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 صور من  االعجاز البياني ( 72الدرس )

 أنزل هللا تعالى القران الكريم في أمة ُعرفت بــــــ : السؤال األول.

 السحر -ج               الطب -ب البالغة والفصاحة     –أ 

 كان عجز األنس والجن على أن يأتوا بمثل القران الكريم دليل على أنه : السؤال الثاني.

 من النبي صلى هللا عليه وسلم -ج  من عند هللا تعالى   -بمنقول من األمم السابقة     -أ

 كلمة االستئذان تدل على : السؤال الثالث.

 اللطف   -ج     ب األذن بالدخول                  طل -ب     الطمأنينة          -أ

 اآلية التي جمعت كل االخالق الحسنة في موضع واحد هي : السؤال الرابع.

 قال تعالى :) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( -أ

 قال تعالى : ) الحمد هلل رب العالمين ( -ب

 قال تعالى : ) فسبح باسم ربك العظيم ( -ج

 سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ( مثال على االعجاز في :قوله تعالى :) قل السؤال الخامس. 

 استعمال الحرف -ج      التناسب بين بداية السورة ونهايتها  -ب           استعمال الكلمة  -أ

 ( االيمان بوحدانية هللا تعالى  72لدرس ) ا

تعريف  ،االعتقاد بأن هللا تعالى هو االله المستحق للعبادة دون سواه مع نفي الكفؤ والشريك عنه سبحانه السؤال األول.

 :لــ

 توحيد هللا تعالى -ج           االيمان باليوم االخر -ب         االيمان بالرسل -أ

 :قوله تعالى : ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( دليل على  السؤال الثاني.

 توحيد الربوبية -ج           توحيد األسماء والصفات  -ب       توحيد االلوهية -أ

 افراد هللا تعالى بالعبادة من صوم وصالة وحج وغيرها تقتضي : السؤال الثالث.

 االيمان باليوم االخر -ج       اإلخالص هلل تعالى  -ب             التوبة هلل تعالى -أ

 حديث عمران بن الحصين يدل على : السؤال الرابع.

 توحيد األسماء والصفات  -ج           توحيد الربوبية  -ب           توحيد االلوهية -أ

 



 بنك األسئلة للصف األول الثانوي لمادة التربية اإلسالمية
 

 

 .( ابداع الحضارة اإلسالمية 03الدرس )

 الطبيب الذي اكتشف الدورة الدموية هو : السؤال األول.

 البيروتي -ج            .ابن سينا -ب           ابن النفيس -أ

 مؤلف كتاب " العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر " هو : السؤال الثاني.

 ابن خلدون -ج                 ابن الهيثم  -ب           البخاري –أ 

 من مؤلفات أبو الحسن الشيرازي : السؤال الثالث.

 اإلسالميةالحضارة  -ج          ر الكواكب الثابتةصو -ب          حضارة العرب تسطع على الغرب -أ

 من األبنية التي ابدع فيها المسلمون في األندلس ضد الزالزل : السؤال الرابع.

 قصر الحمراء -ج         مسجد االندلس  -ب         قصر غرناطة  -أ

 الخليفة الذي وّحد المكاييل في البالد اإلسالمية هو : السؤال الخامس.

 مروان بن الحكم -ج           هشام بن عبد الملك -ب          عمر بن عبد العزيز -أ

 صاحب كتاب " حضارة العرب " هو : السؤال السادس. 

 المارتين -ج                 جوستاف لوبون -ب            جورج سارتون  -أ

 ( الرحلة في طلب الحديث النبوي 01الدرس )

 ترتيب الحديث النبوي من بين مصادر التشريع هو : السؤال األول.

 الثاني  -ج                      الثالث  -ب                    األول  -أ

 ألف البخاري كتاب : السؤال الثاني.

 السنن الكبرى -ج               المسند -ب           الجامع الصحيح -أ

 من المدينة الى مصر لمقابلة : رحل أبو أيوب األنصاري السؤال الثالث.

 عقبة بن عامر  -ج       جابر بن عبد هللا  -ب            عبد هللا بن عباس -أ

 قائل عبارة " كنت ألسير األيام والليالي في طلب حديث واحد ": هو السؤال الرابع.

