        ه2 بدر -أ
 ج

217)  

 رها :ي سفيان فضائل كثيرة ، اذك لصحابي الجليل معاوية بن أب ل

 نبي . : بناء على طلب أبيه من الالوحي أحد كتبة  -أ

 . ا واهد به " هدًي هادًيا م  علهوسلم : " اللهم اج ه علي  عاء النبي ، فقال صلى للادو  /ديث عن رسول للا رواية الح  - ب

، وكان  رة (   ستحقوا المغف) اي اغزون البحر قد أوجبوا "  ل للا : " أول جيش من أمتي ي ، قال رسو  والرحمة  ه بالمغفرةري تبش  -ج

 ا البحرغز: من جيش معاوية  )أول( 

 جميع ما ذكر  -د

 د

218)  

/ ومع اشهد   تبوكلنبي غزوة حنين  بك  / وشهد حرب   شارك في غزوة  أبي  الخطي عهد عموف  /ر الصديق  المرتدين مع    اب شهد ر بن 

 ، هو :   سطين ئد فتح شمال فل ن قاا شق ، وفتح بيت المقدس ، وكفتح دماليرموك ، و

 بي طالب علي بن أ -دعثمان بن عفان       -ن معاذ      جد ب سع -معاوية بن أبي سفيان      ب -أ

 أ

219)  
 على :  عفان ن عثمان ب  واله بن أبي سفيان ةمعاوي 

 المدينة -د     ام كلها لشا -ب     جالمغر   -مصر      ب-أ
 ج

220)  
ة  لى وحدن بن علي بن أبي طالب عن الخالفة لمعاوية حفاظًا عتنازل فيه الحس الذي    وهو العام،    هـ 41  خليفة للمسلمين ي سفيان  بن أببويع معاوية  

 :  العاموسمي هذا  .  المسلمين

 فةالخالعام  -د  عام الهجرة       -لجماعة     جعام ا -بم الحزن      عا -أ

 ب

221)  

 وية بن أبي سفيان :ا منجزات في خالفة مع

 ( ، وشمال أفريقيالهند اب من شمال غرأجزاء لروم )تركيا حالًيا( ، وبالد السند وتشمل ) باكستان وجاه بالد اسالم بات نشر اإل -أ 

لمسلمين من  ا حماية لبالد  لشام ومصر  د ال بالاح على سولصناعة السفن الحربية    ي ، وذلك ببناء مراكز ول البحر باألسط  تمام االه  -ب

 بحري  أي تهديد

 ث دواوين مركزية . ستحداا و الخطاب /  عمر بنكزية ، مثل : ديوان الجند والخراج التي أنشئت في عهد  واوين المر طوير الدت  -ج

 ذكر جميع ما  -د

 د

222)  

واستحداث    /لتي أنشئت في عهد عمر بن الخطاب خراج اند والج، مثل : ديوان ال وين المركزية بتطوير الدوابن أبي سفيان  يةعاوقام م

 زية مثل : دواوين مرك

 ى ألخربلدان الى الابة عهوده إكت ات ، وته في الوالي واللى الذي يشرف على كتابة رسائل الخليفة وأوامره ووصاياه إالرسائل : . ديوان أ

 ول األخرى . لى الد، وإ هالخليفة إلى والت ينظم حمل كتب لبريد : الذي . وديوان اب

 رسال ، والمحافظة على سرية مراسالت الخليفة ، وتجنًباان جهة اإلها ، لبي مراسالت وختمذي يقوم على تأمين الال . وديوان الخاتم :  ج

 فة . ي الخل يصدرها التي عب في الكتب الوث الت ير ، ومنع حد تزولل

 جميع ما ذكر  -د

 د

223)  
 : " أنه فقيه " : ابن عباس د له شه

 علي بن أبي طالب  -عثمان بن عفان      د -سعد بن معاذ      ج -عاوية بن أبي سفيان      بم -أ
 أ

224)  

 يان : ن أبي سفذات عبرة من سيرة معاوية ب مواقف 

:    التي تدل على   اوية(: )شعرة مع  ةلمشهوربارة اضرب به المثل ، ومن ذلك العة ، وكانت العرب تنطلذكاء والفاية في ا ذكاء : كان غ والمة  . الحكأ

ولو    لساني ،  ي وال أضع سوطي حيث يكفينيني سوطصرف معهم ، فقد كان يقول : " ال أضع سيفي حيث يكفيخرين وحسن التسب اآلحكمته في ك

 ا " . مديته ذا مدوها خليتها وإذا خلوها ذاك ؟ قال : كنت إ فقيل : وكي انقطعت . ناس شعرة ما ال بينأن بيني و

قال الرجل : بالخشب ،  ني ؟ فية لتستقيمن  أو ألقومنك ، فقال معاوية : كيف تقومل له : يا معاوال قاك : روى أن رجومن أمثلة ذل  عفو : . الحلم والب

فلم يعنف    ن حلميأكبر مأحد أعظم من عفوي أو جهله    ألستحي أن يكون ذنب  فقال : إنيعليه ؟    له : لو سطوت يل  فق  : إذن أستقيم .معاوية    فقال 

 ة رده . لرجل رغم قسوااوية مع

  تعالىية للا. خشج

 جميع ما ذكر  -د

 د

225)  

نك  إهم  ل : الل و خر ويبكي ويقب وجهه ويضع الخد اآلخذ يقلأثم    ،رض  ألية وضع خده على ا ة معاولما حضرت الوفا :يان  بن أبي سفة معاوية  وفا

 : وتوفي في دمشق ،له   ن تغفرأجعلني ممن تشاء م االله،  { لمن يشاء  ون ذلكويغفر ما د هبن يشرك أ يغفر  ن للا الإ }في كتابك :  قلت

   هـ70 -د      هـ60 -جهـ       50 -ب     هـ 40 -أ

 ج 

 

 تمت بحمد هللا مادة الفصل األول 
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 مادة الفصل الثاني

 عشرونالدرس ال

1)  
 : ، مثل باهلل  اإلنسان  قةكلم طيب يتصل بعال

 ع ما ذكر جمي -د      تالوة القرآن  -ج     الدعاء -ب    للا ذكر  -أ
 د

2)  
 :  الناس، مثله من غيراإلنسان مع   قةالصل بعكلم طيب يت

 جميع ما ذكر -د    ة الجميلةالكلم -ج     إسداء النصيحة  -ب     المعروف والنهي عن المنكراألمر ب -أ
 د

3)  
 : ة جملها باستخدام األلفاظ المنطوقة أو المكتوبن العبارات وأس كار والمشاعر بأحعن األف بيرو التعه

 الخلق الطيب -التعبير الحسن       د -جكالم الحسن      ال -م الطيب       بالكل -أ
 أ

4)  

 :  الصالح يرفعه{ د الكلم الطيب والعمله يصعإلي}  تعالى :عليها قوله  التي يدل كلم الطيب : فضل ال
    .عليه بالخير  ويجازي    ، يتقبله أن للا -أ

 سي .  ي نوع من أنواع اإلهانة واإليالم النف ر، ويتبعه بأغني للفقيالمن العطاء المادي الذي يقدمه الكلم الطيب أفضل  للا جعلن  أ -ب

 ظهم من السوء . ذريته وحفنسان والبركة لإلير يق الخير وتيسكلم الطيب يعين على تحقأن ال -ج
 يع ما ذكرجم -د

 أ

5)  

 :  يبة صدقة"" والكلمة الطبي : الن قول  عليها ل الكلم الطيب : التي يدلفض
    .عليه بالخير  ويجازي    ،ه  يتقبلأن للا -أ

 سي .  يالم النف نوع من أنواع اإلهانة واإل يبأر، ويتبعه الكلم الطيب أفضل من العطاء المادي الذي يقدمه الغني للفقي ن للا جعلأ -ب

 ن السوء . ذريته وحفظهم م نسان وكة لإليق الخير وتيسير البرين على تحقكلم الطيب يعن الأ -ج
 جميع ما ذكر -د

    أ

6)  

ُ هَ َمغِْفَرة  َخيْر  ِمْن َصَدقٍَة يَتْبَعُ عُْروف  وَ قَْول  مَ } ى :له تعال: التي يدل عليها قو فضل الكلم الطيب  َحِليم  { .   َغنِيٌّ آ أَذًى َوَّللا 
    .عليه بالخير  ازي  ويج  ، يتقبله أن للا -أ

 سي .  ي نوع من أنواع اإلهانة واإليالم النف ر، ويتبعه بأللفقيي لعطاء المادي الذي يقدمه الغنالكلم الطيب أفضل من ا جعل ن للاأ -ب

 من السوء . ذريته وحفظهم نسان وكة لإللبريق الخير وتيسير اكلم الطيب يعين على تحقأن ال -ج
 ا ذكرجميع م -د

 ب

7)  

ي ةً لْفِ يَن لَْو تََركُوا ِمْن خَ يَْخَش ال ذِ } َولْ :ىه تعالولق  يدل عليها كلم الطيب : التيل الفض َ افُوا َعلَيِْهْم فَلْ ِضعَافًا خَ  ِهْم ذُِر   : وا قَْواًل َسِديًدا { َولْيَقُولُ يَت قُوا َّللا 
    .بالخير   عليهويجازي    ، يتقبله للاأن   -أ

 سي .  م النف إليالي نوع من أنواع اإلهانة وار، ويتبعه بأيقدمه الغني للفقييب أفضل من العطاء المادي الذي الكلم الط جعلن للا أ -ب

 ذريته وحفظهم من السوء . نسان ويق الخير وتيسير البركة لإلكلم الطيب يعين على تحقأن ال -ج
 ما ذكريع جم -د

 ج

8)  

 ".  بكلمة طيبةف لم يجد ق تمرة، فمنبش "اتقوا النار ولو يها قول النبي : ل عليدالتي  مجتمع حياة الفرد والآثار الكلم الطيب في من 

 .   ناءحبة بين الناس والقضاء على العداوة والشحإشاعة الم (ب                                                             .  للا( نيل رضا  أ

 ا ذكر د( جميع م        .م  اوة بينهوإيقاع العداد بين الناس  وسعيه لإلفس انكيد الشيط ( التخلص من ج

 أ

9)  

 ِميم  {. حَ  يٌّ ِذي بَيْنََك َوبَيْنَهُ َعَداَوة  َكأَن هُ َولِ  فَِإذَا ال  : }اْدفَْع بِال تِي ِهَي أَْحَسنُ يهامع التي يدل علالمجتكلم الطيب في حياة الفرد ومن آثار ال

 . اء  الشحنناس والقضاء على العداوة وحبة بين الإشاعة الم (ب                                                              .  ( نيل رضا للاأ

 د( جميع ما ذكر         .م  اوة بينهوسعيه لإلفساد بين الناس وإيقاع العد كيد الشيطان ( التخلص من ج

 ب

10)  

بَيْنَُهْم   إِن   َزغُ  َطاَن يَنْ  إِن  الش يْ تِي ِهَي أَْحَسُن  ي يَقُولُوا ال  دِ قُْل ِلِعبَا: } وَ عالى  عليها قوله ت  مجتمع التي يدلب في حياة الفرد والم الطيلكلا من آثار  

ا ُمبِينًا {َكاَن الش يَْطاَن   .  ِلإْلِنَْساِن َعُدوًّ

 . بين الناس والقضاء على العداوة والشحناء  حبة إشاعة الم (ب                                                              .  ( نيل رضا للاأ

 د( جميع ما ذكر         .م  اوة بينهوإيقاع العد  الناسوسعيه لإلفساد بين  لشيطانكيد ا ( التخلص من ج

 ج

11)  
ني الجميل  يع  سنجتمع، والحُ  على أهمية أن ينتشر هذا السلوك في الماً دتأكي:  سناً(  الخطاب مع الناس كافة )وقولوا للناس ح سن   يأمر بحفاهلل 

 .  في هيئته وفي معناه
 ال  -نعم    ب -أ

 

 أ

12)  

ِ  نَ مِ  َرْحَمةٍ  فَبَِما  }ة اآلية :لدال ع تحت مسؤولية  ب التي تقنمية الكلم الطيمن وسائل ت  :   { َحْوِلكَ  نْ مِ  اَلنْفَضُّوا  الْقَلْبِ  َغِليَظ  ظًّا فَ  كُنْتَ لو  م وله  ِلنْتَ  َّللا 

 للناس .   لىيمثل األنموذج الفاضل والمثل األع الرسولف  لقدوة في المجتمعتعزيز دور ا :تمع  األسرة والمج

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

 حادي والعشرون الدرس ال

13)  
 وة. عة نحو تحقيق األهداف المرجليب متنوساوتوجيههم بأ   اس،التأثير اإليجابي في الن ي عمليةه

 اآلخرين بناء عالقات إيجابية مع  -يادة      دالق -إدارة الوقت        ج -الحوار        ب  -أ
 ج

14)  

 القيادة : عناصر 

الموجه  د : وهو  قائال   -ج         فة. عمل أو الفئة المستهدوهم جماعة الاألفراد :    -ب     .نحوها   الناس   ثل مواقف يوجهيم  الهدف : الذي  -أ

 جميع ما ذكر -د     مل. مؤثر في جماعة العوال

 د

15)  

 التي اتصف بها الرسول : ية( إلداروا إلدارية )األخالقيات القياديةالقيادية واالصفات 

      .سم حزم والحال  -5     حيات . لصالتفويض ا   -4      . ب  اهاكتشاف المو  -3    القدوة الحسنة .   -2     سبه .اوضع اإلنسان في المكان الذي ين  -1