 الحجاجمسلم بن  -ج           سعيد بن المسيب  -ب              الحسن البصري -أ
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 ( منزلة النبي صلى هللا عليه وسلم 07الدرس )

 الصحابي الذي روى حديث منزلة النبي صلى هللا عليه وسلم في قلوب أمته هو : السؤال األول.

 ابن أم مكتوم -ج                 دحية الكلبي  -ب           أنس بن مالك  -أ

 النبي صلى هللا عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى , وهذا دليل على : السؤال الثاني.

 التأدب معه -ج      تفضيله على سائر خلقه -ب    طاعته صلى هللا عليه وسلم -أ

 حكم العمل بأوامر النبي صلى هللا عليه وسلم واالبتعاد عما نهى : السؤال الثالث.

 مباح -ج           واجب -ب        مندوب -أ

 الصالة من المالئكة على عباد هللا تعالى هي : السؤال الرابع.

 دعاء  -ج         رحمة   -ب        استغفار  -أ

 الصحابي الذي كان يدافع عن النبي صلى هللا عليه وسلم بأشعاره هو : السؤال الخامس. 

 حسان بن ثابت  -ج   خالد بن الوليد    -ب         عمرو بن العاص  -أ

 ( المنهج النبوي في الدعوة 00س )الدر

 مرت الدعوة النبوية بمرحلتين هما : السؤال األول.

 اليمامة وخيبر -ج          الطائف والحبشة -ب        مكة والمدينة -أ

 اختار النبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقم بن أبي األرقم ألنها : السؤال الثاني.

 واسعة  -ج           أطراف مكةفي  -ب     قريبة من مكة  -أ

 أمر هللا تعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم بالتبليغ العام بعد مرور : السؤال الثالث.

 ثالثة أعوام من الدعوة -ج          أربعة أعوام من الدعوة -ب           عامان من الدعوة -أ

 أسمائهم وصفاتهم يرسخ مبدأ :مخاطبة النبي صلى هللا عليه وسلم الناس بأحب  السؤال الرابع.

 الخوف والرهبة   -ج         السلطة والقوة -ب            الحوار واحترام الطرف االخر -أ

 الدرس: الرابع والثالثون )حديث حرمة ايذاء االخرين (

 في حديث حرمة ايذاء االخرين حذرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم من :.  السؤال االول

 المساس  بحياة االنسان والتصرفات التي تلحق االذى به-ب                 والشركالكفر -ا

 الحاق االذى بالبيئه -د                       المزاح -ج
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 الضرورات الخمس التي تتوقف عليها حياة االنسان حياه كريمه هي :. السؤال الثاني

 العرض ،المال،العقل-ب                            الدين ،النفس ،العرض-ا

 الدين،النفس، العرض ،المال، العقل-دالعقل ،الدين، المال                                -ج

 السبب في النهي عن االشاره بالسالح على االخرين هو :. السؤال الثالث

 حب الناس للسالح-بكبر حجم السالح                            -أ

 حتى ال يقع السالح ارضا-د           ق باالخريناالذى الذي قد يلح-ج

 حرص االسالم على احترام حقوق االنسان في العيش والكرامه النه. السؤال الرابع

 جعله يعرف حقوقه في التعلم-ب                   اعطاه حق الحياة وحفظ النفس-أ

 االعمال الصالحهالنه من  -دالعالمي لحقوق االنسان        النه من االعالن-ج

 البيت( آل والثالثون)دور :السادس الدرس

 الى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيت ال من الهاشميين الى الحسين بن الثاني عبدهللا الملك ينتمي .االول السؤال

 الجيل

 واألربعين الثالث-د              واألربعين الثاني-ج            واألربعين الحادي-ب        األربعين-أ

 :البيت ال من العلماء كثرة أثر .الثاني السؤال

 الناس بين الدعوه نشر في ساعد -د            للناس قدوه -ج          عظماء قاده -ب        ومكانه ميزه -ا

 التأويل( وعلمه الدين في فقهه اللهم وسلم) عليه هللا صلى قال لمن .الثالث السؤال

 عنه هللا رضي طالب/ ابي بن علي-ب                               عنه هللا رضي / عباس بن عبدهللا-أ

 عنه هللا رضي / طالب ابي بن جعفر -د                             عنه هللا رضي الحارث/ بن عبيده -ج

 : البيت آل نحو االسالميه االمه واجب من .الرابع السؤال

 المتطرفه الجماعات عن البعد-ب                                  البيت آل اسماء على ابنائهم تسمية-ا

 عمان رسالة اطالق -د                                    والتقدير واالعتزاز والوفاء الحب-ج

 (722األول. السؤال72) االيات البقرة )سورة الدرس :السابع والثالثون )فضل االنفاق في سبيل هللا(

  :تعني صلدا  لكلمة اللغوي التركيب .االول السؤال

 التراب من شيء عليه ليس املس حجر -د    االرض من مرتفع مكان -ج     خفيف مطر-ب     غزير مطر-ا

 :من االنفاق في واالذى المن عن االبتعاد .الثاني السؤال

 هللا سبيل في االنفاق امر-ب                          هللا سبيل في االنفاق شروط-ا

 هللا سبيل في االنفاق على مثال -د                             هللا سبيل في االنفاق اثر -ج
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 من خير تعالى هللا عند المحتاج اساءة عن والعفو المعروف القول .الثالث السؤال

 الصبر عدم-ب                                                                         الصالحه االعمال -ا

 المحتاج اساءة عن العفو -د                             المحتاج على المنفق فيها يتكبر التي االذى صدقة -ج

 :من الجامعي تعليمهم الستكمال الطلبه تعليم على االنفاق .الرابع السؤال

 السياسيه االنفاق مجاالت-ب                            التعليميه االنفاق مجاالت أ

 االجتماعيه االنفاق مجاالت -د                        االقتصاديه االنفاق مجاالت -ج

 الدرس: الثامن والثالثون )الحب في هللا"حديث"(

 :هو هللا في الحب حديث راوي .االول السؤال

 عنه هللا رضي مسعود/ بن عبدهللا-ب                       عنه هللا رضي / هريره ابو-ا

 عنه هللا رضي / عباس بن عبدهللا -د               عنه هللا رضي / الخطاب بن عمر-ج

 :هم هللا اولياء .الثاني السؤال

 العرش اصحاب الملوك-د                 .العظماء القاده-ج  .االتقياء المؤمنين وهم هللا انصار-ب   .العلماء-ا

 :من الحسن والقول الطيب الكالم .الثالث السؤال

 هللا في المحبه مظاهر-ب                                                المتحابين صفات-أ

 والرحمه الموده تجلب اسباب-د                      القيامه يوم هللا في المتحابين بثوا-ج

 :على يدل تحابوا( وسلم)تهادوا عليه هللا صلى هللا رسول قول .الرابع السؤال

 بالهدايا اال محبه توجد ال-ب                                           مفيده الهدايا كثرة-أ

  تعالى هلل العمل اخالص-د                      والمحبه الموده جلب في كبير اثر-ج

 أحكام الزواجمن  01الدرس 

 شرط االيجاب والقبول في عقد الزواج يتعلق ب:السؤال األول.

 المدة الزمنية-ج             الشهود-ب           اللفظ-أ

 تزوج رجل وامرأة بشاهدين بالغين عاقلين مسلم ونصراني السؤال الثاني.

 باطل-ب                     صحيح-أ

 عقد الزواج هو شرط حل المرأة للرجل فيالسؤال الثالث.

 أ+ب-ج             وجوب-ب          صحة-أ

 الخطبة في الزواج:السؤال الرابع.

 الشيء صجيح-أ+ب            د-عقد            ج -ب             وعد-أ
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 الحكم الشرعي لتعجيل جزء من المهر:السؤال الخامس. 

 واجب-ج                     مستحب-بمباح                     -أ

 المودة هي معنى:السؤال السادس. 

 يؤدم-ج                وجاء -ب                الباءة-أ

 سبب وجوب المهر هو:.السؤال السابع. 