 ذكرجميع ما  -8   قد أحوالهم . الناس وتفات حاج تلمس  -7  رات .شاركتهم في اتخاذ القراورة أصحاب الرأي وممش -6
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

16)  

" يا أبا ذر إنك    ، قال له :  منه اإلمارة والواليةيطلب  ذر    وجاءه أب  عندما(  ل :اثمولية ، )لعمل والمسؤا  أحداً على حساب ن النبي ال يجامل  كا

 . ". ا أمانة ، . هضعيف، وإن

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

17)  
 ". ة ا أمان" يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنه :الية طلب منه اإلمارة والوي هعندما جاء النبي ألبي ذر يدل عليها قول يالتمن أخالقيات قيادة الرسول 

 حيات . تفويض الصال -د    ب . اهاكتشاف المو -ج   لحسنة .القدوة ا  -ب    سبه . ان الذي ينالمكوضع اإلنسان في ا  -أ
 أ

18)  

تدل ،    زابدق في يوم األحبه في نقل تراب الخنألصحا  كتهف مشارمن هذه المواق ء عمل به  وير بشإذا أمكان  أنه  دة الرسول  من أخالقيات قيا

 :   على 

 حيات . تفويض الصال -د    ب . اهاكتشاف المو -ج   القدوة الحسنة . -ب    سبه . ناوضع اإلنسان في المكان الذي ي -أ

 ب

19)  

 ل : ل )اكتشاف المواهب( ، مثيادة الرسومن أخالقيات ق

  أي:  –زيد  معاذ بن جبل، وأفرضهم  ل والحرام  لمهم بالحالكعب، وأعللا أبي بن  تاب  طالب وأقرؤهم لك  لي بن أبيم عقال النبي : " أقضاه  -  أ

 ث ". أعلمهم بالمواري

وقال له : " إن    ،ي شعرهلرد على أعداء اإلسالم فبن ثابت بافكلف حسان    :تناسب وموهبته  منهم بما ين النبي يكلف كل واحد  : كا   مثال  -  ب

 ركين  ى خطباء المشأن يرد علوكلف قيس بن ثابت   / للا ورسوله"   عن -دافعت –نافحت  زال يؤيدك ماي ال -ليه السالم ل عجبري – قدسروح ال

 جميع ما ذكر  -ج

 ج

20)  

 ، مثل : يض الصالحيات( الرسول )تفويات قيادة من أخالق

مبادئ الدين، ويقرئهم القرآن ، حتى سمي بالمقرئ، فكان    عياً أهلها الى اإلسالم، يعلم الناسأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة دا  -أ

 في اإلسالم .  أول سفير

 .صلح الحديبيةمفاوضاً لقريش في   ثمان بن عفان ،رسل النبي عوأ -ب

ر أسامة بن زيد على جيش كبي -ج  ر من جنوده كبار الصحابة كأبي بكر وعمر قبيل  وفاته. وأم 

 جميع ما ذكر  -د

 د

21)  

طونهم، أرشدهم النبي أوجاع في بيشتكون من  المهم، وإس نبي يدعون  لما قدم وفد إلى ال  مثل :  دة الرسول )الحزم والحسم( ،ات قياخالقيمن أ

أن يذهبوا  ا  إلى  فيطلبوا منإلبإلى رعاة  ألبانل  أن يسقوهم من  فاعتدوا على اللا  اهم  شافف  ها، فشربوا منهاهم  اإلبل  و   رعاةل،  قتلوهم وسرقوا 

محاربة للا ورسوله وقتل  ر عنهم من  م : لما صدبي بقتلهلن، ثم أمر اأصحابه فقبضوا عليهم  اً من سالم، فبعث إليهم النبي نفرإلا عن اارتدوو

 . ن ارجين عن القانولى أمن المجتمع من الخ م ، حفاظاً عيرهداء وظلم لغوغدر واعت

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

22)  

ن غطفان على  بينه وبي  بعقد الصلح   عندما هم النبي ( ، مثل :القرارات  اتخاذ   ركتهم في مشاورة أصحاب الرأي ول )مشقيادة الرسو ياتالقأخ من  

 بن عبادة . ذ وسعد ذلك بعد استشارة سعد بن معا المدينة، عدل الرسول عن  ثلث ثمار مأن يعطيه

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

23)  

 حوالهم( ، مثل : س وتفقد أات الناتلمس حاجة الرسول )قيادمن األخالقيات التي تميزت بها 

الصفة،  االناس ويحل مشكالتهم، كم   يعينرسول للاكان    -أ فقهم،  نفاق علياإلفحث على    فعل مع أصحاب  المهاجريوهم  الذينراء  جاؤوا    ن 

 .   ول للاجد رس مأوى لهم، فسكنوا مس  وال المدينة

؟ فاذا هم بالنبي راجع من  ما هو  ينظرون الى مصدر الصوت    جًدا قامواظيًما  ة صوتًا عهل المدينسمع أ كان يقضي حوائج الناس ، فحينما    -ب

 مين . المسلاعته واهتمامه بأمور شج  ا يدل على ظر احداً، وهذتفرده ولم ين. فذهب بم وا " تراع لم م تراعوا لهم :" لوت وهو يقول صمصدر ال

 جميع ما ذكر  -ج

 ج

 لثاني والعشرون الدرس ا

24)  
 :يلية عرفة العلمية الكلية والتفص إلى المتخصصه ي لذي بلغ في العلم ذروته ، ووصل ف العالم هو ا 

   مالمعل  -د  العالم        -ج   العالمة     -الفقيه     ب -أ
 ج

25)  
 ا : به أن يتصفعالم ى ال بغي علين التي  اتين من الصفصفت 

 يع ما ذكر جم -ج سانية اإلنأن يؤدي رسالة ينفع بها  -ب علمية المناسبة لتخصصه ال منهجيةوفق الب يبذل قصارى جهده في البحث والتنقي -أ
 ج

26)  

 ، هو :  { لَُمونَ يَعْ  الَ  ِذينَ َوال   يَعْلَُمونَ  ال ِذينَ  ْستَِوي يَ  لْ هَ  قُلْ   }يها قوله تعالى : دل علي الم في اإلس عةومنزلة رفي للعلماء مكانة 

إذا    وتحصيل األجر والثواب ، وذلك  الجنةل  لدخوصاحبه  العلم طريقاً ل  جعلأن للا    -ب     .  األجر والمثوبة   رفع مكانتهم ومنزلتهم في  أن للا  -أ

لما  والفضل  شهد لهم بالخير  أن للا    -ج      و الخير والنفع في دنياهم وآخرتهم .  حيديهم نبأخذ  الناس واألوإصالح    وجه للا   لمهبتغى العالم بعا

 جميع ما ذكر   -د    .ة للا  يمن خش علمهم يحققه لهم 

 أ

27)  

 : ، هو " يقًا إلى الجنةسلك للا به طريه علما  ريقا يبتغي ف"من سلك طنبي قول العليها م يدل إلسالانة ومنزلة رفيعة في امك للعلماء

إذا    وتحصيل األجر والثواب ، وذلك  نةالجل  لدخوصاحبه  العلم طريقاً ل  جعلأن للا    -ب     .   رفع مكانتهم ومنزلتهم في األجر والمثوبة  أن للا  -أ

لما  والفضل  هم بالخير  شهد ل أن للا    -ج      وآخرتهم .  و الخير والنفع في دنياهم  حيديهم نخذ بأالناس واألوإصالح    لمه وجه للا بتغى العالم بعا

 جميع ما ذكر   -د    .ية للا  من خش علمهم يحققه لهم 

 ب

28)  

َ  الم يدل عليها قوله تعالى :للعلماء مكانة ومنزلة رفيعة في اإلس  : ، هو { َماُء عُلَ  ِمْن ِعَباِدِه اْل } إِن َما يَْخَشى َّللا 

إذا    وتحصيل األجر والثواب ، وذلك  الجنةل  لدخوصاحبه  العلم طريقاً ل  جعلأن للا    -ب     .  زلتهم في األجر والمثوبة   رفع مكانتهم ومنأن للا  -أ

لما  والفضل  شهد لهم بالخير  أن للا    -ج      و الخير والنفع في دنياهم وآخرتهم .  حيديهم نخذ بأالناس واألإصالح  و  لمه وجه للا بتغى العالم بعا

 ا ذكر جميع م  -د    .ية للا  من خش همعلم يحققه لهم 

 ج
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

29)  

يناراً وال درهماً  لم يورثوا دنبياء  " إن العلماء ورثة األنبياء، وإن األلنبي :  ا قول ا التي يدل عليه   ماء الشريعةعل  منزلةبين مكانة  

 : إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" 

 جميع ما ذكر  -ج       تفضيل العالم على العابد  -ب         نبي لهم بأنهم ورثة األنبياءوصف ال -أ

 

 أ

30)  
 : على أدناكم" " فضل العالم على العابد كفضلي عليها قول النبي : تي يدل نة منزلة علماء الشريعة المكابين 

 ا ذكر جميع م  -لعابد       جتفضيل العالم على ا -وصف النبي لهم بأنهم ورثة األنبياء         ب -أ
 ب

31)  

 ل بالعلماء والكبراء " . نا نفعمرابن عباس : " هكذا أُ ل ل عليه قوالذي يدعلماء : نحو الواجبنا 

     الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم . -3     واالنتفاع بعلمهم . االستجابة لهم -2   أدب معهم واحترامهم وتوقيرهم .الت  -1

 جميع ما ذكر  -6        اع عنهم . الدف  -5       نقل عنهم .لة ادق -4

1 

32)  

، وإني   له مع والديتغفرت  ا صليت صالة منذ مات حماد إال اس"مال : ق  يخه حمادأبي حنيفة في ش  قول  يهالذي يدل عل  لعلماءحو اجبنا ن وا

 اً ". لمت منه أو علمني علمألستغفر لمن تع

    السداد وحفظ معروفهم . الدعاء لهم بالخير و -3م .     االنتفاع بعلمهاالستجابة لهم و -2م .   ه قيرالتأدب معهم واحترامهم وتو -1

 جميع ما ذكر  -6عنهم .         الدفاع -5دقة النقل عنهم .        -4

3 

33)  

 . ثراتهم " وي الهيئات عقيلوا ذليه وسلم :" أ صلى للا عي لنب ا ل وقلماء الذي يدل عليه واجبنا نحو الع

   الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم   -3لمهم .      االستجابة لهم واالنتفاع بع  -2  التأدب معهم واحترامهم وتوقيرهم .     -1

 ميع ما ذكر ج -6الدفاع عنهم .         -5النقل عنهم .        دقة -4

4 

34)  

ولكتابه ؟ قال :"هلل  للا  رسول  ا لمن يانصيحة "، قلن " الدين  عليه وسلم :   صلى للاالنبي  ل  وقالذي يدل عليه  بنا نحو العلماء :  واج

 المسلمين وعامتهم ".  ئمةسوله وألولر

   دعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم ال  -3االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم .        -2    .التأدب معهم واحترامهم وتوقيرهم    -1

 جميع ما ذكر  -6        الدفاع عنهم .  -5دقة النقل عنهم .        -4

5 

35)  
 لعلماء :ل نصححكم ال

 مباح  -واجب      د  -ج     مندوب   -مستحب      بأ
 ج

 ث والعشرونثالالدرس ال 

36)  

 : فضائل مكة المكرمة 

جعل للا لها أحكاما خاصة بها من    -3        اعة. بلة المسلمين إلى قيام الس قجعلها للا  -2        سماوية . مهد خاتمة الرساالت الجعلها للا  -1

أن    -6       نة مباركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل مكان .آمجعلها    -5     ي القرآن الكريم . قسم للا تعالى بها فأ  -4      ن غيرها .دو

 ميع ما ذكر . ج -7      البالد إليه سبحانه .للا تعالى جعلها أحب 

7 

37)  

 :  حكام الخاصة ه األهذ  ر أربعة مناذك ون غيرها ، من دا كاما خاصة بهلمكة المكرمة أح  جعل للا

 وحرمة حمل السالح فيها .  -ج        شجرها.  وحرمة قطع  -ب    مة الصيد فيها.حر -أ

 ما ذكر  جميع -هـ       وسفك الدماءوعظم فيها الظلم   -د

 ـه

38)  

السالم عندما دعا    ه إبراهيم علي  وة تجابة لدعك اسذل ول مكان :  ركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن ك مبارمة آمنة  عل للا مكة المكج

ِ َل إِبَْراهِ َوإِْذ قَا   عالى : ) قال ت  ى بذلك، كما جاء في القرآن ، لعاه ترب ي إلَيِْهْم َواْرُزقُْهْم  اِس تَْهوِ َدةً ِمَن الن  فْئِ أَ اْجعَْل  فَ   ...َد آَِمنًا  ا الْبَلَ هَذَ  اْجعَْل  يُم َرب 

الث   لَعَ ِمَن  يَْشكُرُ ُهمْ ل  َمَراِت  فاستجاب  نَ و  فرزق  (  الدعاء  هذا  تأمل  أه  للا  التي  واألرزاق  الخيرات  مكة  قلوبتيهم  وجعل  مكان،  كل  المسلمين    ن 

 إليها . لها ازدادو شوقا  وا زيارةزدادا، فكلما اتاق إليه تش
 ال  -ب    نعم -أ

 أ

39)  