 الشيء صحيح-ج              الخطبة-ب        عقد الزواج-أ

 النحلة اسم من أسماء:السؤال الثامن. 

 الخطبة-ج                 المهر-ب        الزواج . أ

 لم تعتد مخطوبة عند وفاة خطيبها:السؤال التاسع. 

 خطأ -ب                      صحيح-أ

 عدلت سعاد عن خطبتها:السؤال العاشر. 

 مكروهالسؤال الثالث.        مباح  السؤال الثاني.           حرام . أ

 خالد فتزوجته دون علمه: رفض ولي هالة تزويجها منالسؤال الحادي عشر. 

 باطل-ب                          صحيح-أ

 .المحرمات من النساء[ 03] الدرس

 من أسباب الحرمة المؤبدة:السؤال األول.

 اختالف الدين-ج              المصاهرة-ب                المطلقة ثالثا-أ

 سبب التحريم في المحرمات مؤقتا:السؤال الثاني.

 ال يزول-ثابت                      ج-ب              عارض-أ

 :[وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم] معنى حالئل في قوله تعالىالسؤال الثالث.

 زوجة االبن-ج                              زوجة االب-ب                    بنت الزوجة-أ

 االمهات:العقد على............يحرم السؤال الرابع.

 البنات-ج                             االمهات-ب                            الزوجات-أ
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 يحرم  بالرضاع كل مل يحرم  ب................السؤال الخامس. 

 الرضاع.ج                  المصاهرة .ب                      النسب . أ

 يثبت تحريم أم الزوجة:السؤال السادس. 

 بالدخول-ج                      بمجرد الوعد-ب            مجرد العقد-أ

 أراد خالد أن يتزوج من أخت زوجته هالة بعد وفاتها .السابعالسؤال 

 باطل -ب                                صحيح-أ

 حكم الجمع بين المرأة وخالتها: .الثامنالسؤال 

 مكروه-ج                         مباح -ب                  حرام . أ

 حكم زواج المسلمة من غير المسلم .التاسعالسؤال 

 مباح-ج                     مكروه-ب                    حرام -أ

 عقد رجل طلق امرأته الطلقة الرابعه وانتهت عدتها على امرأة .العاشرالسؤال 

 باطل .7                              صحيح -1

 عقد رجل على زوجة ابن ابنه بعدما فارقها النه لم يدخل بهالسؤال الحادي عشر. 

 باطل  .2                                   صحيح -1

 تزوج سعيد من امرأة وثنيةالسؤال الثاني عشر. 

 باطل .2صحيح                                       -1

  سورة االنعام [01]الدرس

 تعالى [هو الذي جعلكم...........االرض] قالالسؤال األول.

 خليق  .ج                       خالئف .ب                 خلفاء - أ

 مستقيما هو معنى كلمة:السؤال الثاني.

 قيما-ج                              شيعا-ب                حنيفا-أ

 (.هللا انما أمرهم الى)التهديد في قوله تعالى السؤال الثالث.

 مقيد-خاص            ج-ب                 عام-أ

 من باب : [فان عملوها  فاكتبوها سيئة ] المعاملة بالمثل في  قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:السؤال الرابع.

 كرم هللا .جفضل هللا        .ب          عدل هللا . أ
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 (.صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمينقل ان )  اآلية السابقة لقوله تعالىالسؤال الخامس. 

 (قل انني هداني ربي)-ج         ( من جاء بالحسنة)-ب                (ان الذين فرقوا دينهم) - أ

 [ تحريم الظلم00]الدرس 

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:[ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على السؤال األول.

 أفجرقلب...............................ما نقص ذلك من ملكي شيئا ] 

 رجل واحد .جرجل منكم            ب.              رجل واحد منكم . أ

 الشرك من صور الظلم في حق:السؤال الثاني.

 االخرين-ج هللا                      -ب                     النفس-أ

 أي العبارات االتية غير صحيحة:السؤال الثالث.

 الظلم حرام ببعض صوره-ب                              من أعظم صفات هللا العدل-أ

 على قدر أعمالهم يحاسب هللا الناس-د                                هللا تعالى غني عن خلقه-ج

 راوي حديث تحريم الظلم هو:السؤال الرابع.