َل َبْيٍت ُوِض إِ : }  لى ل عليه قوله تعاموقع الذي يدسة ، ما القع المقد ًدا من المواكرمة عدتضم مكة الم  َرًكا   لَل ِذي ِبَبك ةَ ُمَبااِس َع ِللن  ن  أَو 

 { :   ينَ مِ ًدى ِلْلعَالَ َوهُ 

 يع ما ذكر جم -د      الحرام  المسجد -سجد النبوي      جالم -بالمسجد األقصى       -أ

 ج

 

40)  

ون في  كان المسلم  ( :  اْلَحَرامِ َشْطَر اْلَمْسِجِد     َوْجَهكَ ِل  اهَا فَوَ ةً تَْرضَ ن َك قِْبلَ َي ِل  َماِء فَلَُنوَ َنَرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي الس    قَدْ )ول اآلية :  سبب نز

المسجداإلسالم  يتجهون في صالتبداية   ألحاهذه امرت  ستاألقصى ، وا   هم نحو  النبسنة ،    كثر من ل  أن يتوكان  إلى    يوجه في يحب  صالته 

 جميعا ً.  هما في صلواتهون إليهلمسلمين يتوجلة ا قبالمسجد الحرام المسجد الحرام، ، فصار 

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

41)  
 ل عليه السالم . عيه إسماه في ذلك ولدت يعاونلبيم برفع ام عليه السالإبراهي الكعبة( :الذي قام برفع البيت )

 ال  -ب   نعم  -أ
 أ

42)  
 :  للحاج والمعتمربة الكعحكم الطواف حول  

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -باح     بم -أ
 د

43)  
 :  لحاج والمعتمرا لغير  بةحكم الطواف حول الكع

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -اح     بمب  -أ
 ب
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

44)  
 ومحا عنه سيئة " . ة نسوة حت كتب للا له بكل خطي"من طاف بالبقال النبي : ة :كعب الطواف بال أجر

 ال  -ب   نعم  -أ
 أ

45)  

  أفضل من   -نبويالمسجد ال  - :"صالة في مسجديللا   ل د ، قال رسون المساجم   عن غيرهاصالة    ئة ألف م  في المسجد الحرام :أجر الصالة  

 سواه".   ف صالة في مائة ألضل من مأف رامالمسجد الح يما سواه إال المسجد الحرام، وصالة ف ألف صالة في

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

46)  

ر األسود كما بين  لكعبة، والحجحول ايبدأ الطواف  الكعبة، ومن محاذاته    الركن الجنوبي الشرقي من  ر المنصوب فيهو الحج  :  ر األسودالحج

 الجنة .   عليه وسلم منللا ول للا صلى سر

 ال  -ب    نعم -أ

 أ

47)  
 : سود األحكم تقبيل أو مسح الحجر 

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -مباح     ب -أ
 ب

48)  
  يقبلك ما قبلتك ". ل للا أني رأيت رسوع ، ولوال وال تنف تضر م أنك ال" إني أعل  ر األسود : قال في الحجالصحابي الذي 

 علي بن أبي طالب  -دبن عفان      عثمان  -عمر بن الخطاب     ج -ب    رأبو بك -أ
 ب

49)  
 الجنوبي. لكعبة الغربي هو ركن ا ي :ن اليمان كالر

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

50)  

ط ان  يح  إن مسحهمال : "  الم الركنين فقاالنبي األجر في استتقبيله ، وبين    حه الويسن مس  الجنوبيهو ركن الكعبة الغربي  ي :  ن اليمان كالر

 الخطيئة ". 

 ال  -ب نعم     -أ

 أ

51)  
   الركن اليماني :مسح  حكم

 ركن  -د     واجب -ج   سنة     -مباح     ب -أ
 ب

52)  

عليه في    ام مؤذنًاق ة، لما ارتفع البناء، ثم  رفالمشالكعبة    ند بناء جر الذي قام عليه إبراهيم عليه السالم عهو الحم :  عليه السال   إبراهيم   مقام 

 كتمل بناء الكعبة . أن ا بعدبالحج  الناس

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

53)  

تيسر له الصالة  ة، وَمن لم يحول الكعب  ن الطوافعند الفراغ م للناس الصالة خلفه  للا سن    ى (صلوا من مقام إبراهيم م)واتخذقال تعالى :  

 :   ممسجد الحرافي أي مكان من ال  أن يصليه وز لفإنه يج ب الزحام،  هيم بسبخلف مقام إبرا

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

54)  
 :  الكعبة ولطواف ح عند الفراغ من ال  م عليه السالماهي مقام إبرة خلف الحكم الص 

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -مباح     ب -أ
 ب

55)  

ذن  وطعام طيب مبارك وشفاء نافع بإ  ألرض،جه اير ماء على ومزم : هو خماء ز  ." اء من السقم  فيه طعام الطعم ، وشفلنبي "قال عنه ا

 :  للا

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

56)  

تعال :قال  فَا إِن  )  ى  أَنْ  حَ اُجَن  فَالَ  اْعتََمرَ  وِ أَ  تَ اْلَبيْ  ج  حَ  فََمنْ  َّللا ِ  َشعَاِئرِ  نْ مِ  َواْلَمْرَوةَ  الص  َوَمنْ ِبهِ  فَ يَط و   َعلَْيِه    عَ تََطو   َما   

َ  فَِإن   َخْيًرا الان  ا موضعان مرتفعان محاذي:همالصفا والمروة  (.   َعِليم   ِكر  اشَ  َّللا  بينهلحاج والمعا  على  مشرفة،للكعبة  السعي  الحج    ماتمر  في 

 ، وحكم ذلك :  واطعة أش مرة سبالعو

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -مباح     ب -أ

 ج

57)  

 الحرام : اه بيت للابات المسلم تجواج

 الدخول إليه بخشوع وأدب .  -ب                  ة والقدرة . ب االستطاعتعاهد زيارته حس -أ

ديم وقف أو صدقة  وتقمكانته وتشجيعهم وتشويقهم للصالة فيه،  دفاع عنه من أي اعتداء : وتوعية الناس ب المحافظة عليه وال  -ج

 ميع ما ذكر ج -د       يحتاجه الحجاج والمعتمرين .  جارية لما

 د

58)  

كما  فقر والذنوب  لفيان امرة فإنهما ين " تابعوا بين الحج والع  ل النبي :و قالتي يدل عليها  يت للا الحرام  اه ب سلم تجبات المواجمن  

 الحديد " .  كير خبثال ينفي

                     والقدرة .   اعةتعاهد زيارته حسب االستط -أ

 الدخول إليه بخشوع وأدب .  -ب

تشويقهم للصالة فيه، وتقديم وقف أو صدقة  توعية الناس بمكانته وتشجيعهم واعتداء : وافظة عليه والدفاع عنه من أي  المح  -ج

 جميع ما ذكر  -د                 ا يحتاجه الحجاج والمعتمرين . جارية لم

 أ

59)  

م على  على للا ، والصالة والسال  الاإلقبلصوت ووذلك بخفض ا يه بخشوع وأدب :  ل إلالحرام : الدخو   ت للابي   تجاه   من واجبات المسلم

: عاء بقول رسود والللا   رسول  ا"    ل للا  أبواباللهم  لي  الكع  رحمتك   فتح  اللهم زد" ، وعند رؤية   " : ال  بة يدعو  ما وتشريفا  عظيبيت تهذا 

  مسجد الحرام قال "اللهم إني الج من  إذا خرمهابة "، ثم يدعو بما شاء، وريفا وعتمر تعظيما وتشأو احج  ره ممن  ومهابة وبرا، وزد من زا

 ك ". فضلأسألك من 

 ال  -نعم    ب -أ

 أ
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60)  
 بأم جعفر.  كنىتو ور،منصبن ال ز بنت جعفرأََمةُ العزي :  زبيدة  ماس

 ال  -ب  نعم   -أ
 أ

61)  
 مين . وأم ولده األ الرشيد ،ن اسي هارو الخليفة العبجدها المنصور ، زوجة  : زبيدة نسب

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

62)  
 : عام زبيدة   ولدت

 هـ 159 -د     هـ150 -جهـ       149 -هـ   ب140 -أ
 ب

63)  
 .   (هـ 216داد سنة )المأمون في بغ في خالفة :ةزبيدت توفي 

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

64)  
 ها ونضارتها. بياضعبها ويناديها بزبيدة : لن يدااصور كألن جدها المن فت بزبيدة :عر

 ال  -نعم    ب -أ
 أ

65)  

 ينها :كثيرة ، ب  بصفات دةالسيدة زبي  تاشتهر

 يد يستشيرها ويأخذ برأيها . هارون الرش   وجها سداد الرأي ، فكان زو : ة العقل لحكمة ورجاحا -أ

العلم، في عصر    وطلب( تشجيعًا لهم على البحث  )علل:  دباءراء والمساكين / وتكرم العلماء واألعلى الفق  ت تنفق كان  والعطاء :   مالكر  -  ب

 المناطق. لف م من مختا طلبة العليقصده، وكان م والعلماءالعل صمةيه بغداد عافكانت 

 ذكر  جميع ما -ج

 ج

66)  
 : هي ة الى يومنا هذا ،  باقي  تزال أثارها حطات مشرقة الكان لزبيدة م

 ذكر  جميع ما  -5    درب زبيدة . -4    حجاج . ية ال اسق  -3     االهتمام باألدب والشعر . -2      يم .ية بالقرآن الكرالعنا -1
5 

67)  

الكرعناي  بالقرآن  زبيدة  :ي ة  كان   م  في  يدة  لزب  لقد  كطنيولقرآن  ا  حفظ اهتمام  طنين  قصرها  في  يُسمع  كان  فقد  التحفيظه،  كثرة  نن  من  حل، 

 كن يتعلمن قراءة القرآن . اللواتي 

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

68)  

اء  رشعال  ما يقولهوتنقد    ظمه،ا، فكانت تتذوق الشعر وتنانهلس  فصاحةهتمت زبيدة بالشعر واألدب )علل:( ل ا  ألدب والشعر :م زبيدة باهتماا

 جيدين منهم. مكافئ الوت حه،وتصح واألدباء

 ال  -نعم    ب -أ

 أ

69)  

 ) عين زبيدة (   : م زبيدة بسقاية الحجاج هتماا
ال  ة إيصيي كيف، ففكرت فدسة في الحصول على المياهفي المشاعر المقعانيه الحجاج  ييدة للحج في أحد مواسمه، ورأت شدة ما  قدمت زب  -أ

 للحجاج. الماء وتوفيره 

لها :    هل مكة، فقيللماء للحجاج وألمشروع مائي ضخم يوفر ا  فيذد لتنأنحاء البال  منوالعمال  لبنائين  يدعو اه أن  تردعت خازن مالها وأمف  -ب

 . بدينار"  ملها ولو كانت ضربة الفأسالمشهورة : "اع فقالت كلمتها ،إن هذا العمل يحتاج نفقة كبيرة

ن زبيدة ، فأوصلت  عي  تسمى  أقنية للمياهء  ي الصحرالتمتد ف  الطائفمكة و  نى امتداد الطريق بيلع  اهجر الميإنشاء قناة ضخمة تمرت بأ  -ج

 لفة ومنى، ثم إلى مكة المكرمة . ات، ثم المزده إلى منطقة عرف الميا

 جميع ما ذكر  -د

 د

70)  

 (  سافرينب للمخدمات يقدمها الدر)     (رب زبيدة ) د  زبيدة : هتمام زبيدة بدربا
رت  دمات؛ حيث أميحتاجه المسافر من خ  كل ما   ر ممهد، فيه ة إلى طريق عاممك  ة إلى وفيل الطريق من الك، وهو تحول عظيمقامت زبيدة بعم

 ء: بإنشا

 يق . اعل الليلية إلضاءة الطر( المش 3    واء .وأماكن اإلي إقامة االستراحات( و2   القنوات على طول الطريق . و ار والبرك  ( اآلب1

تداده أنشئت القرى على ام( و 6    .  لطرقيتهم من قطاع اماحسات لرا ( ووضع ح5    ريق الصحيح.الط  اج إلىالمات ترشد الحجع ع وض( و4

 ذكر ( جميع ما 7   .بدرب زبيدة  وسمي هذا الطريق ور العمراني في العصر العباسي،تط زًءا من الاج، فكان جللحج ماتتي تقدم الخدال

7 

 خامس والعشرونالدرس ال

71)  

ة  الدول  القةوتضبط ع  ها باألفراد،الحكم ببعضها، وعالقت  تضبط عالقة مؤسساتلتي  نبوية اة الوالسن  ن ن القرآة مدد المستمالقواعمبادئ وهي ال

 ، هي : الدول بغيرها من 

 ر اإلسالمي الدستو -ج      في اإلسالم     الحضارة   -القيم السياسية في اإلسالم     ب -أ

 أ

72)  

 :  سالمياسية في اإلالقيم الس صورس : 

 ا : هياسية، اذكرم السموعة من القيسالم على مجحكم في اإل س : اشتمل نظام ال

 جميع ما ذكر  -6/     التكافلعاون وتال -5الحرية   /   -4/    الشورى -3المساواة   / و عدلال -2/   طاعة الحاكم   -1

6 

73)  
َ  وا أَِطيعُ  نُواآمَ  يَُّها ال ِذينَ يَا أَ )  داللة اآلية : سُ  يعُواأَطِ وَ  َّللا   الحكام( : لمين ) س الم ة والة أمرعا حكم ط ( :ِمنْكُمْ  اأْلَْمرِ  َوأُوِلي ولَ الر 