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه-ب                             أبو هريرة رضي هللا عنه-أ

 أنس بن مالك رضي هللا عنه-د                     جندب بن جنادة رضي هللا عنه-ج

 [حقوق الزوجين في االسالم00]الدرس

 المنهج االسالمي يراعي في الواجباتالسؤال األول. 

 كل ما ذكر صحبح .د    القدرات النفسيه.ج         القدرات الجسمية.ب          الفطرة . أ

 من الحقوق المشتركة بين الزوجينالسؤال الثاني. 

 الطاعه بالمعروف-المسكن                      د-ج              التوارث-ب            النفقه-أ

 مايجب للزوجة على زوجها ألجل معيشتها هو مفهوم:السؤال الثالث.

 العشرة.د             الميراث.ج              النفقة .ب         المهر . أ

 واحدة مما ياتي عبارة خاطئة في ما يتعلق بالنفقة : السؤال الرابع.

 ان ال تقل عن مقدار الكفاية .د    تقدر بحسب حال الزوج .. جتجب في العقد الصحيح.ب     تباح بمجرد العقد  . أ
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 [المشكالت الزوجية ومعالجة االسالم لها02] الدرس

 ن الوسائل الوقائية من المشكالت الزوجية :السؤال األول. م

 استشارة اهل الخبرة واالصالح  -أ 

 التحكيم  -ب 

 الطالق -ج 

 االلتزام بشرع هللا  -د 

 واحدة من العبارات االتية خاطئة السؤال الثاني. 

 على الزوجة ان تصبر على طباع زوجها  -أ 

 يجوز للزوجة تحميل زوجها فوق ما يستطيع من نفقات  -ب 

 اهم اساس الختيار الزوج هو الخلق و الدين  -ج 

 ال تشترط كفاءة كل من الزوجين لالخر -د 

 الق على :جعل االسالم الطالسؤال الثالث. 

 ثالث مراحل  -أ 

 مرحلتين -ب 

 مرحلة واحدة -ج 

 اذا لم تستطع مديرية االصالح والتوفيق االسري حل المشكالت بين الزوجين فيصار الى :. الرابعالسؤال 

 الطالق  -أ 

 التحكيم  -ب 

 استشارة اهل الخبرة و االصالح  -ج 

 على احدى مراحل الطالق :(،زوجا غيرهفان طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح ) يدل قوله تعالى السؤال الخامس. 

 االولى  -أ 

 الثانية  -ب 

 الثالثة -ج 

 (.الميراث  . )الدرس السادس واالربعون

 من األمثلة على األموال المنقولة التي يتركها الميت لورثته السؤال األول. 

 األسهم    -دالمزارع          -البيوت      ج   -ب   األراضي    -أ   

 ثبتت مشروعية الميراث في السؤال الثاني. 

 جميع ما ذكر    -د االجماع   -السنة النبوية        ج   -ب        القران الكريم -أ  
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 المتوفي وهي في عدة الطالق  ترث المرآة زوجهاالسؤال الثالث. 

 ال ترث     -البائن بينونة كبرى  د     -البائن بينونة صغرى ج  -ب      الرجعي   -أ 

 تستعمل في مانع من موانع اإلرث  وهو  “ القاعدة الفقهية "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه السؤال الرابع. 

 الطالق            د   الزواج     -ج            القتل     -ب  اختالف الدين    -أ  

 ين( بين المسلم وقريبه الغير المسلم من الحلول التي تحل مشكلة مانع الميراث )اختالف الدالسؤال الخامس. 

 ال شيء مما ذكر   -الوقف            د  -ج            الوصية -ب             الهبة -أ    

 سورة هود ) االستقامة (   الدرس السابع  واألربعون

  :الليلقال تعالى "واقم الصالة طرفي النهار وزلفا من الليل" المقصود بزلفا من السؤال األول. 

 اول الليل واخره   -القليل من الليل  د     -اخر ساعات الليل ج     -ب   أول ساعات الليل      -أ 

 :ورد ذكر اسم سيدنا هود عليه السالم  في سورة هود السؤال الثاني. 