 ركن  -واجب    د -سنة     ج -ب     مباح -أ
 ج

74)  
 رها. واستقرا لمجتمعاتمن اذي حق حقه ما يحقق أ سالم ، فهو يؤدي إلى إعطاء كل ي اإل عليا فلا هو من القيم السياسية

 المساواة -د العدل      -التسامح     ج -ب  الوسطية     -أ
 ج
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75)  
 ماعي . االقتصادي واالجت ى ستومأو الفكر أو النس أو الدين بناء على اختالف العرق أو الج بين المواطنين يزعدم التمي 

 المساواة  -العدل      د -التسامح     ج -الوسطية     ب -أ
 د

76)  

العامة    األمور   تيسير  نفيذية فيلت سلطة ا ل قبة اومرا  اص في الشؤون العامة والتشريعيةص لخبرة واالخت العلم وذوي ا   األخذ برأي أهل 

 ، هي :  لها حلألمة وإبداء النص 

 المساواة  -العدل      د -ج     ى الشورا -الوسطية     ب -أ

 ب

77)  

   :  من صور القيم السياسية ) الحرية(

 ق مقتضيات الشرع . نية وفافطرته اإلنسان بمقتضى لإلنسلى نحه للا تعاهي حق م -أ

م  ن أو النظام العاية اآلخري راالعتداء على ح  ريطة عدمفاتة شليكون مسؤوالً عن تصرواإلرادة ومنحه العقل نسان  هلل خلق اإلفا  -ب

 ذلك يؤدي للفوضى واالنحالل. ألن )

 هم أمهاتهم أحراراً؟". د ولدت ناس وقاستعبدتم ال قال : "متى حين  طابا عمر بن الخلمعنى سيدن ا اذر عن ه وعب  -ج

 ما ذكر يع جم -د

 د

78)  
 ي اإلسالم : ية فم السياسآثار القي 

 جميع ما ذكر  -د      انتشار األمن واالستقرار .  -ج      لسياسية .ة االمشارك -ب      ة .تحقيق المواطنة الصالح -أ
 د

79)  
 للوطن. نتماء ة واالعهم مع الشعور بالمحب المجتمع جمي  ادبالمسؤولية تجاه أفرلشعور ي ا ه

 جميع ما ذكر  -د      انتشار األمن واالستقرار . -ج       سية .ة السياالمشارك  -ب      ة .لحلصاالمواطنة ا -أ
 أ

80)  

 : ألفراد لدى ا  هر المواطنة الصالحةامظ

 -3        فة.لمخالاالنظر  تقبل وجهة    -2      تهم. احترام حري و  لى تقديم الخير لهم / ص علحرن / وا حسن التعامل مع اآلخري   -1

  ء للوطن بالدفاع االنتماو  -5       ة.والمحافظة على الممتلكات العام -4      ين.مة والقوان نظة ومؤسساتها وااللتزام باألدولاحترام ال 

 جميع ما ذكر  -6    دمه . عنه والمشاركة في تق

6 

81)  
 :{ٍف  وْ ْم ِمْن خَ آََمَنُه وَ  ِمْن ُجوعٍ ِذي أَْطعََمُهْم ل  ا( 3َبْيِت )َرب  هَذَا الْ  ُدوا َيْعُب فَلْ  )عالى :في قوله ت إلسالم  ثار القيم السياسية في اآ من

 ذكر   ما جميع  -د      انتشار األمن واالستقرار .  -ج      ة السياسية .المشارك -ب      ة .تحقيق المواطنة الصالح -أ
 ج

82)  

يختار    التي  ياسيةالمشاركة السز صور  برن أتعد االنتخابات م  مثال :،  ية(  شاركة السياسالمسالم  )ة في اإلسياسي لقيم المن آثار ا

 لتشريعية . السلطة اعب في عن طريقها ممثلو الش 

 ال  -بم    نع -أ

 أ

 سادس والعشرون الدرس ال

83)  
 ، هو : لوجود  لهذا اسالمي  إلمعنوية وفق التصور ا ية أوطريق وسائل ماد  ألحداث عنوا ئقاالتعبير الجميل عن اإلحساس بالحق

 اإلسالمي حث الب  -الحقائق اإلسالمية        د -ج      الفن في اإلسالم -سالمية      بحضارة اإلال -أ
 ب

84)  
 مثلة( :اإلسالم )أ الفن فياذج س : نم      :لفن في اإلسالم الت اس : مجا

 جميع ما ذكر .  -د          الفن الحركي .  -ج         الفن الصوتي . -ب         يلي . الفن التشك -أ
 د

85)  
 إلسالمي ، هو الفن :ا نموذج للفن على يدل   ،سالمية  العمارة اإل / ط العربي الخ

 جميع ما ذكر .  -د          الفن الحركي .  -ج         لفن الصوتي .ا -ب         ن التشكيلي . الف -أ
 أ

86)  
 للفن اإلسالمي ، هو الفن :  موذج ، يدل على ن هازيج والحداء ناشيد واألريم وتجويده / الخطابة / األة القرآن الكالتغني في قراء 

 جميع ما ذكر .  -د          الفن الحركي .  -ج         الفن الصوتي . -ب         لفن التشكيلي . ا -أ
 ب

87)  
 الفن :  إلسالمي ، هوعلى نموذج للفن ا يدل ، سرح الد مى ور المتحركة / مم الص أفال

 ا ذكر . ميع م ج -الفن الحركي .          د -جالفن الصوتي .          -.         بالفن التشكيلي  -أ
 ج

88)  

العمارة ،  لرسم ، والخط ، والنحت ، وفن  مثل : ا   بصور جديدة ،قع  عن طريق إعادة صياغة الوا راعاألفكار والمش   عن و التعبير  ه

 ميم .ص والت 

 يع ما ذكر . جم -د          الفن الحركي .  -ج          الفن الصوتي . -ب         الفن التشكيلي .  -أ

 أ

89)  

ت تتفق به من قوة وثبا  ما يتميزلى للمصاحف في القرون األوه ا ذي كتبت ب ال الخط  أولها :ربي : كان  خط العللرة  أنواع كثي ظهرت  

 ، وهو الخط : فة الزخر  ا من عناصرفه عنصرً تخذت حرووجالله ، ثم ا مع جمال القرآن

 النبطي -الكوفي      د -األموي      ج -ب العباسي      -أ

 ج

90)  

ة،  هر ألزهر في القامشق، والجامع االصخرة المشرفة ؛ والمسجد األموي في دقبة    لعالم :مية في ااإلسال  ماريةأهم المعالم المع  من

 في تونس . زيتونةومسجد ال

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

91)  

ي   هو المؤثر في نفسبالص   مشاعرار والتعبير عن األفكبالص  خت الذي  الجمالي لقتشعر االسامع، فيس  وت  لما يسمعيم  ك  يدر ، وه  ة 

 رآن وتجويده (. ءة القل في قرا د / والشعر / والخطابة / والصوت الجمي ثل : األناشي سالة المتضمنة في العمل الفني ، ) مالر

 جميع ما ذكر .  -د       الفن الحركي .     -ج         الفن الصوتي . -الفن التشكيلي .         ب -أ

 ب
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92)  

 : الخطابة

 زام بها. لها وااللت الة بتقب لمضمون الرس نفس السامع ؛ ليستجيبفي طف واالع  : التأثير وإثارة لى إ تهدف (أ

 رة له خطبة الوداع. شهو ، ومن الخطب المند جبل الصفا النبي دعوته الجهرية بخطبته المعروفة عقد بدأ و( ب

 تها . سالور مة الكلمية تؤكد أهمية إسالة شعير  ةالجمع تزال خطبة ، وال ون بالخطابةالخلفاء الراشد يزلك تم( وكذج

 د( جميع ما ذكر . 

 د

93)  

وتضربان، والنبي  ان  منى تدفف  " أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام ة  يدة عائشلسد ثبت عن افق  اء : هازيج والحداألناشيد واأل

 " .  يدأيام عفإنها  كرا أبا بيعهما فقال : " د ف النبي عن وجههما أبو بكر فكش انتهرهه ، فمتغش بثوب

 ال  -م     بنع -أ

 أ

94)  

اليعني إضافة ع إ نصر  الفني ، مث حركة  المنتج  اللى  أفالم  المت ص ل :  / ومسور  الدمحركة  التي تجسد  ا  ى /رح  ألفالم والمسرحيات 

 ة . لشرعي وابط الملتزمة بالض مانية اإلي القيم ا

 يع ما ذكر . جم -دن الحركي .          الف -ج     الفن الصوتي .     -الفن التشكيلي .         ب -أ

 ج

95)  

 : لفن في اإلسالم ضوابط ا

من    و أن يخل  -ب      األنبياء . صور  ، والذات اإللهيةتصوير  طير، كفات واألوهام واألسا رات والخد من الوثنياتجريحيد، فعقيدة التو  أال يناقض   -أ

 جميع ما ذكر .   -د    سامية . انية سيل ورسالة إن أن يرتبط بهدف نب -ج    ات، مثل : تصوير العورات . وعوالممنمات لمحرا

 د

 سابع والعشرون الدرس ال

96)  
 . نهم الخير بي شرأخالقه، ونوب بأحكامهوالتمسك اعه على اتب حثهموترغيبهم فيه، و الم للناسإلستبليغ دين ا

 دعوة الحق  -إلسالم       دالدخول في ا -ج  الداعي إلى للا      -بالدعوة إلى للا        -أ
 أ

97)  
 إليهم .  ياه وأساليب تبليغ الدعوةي يعيش فيه وقضاقع المجتمع الذسالمي ومقاصده وأحكامه، والمدرك لواإل بادئ الدين الم بمهو العا

 ق دعوة الح  -الدخول في اإلسالم       د -للا       ج  الداعي إلى -بللا        إلى الدعوة  -أ
 ب

98)  
 الناجح : ي عصفات الدا

 د( جميع ما ذكر.        ( العلم وسعة االطالع ج          ة .يدخالق الحملتزام باأل( اال ب       .للا  وة إلى  الدع ( اإلخالص في أ
 د

99)  
 يَن{ . تََكل ِفِ أَنَا ِمَن الْمُ  َوَما يِْه ِمْن أَْجرٍ أَلُكُْم َعلَ قُْل َما أَسْ   : }دل عليها قوله تعالى ي لتيلناجح افات الداعي امن ص

 د( جميع ما ذكر.        ( العلم وسعة االطالع ج          ة .يدخالق الحملتزام باأل( اال ب       .إلى للا   وةالدعص في ( اإلخال  أ
 أ

100)  

حبب المدعو  . ألن هذه األخالق ت  ةالشجاعلصدق، والتواضع، والصبر، والكرم، واحميدة ، مثل :ام باألخالق ال ناجح االلتزمن صفات الداعي ال

 ى الحق. إقبالهم على ما يؤدي إل؛ للناس نةسة ح قدو عي تجعل الداوترغبه فيه، م وسالاإلب

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

101)  

 ه: ي دعوتف  لينجح عي إلى للالداهارات التي يحتاجها االم

 مع المدعو .  ( التلطف  3       . عوتهت في د( مراعاة األولويا 2                    ليب . ع في األساوي( التن 1

 ( جميع ما ذكر5         ية الحديثة .التقنك مهارات تال( ام 4

5 

102)  

 :  ، وذلك بـ ع في األساليبالتنويعي إلى للا ات الداهارمن م

 .ارثل / والحومل : القصة / والمستعوعقولهم، في  راعي مستويات المدعوينأ( ي

  ه لقومه،..وع في أساليب دعوتح نن، فهذا سيدنا نوويحوال المدعأ   ( مراعين تخدموا أساليب كثيرة )علل: ، فقد اس  ه أنبياء للا ب  ما قاما  ب( وهذ

 ( . َراًراإِسْ ْرُت لَُهْم نُْت لَُهْم َوأَْسرَ أَْعلَ  ( ثُم  إِنِ ي8َهاًرا )تُُهْم جِ  إِنِ ي َدَعوْ م  ثُ 

 جميع ما ذكر  -ج

 ج

103)  

 دعوته :ي ألولويات فا ةمراعا إلى للا داعي هارات المن م

 د . مصالح والمفاسير، ويوازن بين اليناسبه التأخخر ما ويؤ التقديم،( يقد م ما يستحق أ

الم ،  بعد أن دخلوا في اإلس هم صنًما ، ولمكة من غير أن يهدم    الم فيس إلى اإلسه ؛ فقد استمر يدعو النا في دعوتنا محمد  وهذا منهج سيد  ب(

 نام . األصمر بهدم م هو الدين الحق أأن اإلسال واناس، وأدركالنفوس  فياإليمان مكن وت

 كر جميع ما ذ -ج

 ج

104)  

إلى للامن مهارات   :  الداعي  المدعو  أمر للا موسىبألطف    بالحجة والبرهاناآلخرين  يناقش    التلطف مع  لذلك  ن يقوال  ن بأوهارو   الكلمات 

 { .  ىأَْو يَْخشَ  يَتَذَك رُ  ا لَعَل هُ نً اًل لَي ِ وْ لَهُ قَ  فَقُوالَ  ﴾43﴿ ى  َطغَ ى فِْرَعْوَن إِن هُ اْذهَبَا إِلَ لفرعون } 

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

105)  

ميزة لها    وهذه  /عة هائلة  وصول إلى مناطق واسعة بسرفائقة على الرة  لها قد  حديثة :ات التقنية الامتالك مهار  عي إلى للاداال  مهارات  من

 . اب منهم سيما الشب اللتهم، ومدعوين واستماوي في جذب التأثيرها الق

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

106)  

 إلى للا :  الداعي بهاجن ير التي يت اذحالم

 ات والمؤسسات يئ شخاص أو اله( القدح باأل 3          ةت غير المقبولبالرواياالستدالل ( ا 2               نفسه عيا( مدح الد 1

 ع ما ذكر ( جمي 6                        للباسظهر وام( إهمال ال 5             ( التشديد على الناس 4

 

6 

107)  

 للا : ى لداعي إلتجنبها اي يتر المن المحاذي { ْم أَنفَُسكُ وافَاَل تَُزكُّ}

 ات والمؤسسات شخاص أو الهيئ( القدح باأل  3          بولةت غير المقبالروايا( االستدالل  2               عي نفسه( مدح الدا 1

 ( جميع ما ذكر 6                        للباسهر واظ( إهمال الم 5             شديد على الناس( الت 4

1 
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108)  

 : ي يتجنبها الداعي إلى للا من المحاذير الت ال أقوام " : قال النبي على المنبر : "ما ب

 ات والمؤسسات شخاص أو الهيئأل( القدح با  3          ت غير المقبولةبالروايا( االستدالل  2               عي نفسه( مدح الدا 1

 ( جميع ما ذكر 6                       للباسظهر وا( إهمال الم 5              على الناس( التشديد  4

3 

109)  

يتجنبها   محاذير التيلامن    ه ".ن أبعد الناس منن إثًما كاا، فإن كا ثمً لم يكن إا م  رهما ،يسال أخذ أرين إأم  بين  : ما ُخي ر رسول للا  ةروت عائش

 الداعي إلى للا : 

 ات والمؤسسات شخاص أو الهيئ( القدح باأل  3          ت غير المقبولةبالروايا( االستدالل  2               ي نفسهع( مدح الدا 1

 ( جميع ما ذكر 6                        للباسظهر واالم ( إهمال 5             ناسال ( التشديد على 4

4 

 

110)  

يحب الفحش   ال  كونوا كأنكم شامة في الناس، فإن للالباسكم، حتى ت  ارحالكم، وأصلحووا  وانكم، فأصلح" إنكم قادمون على إخ  للا :  رسول  قال

 :  ي إلى للاعداير التي يتجنبها الن المحاذم ".وال التفحش 

 ت ات والمؤسسائشخاص أو الهي( القدح باأل  3           قبولةت غير المبالرواياتدالل ( االس 2               عي نفسه( مدح الدا 1

 ( جميع ما ذكر 6                       للباسظهر وا( إهمال الم 5             الناس( التشديد على  4

5 

 ثامن والعشرون الدرس ال 

111)  
 أخالق العامل : 

 جميع ما ذكر -د       مل الحسن .التعا -ج     ز واإلتقان . اإلنجا -ب    األمانة . -أ
 د

112)  

 ق صاحب العمل : خالأ

 ل بالمستطاع. عامال فليتك -ب                                             يته.وإنسانمل العامة اراحترام ك -أ

 العدل والمساواة .  -د                  وعدم المماطلة . لعمله،ناسب عامل األجر المء الإعطا  -ج

 ر ذك ما جميع  -و               له القانون .  عامل التي كفلهاحقوق ال داء علىعدم االعت -هـ

 و

113)  
 النبي : " إن للا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه " . عليها قول   التي يدل أخالق العاملمن 

 جميع ما ذكر -التعامل الحسن .      د -ج  اإلنجاز واإلتقان .    -ب    األمانة . -أ
 ب

114)  
 (.  اأْلَِمينُ  لْقَِويُّ ا  ْرتَ اْستَأْجَ  نِ مَ  َخيْرَ  إِن   ْرهُ اْستَأْجِ  أَبَتِ  يَا َداهَُما إِحْ  قَالَتْ )تعالى :   هيدل عليها قولالتي  املأخالق الع من 

 جميع ما ذكر -د   التعامل الحسن .     -ج    .  اإلنجاز واإلتقان -األمانة .    ب -أ
 ب

115)  
 اقتضى ".  سمًحا إذا باع، وإذا اشترى وإذا:"رحم للا رجاًل النبي التي يدل عليها قول  أخالق العاملمن 

 ميع ما ذكرج -التعامل الحسن .      د -تقان .     جاإلنجاز واإل -األمانة .    ب -أ
 ج

116)  

 :انيته صاحب العمل كرامة العامل وإنس ترامصور اح

خدمت  مالك أسوة حسنة ، قال أنس : "  ملة النبي لخادمه أنس بنإهانة أو تحقير للعامل ، وفي معا أ( اجتناب كل سلوك أو تصرف فيه

 لَم صنعَت؟ وال :أال َصنعت " . عشر سنين فما قال لي :أف، وال: النبي 

 هم . ركهم هموم العمل، ويتفقد حاجاتعلى العمال، فيستمع لشكاوي عماله، ويشاع صاحب العمل، وال يستعلي واضب( ويت

 جميع ما ذكر .  -ج

 ج

117)  

يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم،    فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما  وه تحت يده،" فمن كان أخ  : ول النبي  عليها قي يدل  التق صاحب العمل  أخالمن  

 . وهم ما يغلبهم فأعينوهم "  فتمفإن كل

 مستطاع. ل بالعامال فليتك -ب                                             يته.امل وإنسانرامة العاحترام ك -أ

 اة . العدل والمساو -د                  ماطلة .وعدم الم لعمله،ناسب األجر الم عاملإعطاء ال -ج

 ب

118)  

 . أجره قبل أن يجف عرقه "   جيراأل طو:" أعالنبي ول ليها قل عي يدالتق صاحب العمل أخال من 

 ل بالمستطاع. عامال فليتك -ب                                             يته.امل وإنسانرامة العاحترام ك -أ

 العدل والمساواة .  -د                   وعدم المماطلة . لعمله،ب ناسألجر المعامل اإعطاء ال -ج

 ج

119)  

 اءهم { بخسوا الناس أشي} وال ته تعالى : ولل عليها قي يدالتق صاحب العمل أخال  من

 ع. ل بالمستطا عامال فليتك -ب                                             يته.امل وإنسانالعرامة احترام ك -أ

 ل والمساواة . لعدا -د                  عدم المماطلة .و  لعمله،ناسب عامل األجر المال إعطاء -ج

 ج

120)  

 ة( : عدل والمساوا)ال ق صاحب العمل : خال من أ

 والمهارات.  م في اإلمكاناته، مع مراعاة الفروق بين تهاعوبصو حيث حجمها  عمال ، من باألكليف لعمال في التأ( يساوي بين ا

عده على  ويسا قصر ،  أن يأخذ بيد الم، وافئه على إحسانه: أحسنت، وأن يكمنهم    ل للمحسني حسن التعامل، وأن يقو والمساواة فب(  

 ئه. أدا تحسين

 اعدلوا هو أقرب للتقوى{. وا عدلت نآن قوم أاليجرمنكم ش والات، }وافز والترقيكل ذي حق حقه من الح ج( ويعطي

 د( جميع ما ذكر 

 د

121)  

 أقرب للتقوى{.  هو  اعدلوا وا عدلت نآن قوم أاليجرمنكم ش }واله تعالى : ولي يدل عليها قلتا احب العمل ق صأخال من 

 ل بالمستطاع. عامال فليتك -ب                                            يته.امل وإنسانرامة العكاحترام  -أ

 العدل والمساواة .  -د                  وعدم المماطلة . لعمله،سب ناعامل األجر المعطاء الإ -ج

 د

122)  

 امل : عالقانون لل قوق كفلها الح

قراره  ه النفسية واستن راحتمين الصحي، والضمان االجتماعي لضماوإشراكه في التأ -ج        ة ظروفه. عاومرا  -ب       السنوية .ات اإلجاز -أ

 ذكر  جميع ما -د          ي .لوظيفا

 د
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 تاسع والعشرون الدرس ال 

123)  
 :  ح يهما على الوجه الصحؤوأدا  الخالق والمخلوق حقوقظ هي حف

 اإليمان  -داإلحسان         -الصدق      ج -انة     بمألا -أ
 أ

124)  

ن  ليلة الهجرة أ صحابي    أمرفقد   لنبي : سنة ا ، وقد ظهر ذلك في نسهمج  و لونهم أو سب دينهم أبينهم بحيز  اً بال تمء األمانة للناس جميعجب أداي

 ، وهو : نشركو ابها مع أنهم ماألمانات إلى أصحد يعي

 علي بن أبي طالب   -ن عفان      دعثمان ب  -بن الخطاب     ج رعم -أبو بكر      ب -أ

 د

125)  

 رة، اذكرها : أمور كثيظهر األمانة في ق ولذلك  تمخلوبات نحو الخالق والجنسان من واعلى اإلما يقع  جميع مانة األ ملتش

 اإلنسان. سن التصرف بنعم للا تعالى على ح  -2                         رعية . أداء التكاليف الش -1

 لعمل . ن اإتقا -4                         حفظ الودائع واألسرار.  -3

 تقديم المشورة .  -6                                      تبليغ العلم . -5

 ذكر . جميع ما  -7

7 

126)  

 :  ، ولسانهجسمه ، وعقلهعلى : سان أمينا  اإلنكيف يكون 

 ى اإلنسان: ى عل تعالللا  صرف بنعمالت حسن  فين األمانة كوكيف ت

 . ٍذ َعِن الن ِعيِم { لَتُْسأَلُن  يَْوَمئِ جسم اإلنسان، فهو أمانة يجب المحافظة عليه، ويتصرف فيه وفق ما شاء للا } ثُم   -أ

 . لفكر ي العلم وا اإلنسان أمانة ، فيشغله ف عقل و -ب

التواصل مع غيره في الخير، ويُِعفُّه عن الكذب أو الغيبة ينفعة من علوم ، وفي    ، وفي ما ة يستعملة في ذكر للا  واللسان : أمانة عند صاحب  -ج

 ِن( . تَيْ ( َوِلَسانًا َوَشفَ 8نَيِْن )لَْم نَْجعَل ل هُ َعيْ أو النميمة أو السخرية، } أَ 

 جميع ما ذكر .  -د

 د

127)  

رسول  قول المقصود بمنها كثيرة، ور ك  تظهر األمانة في أماجبات نحو الخالق والمخلوق ولذلمانة جميع ما يقع على اإلنسان من وتشمل األ

 ة ". للا: " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت : فهو أمان

 .اإلنسانحسن التصرف بنعم للا تعالى على  -بلشرعية .                        التكاليف ا أداء -أ

 ان العمل . إتق  -د                        حفظ الودائع واألسرار.  -ج

 ج

128)  

"   ول النبي :صود بقمنها المقي أمور كثيرة، تظهر األمانة ف  نحو الخالق والمخلوق ولذلكات تشمل األمانة جميع ما يقع على اإلنسان من واجب

 " .  كما سمعه ل غهفبسمع من ا حديثًا  رأً  أم نض ر للا

   ر.                       سراحفظ الودائع واأل  -3       .تصرف بنعم للا تعالى على اإلنسانحسن ال  -2                     أداء التكاليف الشرعية .    -1

 تقديم المشورة .  -6                                    تبليغ العلم .    -5   . إتقان العمل -4

5 

129)  

  ول النبي :منها المقصود بقك  تظهر األمانة في أمور كثيرة، اجبات نحو الخالق والمخلوق ولذلمانة جميع ما يقع على اإلنسان من وتشمل األ

 تشار مؤتمن ". لمس"ا

 . إتقان العمل  -4      حفظ الودائع واألسرار.       -3   .لى على اإلنسانحسن التصرف بنعم للا تعا -2        كاليف الشرعية  أداء الت -1

 تقديم المشورة .  -6                                   تبليغ العلم .     -5

6 

130)  

 م المشورة : مانة في تقدياألمن 

 القضاء  أداء الشهادة على وجهها أمام  -ب                                                        واج المشورة في الز -أ

 جميع ما ذكر   -د                 تحمل المسؤولية في االنتخابات  تزكية من يقدر على -ج

 د

 ثالثونالدرس ال 

131)  

 متعددة :مات اب بمهكلف النبي الشب

 النبي إلى المدينة المنورة لدعوة أهلها إلى اإلسالم.  أ( الدعوة إلى للا تعالى، فكان مصعب بن عمير أول سفير في اإلسالم أرسله

 المدينة المنورة.  جر إلىا هارد الودائع إلى أهلها عندمفي الب ، أمينه ب( وجعل علي بن أبي ط 

ر أس   مسلمين فيه كبار الصحابة . امة بن زيد على جيش كبير للج( وأم 

 جميع ما ذكر  -د

 د

132)  
 :  الشباب اليومت التي تواجه التحديا

 كر ميع ما ذج -ج      الفقر والبطالة . -ب      التحدي الثقافي والفكري .  -أ
 ج

133)  

 كري: فل تحدي الثقافي وامن ال هم سلى أنف بها عيحافظون باب توجيهات للش

القرآن وحفظ  سالم ،وسهم ، وتربيتهم على االعتزاز باإلفي نفاإليمان    قتعمي  -1 الصحيحالسه، وتحفيظهم  وتعليمهم  النبوية  ة، وتعليمهم نة 

 قهاء. لماء والف ع الأقوال 

 ر منها. ضالص عن النافع واالختصاوام  ل العلال أهمات، بسؤمعلوثبت مما يصلهم من لشباب بضرورة التحري والتية اوعت -2

 ادف. م الهفكار السليمة للشباب عن طريق اإلعالواأل ر الثقافةشن -3

األفكا  -4 امحاربة  المنحرفة  الش  لتير  مبباب  تؤثر في عقول  المجتمسؤس قيام  المعنية،ات  واست   بيانب  ع  والمجتمع  األفراد  في  قراره، خطرها 

 . اعها ر من اتبتحذيوال

 ما ذكر ع جمي -5

5 
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134)  

 الفقر والبطالة : حاربة اء لمجتمع واألغني مالدولة ، ومؤسسات ال  ب كل من :جوا

 ( على الدولة : تأهيل الشباب للعمل في المناحي المختلفة الصناعية والحرفية والتجارية. أ

ن  الشباب ع  ة غنياء : مساعدسهام في حل هذه المشكلة ،  ) فعلى األسساته جميعها اإليًضا على فئات المجتمع ومؤي أ( وينبغب

 توفير فرص العمل لهم ( . ع التجارية، أو بناء المصانع التي تسهم في طريق إنشاء المشاري 

 ج( جميع ما ذكر . 