 اربع مرات   -مرتان           د  -ج          خمس مرات  -ب        ثالث مرات   -أ 

 :محور سورة هود  الرئيسي ثالث. السؤال ال

 الحث على  طلب العلم   -ب             قضية االلوهية )تثبيت العقيدة في قلوب المدعوين ( -أ  

 الحث على إقامة الصلوات الخمس    -د                            أهمية الصحبة الصالحة   -ج 

 :نوع سورة هود وعدد آياتها  السؤال الرابع. 

 آية  231آية مدنية  -د    213اية مكية     -ج        132مدنية  -ب         آية  170مكية   -ا

 (.أفضل المساجد )  الدرس الثامن واالربعون

 المقصود بكلمة الرحال الواردة في حديث افضل المساجد السؤال األول. 

 ال شيء مما ذكر -الثياب            د     -ج             الدواب      -ب        السفر  -أ  

 راوي حديث أفضل المساجد هو السؤال الثاني. 

 مالك بن انس رضي هللا عنه   -ب                    انس بن مالك  رضي هللا عنه  -أ   

 هللا عنهعمر بن الخطاب  رضي   -د                     أبو هريرة رضي هللا عنه   -ج  

 اجر الصالة في المسجد الحرام السؤال الثالث. 

 مئة الف صالة   -د الف صالة         -خمسمئة صالة      ج      -ب مئة صالة    -أ   
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 من أهم معالم المسجد األقصى  السؤال الرابع. 

 ال شيء مما ذكر  -الكعبة      د   -ج      الجامع القبلي  -ب        الروضة الشريفة  -أ  

 هجري  هو  22الخليفة الذي جدد بناء المسجد األقصى عام السؤال الخامس. 

 رضي هللا عنه عمر بن الخطاب  -ب                    رحمه هللاعبد الملك بن مروان    -أ   

 رضي هللا عنه.معاوية بن ابي سفيان   -د                      رحمه هللا عمر بن عبد العزيز  -ج   

 حكم الصالة بالروضة الشريفة السؤال السادس. 

 حرام     -مكروه            د   -ج   مستحب        -ب        واجب  -أ  

 سورة الحشر )تعظيم هللا تعالى (  الدرس التاسع واالربعون

 ويعني هذا االسم  القدوس من أسماء هللا الحسنى السؤال األول. 

 المتعالي عما ال يليق به   -ب             الحافظ الرقيب على كل شيء  -أ  

 المنزه عن كل ما ال يليق به من النقائص  -د            المنشئ الذي ابدع المخلوقات   -ج 

 السورة التي ورد بها قصة اجالء بني النظير وتسمى أيضا بسورة النظير هي السؤال الثاني. 

 سورة هود  -د سورة الحشر         -ج سورة  المنافقون    -ب     سورة الكافرون   -أ  

 تسمى سورة الحشر بسورة"النضير"السؤال الثالث. 

 ب (خطأ             صح ( أ

 (:22_11 تعالى بها في سورة الحشر)من األوامر التي أمرنا هللالسؤال الرابع. 

 ب( التحذير من االعراض عن أوامر هللا                          تقوى هللا تعالى أ(

 كل ما ذكر صحيحد(   ج( التدبر بالمواعظ القرآنية             

 سماحة اإلسالم كما تجلت يوم فتح مكة  الدرس الخمسون 

 الجهة الوحيدة التي حدث بها قتال يوم دخل المسلمون مكة  هي الجهة السؤال األول. 

 د  الغربية ج   الجنوبية          ب  الشمالية              أ   الشرقية 

 القائد المسلم الذي نزع منه  الرسول صلى هللا عليه وسلم الراية يوم فتح مكة هو السؤال الثاني. 

 أسامة بن زيد   -د  سعد بن عبادة   -ج   بن الوليدخالد   -ب سعد بن معاذ   -أ  
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 ،آمن ،ومن اغلق عليه بابه فهو آمنقول الرسول صلى هللا عليه وسلم "من دخل بيت ابي سفيان فهو السؤال الثالث. 