 ج 

135)  

 ر والبطالة :قلف دي اشباب يحافظون بها على أنفسهم من تحات للتوجيه

 ريع بحسب طاقاتهم وقدراتهم. والتفكير في مشا -ب                          مال.إلى ِريادة األعالمبادرة  -أ

 جميع ما ذكر   -د       واالبتعاد عن ثقافة العيب في كثير من المهن التي يعزف عنها الشباب . -ج

 د

136)  

إلى  اإلسالم  الأم  أرشد  تقي  الخور  االنحالل  من  قوله    ،   لقيشباب  عليه  يدل  ما  ا  َي  نَ قُولُوَوَي )منها 

 ( . َحاِضًرا ِملُواعَ  َما َوَوَجُدوا ۚ   أَْحَصاهَا إاِل   ةً يرَ ِب كَ  ةًَوالَ َصِغيرَ  اِدرُ غَ ُي  الَ  اْلِكتَابِ  ذَاهََٰ  َمالِ  اَن َوْيلَتَ 

عة  ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة الرياضة والمطال -ب       .استشعار رقابة للا ، واليقين بأن الناس محاسبون على أعمالهم -أ

        ت. ذلك بغض البصر عن المحرماوتدريب النفس على العفة ،    -د       .صالحة  ر  الرفقة الاختيا  -ج          .النافعةللكتب 

 . ية التي يخلفها االنحالل الخلقي ، وأثر ذلك في المجتمع من جرائم وتفكك توعية الشباب باآلثار النفسية والجسم -هـ 

 أ

137)  

لناس  اتان مغبون فيهما كثير من نعم: " ل للاسور ه قولي الخلقي ، منها ما يدل علنحالل ور تقي الشباب من االأرشد اإلسالم إلى أم

 ". صحة والفراغ ال

ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة الرياضة والمطالعة   -ب      .اسبون على أعمالهماستشعار رقابة للا ، واليقين بأن الناس مح -أ

      .ن المحرماتر علعفة ، وذلك بغض البص النفس على اتدريب   -د     . لرفقة الصالحةاختيار  ا  -ج          .للكتب النافعة

 وتفكك .  في المجتمع من جرائم اب باآلثار النفسية والجسمية التي يخلفها االنحالل الخلقي ، وأثر ذلكتوعية الشب  -هـ 

 ب

138)  

ينظر أحدكم  ى دين خليله فلالمرء عل  " :ل للاسور عليه قول  ل الخلقي ، منها ما يدل أرشد اإلسالم إلى أمور تقي الشباب من االنحال

 " من يخالل 

مارسة الرياضة والمطالعة  ملء الفراغ بما هو نافع كم -ب       .ليقين بأن الناس محاسبون على أعمالهماستشعار رقابة للا ، وا -أ

     .المحرماتعن  نفس على العفة ، وذلك بغض البصرتدريب ال  -د     . الحةاختيار  الرفقة الص   -ج          .للكتب النافعة

 وتفكك .  الخلقي ، وأثر ذلك في المجتمع من جرائم سمية التي يخلفها االنحاللالجاب باآلثار النفسية وتوعية الشب  -هـ 

 ج 

139)  

إل يدل عليه قأرشد اإلسالم  الخلقي ، منها ما  الشباب من االنحالل  تقي  ل ِ   } ولى أمور  وَ ا مِ وَيغُضُّ يَن  ْلُمْؤِمِن قُل  أَْبَصاِرِهْم  ظُوا  يَْحفَ ْن 

   وَجُهمْ فُرُ 
 {   مْ ىَٰ لَُه ْزكَ ِلَك أَ  ذََٰ

كممارسة الرياضة والمطالعة  ملء الفراغ بما هو نافع   -ب       .واليقين بأن الناس محاسبون على أعمالهماستشعار رقابة للا ،   -أ

 .ن المحرمات، وذلك بغض البصر عتدريب النفس على العفة   -د     . اختيار  الرفقة الصالحة  -ج         .للكتب النافعة

 د

140)  

اإلسالم   عليهأرشد  يدل  ما  منها   ، الخلقي  االنحالل  من  الشباب  تقي  أمور  :    إلى  تعالى   ِمنْ  َنفَرَ  فَلَْوالَ }  قوله 

 {.  نَ يَْحذَُرو ْم لَعَل ُه إِلَْيِهْم   َجعُوارَ  ُهْمِإذَاقَْومَ  ِذُرواُينْ َولِ  ينِ الد ِ  فِي اوِلَيتَفَق هُ  َطاِئفَة   ِمْنُهمْ  قَةٍ فِرْ  كُل ِ 

ملء الفراغ بما هو نافع كممارسة الرياضة والمطالعة   -ب      . ، واليقين بأن الناس محاسبون على أعمالهماستشعار رقابة للا -أ

      .اتالمحرم  عفة ، وذلك بغض البصر عناللى تدريب النفس ع  -د     . اختيار  الرفقة الصالحة  -ج          .للكتب النافعة

 وتفكك .  نحالل الخلقي ، وأثر ذلك في المجتمع من جرائمتوعية الشباب باآلثار النفسية والجسمية التي يخلفها اال -هـ 

 ـه

 حادي والثالثون الدرس ال

141)  
 :  هيادة م ، والعب العلب زه ، وطلتن : كال  شروعيق غرض مالنفس ، وتحقلترويح عن في األرض لاالنتقال 

 باألسباب األخذ  -طلب العلم      د -ج       الم السياحة في اإلس -اإلسالم     بالهجرة في  -أ
 ب

142)  

 رة ، بينها :د كثي م فوائ للسياحة في اإلسال

 . فس والتنزه يح عن الن الترو -2                      االعتبار .  بهدفتأمل لالتفكر وا -1

 ما ذكر  عمي ج -5          عوب . ين الشالتعارف ب  -4       كثير من البلدان . ة لقتصادي يق المنفعة االتحق -3

5 

143)  

ِب اْلُمكَ  َن َعاقِبَةُ ُروا َكْيَف َكا انظُ اأْلَْرِض فَ  فَِسيُروا فِي سَُنن   ِلكُمْ  َخلَْت ِمن قَبْ قَدْ )تي يدل عليها قوله تعالى : الاحة ئد السي من فوا  .) ينَ ذ ِ

 .  س والتنزهفيح عن الن الترو -ب                         االعتبار . بهدفلتأمل التفكر وا  -أ

 عوب . ين الشالتعارف ب  -د       ة لكثير من البلدان .ي قتصادتحقيق المنفعة اال -ج

 أ

144)  

 ".       ل وحدها سار راكب بلي لم مما أع لوحدةفي ا  لو يعلم الناس ماالنبي : "  التي يدل عليها قولوأحكامها  لسياحةآداب ا من 

 له عن عباداته. يشغ الق للا / وواكتشاف خلالنفس،  الترويح عن ك ياحة مشروًعا، ومن ذلض من السالغرأن يكون  -1

 . مكانلفي اانين المعمول بها يمات  والقولالتزام التع -4     .في المكان   لنزوللدعاء عند اا -3     .لصالحة  ا ةاختيار الرفق -2

 ياه . فة دورات المة، وبالمحافظة على نظابيئ ال مكان، وتجنب تلويثى نظافة الفظة عل، بالمحا ةالسيئ ظاهر السلوكية الم تجنب -5

 . ف ارعن اإلس  نفاق والبعداالعتدال في اإل -6

2 
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

145)  

ونعوذ    ر ما فيها،لها، وخي ، وخير أه  يةقرا نسألك خير هذه ال:"اللهم إن :  ول النبي  التي يدل عليها ق   امها  وأحك  لسياحةآداب ا من  

 لها ، وشر ما فيها ". ا، وشر أهشره  من بك

 عن عباداته. ه ليشغ الق للا / وواكتشاف خلالنفس،  ك الترويح عن ياحة مشروًعا، ومن ذلالغرض من السن أن يكو -1

 . انين المعمول بها في المكان ات  والقو يملتعالتزام ال -4    .في المكان  لدعاء عند النزولا  -3   .  فقة الصالحةاختيار الر -2

3 

146)  

 ( . اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ  الَ ۚ  إِن هُ  اتُْسِرفُو َوالَ  َواْشَرُبوا الُوكُوَ ): ى قوله تعال التي يدل عليهاوأحكامها  لسياحةآداب ا من 

 له عن عباداته. يشغ ال/ و ق للا واكتشاف خلالنفس،  ك الترويح عن ياحة مشروًعا، ومن ذلالغرض من السأن يكون  -1

 . كان انين المعمول بها في الم يمات  والقولعم الت التزا -4      .كان  في الم  لدعاء عند النزولا -3     .ار الرفقة الصالحة  اختي  -2

 ياه . الم فة دورات ة، وبالمحافظة على نظاالبيئ  مكان، وتجنب تلويثفظة على نظافة ال، بالمحا السيئةظاهر السلوكية الم تجنب -5

   .راف ن اإلسع  نفاق والبعدعتدال في اإلالا -6

6 

147)  

 السياح :  نحو واجبناما  -

 ين :لتزامها مع السائحالمسلمين ا ب على ب التي يجاآلدا ما -

 تجنب اإلساءة للسائحين أو االعتداء عليهم بقول أو فعل : " ليس المسلم بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء ".  -أ

 ، وبشاشة.   مل معهم بلطفوتسهيل معامالتهم ، والتعا،   تيسير أمورهم -ب

 ها النبي: "وإرشاد السبيل " . ن حقوق الطريق التي أخبر عن ده، وهذا مي يقص منهم إلى المكان الذإرشاد التائهين  -ج

 الرفق بهم في البيع والشراء وعدم استغاللهم .  -د

 جميع ما ذكر  -هـ

 هـ

 الثون لثثاني واالدرس ال 

148)  
 ر :  تذاعل االكم قبوح

 مكروه  -د   ب  واج -مستحب     ج -مباح     ب -أ
 ج 

149)  
 منه.          لب المسامحهط ه بأسلوب لين ومقبول وطأ بحقخظهار ذلك لمن كان الوإعند الخطأ، لمخطئ و رجوع اه

 المعذرة  -العذر      د -ج        اإلعذار  -ب      ذاراالعت  -أ
 أ

150)  
    ه . محت ومسا قبول اعتذارهذار، برفع اللوم عن المخطئ ، والعت ا رف اآلخرلطأن يقبل ا هو

 ة المعذر -لعذر      دا -ج        اإلعذار  -ب      ذارت االع -أ
 ب

151)  
 " .  اسس أعذرهم للن اأعقل الن ل : " لقائ من ا

 علي بن أبي طالب  -عثمان بن عفان      د -عمر بن الخطاب     ج  -أبو بكر      ب -أ
 ب

152)  

ِ ۖ  ِري اجِ َواْلُمهَ   اِكينَ َمسَ ىَٰ َوالْ ي اْلقُْرَب أُولِ   ا ِة أَن ُيْؤتُوْم َوالس عَ ِمنكُولُو اْلفَْضِل  تَِل أُ َواَل َيأْ }  ل تعالى :  قا   َيْصفَُحوا   َولْ َوْلَيْعفُوا  َن فِي َسِبيِل َّللا 

ُ ن َيغْ  أَ أاََل تُِحبُّونَ  ُ  لَكُْم   وَ ِفَر َّللا  ِحيم  فُور  غَ   َّللا  ثة  احينما قطع الصدقة عن ِمْسَطحٍ بن أُث   أبي بكر الصديقهذه اآلية : في  نزلت    { :     ر 

: " بلى وللا إني ألحب أن يغفر للا    و بكرمسامحته والعودة للتصدق عليه، فقال أب ة تدعوه إلى العفو وبعد خطأ ارتكبه، فنزلت اآلي 

 صدقة " . ال لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه

 ال  -عم     بن  -أ

 أ

153)  

 عتذار :(اال لى شرقة عمذج ) نما  :   هم بعًضا عنه لبعض عتذار الصحابة رضي للا ال مثال

بالل   حابة ، فشكامام مأل من الص أء" ، وكان ذلك  بن السودا يا ا" له :أبو ذر بالالً بقو،عندما نادى رباح  ذر لبالل بن  ر أبياعتذاأ ( 

  مهأه بقدطن ي وطلب منه أبالل ،   تراب في طريقو ذر ووضع رأسه في المه؟" فقام أب أرته ب "أعي  الغفاري :  بي ذرأل  ذلك للنبي فقال

 بول اعتذاره .دلياًل على قبي ذر  ذ يقبل رأس أل وأخذاراً له، فقام بالاعت 

 أ

154)  

 :قه، اذكرها ممن أخطأ في ح رقيامه باالعتذابها عند  لتزامر االعلى المعتذ ينبغي العتذار آدابل

اختيار   ا أدى سوءن المناسب )علل:( فربماالعتذار في المكا -ج    ستخدام األسلوب المناسب .ا -ب      تيار الوقت المناسب.خا -أ

 جميع ما ذكر  -د    لمشكلة.المكان إلى جرح المشاعر وتفاقم ا

 د

155)  

آثار   بين   : واإلاس  لال   :    عذارالعتذار   : بالعترس  واالعاف  وإعخطأ   ، عنه  ا ذتذار  ،ار  ي فو  لمخطئ  عديدة  الفرد  ائد  جنيها 

 :  اذكرهالمجتمع، وا

ُ ْلَيصْ ومحبته ، )َوْلَيْعفُوا وَ أ( تحصيل رضا للا عز وجل  ِحيم  فَُحوا   أاََل تُِحبُّوَن أَن َيْغِفَر َّللا  ُ َغفُور  ر   ( .   لَكُْم   َوَّللا 

 ". ق الناس بخلق حسن السيئة الحسنة تمحها، وخالبع نت، وأت ب( تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع  : " اتق للا حيثما ك

ا بين  المحبة   ج( زوال الخصومات  َوالَ لمتخاصمين وعودة  ي ِئَةُ }  الس  َواَل  اْلَحَسنَةُ  تَْستَِوي  فَِإذَ     أَْحَسُن  ِبال ِتي ِهَي  اْدفَْع  َبْيَنَك   ال ِذي  ا 

 {.  َوَبْينَهُ َعَداَوة  َكأَن هُ َوِليٌّ َحِميم  

 الفرد الثقة بالنفس .إن االعتذار يمنح عور بالراحة والطمأنينة، فالشد( 

 جميع ما ذكر .  هـ (

 

 

 هـ
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ي  مدارس سكا

ية م العال  

د األستاذ :  إعدا  

مسالمة ال ينحس  

 ثالث والثالثون الدرس ال 

156)  
 هو : نسان يوم القيامة وأول ما يحاسب عليه اإل الم ن اإلسكا ني من أركن الثاالر

 الحج  -الصوم     د -ج     الزكاة   -الصالة   ب -أ
 أ

157)  
 .  ترديد األذان،  ء  في الوضو اإلحسان مظهرين ، اذكرهما : مسلم للصالةد الداالستع

 ال  -ب   نعم   -أ
 أ

158)  
 .  ة بال وضوءالهو شرط لصحتها ، فال ص ة ، وي الصال ي للا ف لوقوف بين يدلمؤمن ل يستعد بها ااده عب :   لوضوءا

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

159)  
 : وجهه وروحه وقلبه ضي يشرقلمتوفاإلشراق، وان الوضاءة  تقاقًا ماشاالسم :   وضوء بهذاسمي ال 

 ال  -ب    نعم  -أ
 أ

160)  
 . شغال بغيره  ، وترك االن لى للال ع قالها يكون أقب ة، فإذا لصالفي اتاح العبادة يقولها كل من يريد الدخول في مه

 بر" للا أككبيرة اإلحرام "ت  -يطان    داالستعاذة من الش -البسملة     ج -تحة    بالفا -أ
 د

161)  

هلل  ومماتي  إن صالتي وُنسُكي ومحياي  .  نركي شلما أنا من احنيفاً وم  واألرضت ي فطر السمواهت وجهي للذوج" سول :الر  دعاء

نحو  بادرة والم سان وصدق التوجهص اإلن لدعاء تأكيد إخالا اذ " . وفي هننا من المسلمي مرت وأيك له وبذلك أ شرالعالمين ، الرب 

 :  ، هوخير ال

 تاح دعاء االستف  -جة    جلحادعاء ا  -ج      بدعاء الفر  -أ

 ج 

162)  

لى الصراط  إله الهداية  سأوي ه  و دعوه ويرجمجده ، وي ه وُي يحمده فالمصلي رب ات محكمات يناجي بها  سبع آي :    فاتحةقراءة سورة ال

النب قا  ،  المستقيم تَ  "ي :ل  قََسْمتُ قَاَل  َبْيِنيالص    عَالَى:  ِنْصفَْينِ بْ َوَبْيَن عَ   اَلةَ  قَالَ فَِإذَ ،    َسأَلَ   َماْبِدي  َوِلعَ   ،  ِدي  ا ا  رَ اْلَحمْ ): ْلعَْبدُ    ِ ّلِِل  ِ  ُد  ب 

تَعَ  (اْلعَالَِمينَ  ِحيمِ ) :الَ ا قَ ذَ َوإِ   .  ِديَدِني َعبْ َحمِ ى:  الَ قَاَل  ْحَمِن الر  ينِ   مِ َماِلِك َيوْ ): ذَا قَاَل َوإِ .    ى َعلَي  َعْبِدي: أَْثَن   لَى تَعَا  قَالَ  (الر  :  الَ قَ (  الد ِ

َم  اْلُمْستَِقي َراَط  اْهِدَنا الص ِ ل:)فَِإذَا قَا.  أََل  ا سَ مَ   ِلعَْبِدي َعْبِدي وَ َن  َبيْ ي وَ ا َبْيِن قَاَل: هَذَ (  تَِعينُ إِي اَك َنسْ ي اَك َنْعُبُد وَ إِ ) :اَل فَِإذَا قَ ،  ِدي  َعبْ َدِني  َمج  

ال ِ ال  َوالَ لَْيِهمْ عَ اْلَمْغُضوِب ِر ْيِهْم َغيْ ْنعَْمَت َعلَ يَن أَ ِصَراَط ال ذِ   .  َل"ِدي َما َسأَ ِلعَْبِدي َوِلعَبْ ا هَذَ   :قَالَ ( ينَ ض 

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

163)  

للا ، فيزداد  ، وهو أعظم من القيام في إظهار التذلل إلى علل:(   ألن فيه إظهاًرا لتذلل اإلنسان لربهالمصلي قرًبا من للا ) داد بهايز

 و :يردده من دعاء وغيره ‘ ه ابم ه في إعالن خضوعهبذلك إلحاًحا في طلب رضا رب 

 ستفتاح دعاء اال -التسليم      د -السجود     ج  -الركوع      ب -أ

 أ

164)  

أقرب ما  العبد  التذلل هلل   يكون  أبلغ صور  إلى للا ، فإن فيه  ايكون  ، فهو قد  إليه  العالمين واالفتقار  ،  ن  رب  بأعلى ما فيه  خفض 

ليله ونهاره ، وإقامته وسفره ، زال الغرور والخيالء  في كل أوقات الصالة ، في    كرر فإذا ت     / األرض  فوضع جبهته وأنفه على  

  ،  فاء ، فالناس جميعهم أمام عظمة للا سواءاألغنياء على الفقراء ، واألقوياء على الضع لى األحياء ، ويتعالى بهلى به عالذي يتعا

 هو : 

 االستفتاح اء دع -تسليم      دال -السجود     ج  -الركوع      ب -أ

 ب

 رابع والثالثونالدرس ال

165)  
 ، هي : مور  ول إلى معالي األوص لل  عقباتز ال يلة ، وتجاوالنب  والغايات في بلوغ األهداف يدة كمة واألدة والعزي قوة اإلرا

   علو اإلرادة  -د   قوة العزيمة     -ج       علو الهمة -قوة اإلرادة     ب -أ
 ب

166)  

حث رسول للا على  :    ا(  قيره وحا  أي رديئهسفاسفها  )  سفها ".افسا ، ويكره  معالي األمور وأشرافه إن للا يحب  ث :"  داللة الحدي 

 في العمل .  ةابرمثلى الجد والبه إة يدفع صاحهمعلو العلو الهمة ، ف

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

167)  

 :  ريق أمور عدة ، اذكرهاة عن طالي صاحب همة ع نسان أن  يكون إليع اس : يستط      لهمة :علو ال : وسائ  س

 مل المسؤولية . استشعار األثر والجزاء وتح -3          المعرفة. العلم وإدارة  -2            . الطموح والغايات  -1

 جميع ما ذكر  -6          نحو النجاح .النظرة اإليجابية في أثناء السعي  -5          ة .لقدوة الحسن ا -4

6 

168)  

 : ط مستقيم(يمشي سوياً على صرامن أ دىأه على وجِههٍ كباً  ن يمشى مُ ) أفمالتي يدل عليها : الهمة ئل علو وسا من

 استشعار األثر والجزاء وتحمل المسؤولية .  -3          ة.العلم وإدارة المعرف -2            الطموح والغايات .  -1

 جميع ما ذكر  -6          السعي نحو النجاح . ية في أثناءالنظرة اإليجاب  -5          القدوة الحسنة . -4

1 

169)  

 :  (  َشد  تَْثِبيتًا ُهْم َوأَ ل  ا  رً َكاَن َخيْ ِه لَ َن ِب ظُوُيوعَ عَلُوا َما َولَْو أَن ُهْم فَ  ): التي يدل عليها علو الهمة ل ئمن وسا

 األثر والجزاء وتحمل المسؤولية .  استشعار -3          العلم وإدارة المعرفة. -2             الطموح والغايات .  -1

 كر جميع ما ذ -6          في أثناء السعي نحو النجاح .النظرة اإليجابية  -5          القدوة الحسنة . -4

2 

170)  

ُ  َيَرىفَسَ  لُوااْعمَ  َوقُلِ )يدل عليها :  التيالهمة  ئل علومن وسا  :  (َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرسُولُهُ  كُمْ لَ َعمَ  َّللا 

 زاء وتحمل المسؤولية . استشعار األثر والج  -3           العلم وإدارة المعرفة. -2            وح والغايات . الطم -1

 جميع ما ذكر  -6          السعي نحو النجاح . ية في أثناءالنظرة اإليجاب  -5          القدوة الحسنة . -4

3 
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171)  

 (.  َحَسنَة   أُْسَوة   َّللا ِ  َرسُولِ  يكُْم فِ لَ  ْد َكانَ لَقَ ) التي يدل عليها : ئل علو الهمة ن وسام

 سؤولية . ر والجزاء وتحمل الماستشعار األث  -3          العلم وإدارة المعرفة. -2            والغايات .   وحمالط -1

 ما ذكر جميع  -6          أثناء السعي نحو النجاح . النظرة اإليجابية في -5          القدوة الحسنة . -4

4 

172)  

وسا الهمة    ئل من  :  علو  عليها  يدل  }فإذ تعال  قوله التي   : عزمى  للا ا  على  فتوكل  } تعا   وقوله /    {   ت   : َحت ىَٰ   لى 

سُ  أَسَ اْستَيْ  إِذَا  { . ْصُرَناَن  اَءهُمْ جَ  ُبواذِ كُ ْم قَدْ أَن هُ  َظنُّواوَ  لُ الرُّ

 األثر والجزاء وتحمل المسؤولية .  استشعار -3           عرفة.المالعلم وإدارة  -2            الطموح والغايات .  -1

 ا ذكر ميع مج -6          ظرة اإليجابية في أثناء السعي نحو النجاح .الن  -5          القدوة الحسنة . -4

5 

 خامس والثالثونالدرس ال

173)  
 . الحسن أبو: كنيته   دويالن دي الهن ي الحسن  الحيلي بن عبد ع

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

174)  
 ه إلى : ينتهي نسب دوي ن أبو الحسن ال

 عبد مناف   -ج      الحسين بن علي  -ب        يبن عل الحسن -أ
 أ

175)  
 أبي الحسن في :  عاشت أسرة

 العراق  -د     الهند   -ج   دينة المنورة   الم  -ب    صينال -أ
 ج 

176)  
   : ى نسبة إلن بالندوي الحس قب أبول

 ندوة المدينة  -القدس     دة ندو -ج    ة   ندوة مك -ب       الهند  ء ( فيار العلوم ندوة العلما)د -أ
 أ

177)  
 : فيحسن ولد أبو ال

 رمة مكة المك  -العراق    د -الهند     ج -الصين    ب -أ
 ب

178)  
 : ند سنة في الهحسن بو الولد أ

 م 1918 -د م     1916 -م     ج1914 -م     ب1912 -أ
 ب

179)  
 : أبو الحسن الندوي وهو ال يزال في  والد توفي

 السابعة من العمر  -السادسة من العمر     د -العاشرة من العمر    ج -ب العمر    من  التاسعة -أ
 أ

180)  
 : كان له من العمرو  ،ند في الهم 1999الندوي  الحسن وفي أبوت 

 عاما  95 -ا     دعام 85 -عاما      ج 75 -ب     عاما 65 -أ
 ج 

181)  
 الحسن الندوي :  ي تمثلها أبوداعية والت أهم صفات ال 

 جميع ما ذكر  -د       ديًبا صاحب أسلوب راقٍ أ -ج        ةافواسع الثق حكيماً،  -ب         هداً واضعًا، زا مت  -أ
 د

182)  
 ن الندوي : أبو الحس ها ن تي اتقاللغات ال

 جميع ما ذكر  -د       رديةو األفارسية / اللغة لا-ج      ة ي نجليزاللغة اإل -ب       لعربية ا غة الل -أ
 د