 :ومن دخل المسجد فهو آمن " يدل على 

 التواضع  -قام      د  منع الثأر  واالنت   -ج     األمان العام   -ب      العفو العام   -أ 

النبي الذي استعان الرسول صلى هللا عليه وسلم بمقولته  يوم أعلن العفو العام عن أهل مكة  يوم الفتح من السؤال الرابع. 

 خالل قوله تعالى "ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم "هو سيدنا 

 يوسف عليه السالم   .د .      يونس عليه السالم.         ج. عيسى عليه السالم.               ب. موسى عليه السالم.أ

 (.سماحة االسالم)  الدرس الخمسون

 أمر رسول هللا صل هللا عليه وسلم في فتح مكة  قادته اال يقاتلوا إال من قاتلهم ولم يحدث قتال إال بقيادة:السؤال األول. 

 مما ذكر ال شيء . د    خالد بن الوليد .ج .   عبيدة عامر بن الجراح أبو. ب      الزبير بن العوام . أ

 ردا على من قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم :"بل اليوم يوم المرحمة يعظم هللا فيه الكعبة" السؤال الثاني. 

  عبيده بن الجراح وأب. د      الزبير بن العوام . ج      سعد بن عبادة .ب          خالد بن الوليد . أ

 تخذ النبي صل هللا عليه وسلم بعض االجراءات لتحقيق الدخول السلمي لمكة المكرمة، منها:السؤال الثالث. ا

 . واعتمد عنصر المفاجأة كان حريصا على صرف وجوه المشركين عنه -أ 

 .وزع الجيش في خمس فرق وعين على كل فرقه منها قائدا -ب 

 . ينه حتى يفوت على قريش التفكير في مواجهة المسلمينأمر كل قائد أن يدخل من جهه مع -ج 

 جميع ماذكر صحيح -د 

 استنتح القيمة من موقف النبي صل هللا عليه وسلم عند قوله:"من دخل دار أبا سفيان فهو امن"السؤال الرابع. 

 اإلدارة وحسن التخطيط . ب      قيمة التسامح عن طريق منع الثأر و االنتقام       . أ

 مما ذكرال شيء  .د           ج( إحترام وتقدير مكانة أبي سفيان في قومه    

ين داللة قول النبي صل هللا عليه وسلم ألهل مكة: "ال أقول لكم اال كما قال يوسف إلخوته ال تثريب السؤال الخامس ب

 يغفر هللا لكم وهو أرحم الراحمين" عليكم اليوم

 يدل على حرصه على عدم اراقة الدماء .ب                يدل على إدارته وحسن تخطيطه    . أ

 جميع ما ذكر صحيح .د               يدل على خلقه في العفو عند المقدرة .ج

 من الدروس والعبر المستفادة من العفو العام يوم فتح مكة :السؤال السادس. 

 اقوامهمحفظ مكانة الناس عند . االسالم يحافظ على أرواح الناس      ب . أ

 جميع ما ذكر صحيح .د         االسالم ليس دين سيف ودماء وانتقام .ج
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 (احكام المطعومات والمشروبات)  الدرس الحادي والخمسون

  :الحيوان الذي مات بسبب الضرب يسمىالسؤال األول. 

 الجيفة     -د        الموقوذة   -ج       النطيحة   -ب     المتردية  - أ

  :واستثني من الدم  المحرم الدممن المحرمات  السؤال الثاني. 

 الطحال  -د الدم المسفوح          -الكلى       ج   -ب     القلب  -أ  

   :"كل مادة نباتية أو كيميائية سائلة أوجامدة لها تاثير على العقل  "هذا التعريف يطلق علىالسؤال الثالث. 

 ج   المسكنات        د   ال شيء مما ذكر         ب  المخدرات            أ  الخمر

 :يحرم من الخنزيرالسؤال الرابع. 

 كل ما ينتج عنه   -د جلده             -دهنه           ج  –ب       لحمه   -أ  

  :شرب الخمر له اضرار علىالسؤال الخامس. 

.جميع ما ذكر  -د الكلى                -الدماغ           ج    -ب          القلب    -أ 