183)  
 وي : ن الندبي الحسبلغت مؤلفات أ

 179 -د       176 -ج      173 -ب     171 -أ
 ج 

184)  
   ن ".  العالم بانحطاط المسلمي سر " ماذا خر : شهو تابه المك  دوي :حسن الن أهم مؤلفات أبو ال

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

185)  
 ة : حياة الصحاب  تاب من صاحب ك

 لوي الكانده -موسى بن نصير      د -أبو الحسن الندوي      ج -معاوية بن أبي سفيان      ب -أ
 د

186)  

 :  اكان منه في الدعوة إلى للا  ئق أبي الحسن تنوعت طرا

ت بلغات  من المجالدد  دار عوإص   لد عوية، سائل اب، والرتأليف الكت   -ب        ت، والمؤتمرات واالند و،    ات المحاضرخطب، وال  -أ

 جميع ما ذكر  -د        ة األدب اإلسالمية ابطالهند ورالمي العلمي في ساإلمع  س المجت أس -ج     مختلفة

 د

187)  

بمكانة خاصة   للاه  ة، وقد حباءات الصحفي واللقا، ، والتأليفيسالتدر  جانب  في  متعددةللا منجزات  بي الحسن الندوي رحمه  كان أل

 عالمية، اذكرها : ًرا من الجوائز الهم، فنال كثي ء وغيراعلمصره من العند أهل ع

الدرجة    من  اإليسسكو وسام    -ج       جائزة الشخصية اإلسالمية  في ُدبي .   -ب      العلمية لخدمة اإلسالم .  جائزة الملك فيصل  -أ

 جميع ما ذكر  -د      علوم والثقافة .والللتربية  المنظمة اإلسالمية افةة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقالمنظمى، من األول

 د

188)  

ممقت  ان كطفات  أبي  الندويالم  في    لحسن  ال،  ماذا خسر   " :  لمسلمين انحطاط  با  عالمكتابه  اإن    "  يسعد وخيرة  لعرالعالم  بي ال 

      المعدة. ادة وم حول المتدور حياته على شهواتهم  ة عاكفونلعواصم العربي ب في االشبا

                                ال -عم     بن  -أ               

 أ

189)  
 في دار العلوم . تدريس تولى ال ريس :التدمجال في ي الحسن إنجازات أب 

 ال  -نعم     ب -أ
 أ
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190)  
 تلفة. ت بلغات مخلمجالن ا إصدار عدد م الصحافة :في مجال  سنازات أبي الح إنج

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

 سادس والثالثونالدرس ال

191)  

ى للا عليه وسلم :"  صلقال  ف  باألمواتللاعن ذكر  لغافلين  حياء، وشبه ااكرين هلل تعالى باألالذ  به النبير حياة للقلب، ولذلك شكالذ

 ميت ". به مثل الحي والر الذي ال يذكر ربه و مثل الذي يذكر

 ال  -نعم     ب -أ

 أ

 

192)  

  )فَاْذكُُرونِي أَْذكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي َوالَ :  ، منها ما يدل عليه قوله تعالى  اة المسلم  وجل أهمية كبيرة، وآثار جليلة في حي   لذكر للا عز 

 . تَْكفُُروِن(

رفع المنزلة والدرجة    -وب .    جتحصيل المغفرة من الذن   -ب   الطمأنينة والسكينة في النفوس، والرضا وهدوء البال.      بعث  -أ

 جميع ما ذكر   -ة في الجنة.     دمنزلة عالي لإلنسان عند ربه عز وجل بما يحقق له 

 ج 

 

193)  

اإلكثا تعاحكم  للا  ذكر  من  :ر  األ ف  لى  واي  جميعهلمن وقات  الا  اسبات  و في  والمساء،  اصباح  ا لعند  ودخول  واليقظة،  منزل  لنوم 

ِ  كَ َرب ِ  ْمدِ حَ ِب  َسب ِحْ وَ جد والخروج سخول الممنه، وعند د وجوالخر  : ( رِ ْبَكاَواإلِْ  ِباْلعَِشي 

 فرض  -واجب    د  -مستحب    ج -ب  مباح    -أ

 ب

194)  
 تحة . الفا رةرام وقبل سوبيرة اإلحتكبعد ل هو دعاء يقاي الصالة :  اح فستفت دعاء اال

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

195)  
 . داللته : أن المصلي يهيئ نفسه بهذا الدعاء للخشوع  :  الة ي الص اح فدعاء االستفت 

 ال  -نعم     ب -أ
 أ

196)  
 هو :  غيرك "تبارك اسمك وتعالى جدك وال إله " سبحانك اللهم وبحمدك و

 دعاء الذكر بعد الصالة  -د    في الصالة دعاء االستفتاح   -ج    من المسجد عاء الخروج د  -دعاء دخول المسجد     ب -أ
 ج 

197)  
 هو :  بي وافتح لي أبواب رحمتك ""رب اغفر لي ذنو

 دعاء الذكر بعد الصالة  -د تفتاح  في الصالة   دعاء االس  -ن المسجد     جدعاء الخروج م  -دعاء دخول المسجد     ب -أ
 أ

198)  
   هو : ب فضلك " بواأتح لي واف  لي ذنوبي "رب اغفر

 دعاء الذكر بعد الصالة  -تفتاح  في الصالة    ددعاء االس  -جدعاء الخروج من المسجد      -دعاء دخول المسجد     ب -أ
 ب

199)  
ْلـناا تَوَ نـلـى َرِب  ْجنـا، َوعَ  َخـرَ للاِ ـا، َوِبْسـِم ـِم للِا َولَْجن ِبسْ "  ، هو : لى أهله " ، ثم ليسلم ع ك 

 المنزل  الخروج مندعاء  -ددعاء دخول المنزل          -دعاء الخروج من المسجد     ج -سجد     بء دخول المدعا -أ
 ج 

200)  
 : ، هو ْجَهَل أْو يُْجَهَل َعلَي "أْو أُْظلَم، أْو أَ أْو أظِلم  ، أو أَُزل ،" اللُهَم إني أعُوذُ ِبَك أن أَِضل  أْو أَُضل  أَْو أِزل  

 دعاء الخروج من المنزل  -دعاء دخول المنزل       د  -دعاء الخروج من المسجد     ج -مسجد     بل الدعاء دخو  -أ
 د

 سابع والثالثونالدرس ال

201)  
 : عام   صيرولد موسى بن ن 

 هـ 20 -هـ     د19 -هـ   ج17 -هـ    ب15 -أ
 ج 

202)  
 : هد ع في مال فلسطينفي شالجليل رى في قرية من قهـ(،  19صير  عام )ولد موسى بن ن 

 ي بن أبي طالب عل -عثمان بن عفان     د -عمر بن الخطاب    ج -أبو بكر الصديق     ب -أ
 ب

203)  

  ، موييناألالخلفاء  أبناء ه مع :ت نشأت نعومة أظفاره، كما كان  قيادة منذت الؤهال وم ات الطموح عالم ى موسى بن نصيرعل ظهرت

 :  ومنهم  ، صيتهي شخف النشأة أثرلهذه كان و

 بن أبي سفيان معاوية  -ز بن مروان     دعبد العزي  -ج     د الملكمروان بن عب  -يد ين عبد الملك     بالول -أ

 ب

204)  

 يادة : رة والقدازه في اإلتدل على تمي  بها، ما األمور التي  التي وكلهام والم ن إدارته لألعمالير بحسنص س :تميز موسى بن

 . والية البصرىثم تولى  -ب            وكان مساعًدا له .  والي مصر، د العزيز بن مروانعب نه عمل مع  أ -أ

الثم    -ج بن مروانعينه  العزيز  أفريقيا، وتمكن    خليفة عبد  أفريقيا  موسى رحمه للا من نشر اإلسالم في موالًيا على شمال  دن 

بين أهل هذه البالد بالعدل، ال يفرق    في ذلك نجاًحا كبيًرا ، وحكم ح  ال أفريقيا، ونجذين يسكنون شمالمفتوحة، وبين قبائل البربر ال

 واًجا . دعوة الحق، ودخلوا في دين للا أفحبوا اإلسالم، واستجابوا لبين عربي وأعجمي إال بالتقوى  فأ

 جميع ما ذكر  -د

 د

205)  
 هو :  من أداء واجبه، ي رجله عرج ف ن علو همته، ولم يقعده ما به م مة اإلسالم، ودلت هذه الجهود على في خد ه تعددت جهود

 معاوية بن أبي سفيان  -ير     دموسى بن نص  -مروان بن عبد الملك    ج -الوليد ين عبد الملك     ب -أ
 ج 

206)  

  تها، إمارى  ا، ثم تولن ى فيها حصووبن ،    ان ة بن أبي سفي في زمن الخليفة معاوي جزيرة قبرص    تح ة فإعاد و  ةالبحري   لحمالت ة ا قياد

 هو : يونان لسواحل الالمقابلة  سديرة روجزلقادة الذين فتحوا ا  وكان أحد

 ن معاوية بن أبي سفيا -موسى بن نصير     د -مروان بن عبد الملك    ج -الوليد ين عبد الملك     ب -أ

 ج 
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207)  

المتوسط منها،  ض  د فتح جزر عدة في البحر األبي ، ما سهل األمر على المسلمين، في ما بعأسطوال بحرًيا جعل مركزه تونسى  بن 

 هو :  وسردينياصقلية جزيرتي 

 معاوية بن أبي سفيان  -موسى بن نصير     د -جمروان بن عبد الملك      -بالوليد ين عبد الملك      -أ

 ج 

208)  
 ندلس في زمن الخليفة : نصير األ فتح موسى بن

 معاوية بن أبي سفيان  -دموسى بن نصير      -لملك    جمروان بن عبد ا  -الوليد ين عبد الملك     ب -أ
 أ

209)  

دلس، بالتعاون مع  ن طارق إلى أرض األمضيق جبل    برحيث ع ليد بن عبد الملك،الوفي زمن الخليفة    ح موسى بن نصير األندلست ف

 . فيها  الموعمال على نشر اإلس ندلس،تح األطاعا ف، واست ---------قائد ال

 معاوية بن أبي سفيان  -د       طارق بن زياد -ج     مروان بن عبد الملك -لك     بالوليد ين عبد الم -أ

 ج 

210)  

كث بصفات    نصير  اتصف موسى بن بالعدل و  جاعاما شري ان عاقال كيرة، فقد كخلقية  تقيا، واتصف أيضا  ، وطاعة  فاإلنصاورعا 

 : اقفه( ) مو التي اتصف بها األخالق ومن ى نشر اإلسالم ،  ص علاألمر، والحر ولي

 جميع ما ذكر  -إلسالم    دالحرص على نشر ا  -طاعة ولي األمر      ج  -ب العدل واإلنصاف     -أ

 د

211)  

يبا،  في جنده خطإذ وقف    ا؛ل أفريقي ما يوم أن تولى قيادة ش  خطبتهها موسى بن نصير التي تدل عليها  من الصفات التي اتصف في 

  ا، ومن رأى منيه، وليحض على مثلد للافليحم  نةمني حسكم، فمن رأى  ل كأحد ا رج للا وأثنى عليه : "إنما أن   حمد  د أنبع فقال  

 : ن "يبوتص  ماكما تخطئون، وأصيب ك خطئ فاني أُ  سيئة فلينكرها،

 جميع ما ذكر  -ى نشر اإلسالم    دالحرص عل  -طاعة ولي األمر      ج  -العدل واإلنصاف    ب -أ

 أ

212)  

ل إلى  أرسرع في األمر، فم يتسندلس، لتح األفرصة التقدم لفه ، فعندما حانت لأمرهولي ة طاعلتزما ب ير قائدا مسى بن نص كان مو

إذنه ومشويط  ----------  الخليفة لفتح األ،  ذلك  ته في  رلب  يتقدم  يدل  خليفة، وهال  من   ربعد أن جاءه األم  إال  لسندولم  على  ذا 

 ر . ولي األميد على طاعة حرصه الشد

 ية بن أبي سفيان معاو -موسى بن نصير     د -ج   مروان بن عبد الملك   -ب     الوليد ين عبد الملك  -أ

 أ

213)  

ل  عمر دينهم، ف هم أموالعلماء ليعلمو فكان يأتي ب  م؛البدأ بتعليمهم اإلس، فرفةمعيعرفوا اإلسالم حق اللم  فريقياأأن سكان شمال حظ ال

 و :، ه الشمال اإلفريقيفي  يدهاوطاإلسالم وت بيت دعائم على تث 

 معاوية بن أبي سفيان  -موسى بن نصير     د -ان بن عبد الملك    جمرو -ب    الوليد ين عبد الملك   -أ

 ج 

214)  
 معه للحج هو : صيرموسى بن ن ليفة الذي اصطحب الخ

 معاوية بن أبي سفيان  -موسى بن نصير     د -ك    جبن عبد المل  يمانسل -الوليد ين عبد الملك     ب -أ
 ب

215)  

وفي طريق عودته   مناسك،البعد انتهائه من أداء  ر، وبن نصي   فاصطحب معه موسى لحج، ا  إلى   ملكسليمان بن عبد الفة  لي الخذهب  

 سنة :  ودفن فيهانة رسول للا مدي  قريبا من موسى بن نصير وفيت 

 هـ99 -ـ       ده97 -هـ      ج93 -ـ       به91 -أ

 ج 
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